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Entrando hoje no nosso quarto

anno do lueta pela propagação dos

ensinos spiriticos, deixaríamos de

cumprir um sagrado dever, se calas-

semos os nossos sentimentos de grati-

dão, para com todos áquelles que de

tão boa vontade concorreram com os

seus esforços para o bom desempenho

da nossa missão.

Aos nossos assignantes, a todos os

que nos auxiliaram com os frnet >s de

seus estudos e investigações, e ás

illustradas redacções do todos os jor-

naes e revistas que se dignaram per-

mutar comnosco. enviamos um cor-

deal aperto de inão ; fazendo votos

para a continuação dos sentimentos

que até aqui reinaram entre nós.

Rogamos ás pessoas que nos honra-

ram atéaquicomas suas assignaturas

communiquem em tempo se desejam

continuar.

A Redacção.

Federaeíto Spiritu
Brazileira

Sâo convidados todos os sócios re-

eidentes nesta Corte para compare-

cerem na sala da Sociedade, no dia 5

do corrente, ás 7 horas da noite, afim

de tomar parte na assembléa geral

em que, de conformidade com os

nossos Estatutos, tem de se proceder

a eleição da nova directoria e receber

a prestação de contas daquella que

concluiu a missão de que foi ineum-

bida.

Jesus e «eu* precursores
Mais de mil séculos tem decorrido

desde a data em que o nosso planeta,
adquirindo as necessárias condições de
habitabilidadé, recebeu em seu seio um
hospede novo, capaz de estudar e com-
prehehder a magnificência da creação.

Nesse longo período vemos o homem
em lucla constante, primeiro com os ri-
gores da ualureza bruta e com os ir rã-
cionaes, depois com áquelles de seus
irmãos que, mais fortes c intelligcntes,
procuravam escravisal-o, reduzindo-o
á» condições do bruto.

0 termo de suas aspirações era a
igualdade de direitos.

I)esenvolvehdo-se,o homem uão podia
deixar de reconhecer que sua subjuga-
ção pela força material era attentatoria
dos princípios que o Creador depositara
cm seu coração.

De tempos a tempos, nesse longo
e laborioso caminhar da humanidade
alravéz dos séculos, conforme as neces-
sidades dos grupos que formam as socie-
dades disiinclus ou nações, vemos uppu-
rècèr no meio dei Ias homens mais
intelligcntes,naturezas escolhidas, subli-
mes missionários, astros de primeira
grandeza surgindo no horizonte,que lhes
vem dar o preciso impulso para seu
avanço na senda do progresso indefinito-

Elles lhes vêm fazer recordar as
idéias que possuíam; quando no estado
de simplicidade, no começo de sua
carreira, e que depois foram obscureci-
das, calcadas pela preoccupaçâo exclu
siva dos melhoramentos indispensáveis
ao seu bem-estar na vida terrena.

Avançando separados, todos esses
grupos dirigem-se ao mesmo fim e, facto
notável, mais ou menos nas mesmas
épocas; encontramos entre elles, como
se estivessem combinados, homens -ali-
emes pregando o.s mesmos pricipios.

Assim, quando os Pelasgos, raça
privilegiada, pb.nlam na Grécia as se-
mentes de sua futura, brilhante chili-
zação; o ISgypto, até enfio fechado aos
estrangeiros, lhes abre seus portos, fa-
editando assim a fusão de culturas diffe-
rentes; Chum e Ju espantam-nos na Chi-
na com seus adiantamentos cm scienciâs
profana e religiosa; Zoroatsro prega a
sua doutrina da imniaterialidade do
Principio Creador ederrama apela Media,
a Pérsia e Babylonia ; e Abrahãò, repel-
lindo o dualisino-mazdeano, concebe o
monotheismo, a idéia de um ser Creador
e regularisador do universo, fonte de
sciencia, de poder e de justiça infinitas.

Nesse mesmo tempo começa na índia
0 período em que a religião dos Vedas
se completa, admittindo os dogmas da
immortalidade dá alma humana e da

existência de uma causa primeira, im-
material e fora do mundo sensível.

No fim dessa phase, pelo anno de
1400 antes de nossa éra, o- Vedas são
escriptos e, *uh o nome d • .Manii, os
Bramines eclictam suas leis religiosas e
civis.

Se então lançarmos os olhos para
outros pontos da Terra, vemos, sob os
Ramfiés, o Egypio levantando suas gi-
gánlescas construcções e fazendo espan-
tosos progressos nas scienciâs e mts
artes; Theseu fundando Aihenas, a
futura metrópole da phyl jsophia e do
bom gosto; Mino* 2o em ('reta eslabele-
cendo suas leis, tão severas que levaram
seus descendentes aendesarem-iro como
uni des juizes das almas no Tartaro; e
Moysós, por ordem de Deus, no meio da
upparamsa man feslaçfio do Sinai dando
asou povo o decaio j o, código sublime
para a humanidade muira.

Decorrem os tempos. A humanidade
progride. As guerras, as transplantaçOés
de povos inteiros e,mesmo, a tão justa-
mente oondemnada escravidão concor-
rem para pôr em contacto as difierentes
raças de homens, tendo como resultado
sua fusão e a civilisação universal.

No o° centenário antes de nossa era a
revolução se nos patenteia gigante por
toda parte; e o numero (Cesses ill i.síres
missionários não tem conta. Cyrú con-

quista o Ásia occidental, mata a energia
material d'esses povos, entre o.s q iaes
Alexandre de Maeedòuia, dous se<-ul s
depois, lança os germens dd cultura
o-rega ; Carthago espalha sua-, colo lias,
traiispòrtan Io de um a outro p mio os

fructos decivilisacã i colhidos ein climas
tão afastados; Marselha espanca as

trevas do harbarisino ao sul da G-alia;
Roma c Atlienas saco tem seus ferros e,
lorn-mdo-.se republicas, assombram-nos
can o numero e os feit s de seus imm >r-

taes filhos, athletas do aperfeiçoamento
humano.

Mais positiva, aquella produz os Brutos
os Pnblicolas, os I 'amillos, os Cincinatos,
etc. e tfella em lucla se u trégua o povo
conquista sua igualdade de direitos civis,

políticos e religiosos; cmquanlo, mais
amante da cultura do espirito, esta orgíi-
lha-se em Thales, Pylhagoras, Xeuo-
abanes, Eucli les, Demosthenes, So-
cratès, Platão, Aristóteles, etc.

N'esse mesmo tempo Laotsiú e Con-
fucio pregam seus systemas philoso
phicos na China : Budhi ensina na Índia
uma moral tão pura e elevada que, se

p idcssemos prescindir de sua idéia do
atuquillumento da alma humana, como
limite da perfeição, nós o collocariamos,
sem medo, no numero dos mais rigo-
rosos sectários da doutrina christan ;
Esdras e Nehemias vôm fazer reviver,

entre os Judeus voltados do captiveiro
de Babylonia, o Jehovísmo ensinado por
Moysés.

No fim d'esse longo período, a que cha-
o íamos tempos antigos, vemos na China
a religião de Confucio, restaurada depois
de. terrível perseguição, procurar mi-
norar os soffrimentos e elevar os anirnos
d'esses tantos povos, reunidos em uma
só nação sob o güantê de ferro de
Thsin ; na índia as escolas philosophi-
cas se reabrindo e a magia e cultos
cs.ninhos invadirem o solo sagrado do
Bramanismo, cuja decadência começou
então.

NVAmerica central os Nahuas, sub-
metteudo os M.iyas, fundem suas eivili-
sações c formam um só império pode-
roso; quando na Meridional os Avmiras,
já s 'iihores do Peru, procuram d erra-
mar suas luzes entre as nações vizi-
nhas; na Cialia, na Ibéria e, em geral,
nos paizjs cotnprebendidos entre o
Rheno, os Alpes, o Danúbio, o mar
Negro, o A das, a Nubia ü os desertos
da Arábia o li dlenismo e oromauismo
levantam entre os badiaros o facho da
civiiisação ; eniipiamo em Boina e na
Grécia as luc.as do espirito humano
tinham produzido em philosophia e
religião o frio septicismo.

Parece (picos deuses do paganismo
fugiam deslumbrados pelo brilho do
astro qne despontava no céo da Judéa.

Então na pátria dos Heoreus, devidida
entre <»^ ulhos de Herodes, a religião pre-
ga Ia por Moy.->és estava substituída po-
u a formalismo exagerado que iainevir
ta elmçi.KC produzir a descrença.

A paz reinava em toda a Terra quando,
no meio (1'essc magestoso silencio das
armas, um coro celestial annunciou aos
homens que, em uma humilde palhoça
de Belém, viera ao mundo, para regene-
ral-o, o Messias predicto pelos prophetas
de Israel.

Christo veio dar aos homens uma base
mais solida á igualdade, mostrando que
todos elles são irmãos, filhos do mesmo
Deus.

0 christianismo, temos fé, hade ser o
laço forte que, prendendo os homens
todos em uma só familia, os conduzirá
regenerados e felizes aos pés do Creador.

Amai a Deus sobre to Ias as cousas,
amai ao próximo como a vós mesmos, é
lodo o fundo do ensino do Christo, é o
grande código moral que hade sempre
r gera hum.inida le no cumprimento dos
seus destinos na creação.

O progresso intellectual continuará
indcíinitamente, mas o progresso moral
nunca transporá as raias desses prin-
ei pios, em que elle disse acharem-se en-
cerrados toda a lei e os prophetas.
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Electricidade atuiospherica

EFFE.TOS MÚLTIPLOS.

Comprehendemos nesta classe os phe-
nomenos em cpie a eletricidade atmos-

pherica se nos mostra obrando com toda
a sua espantosa energia, impressionam
do-nosos sentidos como luz, calor, som,
cheiro e grande poder mecânico e chi-
mico.

O raio e ás trombas pertemcem a esta
classe.

Raios, trovões e relâmpagos. —Nos

dias quentes o ar se mostra fortemente
electrisado, como o vapor cpie elle con-
tem , e quando esse vapor se condensa
em gotasinhas para formar uma nu-
vem, essas partículas líquidas con-
servara, em parte, a eletricidade que
existia no vapor, ficando envoltas em

pequenas atmospheras el.ectriras, cuja
densidade augmenta com a resisicncia

que apresenta á sua diffusão, o ar Ira-
midoqueas separa.

Se ahi a tensão electrica nao subir
muito, as cousas se conservara nesse
estado etem-se uma nuvem ordinária;
se porém a tensão se tornar muito
forte, a electricidade passa de uma
á outra gota, buscando aj super-
ficie da nuvem e vibrando como luz;
seja lentamente pela imperfeita condu-
ctibilidade do ar huinido, seja por des-
cargas simultâneas e interrompidas ; no

primeiro caso, temos o phenomeno das
nuvens luminosas, e no segundo, o
dos relâmpagos no interior de uma
mesma nuvem.

Accumulada na superfície da nuvem,
a electricidade adquire uma tensão
enorme, proporcional ao volume dessa
massa de vapores condensados, e, nestas •

condicções,vencendo a resistência doar,
cila rompe o espasso que as separa, lan-

çando-se de uma á outra nuvem ; e o
relâmpago, traço de intensa luz que se

nos mostra no céu, percorrendo com
rapidez incrivei distancias de 25 e mais
kilometros em menos de um milles-
simo de segundo.

.;rA resistência que, apezar de sua

grande rarefação nessas altas regiões,
o ar apresenta â transmissão do fluido,
éa causadas formas sinuosas, em zig-
zagse ramificadas que os relunpagos
affectam.

À's vezes na frente dessas rápidas li-
nhas de fogoso descobrem globos da
mesma matéria que, quando tocam a
superfície terrena, se dividem com es-
trondo ; são os chamados raios globú-
lares.

Não tendo uma duração apreciável, o
abalo que a passagem dessa corrente
electrica produz no ar, se da no mesmo

instante cm todos os pontos do seu curso;
mais como as distancias desses [tontos
ao nosso orgam auditivo sao difíércrites,
e a manifestação sonora da electricidade
si» pro paira com muito menor velocidade
(pie as caloriíicus, chimicas e luminosas,
os sons nos chegarão ura depois do
outro, formando mu só continuo e [tro-
longado ; é o trovão cuja duração
attinge. ás vezes, a Io minutos.

Quando uma nuvem electrisada está
assa/, visinha do solo,o relâmpago,isto é
a descarga electrica se produz entre ella
e esie, indo de corpo mais ao menos
carregado.

O raio não e mais que o cheque vio-
lento que experimentam os pontos, que
essa corrente encontra era sua passa-
gera.

i )s objectos mais altamente colloçados
como as torres, as arvores, etc, e o.s que
melhor conduzem a electricidade, são
os mais sujeitos a esses choques.

As baterias eledricas, nos nossos ga-
binc.es de physica, nos apresentam em
miniatura todo-os variados e espantosos
effei.os do raio.

Esse meraorp terrível lança fogo aos
combustíveis, fundeou volatilisa os tios
de ferro, solda os anneís do gro ias cadeias
e os martelios dos sinos, vitriíica os
corpos maus cjtiduclores e, ás vezes, os
despedaça; fere e mata os animaes,
determina a co nbinação do oxigênio
cora o a/.ote do ar, hnantisa os objeet s
de aço, eléclrisa o oxigênio, transfor-
mando-o em ozona que produz o cheiro
sulfuroso (pie acompanha ás manifesta-
ções dos raios, e saneia o ar queimando
os tniasmus (pie o infestam.

0 ar e o vapor (pie o raio arrasta com-
sigo, concorre muito para a predileção
dos choques violentos que observamos
na sua paisagem.

As trombas, — Muitas vezes, durante
os grandes calores, vemos descer das nu-
vens á superfiçie da terra, uma collumna
de vapores densos e escuros, apresen-
laudo a forma de ura cone invertido e
animado, ás vezes, de rápido movimento
giratorioede movimento de translaçãò;
é o phenomenodas trombai que se deno-
minam marinhas om terrenas, segundo
apparecem no raar ou na terra firme.

As experiências de Plante Romãs e
Peltier demonstraram cabalmente ser a
electricidade a causa desse meteoro
maravilhoso e formidável.

As nuvens são o berço dessas faíscas
electrieas quando, depois de' uma capo-
raça;» rápida por tempos qi entes o
calmos, ellas conservam a electricidade
que os vap res continha:n e q ic, ás
mais das vezes, se escoa pata o sido
através de. uma atmosphera humida.

E o taes condições, essas nuvens,
accumuladus em massas enormes, vão
ajunetur poderosas influencias de at-
tra-ções e repulsõe.s aos violentos im-
pulsos do ar e augmentar as perturba-
ções atmosphericas.

Antes se de manifestar o phenomeno,
vemos as nuvens negras de tormenta
se irem agglomerando, e as mais baixas
approximarein-se do solo, sol) a fôrma
de um cone invertido balançado pelo
vento, cuja ponta apresenta, ás v /.es,
o brilho de um meml incandescente e
parece ser a sede de enérgicas aurac-
ções e repulsões.

Abaixo delia, as águas do mar, ca-
vudo e illuminudo por um clarão es-

Iranhó, 01a fervem e Vapbrisam-se, e
o a se elevam, tormaii lo mu cone as-
ceudente que vai ligar-se ou primeiro.:

\s trombas produzem quasi sfiinpre
um ruído ensurdescenle, um sibilo se-
inelharite ao das quedas drnguá. •> qual
cresce ou diminue com a humidade do
meio que ellas percorrera : e são aeom-
nanhadasde turbilhões de vento, relam-

pagos, trovões, saraiva e chuva.
Seu movimento de Lranslciçao é, as-

vezes, tão lento que o homem po le
acompanhai-a a pé : e seu mo\ iinento

giratório varia de sentido, segundo o

Vi «Ieneia

•in eme ellas se mani-lieunspherio
festanl.

Em seu deslocamento, os trombas se
mostram animadas de uma força prodi-
yiosa; ellas arrancam arvores, tendem e'
derrubam os muros, arrebatara os
tectos das habitaÇaes, atirando os ma-
teriaes a grandes distan 'ias. arrojam no
ar os homens e os anima 's, etc ; porém
um de seus efféitos mais singulares ó a

cliviigem do lenho das arvores que, a

partir do solo ou de 0,o me! ros .teima
delle, lica dividido em sarrafos finos
como palitos, completamente secos e

privados de seiva ; facto que, como
confirmando a ideiade sera electricidade
a causa do plienoineno, não se dá com
as arvores resinosas que conduzem mal
o lluido eleclrico.

AsegüiiHü experiência de Plante ex-

plic.t, a não deixar duvida, a producçào
das trombas :

De um funil munido de uma torneira
e em communicação com o polo pp.si-
tivo de, uma bateria electrica, elle fez
escoar-se uraa veia d'água sálgad , «pie
er.i recebida em unia cuva onde me gu-
lhava o íin negativo da batéri; , c sob a
cpaal se achava collocado um foi te ele--
trò-iman.

Desde (pie o circulo voltaico esteve
fechado, um filele luminoso, acompa-
ii liado de pontos brilhantes,« atravessou
a veia d'agua em sua parte inferior,
com ruído saltaram faíscas de sua ex-
u\ midade, e -t água da cuva, donde
subiam vapores, começou a girar em
sentido uiflercmle, segundo era o [tolo
boreal ou o austral db eU-ciro-imam o

que se achava mais próximo.

Aceito «le inédicaiueiito.s á
distancia

Narra a Constância, revista spirita
bitoitarense, o seguinte extrtthido de
La Me,use de 25 de Agosto ultimo:
Os Drs. BoiiáU e Burbt, médicos da
Escola de Medicina Naval de Roche-
furt. obtiveram, no tractaiüeuto de
moléstias nervosas, .surprelieiidentes
éffoitos da acção de. medicamentos,
colloçados á distancia de dez ou
quinze centímetros do corpo do eu-
ferino.

Ks.se facto prova que, cm certos
casos, se forma ao redor do corpo
humano uma espécie de atmosphera,
composta de uma parte do fluido ner-
voso do indivíduo ; atmosphera que
pode absorver as partes âuidicas do
medicamento, que podem passar
atravez das paredes dos frascos que o
contem.

Sob os pontos de vista physiologico
e psychologico, ha n'isso matéria
para amplas investigações.

As suggestões estudadas pelos Srs.
Bou.su e Burot apresentar ,ni-lhes
ainda outros phenomenos singulares;
phenomeno.s mais ou menos análogos
aos da famosa Luisa Lateau.

A Revue Spirite de. Pari/ de l" de
Outubro ultimo publicou um extenso
artigo do Sr. E. II. Britten. eseriptor
inglez universalmente estimado e rtís-
peitado por sua intelligencia e seu
caracter; du qual ofrerecomos um
breve resumo aos nossos leitores:

Kstava elle em Londres ha alguns
anuo-, quando ahi se manifestava
unia das mais malig-nas e fataes for-
mas do çholera asiático, q.ue trans for-
raava o metrópole ingíeza om uni
medonho deserto.

Triste e abatido, vagava elle por
essas longas ruas silenciosas, quandoavistou uma enorme colurana de vapor
negro .suspenso ern flocos nebulosos e
como incandescentes, e estendendo-se
horisontalraente sobre toda a extensão
dos quarteirões infestados pelo ter-
ri vel flagello.

Médium convicto, o Sr. Britten con-
centrou-se o seus amigos do espaço,
lhe apurando o orgam da visão, tize-
ram-n'o descobrir que essa iiuvera se
compunha de milhões e dezenas de
milhões de seres vivo^, engendrados
na atmosphera pela coujuncção pude-
rosa e maligna da terra e de gertas
estrellas; conjuneção que tornava
tangível e organisada a matéria im-
palpável da atmosphera, dando uas-
cimento a .seres inaprèciavéis aos
noss »s melhores instruraentos,raa3ca-
pazes de infestar a nossa atmosphera.

Foi durante este tempo que alguns
amigo-; seus. homens respeitáveis por
seu caracter e illustraçãò, o couvi-
daram pira ir fazer observações as-
troiiomicas,estudo com que o Sr. Brit-
teu estava muito familiarisado, n'um
observatório que dispunha de ua, im-
menso telescópio construído .sob a
direeção de Lord Ross.

Applicaudo o telescópio, viu elle
uma cousa que encheu o de pasmo e
terror: Era uma immensa fig-ura de
homem moveudo-se no espaço, onde
tomava posições diversas, sem que os
seus traços variassera.

Crendo era uma allucinação, quiz
o Sr. Britten calar-se, mas seus com-
pinheiros, notando a sua turbaçâo,
instaram para quefallãsseve elle teve
d-, obedecer.

Foi então que lhe trouxeram o livro
de notas no qual constava que,em dias
anteriores, muitos dos presentes ja
haviam observado a mesma cousa,
tendo tomado todas a.s precauções
aconselhadas pela sciencia.»

Nós cremos ter havido n'isso nada
mais que um phenomeno de videncia.

Sempre, nas épocas de desenvolvi-
mento cLessas grandes peste-;, ha na
atmosphera uma perturbação que se
corainnnica aos organismos n'ella
mergulhados; os corpo, enfraquecidos
pela absorpção efesses niiasmas dele-
terras e pela acção do terror que a
imaginação phantasia. deixam inai-
or liber I idé aos espíritos.que mais fa-
cilihènte entram em relação com os
seres perispiritaes que vagueiam no
espaço.

E' uuif.ic.to providencial viudo.des-
portar no homem a idéia da existência
de uma outra vida, em que o ílagello
ameaça arremessal-os; uma prepa-
raçãopara áquelles que tèra de deixar
a terra, um consolo para os que ainda
abi tupi de continuar.

A historia nos apresenta d'isso um
exemplo notável na antigüidade:

Quando a peste negra, no tempo de
Pericles, assolava Athenas, todos
viam um bando de phantasmas negros
vagando pelas ruas e indicando o nu-
mero de. vict.imas que cada familia
tinha de. fornecer ao formidável mal.

Era por pancadas feridas nas portas
Ias casas que ei les aununciavara o

iué nV.llas tinham denumero do-
faüecer.
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Vè-se, pois, senhores, do exposto
qne, si por uni lado o spiritismo es-
tende-se ás raias da sciencia, por ou-
tro toca ás da religião ; elle por tanto
não é exclusivamente sciencia, menus
ainda religião, poderá ser talvez unia
sciencia religiosa.

E' por isso que elle esclarece a fé,
que elle illtimina a razão.

Bem baseados estamos, pois, em
julgal-o a ponte entre a sciencia e a
fé, o traço de união entre os sábios e
os crentes !

Entretanto uns e outros atacam-no
cora hysterica veheinencia, como si
sobre si vissem erguido um monoliiho
esmagador I

Cegueira dos homens que não sabem
se erguer acima do valle de suas pre-
concepções para de um ponto de vista
mais alto descortinarem o horizonte !

Como nos livrarmos da pecha que
simultaneamente nos atiram os pri-
meiros de fanáticos, e os segundos de
atheus 11 ílepetindo-lhes sem cessar :
estudae, observae ; não julgueis por
uma só peça do processo, cotejae-a
cora todas as outras, porque juntas
constituem um todo harmônico, porém
separadas só podem ter um valor
relativo.

Vede a contradição, ao mesmo tempo
atheus e fanáticos !

Fanáticos nós que. com o critéri-
um da razão, só aceitamos o que a
ella não repugna? Fanáticos nós que
procuramos libertar os homens da
subserviência ao miraculoso, a > sobre-
natural?

E atheus! Porque .seremos nós ?
Será porque nos prostramos revèren-
tes e submissos ante a magestade
resplendente, ante o foco de luz. de
sabedoria,de grandeza, ante este Deus
que é pae e não tyrano, que é legis-
lador e não carrasco ? Ante esse ser
misericórdia, paz e doçura, sem eiva
das paixões humanas ? Ante esse in-
finito de bondade que nem mesmo a
palavra—amor—pôde definir { Este
espirito sublimado a quem prestamos
as homenagens da adoração era espi-
rito e verdade no templo dè nossos
corações e não era Jerusalém, con for-
me nmu ensinou ó mestre divino ?

Oh 1 cegueira dos homens !
Ficai sabendo que não nos cansa-

remos de repetir-vos a palavra de
verdade, que é lambem a boa nova :
tangeremos tão alto a buzina que afi-
liai Oliàveis de ouvir; altearemos tanto
o fíicho que afinal haveis de ver 1

Collocando-se entre uns e outros
está, pois, o spiritismo em seu papel:
apaga as paixões, sustenta os des-
fallecimmitos, anima os tíbios, refreia
os exagerados, é era uma palavra o
mediameiro dos extremos : elle é para
a sociedade o que a escolla de Cousiti
é para a pbilosophia-o ecletismo.

Já se publicou, senhores, sob a au-
toridade de um varão respeitável
pela eminência de sua posição social
e pelas vantagens de uma illustração
reconhecida a seguinte phrase com
relação ao spiritismo : « No meio
dessas operações da magia moderna
vemos se reproduzirem as evocações
e os oráculos, as consultas, as curas
e os prestígios que ilustraram os
templos dos ídolos e os antros das
sybillas. »

Observae, senhores, que é esta

pouco mais ou menos a linguagem
qua haveis de ter ouvido da bocca dos
sábios incrédulos ; entretanto etta
phrase é dum príncipe da igreja !

Quando os incrédulos e os sacerdo-
tes dão-se assim as* mãos em tão
accorde e fraternal enlace, 6 que ao
longe uo horizonte do futuro bobriga-

ram caliginosa nuvem, que lhes podiaser tempestade.
Eis porque ás amuradas do navio

está a postos a tripulação, confundin-
do-se grnmetes e otíiciaes na faina do
impossível—a salvação da náu—!

Turnos assim uma pretensa synoni-
mia entre spiritismo ç magia mo-
dorna.

Mas haverá mesmo tal synotiimia ?
— A magia, tambem chamada feiii-
caria desde a epoeloi da primeira
florescência do christiánismo, impor
tala da Çhaldéa ti da Pérsia nos
pai/.es oee iden taes, propagada, diz-se,
pelo saardote Osthanes que açompa
nh'on Xerxes eín sua expedição á
Grécia, era a artetliaumaturgiça dos
encantamentos, dos prodigios, da ad-
vinhacão, da composição dos philtros,venenos e drogas, do ániiuncio do
futuro, etc.

Philosophos da estatura de Pytha-
goras, Einpédocles, Democrito, fa-
zendo empréstimos á arte dos magos,
concorreram por muito em sua propa-
gação pela Hellade.

Era corrente na idade media que
foram celebres mágicos Aristóteles e
Virgílio ; o mesmo sempre se disse
de Alberto o Grande, de Rogério
Bacon, de Raymundo de Lulla, de
Santo Thomaz, de Pico de Ia Miran-
doía.

Não nos incommndaria portanto
collocarem-nos era tão illustre couipa-
nhia,si não descobríssemos proposital
confusão entre spiritismo e magia.

O spiritismo, senhores, inversa-
monte a esta ultima arte, vem dizer à
humanidade do século vigente : aca-
baram-se osthaumaturgos, derrocou-
se o prestigio do milagre, buqueiou o
reinado dos encantamentose dos phil-
tros, porque já conheço algumas leis
naturaes e trato de conhecer ainda
outras em virtude das quaes taes phe-
noineuos se dão. Não mais podeis
illudir os homens com o segredo de
prodigios que de inysterios se torna-
ram verdades conhecidas I

Os spiritas estamos, em relação aos
cultores da magia, nas condições
daquelle que, espreitando as habili-
dades de consumados prestidigitado-res, viesse dizer : homens, não mais
vos illudaes ; com o que descobri po-deis todos vós fazer tanto como todos
os Reberto Houdin : eu vos queroabrir os olhos.

Dizei agora em consciência, senho-
res, poder-se-ia com os presumimosc infundir um tal homem ? Vede bem
gjie vos querem mystificar, quando
j.or cera boceas nos pedem milagres,
prodigios, adevinhações do futuro.

Não.nós não os podemos fazer,por-
que a nossa missão é muito outra : no
domínio da sciencia, dissipar as nu-
vens das superstições (pie toldam a
athmosphera intellectual dos ho-
meus ; no domínio da fé, altear ainda
mais nas ameias do castello do futuro
o estandarte em que se loa a legenda
de S. Paulo — « A iettra mata, o
espirito vi vi fica. »

Não, nós não os podemos fazer,
porque a nossa tarefa é provar « quenão é dos mil agres e prodigios queconcluímos a existência do ser supre-
mo, mas da ordem fixa e immutavel
da natureza, que é um muito maior
milagre. »

Nós não os podemos fazer, porquesubscrevemos as palavras que era seo
livro — De civitate Dei — escreveo
Santo Agostinho, o celebre doutor da
Igreja : Como seria contra a natureza
o que se faz pela vontade de Deus,
quando a vontade do Creador è fazer
a vontade de cada cousa ? Os prodi-
gios não são, pois, contra a natureza,
mas contra o conhecimento que deliu
temos.»

Escudados cora autoridade de tão
justo renome, a qual não se pôde ao
menos averbar de suspeita, os spiritas
estão convencidos da santidade da
causa que defendem. Por isso é que

ü.
mais e mais se esforçarão por abrir os I
olhos e os ouvidos destes cegos porvontade, destes surdos por teimosia.

Cnihpre, senhores, que não conti-
nueis a permanecer nesta incerteza
d" futuro, que, é antes negação queduvida.

L cora taes vistas, e. para dispertar
em vós o desejo de investigar as ver-
dades que vos annnncíamos que pus-sainos a vos apreseurar o resumo Ias
aíliriiiações spiritas, que podeis ler
em uma das obras de um dos móis
importantes missionários, o phiíoso-
pho que conheceis com o nome de
Allan-Kardec *.

« Deus é eterno, immutavel, imma-
teria] único, todo-poderoso, soberana-
mente justo e bom. »

« Elle creou o Universo, que com-
preheude todos os sere> animados e
inanimados, materiaes e irainátériaes.

« Os seres materiaes constituem o
mundo visível ou corporeo, e os seres
immateriaes o mundo invisível ou
spirita, isto é. dosespiritos.

« O mundo spirita é o mundo nor-
mal, primitivo, eterno, preexistentee sobrevivente a tudo.

« O mundo corporeo só é secunda-
rio *. poderia cessar de existir, ou não
ter jamais existido, sem alterar a
essência do mundo spirita.

« Os espíritos revestem temporária-
mente ura envoltório material pere-
cível, cuja destruição, pela morte,
restitue-os á liberdade.

« Entre as differentes espécies de
seres corporeos. Deus escolheu a es-
pecie humana para eucarnação dos
espirites que cheiraram a certo gráo
de desenvolvimento.'; é o que lhe dá a
superioridade moral e inteliectual
sobre todas as outras.

[Continua).t
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Recebemos essa importante Revista
sprito-christan t\\\>. se publica em Porto-
Rico, trazendo notáveis arlgOs em que,
e n belíssima e clara linguagem, são
desenvolvidos os princípios dessa su-
bliine doutrina, tão conforme aos en-
sinos do Christo e que, segundo as suas
promessas, vai ávasalando o mun lo.

Agradece nos e pedimos permissão
para a permula.

Recebemos uni exemplar dos Es-
tatutos do Centro Psychologico Por-
tuguez AMOR E UNIÃO UXIVER-
SAL, fundado mu Lisboa a 20 de
Abril do anuo próximo passa lo.

Sua directoria e conselho adiiiinis-
trativo compõe-se dos Illm-.. Srs.

1). Autonioda Silva Pessanha.
Manoel Nicoláu da Costa.
Francisco Possolo de Souza.
João Antônio Pusich.
Joaquim José Lopes Carreira.
José Maria Guedes Mourão.
José Buttuller.
MunoelThiago rlenriqties Delgado
Jbseph le M >ysès Benoliel.
Carlos Augusto Lara de Carvalho.
Thomaz José d'Oliveira.

Fazemos votos para que os dedica-
dos confrades consigam,nwcampnnha
de Amor e Caridade que encetaram,
derramar com profusão as mimosas
flores que o consolador proraettido
veio derramar por este inundo de
expiação e de provas.

1 mediunidade de transporte
Todos os (pie têm lido as obras funda-

in eu taes do Spiritismo, sabem que os es-
piritos, serviutlo-.se dos Unidos de certos
encarn idos cuja organi.saçãj a isso se
preste, podem transportar objectos de
pouco peso le um a outro lugar, atravez
do espaço, envolvendo-os em fluidos
opaco- que os torne n invisíveis durante
oiraj"c.oe fazendo-os passar por aber-
taras atravez das quaes, nas condi -ções
ordinárias, elles não poderiam fazei o.

Pertence a esta classe o facto nar-
rado pelo Sr. O' Sullivan no Bannor
ofLight le Boston. Resuma nos: O
Sr. Sullivan assistiu a duas sessões
dadas era New- York pela Sra, Thazer,
poderoso médium de transporte de
llores.

Cerca de vinte e cinco pessoas se
achavam reuni Ias ao redor de uma
grande mesa, colocada no canto de uma
sala cujas portas e janeiras foram bem
cerradas, e cujos moveis todos foram
hera examina los afim de evitar-se qual-
quer mystiíicação.

Diminuída a luz do gaz, Yirara todos
le repente a mesa coberta de olorosas
llores, frescamente colhidas, nas quaes
o mais minucioso exame não poude
descobrir vestígios deterem sido ellas
conservadas arteficialmente.

Km fronte de cada assistente havia
um ramalhete especial, contendo ai-
g unas llores particulares que tinham
sido ineinalraente pedidas.

To Ias essas flores mostravam ter sido
colhidas no momento mesmo, e ai-
gumas dellas eram da Hora especial da
Elorida e, por conseqüência, vinham
trazidas de longe

Comas lio es d ias avesinhas foram
introduzidas na sala e esvoaçavura sobre
as cal) 'ças dos assistentes.

lira naves próprias da Florida.
U médium descreveu depois diversos

espíritos que seachavam juneto dosassis-
tentes e que pela descripção foram por
elles reconhecidos.

Lm cavalheiro que havia recebido um
ramalhete de llores de. larangeiras, reco-
nheceu no espiiito que o médium dizia
estar a seu 1 ido, todos os traços de uma
moça com quem ia casar-se, porém que
tinha falecido antes.

O Snirltiam» na \ustralia
O South Australiam Times, de

Adelaide, ua Austrália, publicou um
süpplementoera quatro paginas, con-
tendo somente artigos pro e contra o
Spiritismo, prouunoiando-se então o
seu rédactor em chefe como sectário
das novas idéias.

Novo centro de estudo*
gt*Y<*llÍCON

Diz La Chaine Mngnetique de Pariz
que em Chicago (Estados Unidos), a
HO d ' Julho ultimo, foi fundada uma
Sociedade de investigações psychicas
propondo-se, como a de Londres, o
estudo desinteressado e scientifico dos
phenomenos magnéticos e spiriticos,
sendo seu presidente o Sr. Dr. Réeves
Jackesòn.

Quo differença entre o que se faz
lá, e o que desejavam fazer aqui, os
que. não tendo coragem para vir a
publico comb iter os ensinos spiritic >s,
limitaram se a indignar á policia os
sectários da nova doutrina como per-
turbadores da ordem e corruptores da
sociedade I
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0'aléiii-tunialo
Diversos grupos spiritas de Pariz e

da Franca têm recebido varias com-

nmnicações do espirito de Victor

Hucro, das quaes traduzimos a se-

lumtè dada a 13 deJunho ultimo

nelo médium Marc Baptiste.
V 

«Sou eu quem se acha agora ju n-

cto de vós, fugindo ao ruído que me

atormenta e se me torna insuppor-

^Porque 
venho aqui sem ser cba-

mado, sem jamais ter tido coinvosco

ràaclo alguma? Não pude comp e-

hendel-o a principio, mas co.npie-
hpudo-o açora.

Preciso de solidão e calma, preciso
furtar-me ao ruído, ao tumulto das

paixões desencadeadas que impedem

o recolhimento, e toda elevação da

alma para Deus, . ,mv().me
Uma corrente nuul.ca trouxe me

aqui onde, de tempos a tempos cosui-

raam vir espiritos que euoonhecvE a

quem dediquei estima e aftecto,
E1 necessário que eu vos diga o es-

tadoera que me acho; parece-me que
as ovacões feitas ao meu jlespojo 

no -

tal não' estão em proporção com o que
chamara rainha gloria ; esta 

^onsi.te
no pouco de bem que me foi dado

fazer e não na forma mais ou menos

feliz'de rainha linguagem poética,

que nada mais é que um vestido do

pensamento. ...
E' só no pensamento que esta a

floria de um escrptor, só elle e a

base solida das reputações duravei-*,
e nisso eu fui ura dos orgaus de ura

pensamento universal.' 
Chamara-me Grande, chamam-me

Mestre ; o Mestre é aquelle que me

inspirou o pensamento que eu pu? em

obra, e quanto á grandeza, deixai

que èu repita a palavra de um orador

christão : Só Deus é grande -

Fui clnistão e conservei-me tal ate

o ultimo momento da minha vida

C°Quanta 
pequenez 1 Que de mesqui-

nhas querelasl Que de odientas mi-

raizades em lucta, quando todos se

deviam encerrar em uma calma reli-

giosa e serena . .
Não recrimino; entrego a rainha

vida ao juízo da posteridade ou ames

aos juizôs diversos que as paixões do

futuro pronunciem sobre ella.
Só pretendo dizer-vos qual e neste

momento o meu estado moral e o que
tenciono fazer, com a permissão di-

vina, eo apoio dos bons espíritos que
me queiram auxiliar em nimba nova

tarefa. .
Os homens julgam mal porque des-

prezam os elementos que os espíritos

tão generosamente lhes oferecem.
Fui médium, não ha spirita que o

ignore ; fui e sabia que o era.
Tudo isso Ia deixei consignado.
Que devo eu ser agora t
Guia por minha vez, segundo

minhas forças que,talvez,sejara muito
inferiores ao que pensam.

Só a boa vontade me não talta.
Fui intolerante a meu modo, antes

na forma que no fundo, por.pie apai-
xonei-me muitas vezes e porque nao
ha homem perfeito e que bem conheça
os moveis que o fazem obrar

A paixão traduzida no que chama-
rara uma linguagem sublime fez todo
o meu successo.

Mas, de que me servem hoje esses
successos, que vabm tão pouco no
meio era que me acho 1

Cumpre- me obrar; é necessário que
essa constante actividade que eouser-
vou-se viva era mim, continue a viver
sempre !

Soldado da idéia, eu quero conti-
nuar a minha obra, fazeudo nella as
convenientes modificações ; quero ca-
minhar sempre sob a égide da idéia
cada vez mais apurada.

Sinto-me ainda disposto a dictar
versos, mas inda mais prosa, aos me-

diuns que queiram e possam receber

meus pensamentos de além-tumulo.

Possam essas coinmunicaçõe..s abrir
os olhos dos incrédulos e inspirar-lhes

pensamentos sãos, sobre as verdades
tão racióriaes e tão consoladoras do
spiritismo !

Que a voz de Victor Hugo morto se
faca ouvir ao mundo terrestre, como
fo/*-se a voz de Victor Hugo vivo.

E' a sua voz livre que ouvirão
a<rora, é o seu pensamento «pie será
posto em obra por mãos piedosas e
devotados á grande obra da regenera-
ção e do progresso.

O <[iie Victor Hugo vivo não fez
suflicientemente pelo spiritismo, elle
o fará morto ; e seu pensamento, la-
borioso obreiro, não cessará de obrar
antes do cumprimento da tarefa que
elle, se impõe hoje

Eu vos agradeço,senhor,pelo vosso
acolhimento sympathico; numerosos
médiuns se coílocam á minha dispo-
siçâo e ja trabalhos estão começados,
más nunca esquecerei o acolhimento
que me fizestes, e a fidelidade com
(pie iradiizi.sies o meu pensamento.

Se qnizerdes, e vossos guias o per-
mittirem, eu voltarei. Adeus.

V. Hugo.
Vertendo para o portuguáz esta

cotnniutiicação publicada na Revista
Spirita, de Pariz, não [iodemos deixar
de pedir a nossos irmãos do Brazil
que a estudem, pois ha nella úteis e
importantes lições.

Tudo homem é mais ou menos me-
dium, todos elles; recebem ntuições
boas e mas do inundo invisível, con-
sistindü todo o seu mérito na escolha
que fazem de taes intuições.

Suumettei tudo ao cadinho da vossa
razão, escoinei e ponde sempre em
pratica o bem, e vos esperara na
outra vida o galardão reservado aos
trabaltiadores de boa vontade.

Não ligai lama importância a
forma pur que mauifestaes os vossos
pensamento^, pois se ellas são munas
vezes aqui um elemento ue triuinpho,
também são um elemento de queda,
despertando o orgulho e inspirando
aus\mirus idéias falsas, quando seu
fundo não seja o bem.

Coufereucia spirita
A 21 do passado terminou com a

nona a serie de conferências spiritas

de Lütio que a Eederução Spirita Bi a-

zileira resolveu fa^er, occupaudo a

mouua o nosso ülusiradu confrade, o

Sr. Dr. Castro Lopes.
Ante numeroso e aelecto auditório

o illustre couference discorreu bri-

lhantemente, em linguagem subida
e ricamente imaginada, sobre a subli-

mídadè dos ensinos espiruicus, e sua
conformidade com os do eurisiiunismo
depurado ú^á enxertos que o^> itouiens
lhe fizeram ; — sobre a injustiça de

negar-se ao .spiritismo a mesma tole-

rancia que se concede ao positivismo
e au untteriaiisnío ;—e sobre a upppr-
tuiiidaue da vinda da nova plnlosu-
phia quaudu cura os progressos da
sciencia o catholicismo abalado não
tem mais torças, para conter a moral

que se extravia.
Terminou fazendo uma prece ao

Omnipotente pelos inimigos do spiri-
tismo, e pedindo que, em memória do
anniversario do nascimento do Christo,
os preseutes concorressem cora o seu
obulopara a libertação de um captivo,
no que foi attendido.

ü orador foi muito lapplaudido ao
descer da tribuna.

A pedido de muitos vamos honrar
as nossas columnas com a publicação
desse importante e mimoso trabalho.

Uni j»«M»Mema serio

Acaba de dar-se na Itália ura facto

digno de serio estudo. Nas prisões de

Salerrao uma, mulher deu á luz uma

criança sem cabeça ; tendo a, infeliz,

durante o período de sua gravidez,
sido atormentada por espasmos repe-

tidos, visões terríveis e sonhos onde

lhe appareciaa guilhotina e onde lhe

cortavam o pescoço.
Esta noticia que extrahimos d'0

Paiz, faz-nos lembrar um outro facto

acontecido no sul do império ha cerca

de 17 annos.

Vivia emüruguavana uma senhora

casada que, no período de sua gra-
videz, não podia ver passar um anão

que também habitava essa cidade,

sem ser acommettida de louca e cora"

promettedora vontade de rir-se.

Muitas vezes ella se queixou a varias

pessoas desse facto que lhe era impôs,

sivel totalmente impedir. Chegado o

termo do seu estado interessante, deu

á luz uma criança, retracto fiel

(Paquelle de quem involuntariamente

escarnecia.

Muita gente, procura uma expli-

cação para isso huma hypothetica

influencia da imaginação da mãi sobre

o desenvolvimento do feto ; mas donde

vinham nos dois casos citados, essas

excitações da imaginação,alli creando

sonhos pavorosos, aqui fazendo rir

pela imagem do ridículo ?

Pontue só no período de sua gra-
videz eram essas mulheres persegui-
das por taes pensamentos 

'.'

Sabemos que a encarnação do espi-

rito se começa a effectuar desde o

momento da concepção, que sua pri-
são ao feto vai-se estreitando,cada vez

mais, até o momento do nascimento.

Ora o espirito que se encarna co-

nhece mais ou menos o gênero de

provas por que tem de passar, para

punição de seu passado ou castigo

daquelles em cujo seio se vem en-

carnar.

A lembrança da prova escolhida

assidia-o durante o período fetal e por
sua influencia sobro o espirito de sua

mãi, elle lhe coinuiunica seus senti-

mentos e terrores.

Dahi para a primeira das infelizes

acima citados o medo da decapitação,

por certo, punição de faltas de suas

outras vidas ; e para a segunda a

idéia do ridículo uue tinha de acura-

patinar em vida o que delia ia nascer.

Não bastadizer-nos que os espiritos
actuani nos médiuns e assim entram
em relação comnosco.

O inundo ama hoje conhecer não só
os phenomenos, mais ainda os meios
uaturaes por que elles se produzem.

Nós sabemos que no plienoineno do
somno, o corpo achando-se enfraque-
cido com a perda de fluido vital, facto
que em nóa se manifesta pelo cançaso
e entorpecimento, o espirito por sua
vontade, consciente ou inconsciente-
mente, attrabe fluidos do espaço que,
vindo-lhe comprimir docemente o ce-

Ligeira resposta

Em uma de suas correspondências

publicadas no Paiz queixa-se o nosso
respeitável amigo edistincto confrade
o Sr* Dr. Ramos Nogueira de que
perturbamos a bòa marcha do deseu-
volvimeuto spiritico no Brazil, occu-
pando-nos do hypnotismo na tribuna
de nossas conferências, o que se lhe
afigura um grave erro.

Desculpe-nos o illustre confrade,
mas não ha justiça ua accusação que

1 nos faz.

retiro, dão lugar a essa privação mo-
meu tanea da sensibilidade, dividida
a um momentâneo afastamento do es-
pirito dos seus laços carnaes.

E' um plienoineno ipso-magnetismo,
o magnetisador e o magnetisado são
abi um só e mesmo individu >.

Outras vezes um homem presta
os seus fluidos ou os fluidos que atrahe
do espaço e, por um acto de sua von-
tade, dirige uma corrente sobre o ce-
rebro de um outro e produz um phe-
iioineno semelhante ao do somno, mas
no qual o agente e o pasciente são
dous entes encarnados ; é o facto do
hypnotismo.

Finalmente o agente pode ser um
espirito desencarnado, continuando o
paciente a ser um encarnado ; é o facto
das mediunidades.

Vê pois o '.Ilustrado confrade que
temos razão de estudar o hypnotismo,
pois que por elle conhecemos o meca-
iiismo das niediunidades.

Não teve também razão de mos-
trar-se agastado comnosco por não
havermos aceitado o conselho que nos
deu.

Ouvimos cora attenção todos os cou-
selhos que nos queiram dar, muito
principalmente os que nos venham de
uma pessoa em quem reconhecemos a
maior boa vontade de trabalhar e
acertar ; mas, desculpai-nos, venham
elles donde vierem, não os adopta-
remos sem o beneplácito da razão.

E' o que nos aconselha o Christo e
seus apóstolos nos immor.taes preceitos
contido nos Evangelhos.

llI.llOltArlíDllU

Aqnellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan ívardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria detodo.s
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo

(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância cora o Spiritismo.

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinária) contendo numerosos exera-

pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
cões segundo o Spiritismo (parte
scientihca) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da Doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontrara-se
na Livraria Garnier*
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BCxtracto»

do Relatório apresentado, na sessão de
õ do corrente, pelo Presidente da

Federação Spirita Brasileira.

Cumprindo o prescripto nos nossos
estatutos, eu venho hoje dar-tós conta
da commifesão honrosa e dituv-j! de que
me quizestes incumbir.

A dircciOria que hoje comparece di-
ante de vós, está convencida de que lhe
fazeis a devidajustiça.üe haver ella ciivi-
dado todos os seus es/forçosrpara o ho.n
desempenho da tarefa que lhe con fias! es;
e se, por ventura, elle nâo pbude ser
fielmente executado, n'u> foi isso devido
á falta da melhor bôa Vontade de sua
parte, maiá a .11111 concurso de circum-
stancias estranhas, filhas cio meio em
que vivemos.

Não cremos, com tudo, que tenhamos
justos motivos para entrislecer-nOp;
como era/ toda parte, a propaganda do
spiritisi/ho tem também feito prop-ressos
entre mos creando proselytos cm todas
as classes da sociedade; e su muitos,
ainjáfà dominados por um mal entendido
n/éeio, não ousam fazer publica confissão
^e suas crenças.gardain- n'as no sacrario

/de sua alma, e mais tarde ou mais cedo
/ terão de -se manifestar.

I Nem emotivo de assombro que essa
tendência para a adopção dos subidos e
tão racionaes princípios dò spiritismo
se accentúe entre nds, quando vemos
que nao ha um só ponto do mundo,
em que cila se, não mostre ganhando
sempre terreno e avassaiaiido tudo em
.sua passagem.

De facto, se lançamos os olhos para as
ilhas da Oceania, vemos que, emquanto
o Sr. Marsay percorre as cidades da
Austrália, derramando cm appiaudidas
conferências os ensinos da nova revê-
lação,muitos grupos spirítas se fundam
na Nova Zelândia, ca menina Ber ha,
de onze annos de idade, espanta e con-
vence com os maravilhosos effeitos de
sua mediunidade physica. No Egypto o
Sr. Bellegardc funda um grupo impor-
tante; na Grécia o Sr.Lefakis propaga a
doutrina por numerosos escriptos entre
as principaes famílias de Athena.-.; na
Austr a o liarão de Hellenbach publicauma obra notável sobre o spiritismo ; e
na Itália o periódico La Liberte iraz ao
conhecimento de seus muitos leitores
longos e sérios trabalhos do liarão I.uigi
Paviso e do Sr. Giòyanni HolTmam è

o civilld Çattòlica, orgam clerical, pro-
lesta energicamente contra as infuu-
dadas aceusações feiuis á. mediunidade
por um archiduqne d'Austria; eniquanlo
o Pe. furei dá á luz o seu II vaticano
regio, e cs Pes. Savaivsse, Campello,
Suriani c ('apuo lançam as bases da nova
igreja italiana.

Exporem, na Rússia, emS. Pctcrs-
burgo e Moscow. que a nova doutrina
avança com muito desasscinbro, tendo
para defensoras sábios lentes da Univer-
sidade, homens de uma reputação miro-
péa, como os Srs. Boutlerof, Wagner e
muitos outros.

Que vos direi da França, da Bélgica e
da Hespanha ? Os grupos spirítas entram
em estreita relação uns com os outros,
novos periódicos e revistas stir-iem por
toda parU;, obras de vulto estão diária-
mente apparecendò, entre as quaes não
podemos deixar de citara do Sr.Delanne:
Le sperilisme devanl li science.

Em Portugal o Centro Psychologico
Amor c Caridade Universal trabalha
com todo afan em derramar entre as
massas os ensinos spiriticos; e na Ingla-
terna, emquanto o Sr. Kglinton con-
vence a todos com admiráveis pheno-
menos de materialisação dos espíritos,
c o sábio W. Orookes rolo as provas da
sua obra inonu nentalsohre a força psy-
chiCa; o Journal of seiem-c attesta a
realidade das manifestações dos espi-
ritos; a Society Psychal, composta das
maiores notabilidades do reino unido,
trabalha àctivainenle na propaganda do
novo christianismo ; as conferências
spiriticas se multiplicam, chegando a
haver sessenta e uma em uni só dia, e o
Sr. Gladstone não trepi Ia em declarar
que os sábios devem estudar com Ioda a
seriedade os phenomenos spiriticos.

Se.dirigimos nossas vistas para a Ame-
rica, teríamos necessidade de escrever
um volume para dar uma idéia do mo-
vimento spiritico nos Estados Unidos;
alli o theatro de Sidney, em Nova Galles
do Sul, regorgita de povo todos os do-
mingos para ouvir conferências e lei-
turas spiriticas; novos grupos se orga-
nisamdodos os dias, em iodos os pomos
da grande republica'; as manifestações
mais variadas arrastam ácrença os mais
incrédulos; e uma sociedade sabia se
levanta em Chicago, especialmente des-
linada ao estudo do mundo espiritual.

Np México o Bispo J. M. Gonçales
Elisondo íaz do alto do púlpito a sua
profissão do fé. spirita; em Vencsuela,cm
Cuba,nas Republicas Argentina e Oriental
a propaganda avança, conqui lan locada
dia novos adeptos á santa causa da rege-
no ação da h imanidade, tornando-se
salientes cm Buenos Ayresos nomes dos
Srs. Heinandes, C. Marinos, Ugarte,etc.

Que vos direi que não o saibais melhor,
do que se passa entre nós, em relação
ao spiritismo? De Manaus, no Amazonas,
a S. José do Norte, no Rio Grande do
Sul, chegam-nos noticias de trabalhos
em que nossos irmãos do espaço entram
era relação com os encarnados; e em
todas as nossas províncias homens de"
votados a"eausa da verdade, buscam-n'a
com afinco e pronagam-n'a sem 'jnedo.

Nesta Corte ha grupos trabalhando
lodosYs dias, onde centenas de pessoas
vão colher a certeza consoladora de que
a vida não se termina na tumba.

Desculpai esta tüo longa divugação ; e
permitti que vos fulleagora da Federação
Spirita Brazileira.

Fundada com o tini de estudar e pro-
pagar a doutrina spirita, esta sociedade
tem conseguido manter-se em condi-
çOes de jamais ter merecido censura
alguma de quem quer que seja, que co-
uheça seus fins e os meios que. emprega
para conseguil-os. Se o numero de
novos sócios entrados no anno próximo
findo não foi extraordinário, está, cora-
nulo, nas condições de tirar-nos toda
idéia de esmorecimento.

Deixaram o eiiYolucro terreno nossos
amigos e irmãos em crença o Coronel
Umbelino. A. de Campo Limpo, a 21 de
Setembro, cJoão. B. Francisco Amoretti
a 2iue Novembro.

Como lhe prescrevia o nosso regula-
mento vigente, adirecloria resolveu em
Ag-osto ultimo dar começo á primeira
•serie de conferências spirítas, facultando
também a tribuna aos quo, nao. sendo
membros da Sociedade, eram comtu lo
reconhecidos como trabalhad ires devo-
tados á propaganda da idéia.

Fiz ram-se nove conferências, oceu-
pando a tribuna os Srs. Drs. A. Pinheiro
Guedes, F. de M. Dias da Cruz, A. de
Siqueira Dias e A. de Castro Lopes, e os
Srs. M. F. Figu.ura, M. Rodrigues
Fortes,A. Elias da Silva, C. J. de Lima *
Cirne e o humilde signatário deste tra-
balho. Ü resuluido foi mui.o além da
nossa ospecuitiva; escolhido e nume-
roso audictar.o encheu sempre os nus_
sos salões, dando inequívocas p ovas de
sympalhia a causa que defendemos.

A re lacçãj do Reformador, a cargo
desta direetoria, buscou sempre fazer a
propaganda sem chocar susceplibilida-
des, reagindo sempre com energia e de-
cencia contra as aceusações feitas á dou-
trina, em geral por aquelles que não se
tinham dado ao trabalho de òsttidal-a.E»
chegada a hora de vos manifestardes a
respeito de seu modo de proceder,

Agora que está terminada a nossa ta_
refa, cabe-me pedir-vos desculpas no
meu e em nome dos meus distin tos

companheiros de direetoria, fazendo
votos para que facilmente triurnphem
dos obstáculos que ante nós se possam
levantar, aquelles a quem encarregardes
de nos substituir.

Que Deus e seus bons Espíritos os
illuminem e protejam.

Federação Spirita
Brazileira

Sessão em 5 do corrente :

Foram eleitos os Srs.:
Presidente, Dr. F. R. Ewerton

Quadros.
^Vice-Presidente, Dr. F. M. Dias da

Cruz.
Secretario, Romualdo N. Victorio.
Thesoureiro, A. Elias da Silva.
Archivista, F. A. Xavier.

Contra o veneno das cobras

Os ophidíos da tribu das serpentes
venenosas, como o urutu, a cascavel,
&jararacusú, a sorocotinga, a víbora,
o aspide, etc ; tem abaixo do olho
uma glândula enorme donde se distilla
um liquido funesto que, por canaes
existentes nos seus dentes, se derrama
nas feridas que elles fazem, produ-
zindo uma súbita morte.

Tem-se procurado vários meios de
combater à acção violenta desse ve-
neno, contando-se entre os mais em
voga o emprego das injecções do per-
maganato de potassa, descoberto pelo
nosso conterrâneo, o destinctoSr. Dr.
Lacerda.

Os indignas da África, segundo o
explorador Farini, empegamuui outro
meio mais .simples e que parece dar
ganho de causa aos sectários do prin-
cipio, similia similibus curantur. Elles
extrahem essas glauduias das ser-
pentes venenosase deixam-n'asseccar;
e quando algum é mordido fazem
com um instrumento cortante uma
incisão próxima do lugar da dentada,
e nella lançam a substancia resultante
da pulverisação da glândula secca.
A cura se erTectna em pouco tempo

Nada vemos uisso de suprehen-
deme. As glândulas em questão
compõem-se de uma substancia que
tem a propriedade de extrahir do
sangue das serpentes os elementos
próprios para formar o seu terrível
veneno. Com a secou ra o veneno con-
tido nas glândulas evapora-se, mas
a matéria que o constituía conserva
em estado latente as suas propriedades
h espera do meio em que ellas se
possam manifestar.

Lançada na incisão, elle ficauo caso
de obrar e attrahe os elementos do
veneno, impedindo que e-»te se der-
rarae pelo organismo. Assim, é con-
traria contrariis, e não similia simi-
libus curantur o principio que a<mi
entra era jogo.!

Ml
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fülectricialaalc atmoMphcrica

EPFElTOS MÚLTIPLOS.

Comprehendemos nesta classe os pbe-
nomenos em que a eletricidade almos-
pherica se nos mostra obrando com toda
a sua espantosa energia, impressionai!-
do-nosos sentidos como luz, calor, som,
cheiro e grande poder mecânico e chi-
mico.

O raio e as trombas perlemcem a esta
classe.

Raios, trovões e relâmpagos. —Xos
dias quentes o ar se mostra fortemente
electrisado, como o vapor que elle con-
tem , e quando esse vapor se condensa
em gotasinhas para formar uma nu-
vem, essas partículas líquidas con-
servam, em parte, a eletricidade que
existia no vapor, ficando envoltas em

pequenas atmospheras electrica?, cuja
densidade augmenta com a resisicnci3
que apresenta á sua diffusão, o ar hu-
midoqueas separa.

Se abi a tensão electrica não subir
muito, as cousas se conservam nesse
estado e tem-se uma nuvem ordinária;
se porém a tensão se tornar muito
forte, a electricidade passa de uma
á ou Ira gota, buscando aj super-
ficie da nuvem e vibrando como luz;
seja lentamente pela imperfeita eondu-
ctibilidade do ar líümido, seja por des-
cargas simultânease interrompidas ; no
primeiro caso, temos o phenomerio dás
nuvens luminosas, e no segundo, o
dos relâmpagos no interior de uma
mesma nuvem.

Accumulada na superfície da nuvem,
a electricidade adquire uma tensão
enorme, proporcional ao volume, dessa
massa de vapores condensados, e, nestas
condicções,veneendo a resistência do ai*",
ella rompe o espasso que as separa, lan-
çando-se de uma á outra nuvem ; é o
relâmpago, traço de intensa luz que se
nos mostra nó céu, percorrendo com
rapidez incrível distancias de 23 e mais
kilometros em menos de um niilles-
sirao de segundo.

A resistência que, apezar de sua
grande rarefação nessas alias regiões,
o ar apresenta ã transmissão do fluido,
é a causa das formas sinuosas, em zig-
zags e ramificadas que os relanpagos
affectam.

A's vezes na frente dessas rápidas li-
nhas de fogo se descobrem globos da
mesma matéria que, quando tocam a
superfície terrena, se dividem com es-
trondo ; são os chamados raios globu-
lares.

Não tendo uma duração apreciável, o
abalo que a passagem dessa corrente
electrica produz no ar, se da no mesmo

instante em lodosos pontos do seu curso;
mais como as distancias desses pontos
ao nosso orgam auditivo sao difíerchtes,
e a manifestação sonora da electricidade
se propaga com muito menor velocidade
(pie as calorilicas, chimicas e luminosas,
o.s sons nos chegarão um depois do
outro, formando um só continuo o pro-
longado ; é o trovão cuja duração
atlinge, ás vezes, a -io m índios.

Quando unia nuvem electrisada está
assa/, visinha do solo,o relâmpago, isto é
a descarga electrica se produz entre ella
e este, indo do corpo mais ao menos
carregado.

D raio não e mais que o choque vlo-
lento que experimentam os pontos, que
essa corrente encontra en sua passa-
gem.

Os objectos mais ai lamente colíoçados
como as torres, as arvores, etc, e o.s que
melhor conduzem a electricidade, são
os mais sujeilos a esses choques.

As baterias eledricas, nos nossos ga-
biiictes de physica, nos apresentam em
miniatura todo > os variados e espantosos
effchos do raio.

Esse meteoro terrível lança fogo aos
combustíveis, fundeou volalilisa os lios
de ferro, solda os atineis de gro ias cadeias
e os martellos dos sinos, vilrifica os
corpos maus cjtidüclores e, ás vezes, os
despedaça; íeve. e mata os animaes,
determina a co nbinação do oxigênio
com o azote do ar, imantisa os objccti s
de aço, eleçtrisa o oxigênio, transfor-
mando-o em ozona que produz o cheiro
sulfuroso que acompanha ás manifesta-
ções dos raios, e saneia o ar queimando
os miasmas (pie o infestam.

0 at" e o vapor que o raio arrasta com-
sigo, concorre muito para a produeção
dos choques violentos que observamos
na sua paisagem.

.'is trombas, — Muitas vezes, durante
os grandes calores, vemos descer das nu-
vens á superfície da terra, uma collurana
de vapores densos e escuros, apresen-
laudo a forma de um cone in vertido e
animado, ás vezes, de rápido movimento
giratório e de movimento de Iranslação ;
é o phenomeno das trombai q\iti se deno-
minam marinhas om terrenas, segundo
apparecem no mar ou na terra Urine.

As experiências de Plante Ilomas e
Pelti.er demonstraram cabalmente ser a
electricidade a causa desse meteoro
maravilhoso e formidável.

As nuvens são o berço dessas faíscas
electric.as quando, depois de uni i evapo-
ração rápida por tempos quentes e
calmos, ellas conservam a electricidade
que os vap ires continha n e que, ás
mais das vezes, se escoa para o solo
através de u.na atniosphera bumida.

E n taes condições, essas nuvens,
accumulailas em massas enormes, vão
ajunçtar poderosas influencias de at-
traeçOes e repulsões aos violentos im-
pulsos do ar e augmentar as perturba-
ções àtmomhericas.

Antes se de manifestar o pheriomeno,
vemos as nuvens negras de tormcnla
se irem agglomerando, e as mais baixas
appróxiraareni-se do solo, sob a fôrma
de uin cone invertido balançado pelo
vento, cuja ponta apresenta, ás v zes,
o brilho de um metal incandescente e
parece ser a sede de enérgicas attrac-
çóes e repulsões.

Abaixo delia, as águas do mar, ca-
v.ado e illuminado por um clarão es-

tranho, oi.a fervem e vaporisám-se, e
ora se elevam, formando um cone as-
cendénte que vai ligar-se ao primeiro.

As trombas produzem quasi sempre
um ruído cnsurdescenle, um sibilo se-
inelhaiile ao das quedas dllgllã, o (piai
cresce ou diminui: com a humida.de do
meio que ellas percorrem ; e sâo acom-
panhadasde turbilhões de vento, relam-
pagos, trovões, saraiva e chuva.

Seu movi men io de translação é, ás-
vezes, tão lento que o homem pode
aeompanluil-a a pé;eseu movimento
giratório varia cie sentido, segundo o
bemisplierio em que ei Ias se mani-
feslam.

Em seu deslocamento, as trombas se
mostram animadas de unia força prodi-
í^ios.i; ellas arrancam arvores, tendem e
derrubam os muros, arrebatam os
ledos das habitações, atirando os ma-
teria.es a grandes distan -ias. arrojam ao
ar os homens e os animais, etc; porém
um de seus elíiitos mais singulares é a
clivagem do lenho das arvores que, a
partir do solo ou de (l.o me!ros acima
delle, fica dividido em sarrafos finos
como palitos, completamente sericos e
privados de seiva; facto que, como
confirmando a ideiade será electricidade
a causa do phenomeno, não se dá com
as arvores resinosas que conduzem mal
o Iluido eleclrico.

A seguinte experiência de Plante ex-
plica, a não deixar duvida, o produeção
das trombas :

De um funil munido de um i torneira
e em communicação com o polo posi-
tiv.o (le tuna bateria eleclrico, elle fez
escoar-se uma veia d'agüa salgyd , que
era recebida em uma çuva onde me 'gu-
lhava o lio negativo da baleri;'-, e sob á
qual se achava collocado um forte ele.-
tro-iiiian.

Desde qué o circulo voltáico esleve
fechado, uni filé té luminoso, acompa-
nhádo de pontos brilhantes,» atravessou
a veia d'agua em sua parte inferior,
com ruído saltaram faíscas de sua ex-
u\niidade, e a agia da cuva, donde
subiam vapores, começou a girar ein
sentido liifíerenle, segundo era o polo
boreal ou o austral (io electro-hnam o
que se achava mais próximo.

Aceito ale nicalicanientos aí
«ÍI«ÍÍJ.6»<l*Íí»

Narra a Constância, revista spirita
buonareiise, o seguinte extraindo de
La Meuse de 25 de Agosto ultimo:
Os Drs. Bousu e ihirot, médicos da
Escola de Medicina Naval de Róclie-
fort, obtiveram, no tractainento de
moléstias nervosas, surpreheudentes
effeitos da acção de inedicainenios,
colíoçados á distancia de dez uu
quinze cenlimelros do corpo do en-
ferino.

Esse facto prova que, em certos
casos, se forma ao redor do corpo
humano uma espécie de atmpsphera,
composta de uma parte do fluido ner-
voso do indivíduo ; atmosphera que
pode absorver as partes fluidicas do
medicamento, que podem passar
atra vez das paredes dos frascos que o
contém.

Sob os pontos de vista ph\'siologjco
e psychologico, ha rí'isso nm teria
para amplas investigações.

As suggestões estudadas pelos Srs.
Bousu e Burot apresentar iin-lhes
ainda outros phenomenos singulares;
phenomenos mais ou menos análogos
aos da famosa Luisa Lateau.

Vialeúciia

A Revue Spiritc de Pariz de D de
Outubro ultimo publicou um extenso
artigo do Sr. E. II. Britten, escriptor
inglez universalmente estimado e rim-
peitado por sua intelligencia e seu
caracter: do qual offerecenios um
breve resumo aos nossos leitores:

Estava elle em Londres ha alguns
annos, quando abi se manifestava
unia. das mais malignas e fataes for-
mas Oo cbolera asiático, quetransfor-
mava a metrópole ingíeza em um
medonho deserto.

Triste e abatido, vagava elle por
essas lono\as ruas silenciosas, quando
avistou uma enorme columuade vapor
negro .suspenso em flocos nebulosos e
como incandescentes, e estendendo-se
horizontalmente sobre toda a extensão
dos quarteirões infestados pelo ter-
ri vel flagello,

Médium convicto, o Sr. Britten con-
centrou-se e seus amigos do espaço,
lhe apurando o orgam da visão, fize-
ram-n'o descobrir que essa nuvem se
compunha de milhões e dezenas de
milhões (ie seres visos, engendrados
na atmosphera pela conjuucção pude-
rosa e maligna da terra e de certas
estrellas; conjuneção que tornava
tangi vel e organisada a matéria im-
palpável da atmosphera, dando uas-
cimento a seres inapreciaveis aos
noss.is melhores instrumentos,ma3 ca-
pazes de infestar a nossa atmosphera.

Foi durante, este tempo que alguns
amigos seus, homens respeitáveis porseu caracter e illustração, o couvi-
dai-am para ir fazer observações as-
tronomicas,estudo com que o $r. Brit-
teu estava muito familiarisado, n'üm
observatório que dispunha de um im-
menso telescópio construído sob a
direcção de Lord Ross.

Applicando o telescópio, viu elle
uma cousa que encheu o de pasmo e
terror: Era uma iraraeiisa figura de
homem inovendo-se no espaço, onde
tomava posições diversas, sem que os
seus traços variassem.

Crendo ein uma allucinação, quizo Sr. Britten calar-se, mas seus com-
panheiros, notando a sua turbação,
iusíaruin para que fa liasse,e. elle teve
d--. obedecer.

Foi então que lhe trouxeram o livro
de notas no qual constava que,em dias
anteriores, muitos dos presentes ja
haviam observado a mesma cousa,
tendo tomado todas as precauções
aconselhadas pela sciencia.»

Nós cremos ter havido n'isso nada
mais que um phenomeno de videncia.

Sempre, nas épocas de desenvolvi-
mento d'essas grandes peste1, ha na
atmosphera uma perturbação que se
comraunica aos organismos n'ella
mergulhados; os corpos enfraquecidos
pela absorpção d'esses miasmas dele-
terras e pela acção do terror que a
imaginação pliantasia. deixam mai-
or liber I ide aos espíritos.que mais fa-
cilmeiite entram em relação eom os
seres perispirhaes que vagueiam no
espaço.

E' uni facto providencial vindo des-
pertar no homem a idéia da existência
de uma outra vida, em que o flagello
ameaça arremessal-os; uma prepa-
ração para aquelles que tèm de deixar
a terra, um consolo para os que ainda
abi t un de continuar.

A historia nos apresenta d'isso ura
exemplo notável nu antigüidade :

Quando a peste negra.no tempo de
Pericles, assolava Athenas, todos
viam um bando de phantasmas negros
vagando pelas ruas e indicando o nu-
mero de. victimas que cada família
tinha de fornecer ao formidável mal.

Era por [vincadas feridas nas portas
das casas que elles aununciavam o
numero dos que njèllas tinham de
faüecer.

i\í 'm .'&X'
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Vè-se, pois, senhores, do exposto
qne, si por um lado o spiritismo es-
tende-se ás raias da sciencia, por ou-
tro toca ás da religião ; elle por tanto
não é exclusivamente sciencia, menos
ainda religião; poderá ser talvez uma
sciencia religiosa.

E' por isso que elle esclarece ;i fé,
que elle iIlumina a razão.

Bem baseados estamos, pois, em
julgal-o a ponte entre a sciencia e a
fé, o traço dè união entre os sábios e
os crentes !

Entretanto uns e outros atacam-no
com hysterica vehemencia, como si
sobre si vissem erguido um monolitho
esmagador I

Cegueira dos homens que não sabem
se erguer acima do valle de suas pre-
concepções para de um ponto de vista
mais alto descortinarem o horizonte !

Como nos livrarmos da pecha que
simultaneamente nos atiram os pri-
metros de fanáticos, e os segundos de
atheus 11 Repetindo-lhes sem cessar :
estudae, observae ; não julgueis por
uma só peça do processo, cotejae-a
com todas as outras, porque juntas
constituem um todo harmônico, porém
separadas só podem ter um valor
relativo.

Vede a contradição, ao mesmo tempo
atheus e fan-iticos I

Fanáticos nós qne. com o criteri-
um da razão, só aceitamos o que a
ella não repugna? Fanáticos nós que
procuramos libertar os homens da
subservieucia ao miraculoso, a ) sobre-
natural ?

E atheus I Porque seremos nós ?
Será porque nos prost.ramos reveren-
tes e submissos ante a rnagestade
resplendente, ante o foco de luz, de
sabedoria,de grandeza, ante este Deus
que e pae e não tyrano. que é legis-
lador e não carrasco ? Ante esse ser
misericórdia, paz e doçura, sem eiva
das paixões humanas ? Ante esse in-
fiuitò de bondade que nem mesmo a
palavra—-amor—pôde definir \ Este
espirito sublimado a quem prestamos
as hoinenag-ens da adoração em espi-
rito e verdade no templo de nossos
corações e não em Jerusalém, confor-
me nol'o ensinou o mestre divino ?

Oh 1 cegueira dos homens !
Ficai sabendo que não nos causa-

remos de repetir-vos a palavra de
verdade, que é tambem a boa nova :
tangeremos tão alto a buzina que afi-
nal haveis de ouvir; altearemos tanto
o facho que afinal haveis de ver I

Collocando-se entre uns e outros
está, pois, o spiritismo em seu papel:
apaga as paixões, sustenta os des-
fullecinvmtos, anima os tíbios, refreia
os exagerados, é em uma palavra o
mediameiro dos extremos : elle é para
a sociedade o que a escolla de Cotisin
é para a philosophia-o ecletismo.

Já se publicou, senhores, sob a au-
toridade de uni varão respeitável
pela eminência de sua posição social
e pelas vantagens de uma ifltistração
reconhecida a seguinte phrase com
relação áo spiritismo : « No meio
dessas operações da magia moderna
vemos se reproduzirem as evocações
e os oráculos, as consultas, as curas
e os prestígios que illustraram os
templos dos ídolos e os antros das
sybillas. »

Observae, senhores, que é esta
pouco mais ou menos a linguagem
que. hiveis de ter ouvido da bocca dos
sábios incrédulos ; entretanto etta
phrase é dum principe da igreja !

Quando os incrédulos e os sacerdo-
tes dão-se assim as mãos em tão
accorde e fraternal enlace, é que ao
longe no horizonte do futuro bobriga-

ram ealiginpsà nuvem, que lhes podiaser tempestade.
Eis porque ás auiuradas do navio

está apostos a tripolação, confundiu-
do-se grumetes e officiaes na faina do
impossível—a salvação da náu—I

rumos assim uma pretensa synoni-
m:a entre spiritismo o masda mo-
dorna.

magia

Mas haverá mesmo tal synonimh
magia, também chamada feiii-
desde a enoeba daepoctia primeira

A
caria
florescência dp christianismo, impor
tada da Çhaldéa e da Pérsia no.s
paizes oceidentaes, propagada, diz-se,
pelo saardote Osthanés que acompa
nhoti Xerxes em sua expedição á
Grécia, era a arte thaumaturgica dos
encantamentos, dos prodígio?, da ad-
vinhação, da composição dospbiltros,
venenos e drogas, do amiuncio do
futuro, eic.

PhilosopliOS da estatura de Pytha-
goras, Empedocles, Democrito, fa-
zendo empréstimos á arte dos magos,
concorreram por muito em sua propa-
gução pela líellade.

Era corrente na idade media queforam celebres mágicos Aristóteles e
Virgílio ; o mesmo sempre se disse
de Alberto o Grande, de Rogério
Bacon, de Kaymundo de Lulla, de
Santo Thomaz, de Pico de Ia Miran-
doía.

Não nos incommndaria portantocollocarem-nos em tão illustre compa-
nhia,si não descobríssemos propositalconfusão entre spiritismo e magia.

O spiritismo, senhores, inversa-
mente a esta ultima arte, vem dizer á
humanidade do século vigente : aea-
baram-se osthaumaturgos, derrocou-
se o prestigio do milagre, baqueiou o
reinado dos encantamentos e dos phil-tros, porque já conheço algumas leis
naturaes e trato de conhecer ainda
outras em virtude das quaes taes phe-noineuos se dão. Não mais podeisilludir os homens com o segredo de
prodígios que de mysterios se torna-
ram verdades conhecidas 1

Os spiritas estamos, em relação aos
cultores da magia, nas condições
daquelle qne, espreitando as habili-
dades de consumados presiidigitadp-
res, viesse dizer : homens, não mais
vos illudaes : com o que descobri po-
deis todos vós fazer tanto como todos
os Reberto Iloudin
abrir os olhos.

Dizei agora em consciência, senho-
res, poder-se-iu com os prestimanos
c infundir um tal homem? Vede bem I
que vos querem uiysiifíear, quando
por cem oócCas nos pedem milagres,
prodígios, adevinhações do futuro.

Não.nós não os podemos fazer,por-
que a nossa missão é muito outra : no
domínio da sciencia, dissipar as nu-
vens das superstições que toldam a
athmosphera intellectual dos ho-
men.s ; no domínio da fé, altear ainda
mais nas ameias do castello do futuro
o estandarte em que se lôa a legenda
de S. Paulo — « A lettra mata, o
espirito vi vi ti ca. »

Não, nós não os podemos fazer,
porque a nossa tarefa é provar « que
não é dos mil agres e prodígios que
concluímos a existência do ser supre-
mo, rnas da ordem fixa e inimiitavel
da natureza, que é um muito maior
milagre. »

Nós não os podemos fazer, porque
subscrevemos as palavras (pie em seo
livro — De civitate Dei — escreveu
Santo Agostinho, o celebre doutor da
Igreja : Uomo seria contra a natureza
o que se faz pela vontade de Deus,
(piando a vontade do Creador é fazer
a vontade de cada cousa ? Os prodi-
gios não são, pois, contra a natureza,
mas contra o conhecimento que deliu
temos.»

Escudados com autoridade de tão
justo renome, a qual não se pôde ao
menos averbar de suspeita, os spiritas
estão convencidos da santidade da
causa que defendem. Por isso é que

eu vos quero

mais e rnais se esforçarão por abrir os
olhos e os ouvidos destes cegos porvontade, destes surdos por teimosia.

Cumpre, senhores, que não conti-
nueis a permanecer nesta incerteza
do futuro, que é antes negação queduvida.

L' com taes vistas, e para dispertar
em vós o desejo de investigar as ver-
dades que vos annunciamos que pus-
samos a vos apreseiirur o resumo das
amrinações spiritas, que podeis lèr
(on num das obras de mu dos mais
importantes missionários, o philoso-
pie. que conheceis com o nome de
All.-iu-Kardee ;

« Deus é eterno, ira mutável, imma-
terial único, todo-poderoso, soberana-
mente justo e bom. »

« File creon o Universo, que com-
prehende todos os wroy animados e
inaniinados, materiaes e imtnateriaes.

« O.s seres materiaes constituem o
inundo visível ou corporeo, e os seres
immuteriaes o mundo invisível ou
spirita. isto é, dosespiritos.

« O mundo spirita é o mundo nor-
mal, primitivo, eterno, preexistente
e sobrevivente a tudo.

( « O mundo corporeo só é secunda-
rio : poderia cessar de existir, ou não
ter jamais existido, sem alterar a
essência do mundo spirita.

« Os espiritos revestem temporária-
mente um envoltório material pere-
eivei, cuja destruição, pela morte,
restitue-os á liberdade.

« Entre as difierentes espécies de
seres corporeos. Deus escolheu a es-
pecie humana para eucarnação dos
espiritos que chegaram a certo gráo
de desenvolvimento, é o que lhe dá a
superioridade moral e intellectual
sobre todas as outras.

(Continua).

El ff*ere«çrino

Recebemos essa importante lie vista
spritp-christan qirâ se publica em Porto-
Bico, trazendo notáveis ar.iges em que,
eu bellissirria e clara linguagem", são
desenvolvidos os princípios dessa su-
bliitie doutrina, tão conforme aos "n-
sinos do Christo e que, segundo as suas
promessas, vai avasalando o mim Io.

Agradecemos e pedimos permissão
para a permuta.

Recebemos um exemplar dos Es-
tatutos dn Centro PsypJiologico Por-
tuguez AMOR E UNIÃO UNIVER-
SAL, fundado em Lisboa a 20 de
Abril do anno próximo passa Io.

Sua directoria e conselho adminis-
tf ativo compõe-se dos lllms. Srs.

D. Antônio da Silva Pessanha.
Manoel Nicolau da Costa.
Francisco Possolo de Souza.
.João Antônio Pusiclv,
Joaquim José Lopes Carreira,.
José Maria Guedes Motirão.
José Buttuller.
ManoelThiagoHeuriques Delgado
Joseph de Moysós Benoliel.
Carlos Augusto Lara de Carvalho.
Thomaz José d'01iveira.

Fazemos votos para que os dedica-
dos confrades consigam,na# campanha
de Amor t Caridade que encetaram,
derramar com profusão as mimosas
flores que o eonsolador protnettido
veio derramar por este mundo de
expiacâo e de provas.

A mcdinnidade de transporte
Iodos os que tèm lido as obras funda-

meu taes do Spiritismo, sabem que os es-
piritos, servindo-.M! dos fluidos de certos
encara idos cuja organisaçãj a isso se
preste, podem transportar objectos de
pouco peso de um a outro lugar, atravêz
do espaço, envolvendo-os em fluidos
opacos ipie os torne n invisíveis durante
olruJT.oe fazendo-os passar por aber-
turas atrav,6z -Ias quaes, nas condi'Ções
ordinárias, elles não poderiam fazei o.

Pertence a esta classe o facto nar-
nulo pelo Sr. O' Suilivan no Banncr
of Light de Boston. Resuma nos: O
Sr. Su li vau assistiu a duas sessões
dadas em New-York pela Sra, Thazer,
poderoso médium de transporte de
flores.

''erca de vinte e cinco nessòas se
achavam reuni Ias ao redor de uma
grande mesa, collocuda no canto de uma

I sala cujas portas e janelias foram bem
cerradas, e cujos moveis todos foram
bem examinados afim de evitar-se qual-
quer mysliíicição.

Diminuída a mz do gaz, viram todos
de repente a mesa coberta de olorosas
flores, frescamente colhidas, nas quaes
o mais minucioso exame não poude
descobrir vestígios deterem sido ellas
conservadas arteficialmente.

Km frente de cada assistente havia
um rumulhete especial, contendo ai-
g unas llores particulares que tinham
sido mentalmente pedidas.

To Ias essas flores mostravam ter sido
colhidas no momento mesmo, e ai-
guinas dei Ias eram da flora especial da
Elorjda e, por conseqüência, vinham
trazidas de longe

Cornas lio es dias avesínlns foram
inrolu/.id.is na sala c esvoaçavam sobre
as cab iças dos assistentes.

Era naves próprias da Florida.
U médium descreveu depois diversos

espiritos que scachavamjunetodosassis-
tentes e que pela descripção foram por
elles reconhecidos.

Um cavalheiro que havia recebido um
ramaíhète de flores de larangeiras, reco-
nheceu no espiiiloqueo médium dizia
estar a seu 1 ido, todos os traços de uma
moça com quem ia casar-se, porém que
tinha fallecido antes.

O Spiritismo na Austrália
O South Australiam Times, de

Adelaide, na Austrália, publicou um
supplementoem quatro paginas, con-
tendo somente artigos pro e contra o
Spiritismo, prouunciando--.se então o
seu rédactor em chefe como sectário
das novas idéias.

Novo centro de estudo.*
psyeliieosi

Diz La Chaine Magnetique de Pariz
que em Chicago (Estados Unidos), a
30 d s Julho ultimo, foi fundada uma
Sociedade '^ investigações psychicas
propondo-se, como a de Londres, o
estudo desinteressado e scientifico dos
phenomenos magnéticos e spiriticos,
sendo seu presidente o Sr. Dr. Réeves
Jackespn.

Qu ! differença entre o que se faz
lá, e o que. desejavam fazer aqui, os
que. não tendo coragem para vir a
publico comb iter os ensinos spiriticos,
limitaram se a indignar á policia os
sectários da nova doutrina como per-
turbadores da ordem e corruptores da
sociedade!

/
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Diversos grupos spirítas de Pariz e

da Franca têm recebido varias com-

municaçoes do espirito de Victor
HuffO, das quaes traduzimos a se-

guhite dada a 13 deJunho ultimo

pelo médium Marc Baptiste.
« Sou eu quem se acha agora juu-

cto de vós, fugindo ao mulo «pie me

atormenta e se me toma uisuppor,

tavel. i
Porque venho aqui sem ser cha-

mado, sem jamais ter tido xoinvosco
relação alguma? Não pude compre-

hendel-o a principio, mas compro-

hendo-o agora.
Preciso de solidão e calma, preciso

furtar-me ao ruído, ao tumulto das

paixões desencadeadas que impedem

o recolhimento, e toda elevação da

alma para Deus,
Uma corrente fluidica trouxe-me

aqui onde, de tempos a tempos costu-

mara vir espíritos que eu conheci a

quem dediquei estima e attecto.
E' necessário que eu vos diga o es-

tado em que me acho; parece-me que
as ovacões feitas ao meu despojo moi-

tal não' estão era proporção com o que
chamara minha gloria ; esta7 consiste
no pouco de bem que nu- foi dado

fazer, e não na forma mais ou menos

feliz de rainha linguagem poética,

que nada mais é que um vestido do

pensamento.
E' só no pensamento que esta a

floria de um escnptor, só elle é a

base solida das reputações duráveis,
e nisso eu fui um dos organs de um

pensamento universal.
Chamam-me Grande, chamam-me

Mestre *, o Mestre é aquelle que me

inspirou o pensamento que eu puz em

obra, e quanto á grandeza, doixai

que eu repita a palavra de um orador

christão : Só Deus ê grande !
Fui chiistão e conservei-rae tal ate

o ultimo momento da minha vida

corporal. -.-¦•¦'
Quanta pequenez 1 Que de mesqiu-

nhas querelasl Que de odientas mi-

mizades em lueta, quando todos se

deviam encerrar era uma calma reli-

giosa e serena .
Não recrimino; entrego a minha

vida ao juizo da posteridade ou ames

aos juízos diversos que as paixões do

futuro pronunciem sobre ella.
Só pretendo dizer-vos qual é neste

momento o meu estado moral e o que
tenciono fazer, com a permissão di-
vina, e o apoio dos bons espíritos que
me queiram auxiliar em minha nova

' 
Os homens julgara mal porque des-

prezam os elementos que os espíritos

tão generosamente lhes oílerecem.
Fui médium, não ba spirita que o

ignore ; fui e sabia que o era.
Tudo isso Ia deixei consignado.
Que devo eu ser agora ?
Guia por minha vez, segundo

minhas forças ame, tal vez, sejam muito

inferiores ao que pensara.
Só a boa vontade me nao falta.
Fui intolerante a meu modo, antes

na forma que no fundo, porque a pai-
xonei-me muitas vezes e porque nao
ha homem perfeito e que bem conheça
os moveis que o fazem obrar

A paixão traduzida no que chama-
ram uma linguagem sublime fez todo
o meu suecesso.

Mas, de que me servem hoje esses
suecessos, que vabm tão pouco no
meio era que me acho ?

Cumpre- me obrar; é necessário que
essa constante actividade que cotiser-
vou-se viva em mim, continue a viver
sempre !

Soldado da idéia, eu quero conti-
nuar a minha obra, fazeudo neila as
convenientes modificações ; quero ca-
minhar sempre sob a égide da idéia
cada vez mais apurada.

Sinto-mj ainda disposto a dictar
versos, mas inda mais prosa, aos me-
diuns que queiram e possam receber
meus pensamentos de aléraWtumulo.

.• _. Y

Possam essas çpin muni cações abrir
os olhos dos incrédulos e inspirar-lhes
pensamentos sãos, sobre as verdades
tão racionaes e tão consoladoras do
spiritismo !

Qne a voz de Victor Hugo morto se
faca ouvir ao mundo terrestre, como
fez-se a voz de Victor Hugo vivo.

E' a sua voz livre que ouvirão
agora, è o seu pensamento qué será
posto em obra por mãos piedosas e
devotados á grande obra da regenera-
ção e do progresso.

O que Victor Hugo vivo não fe/.
sullicienteuienie pelo spiritismo, elle
o fará morto ; e seu pensamento, la-
boriosó obreiro, n^io cessará de obrar
antes do cumprimento da tarefa que
elle se impõe hoje

Eu vos agradeço,senhor,pelo vosso
acolhimento sympathico; numerosos
médiunsse col locara á minha dispo-
sição e ja trabalhos estão começados,
más nunca esquecerei o acolhimento
que me fizestes, o a fidelidade com
que traduzistes o meu pensamento.

Se quizerdes, e vossos guias o per-
mittirera, eu voltarei. Adeus.

V. Hugo.
Vertendo para o portuguez esta

coinuiimicação publicada na Revista
Spirita, de Pariz, não podemos deixar
ile pedir a. nossos irmãos do lira/a 1
que a estudem, pois ha neila úteis e
importantes lições.

Tudo homem é mais ou menos me-
dium, todos elles recebem ntuições
boas e mas do mundo invisível, con-
siátindü todo o seu mento na escolha
que fazem de taes iutuições.

Suuinettei tudo ao cadmiio da vossa
razão, escolnei e poude sempre em
pratica o bem, e vos esperará na
outra vida o galardão reservado aos
traüalliadores Ue tua vontade.

Não ligai tama importância a
forma por que mauifesiaes os vossos
pensamento^, pois se ei bis são muitas
vezes aqui ura elemeuio ue triumpho,
também são um elemento de queda,
despertando o orgulho e inspirauüo
aos outros idéias falsas, quaudo seu
fundo uão seja o bem.

Conferência »pÍB»itu
A 21 do passado terminou com a

nona a serie de conferências spirítas
de Ltiüó que a Federação Spirita Bi a-
zitetra resolveu fazer, oecupundo a
tribuna u nosso illustrado coalrade, o
Sr. Dr. Castro Lopes.

Ante numeroso e selecto auditório
o illustre coufereiue discorreu bri-
lhantemeiite, em linguagem subida
e ricamente imaginada, sobre a subli-
mídade dos ensinos espinucos, e sua
conformidade coin os do curutiaiusmo
depurado dos enxertos que os homens
lhe nzerain ;—sobre a injustiça de
negar-se ao spiritismo a mesma tole-
raneia que se concede ao positivismo
e ao iiiaienaiidino ;—e sobre a oppor-
tunidaae da vinda da nova pluloso-
phia quando cora os progressos da
sciencia o catholicisino abalado não
tem mais forças, para conter a moral

que se extravia.
Terminou fazendo uma prece ao

Omnipotente pelos iuimigos do spiri-
tismo, e pedindo que, era memória do
anniversario do nascimento do Christo,
os presentes concorressem com o seu
obulo para a libertação de um captivo,
no que foi attendido.

O orador foi muito lapplaudido ao
descer da tribuna.

A pedido de muitos vamos honrar

as nossas columnas com a publicação
desse importante e mimoso trabalho.

Ubbi pB'i»?»leBBia serio

Acaba de dar-se na Itália um facto
digno de serio estudo. Nas prisões de
Salerrao uma mulher deu á luz uma
criança sem cabeça ; tendo a, infeliz'
durante o período de sua gravidez,
sido atormentada por espasmos rèpe-

tidos, visões terríveis e sonhos onde

lhe apparecia a guilhotina e onde lhe

cortavam o pescoço.
Esta noticia que extrahimos à\0

Raiz, fa/.-nos lembrar um outro facto

acontecido no sul do império ha cerca

de 17 annos.

Vivia emUruguayana uma senhora

casada que, no período de sua gra-
videz, não podia ver passar um anão

<pie também habitava essa cidade,

sem ser acomraettída de louca e cora.-

promettedora vontade de rir-se.

Muitas vezes ella se queixou a varias

pessoas desse facto que lhe era impôs,

si'vel totalmente impedir. Chegado o

termo do seu estado interessante, deu

á luz uma criança, retracto fiel
(1'aquelle de quem involuntariamente
escarnecia.

Muita gente procura uma expli-

cação para isso ri1 uma hypothetica

influenciada imaginação da mãi sobre
o desenvolvimento do feto ; mas donde

vinham nos dois casos citados, essas
excitações da imaginação,alli creando
sonbos pavorosos, aqui fazendo rir

pela imagem do ridículo ?

Porque só no período do sua gra-
videz eram essas mulheres persegui-
das por taes pensamentos ?

Sabemos que a encarnação do espi-
rito se começa a effectuar desde o
momento da concepção,-que sua pri-
são ao feto vai-se estreitando,cada vez
mais, até o momento do nascimento.

Ora o espirito que se encarna co-
nhece mais ou raeuos o gênero de

provas por que tem de passar, para
punição de seu passado ou castigo
daqueles em cujo seio se vem en-
carmir.

A lembrança da prova escolhida
assidia-o durante o período fetal e por
sua intiuencia sobro o espirito de sua
mãi, elle lhe cpiiunuuioa seus senti-
íiieinos e terrores.

Dálii para a primeira das infelizes
acima citados o medo da decapitação,
por certo, punição de faltas de suas
outras vidas ; e para a segunda a
idéia do ridículo uue tinha de, acom-

pau lia rem vida o que delia ia nascer.

LiigeÍB*n B*e*posta

Não bastadizer-nos que os espiritos
aetnam nos médiuns e assim entram
em relação comnosco.

O inundo ama hoje conhecer não só
os phenomenos, mais ainda os meios
haturaes por que elles se produzem.

Nós sabemos que no phenomeno do
somno, o corpo achando-se enfraque-
cido com a perda de lluido vital, facto
que em nós so manifesta pelo cançaso
e entorpecimento, o espirito por 

'sua

vontade, consciente ou inconsciente-
mente, attrahe fluidos do espaço que,vindo-lhe cora pri ra ir docemente o ce-
rebro, dão lugar a essa privação mo-
inentaneada sensibilidade, dividida
a um momentâneo afastamento do es-
pi rito dos seus laços carnaes.

E' um phenomeno ipso-inagnetisir.o,
o magnetisador e o magnetisado são
abi um só e mesmo iudividu i.

Outras vezes um homem presta
os seus fluidos ou os fluidos que atrahe
do espaço e, por um acto de sua von-
tade, dirige uma corrente sobre o ce-
rebro de um outro e produz um phe-
noraeno semelhante ao do somno, mas
no qual o agente e o pasciente são
dous entes encarnados ; é o facto do
hypnotismo.

Finalmente o agente pode ser um
espirito desencarnado, continuando o
paciente a ser um encarnado ; é o facto
das uiediiinidades.

Vè pois o Ilustrado confrade que
temos razão de estudar o hy pnotismo,
pois que por elle conhecemos o ineca-
nismo das medi unidades.

Não teve também razão de mos-
trar-se agastadò comnosco por uão
havermos aceitado o conselho que nos
deu.

Ouvimos cora attenção todos os con-
séllios que nos queiram dar, muito
principalinente os que nos venham de
uma pessoa em quem reconhecemos a
maior boa vontade de trabalhar e
acertar ; mas, desculpai-nos, venham
elles donde vierem, não os adopta-
remos sem o beneplácito da razão.

E' o que nos aconselha o Christo e
seus apóstolos nos iinmortaes preceitos
contido nos Evangelhos.

lIIMIOIl.lrVUlIU

Aqnellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte pbilo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
triuaria) contendo numerosos exera-

pios sobre o estado dos espiritos uo
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
cões segundo o Spiritismo (parte
scientifíca) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tu reza.

4v

Era uma de suas correspondências
publicadas no Paiz queixa-se o nosso
respeitável amigo e distineto confrade
o Si'. Dr. liamos Nogueira de que
perturbamos a bôa marcha do desen-
volviraeuto spiritico nu Brazil, oceu-
pando-nos do hypnotismo na tribuna
de nossas conferências, o que se lhe
afigura um grave erro.

Desculpe-nos o illustre confrade,
mas não ha justiça ua aceusação que
nos faz. f

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da Doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier
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E' no««o eorre.«.|»oncSenie
ena W. 9*uibIi»o nosso confrade
o /Sr. $anio* Vvui Júnior,.|5Ee
está auctorisudo n tentas* <le
todo», oh negócios conccrnen-
tes uo <c Reíorniudor n.

BOxtrnctos
rfo Relatório apresentado, na sessão de

õ do corrente, pelo Presidente da
Federação Spirita Brasileira.

Cumprindo o prescriplo nos nossos
estatutos, eu venho hoje.dar-vós conta
da commissão honrosa e difficil de que
me quizestesincumbir.

A directoria que hoje comparece di-
ante de vós, está convencida de que lhe
fazeisa devidajustiça^e haver cila envi-
dado todos os seus esforços'para o bora
desempenho da t.-.r.K., qlH! íhecònfiastes;
e se, por ventura/; elle nâo ponde ser
nelmente executado, não foi isso devido
á falta da melhor bôa vontade de sua
parte, mais a. um concurso de circum-
stancias estranhas, filhos do meio em
que vivemi/s.

Não crerhos, comludo, <pie tenhamos
justos motivos para entristecer-nos;
como emí toda parte, a propaganda dò
spirilisi/no tem também feito progressos
entre/nós creando proselytos em tolas
as classes da .sociedade; e se muitos,
atraca dominados por ura mal en tendido
rt/ceio, não ousara fazer publica confissão

c suas crenças,ganiam- n'as no sucrario
do sua alma, e mais tarde ou mais cedo
terão de se manifestar.

Nem emotivo de assombro que essa
tendência para a adopção dos subidos e
tão racionaes principios do spiritismo
se ácceiitúc entre nós, quando vemos
que íifio ha um só ponto do mundo,
eraqueclla.se não mostre ganhando
sempre terreno e avassalabdo tudo em
sua passagem.

De facto, se lançamos os olhos para as
ilhas da Oceania, vemos que, emquanto
o Sr. Marsay percorre as cidades da
Austrália, derramando era applaudidas
conferências os ensinos da nova revê-
lação,muitos grupos spiritas se fundam
na Nova Zelândia, e a menina Ber ha,
de onze annos de idade, espanta e con-
vence com os maravilhosos cffeitos de
sua mediunidade physica. No Egypto o
Sr. Bellegarde funda ura grupo impor-
tante; na Grécia o Sr.Lefakis propaga a
doutrina por numerosos escriptos enlrc
as prmcipaes famílias de Alliemi..; na
Auslr a o barão de Hellenbach publicanma obra notável sobre o spiritismo ; ena Itália o periódico La Liberte traz aoconhecimento de seus muitos leitoreslongos e: sérios trabalhos do Barão Jrai-i
Düviso e do Sr. Giov.anni Hoffmam 

°o

/
/

o civilld cuttolica, orgam clerical, pro-
lesta eiiergicaiiir-nte contra as infutí-
dadas aceusações feiois à mediunidade
poi' um archidiiqne d'Austria; emquanto
o Pe. (urci dáá luas o seu II Vaticano
regio, e o.s Pes. SaVarosse, Campellò,
Suriani e ('apuo lançara as bases da nova
igrejt italiana.

Et, porem, na Rússia, emS. Peters-
burgo e Móscow, que ,-. nova doutrina

'avança com mudo desassembro, tendo
para defensores sábios lentes da üniver-
sida;!', homens de uma reputaçiío euro-
peu, como os Srs. Boutlerof, Wagner e
muitos outros.

Que vos direi da França, da Bélgica e
da Mespanhn ? Os grupos spiritas entram
mu estreita relação uns com os outros,
novos periódicos e revistas surgem por
toda parle, obras de vulto estão diária-
mente uppareeendo, entre a.s quaes não
podemos deixar de citar a do Sr.Delanne:
Le .sperilisme devant l. science.

Km Portugal o Centro Psychologico
Amor c Caridade Çnivcrsal trabalha
com todo afan em derramar entre as
massas os ensinos spiri ticos; e na Ingla-
terna, emquanto o Br. Eglinton con-
vence a todos com admiráveis pheno-
menos de, muterialisação dos espíritos,
c o sábio W. Crookes relê as [trovas da
sua obra inohu nental sobre a força psy-
cbica ; o Journal of science attesta a
realidade das manifestações dos espi-
ritos ; a Society Psychal, composta das
maiores notabilidades do reino unido,
trabalha activanicntc na propaganda do
novo christianismo ; as conferências
spiritícas se multiplicam, chegando a
haver sessenta e uma em um só dia, e o
Sr. Gladstone não tropi !a em dec:arar
que os sábios devem estudar com toda a
seriedade os phenomenos spirilicos.

Sedhisimos nossas vistas para a Ame-
rica, teríamos necessidade de escrever
um volume para dar uma idéia do mo-
vimento spiritieo nos Estados Unidos;
alli o theatro de Sidney, em Nova Qalles
do Sul, regorgita de povo Iodos os do-
mingos para ouvir conferências e lei-
turas spirilicas ; novos grupos: se orga-
nisariTtodos os dias, em iodos o^ pon.os
da grande republica ; as manifestações
mais variadas arrastam á crença os mais
incrédulos; e uma sociedade sabia se
levanta era Chicago, especialmente des-
tiriada ao estudo dd inundo espiritual.

No México o bispo J. M. Gonçales
Kiisondo fa/. do alto do púlpito a sua
profissão do fó spirita; em Yenesuela,em
Cuba,nas Republicas Argentina e Oriental
a propaganda avança, couqui laudo cada
dia novos adeptosá santa causa da rege-
ne ação da b imunidade, tornando-se
salientes era Buenos Ayresos nomes dos
Srs. Hernandes, G. Marinos, Ugarie,etc.

Que vos direi que não o saibais melhor,
do que se passa entre nós, em relação
ao spiritismo? De Manaus, no Amazonas,
a S. José (lo Norte, no Itio Grande do
Sul, chegam-nos noticias de trabalhos
em que nossos irmãos do espaço entram
era relação cornos encarnados; e em
todas as nossas províncias homens de"
votados a"causa da verdade, buscam-n'.-.
com afinco e propagam-n*a sera .medo.

Nesta Corte ha grupos trabalhando
todos/s dias, onde cenlenasde pessoas
vão colher a certeza consoladorade que
a vida não se termina na tumba.

Desculpai esta tao longa divagaçâo ; e
permitti que vos falle agora da Federação
Spirita Brazileiru.

Fundada cora o fim de estudar e pro-
pagar a doutrina spirita, esta sociedade
tem conseguido manter-se era condi-
çôes de jamais ter merecido censu-a
alguma de quem quer que seja, que co-
nheça seus fins e os meios que emprega
para conseguil-os. Se o numero de
novos sócios entrados no anno próximofindo não foi extraordinário, está, com-
mdo, nas condições de tirar-nos toda
idéia de esraorecimento.

Deixaram o envolucro terreno nossos
amigos e irmãos em crença o Coronel
brabelino. A. de Campo Limpo, a 21 de
Setembro, c João. B. Francisco Àínoretti
a -2ide Novembro.

Como lhe prescrevia o nosso regula-
mento vigente, a directoria resolveu era
Agosto ultimo dar começo á primeira
serie de conferências spintus, facultando
também a tribuna aos que, não sendo
membros da Sociedade, eram comtutlo
rec.mhecidos como trabalhai! ires devo-
tados á propaganda da idéia.

luz rum se nove conferências, occu-
pando a tribuna os Srs. Drs. A. Pinheiro
Guedes, P. de M. Dias da Cruz, A. de
Siqueira Dias e A. de Castro Lopes, e os
Srs. M. F. Figueira, M. Rodrigues

companheiros de directoria, fazendo
votos para que facilmente triurnphem
dos obstáculos que ante nós se possamlevantar, áquelles a quem encarregardes
de nos substituir.

Que Deus e seus bons Espíritos os
illuminem e protejam.

l7ederaelto Spirita
Brazilelra

Sessão em 5 do corrente :

Foram eleitos os Srs.:
Presidente, Dr. F. R. Ewerton

Quadros.
Vice-Presidente, Dr. F. U. Dias da

Cruz.
Secretario, Roraualdo N. Victorio.
Thesoureiro, A. Elias da Silva.
Archivista, F. A. Xavier.

Contra o veneno daa eobra»

Os ophidíos da tribu das serpentes
venenosas, como o urutu, a cascavel,
a jararacusú, a sorocotinga, a vibora,
o aspide, etc ; tem abaixo do olho
uma glândulaenormedonde se distilla
um liquido funesto que, por canaes
existentes nos seus dentes, se derrama
nas feridas que elles fazem, produ-
zindo uma súbita morte.

Teui-se procurado vários meios de
cora bater á acção violenta desse ve-
neno, contando-se entre os inais era
voga o emprego das injecções do per-
uiaganato de potassa, descoberto pelo
nosso conterrâneo, o destinctoSr. Dr.
Lacerda.

Os indignas da África, seguindo o
explorador Farini, empegam um outro
meio mais simples e que parece dar
ganho de causa aos sectari ts do prin-
ei pio, similia similibus curantur. Elles
extrahem essas glândulas das ser-
pentes venenosa.se deixam-n'asseccar;

i.wt», 4 im- i ••! ,-. T j r e quando algura é mordido fazemIra, tes,A. Lhas du Mlva.CJ.de Lima* cJ nm inst8rumeiIt0 cortante uma
Çirne e o humilde siguatari - deste tra-
balira, ü re.sulado foi mui.o além da
nossa espectativa; escolhido e nume-
roso uudieUr.o encheu sempre os nos.
sos salões, dando inequívocas p ovas de
symputhia á causa que defendemos.

A re lucção do Reformador, a cargo
desta direciona, busrou sempre fazer a
propaganda sera chocar suscéptihilidd-
des, reagindo sempre cora energia e de-
cencia contra as aceusações feitas á dou-
triná, em geral por áquelles que não se
tinham dadoao trabalho do estudal-a. li'
chegada a hora de vos manifestardes a
respeito de seu modo de proceder,

Agora que está terminada a nossa ta.
refa, cabe-me pedir-vos desculpas no
meu e em nome dos meus distin tos

con ura
incisão próxima do lugar da dentada,
e nella lançam a substancia resultante
da pulverisMção da glândula secca.
A cura se effectua em pouco tempo

Nada vemos nisso de suprehen-
denie. Às glândulas em questão
compõem-se de uma substancia que
tem a propriedade de extrahir do
sangue das serpentes os elementos
próprios para formar o seu terrível
veneno. Cora a seceura o veneno con-
tido nas glândulas evapora-se, mas
a matéria que o constituía conserva
em estado latente as suas propriedades
á espera do meio em que ellas se
possam manifestar.

Lançada na incis&o, elle ficano caso
de obrar e attrahe os elementos do
veneno, impedindo que e-.te se der-
rarae pelo organismo. Assim, é con-
traria contrariis, e nio similia stmi-
libus curantur o principio que acjui
entra era jogo.
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A Terra através! si os tempos

Já incalculável numero de seciil )s
tem passado, desde o tempo era que,
obedecendo ás leis eternas e absolutas
que regulam á formação e ás trans-
formações dos mundos, uma parte da
nebulosa donde haviam sabido o Sol
e os outros corpos do nosso systema
planetário, condensou-se dando nasci-
mento a uma esphera ene indeseeiite
que, envolta em espesso manto de
escuros e pesados vapores e sob o im-
perio das leis dagravitação uni versai,
passou a constituir uma entidade
distineta uo systema solar, um novo
centro de elaboração de principio
vital, um novo crisol para a purifi-
cação dos espiritos que, na vida dá'erraticidadè, abusassem de soo livre
arbítrio ; era a Terra que surgia, era
esse pequeno planeta por tanto tempo
considerado centro da creação inteira
pela ignorância e vaidade de nossos
pais.

Accumularara-se séculos sobre se-
culos, emquanto essas matérias em
igmiçâo, lentamente se resinando
pela irradiação, se colloçaram nas
condições de gerar uma capa mais
consistente que podesse impedir a
diffusão dos gazes e vapores igneo.s do
seu interior.

Darwin julga sermos separados
do começo da consolidação da crosta
terrena por um período maior de
noventa milhões de annos.

Dos diversos graus de condensação
e arranjamento molecular da matéria
cósmica nasceram òsdifferehtes ftietaeS
que, ligando-se ao fixygéhio, forma-
ram numerosos òxvdOs de cuias com-
biríãçõès resultou a priineira camada
pétrea da crosta do nosso planeta ; na
qual naturalmente predominavam os
compostos dos metaes mais ávidos de
oxygenio, como o potássio, o sódio, o
cálcio, o uiagnesio e o alumínio;

Ao mesmo tempo em que o hydro-
gênio, nascido yerosimilmente das
primeiras aggregações dos átomos da
matéria primordial, visto que é elle a
substancia em qne ella se nos mostra
menos condensada, prendia-se ao
oxygenio parti produzir a água ; 0
silício, ligando-se também a este,
formava a silica a cujas combinações
com os oxydos metallicos devê-se a
crescida variedade de silicat.os. tãò
abundantemente espalhados na crosta
terrena-

Faria uma idéia bem falsa da
atmosphera que. envolvia a Terra' nesses tempos primitivos, quem a
suppozesse semelhante á actual.

A altura dessa envolvente gazosa'devia ser immensa e sua densidade
mnito superior á de hoje. Com effeito,
ella continha em estado de vapor a
enorme massa d'agua dos mares
actuaes, reunida aos vapores de todas
as matérias que, na temperatura que
então dominava, só nesse estado .se
podiam conservar.

Eram densas massas de metaes,
chloruretos metallicos, alcalinos e
terrosos, deeirxofre eseus compostos,

e mesmo de terras -ilieosas, alunii-
nosas ecalcareas que. pulverizadas ou
voíatllisadas, se vinham junetar ao
azote, oxygehio o ácido carbônico do
ar, pára dará essa atmosphera uni
peso muito maior que o da de hoje.

lissas substancias, por suas diffe-
rentes densidades, nãopodiam estar
misturadas, mais sim dispostas em
camadas das quaes as mais baixas
eram as dos vapores metallicos: do
ferro, da platina, do cobre, ''te; mis-
tarados a nuvens do li no pó metallico,
proveniente d i comdensação parcial
desses vapores.

Era esta uma. zona assa/, opaca que
impedia (pie o calor solar viesse ainda
obrar com tola a sua força, sobre o
núcleo terreno já por ¦•;: sujeito si tão
subida te.mpcratu.ra.

AciraadelUi acliava-.se a das mate-
rias mais vapQrisavei.s, como os chio-
ruretos metaUie is e ulca Unos, par ticu-
larménte os sodiços* " enxotre e o
ohosphoro com as suas combinações.

A /. ma superior se compunha de
va por '1 a

depósitos sedimeiitários e inodiíi-
car-lhes a textura e a composição,
produzindo as rochas nietamorphieas
conhecidas com os nomes de gneiss,
micaschistos, chistos luleossos e chio ri-
teos.

As moléculas que compunham a
crosta primitiva, apresentavam mu
estado d ' fiuidez e viscosidade que
lhes permittia escorregar umas sobre
as outras, não orle recendo senão

pouca resistência á forca centrifuga
desenvolvida pela, rotação d '. que a
massa so achava animada ; do que re-
soltou a forma do espheroide terreno,

pólos o inchado nb

azote e ácido

urra ir um i idéia
ter anuroxiiuadá, dos abalos, das

_tma. oxygen
cari.ionico.

Quem poderá
sequer apj
revoluções titaiiicas de «pie era
theatro a Terra de então :; Sacudidas,
desp ídaçadas,confundi das e separadas
violentamente, essas diversas zonas
eucandeceni.e.s da sua atiiipsphe.ra
vinham aiigmentar a agitação de sua
massa ainda quasi liquida e revol-
vida por continuas tempestades.

A-; primeiras águas que cahiram
em estado liquido sobre o globo, va-

perisaraní-se de novo e, subindo por
seu menor peso, lançavam para o
espaço o calorque em si encerravam,
e, assim resfriadas, desciam nova-
mente para tornar a se elevar, sub-
trálriiido assim constantemente ao
globo terráqueo enorme quantidade
de calor.

As matérias rnais deu-as eram do
interior lançados, pela prodigiosa
tensão dos gazes, contra a fraca crosta
que as encerrava, e então, ora tendi.-
am-n'a, derramahdò-1'be sobre a su-
perlicie correntes de lava. e "òra

somente levantavain-rí'a produzindo
irregularidades, altos e baixos de
muito pouca estabilidade.

A acção do calor combinada com a
da agita modificava, transformava
di versas rochas então existentes, da
natureza dos bazáltos, tracliytos e
trapps, dando nascimento aos gra-
nitos, porphyros. dioritos, serpentinas
e om sem iiiimerodeoutras variedades
em que a estruotura cristalliria é
facilmente explicada por terem seus
elementos, passando pelo
liquido, se tornado mais aptos
ob lecer á acção das forças mole-
ciliares.

pomo progressivo abaixamento da
temperatura, a água vinda das no-
vens começou a formar ua superfície
da Terra vastos e profundos lagos,
tiara os quaes eram arrastados os
detritos qué ella e os agentes erosivos
da atmosphera arrancavam ás rochas
visiuhas.

Assim foram ornados os primeiros
depósitos de sedimento, distinetos dos
terrenos primitivos, porque nelles as
partículas constitutivas não estão
soldadas umas ás outras.desaggrega-
cão que os torna mais aptos pára
nelles se desenvolvolver a vegetação.

O calculo avalia em sessenta o. nove
milhões e seteceutos mil annos o
tempo decorrido desde, a consolidação
até o apparecimento dos pritn 'iros
depósitos sedimeiitários do terreno de
transição.

As convulções interiores coiitinu-
arara e, ao mesmo tempo era que mu-
davam o relevo da .uiperficie terrena,
levantando os lugares submergidos,
submergindo os elevados e deixando
descobertos os terrenos de sedimento,
derramavam torrentes de rochas fun-
didas que vinham reagir sobre os

estado ,
pari» í

achataüo uo
equador.

A atmosphera que rodeava tVTerrá
quando a vida começou a manifestar-
so em sua superfície, era ainda muito
differente da actiiai ; a prodigiosa
abundância de vegetacs carbonizados
que encerram as bacias carboiiiferas,
aceusam uma proporção de ácido car-
bonieo mfiis considerável que a, que
observamos hoje : o, como elle, tam-
bem abundava então o azote, tão ue-
cessario a vegetação, mas tão contra-
rio. quando era excesso, ao utísenvol-
viinento da vida animal.

Foi só quando o o.vygenio predo-
min iu, em relação a esses dous gazes,
que a vida animal se ponde manitos-
tar : ten lo p ira motor principal o
Sol (pm envia á superticie do uossò
globo a. forca, sobas varias formas de.
calor. lu/,. attraeções, etc, sem a
qual os pliciiom mios chiinico.s e phy-
siologicos não .seriam possíveis.

Leis fixas de áfRhidade regulam a,
absorpção, pelas raízes o partos
verdes das plantas, dos elementos
inorgânicos que existem uo solo e mi
atmosphera; de mo loque ellas nos
apresentam constituições differentes
umas dos outras e estreitamente pre-
sas às dessas duas fontes om qu.8
bebem o sou alimento ; dahi a varie-
dade dos vegetacs característicos d is
diversos períodos geológicos*

Pelas plantas os anima es ficam
lambem na dependência dessas subs-
lancias inorgânicas ; e nos restos que
nos legaram, dão-nos um indicio
seguro das condições em que viveram.

A na tn reza dos depósitos sedimeu-
tarios variando com as condições em
que se produziram,torna-se-uos fioil,
estudando as camadas mais altas de
cada. terreno, conhecer a época em
i.lúe elle surgiu do sido das nguas, e |
pelo exame das sub postas o tempo
(on que esteve iramersp.

Por um estudo comparativo ficou-
se sabendo a ordem chrouo.lDg.ica era
que elles se formaram : e as inter-
im peões que encontramos nessa serie,
em cada ponto,nos denunciani as re-
voluções, os catacly-smòri antigos, as
eihersões e iminersõe.s que. cada um
soffreu no correr das idades.

Vamos estudar nos artigos seguiu-
tes as constituições das diversas ca-
unidas superpostas da crosta terrena
começando pelas mais baixamente
collocadas ; o isto nos dará uma
idéia das phases que tem através-
sado o nosso planeta.

2.'aas» prova s-oiivaateetítte

Conta o Banner of Light: «ManifeS-
tando-se, em Indianopolis,em uma das
sessões do médium de materialisações
Dr. Arinington,o espirito th- um índio,
respondeu ao Sr. Brednbays, qne ins-
tava com elle para 'pie lhe desse unia
prova do (pie avançava sobre a .sua
existência passada, que em tal lugar
de suas propriedades existia uma
arvore que havia 87 annos, elle tinha
ferido com um golpe do tomahawh e
duas fiechadas. Encontrada a arvore
indicada, abateram-n'a, despoja,-
ram-ha de seus envolucros corticaes,
e tirando as diversas camadas sobre-
postas, descobriram na 87* os golpes
a municiados.

HfocaniBaüo

Conta o seguinte o Jornal do Recife,:
"« Na provincia da Parahiba um

sacerdote de elevada categoria, mas
pouco humilde e instruído, desafiou
mn profano para unia discussão pu-
blica. compromettendo-se a distrüir
pela argumentação os princípios fun-
dámèntaes do spiritismo. Aceito o
desafio, teve lugar o ccrtainen no
templo, perante grande concorrência
de espectadores, e sendo nelle o pro-
vocador batido, confim lido e desres-
paitosamente apupado.

Será sempre este o resultado que
obterá > os intransigentes sectários do
romanismo, todas as vezes que, dei-
xando o terreno do insulto em que se
mostram Sempre tão fortes, venham
a campo discutir os princípios da

philosophia spirita.
Sentimos, porém, que a discussão a

que no-, referimos, se tenha dado di-
anti; de um publico não preparado, e

pò.Lico mi altura d • comprebender a

grandeza do assuiiipto discutido.
Tratava-se alli do qué pode haver

de inat.s importante para o homem ;
quaes os princípios mais próprios para
Çütiduzil-d aóseu aperfeiçoamento, ao
comprimento de seu alto destino na
creação, e não ó ao som de vaias e
n-arírálbadas qire se deve decidir uma

questão de tanto alcance.

QJasÈ ;aiaã.âa.fi3 di^eoulieeiilo

La Xation e outros jornaes europeus

publicaram artigos .sobiv? um ser sin-

guiar, um simiano de traz olhos que
viajantes dignos de toda a\fé viram e
obeservaratn em Nova (D-a)nada, sem
duvida alguma, restos deuiraa raça

que se extingue. s
lisse símio, a (pie deram o niomede

quim zanahui, só de longe em kmge
àpparece ii'es3as florestas ainda itao

pouco exploradas 0 terceiro olho é cc\l-
locado no meto da ffv)ute,;ibre-se e fe<
cha-se como o.s outros, mas não serve\

para avisão: não é propriamente um
olho, tuas uma saliência carnuda, as-

seiiielliando-se a uma gema de ovo
endurecida.li' phospliorecente e bri-
lha mi obicuridade, permittindo a

quim zanahui orientar-so nas trevas
em qne vive.

Esse animal resume a sua vida em .
uma continua queixa, dando gritos
coníristadores,semelhantes aos do unia
criança quo soffre.

Que ser bizarro será esse ? Que

querem dizer esses gemidos humanos?

Serão seres decahidos lembrando-se
de uma pátria melhor, de uma antiga

felicidade, e chorando 110 fundo dessas

florestas virgens sua mysteriosa deca-

dencia ?
Sempre só, sempre triste, o quim

zanahui parece um exibido no nosso

planeta.
Aos poucos, com preseverança a

sciencia hade descobrir os elos da

cadeia nnimal que prendem o homem

aos símios.



StBPf&PZPPSSgspBSBumat
x^yxX-xyxxyxy-; _ 'x-.y:u _ Janeiro a;* 3

orpo
ahi-

P

Conferenein
P'hit\ pelo Sr. Dit. Dias da Gnuz na.

SESSÃO DE I 6 DE NOVKMllllo 015 1885

N.\ FEDERAÇÃO SPIttTTA l!".A/l I.KÍIÍ A .

IV

(conclusão)
« A alma é um espirito encarnado

de oue o corpo só é envoltório.
«Ha no homem três cousas.-1" o c

ou o ser •material análogo aos
¦ mães, e animado pelo mesmo principio
vital': "2" a alma ou ser imnuiterial,
espirito encarnado no corpo : 3° o laço
que une a alma e o corpo, principio
intermediário entre a matéria e o
espirito

«Tem assim o homemduas uature-
zas-.por seu corpo participada natureza
dos animaes cujos instinetos possne ;
por sua alma participa da natureza
dos espíritos.

«O laço ou perispirilo que une o
corpo e o espirito é uma. espécie le
envoltório seraimaterial. A morte e
a destruição do envoltório mai.s gros-
seira, o espirito conserva o segundo
que constituo para elle um corno
ethereo, invisível pifa mis uo estalo
normal, podendo porém tornar-se ae-
cideiitalmente visível, e mesmo tan-
erivel, como tem logar no phenomeno
Ias apparições.

«Assim pois o espirito não é uinsèr
abstracto, indefinido, só concebi vel

p<jlo pensamento ; é uni ser real, cir-
eu inseri pto,aprecia vel,em certos casos,
pelos sentidos da vista, do ouvido e do
tado.

« Os espíritos pertencera a difreren-
tes classes, enão são eg.uaes nem em
poder, nem em iulelligençia, nem em
saber, nCm eín moralidade. Os da
primeira ordem são os espíritos silpe-
riores que dos outros se distinguem
por sua perfeição,seus conhecimentos.
sua proximidade de Deus. a pureza le
seus sentimentos e seu amor do bem :
são os anjos ou puros espíritos. As
outras classes alYnstam-se de mais em
mais desta perfeição 

*, os das classes
inferiores são inclinados á maior par-
te de nossas paixões : ódio, inveja,
ciúme, orgulho etc; elles se com-
prazcin no mal.

« Ma entre elles alguns que nã i são
nem muito bons nem muito mãos ;
mais perturbadores e bulhentos que
maldosos, domina nelles a malícia e
as inconseqiiencias : são os espíritos
levianos ra eetovados.

«Os espíritos não pertencera perpe-
tuamente á mesma ordem. Tolos
melhoram, passando pelos differentes
grãos da hierarchia spirita. Este me-
Ihorainento tem logar pela encar-
nação que é imposta a uns como ex-
piação e a outros como miss Io. A vida
material é tuna prova pela qual tem
de passar vários vezes,até attingirem
a perfeição absoluta; é uma sorte le
peneira ou àiarabique le onde elles
sabem mais ou menos purificados.

«Deixando o corpo, a alma entra no
mundo dos espíritos de onde tinha
sahido, para retornar uma nova exis-
tencia material após um lapso le
tempo mais ou menos longo, durante
o qual ella se acha no estado de es-
pirito errante.

« Devendo o espirito passar por
varias euearnações, resulta que temos
todos tido diversas existências, e que
teremos ainda outras mai.s ou menos
aperfeiçoadas nesta terra ou em outros
mundos.

« A encarnação dos espíritos tem
sempre logar na espécie humana-, seria.
um erro acreditar que a alma ou es-
pirito pódé se encarnar ho corno le. um
animal.

« As differentes existências corpo-
raes do espirito são sempre progressi-
vas e nunca retrogradas;poréui a rapi-
dez do progresso depende dos esforços
que fazemos para chegar á perfeição.

« As qualidades da alma são as do
espirito que em nós está encarnado :

assim o homem de bem é a encarnação
do bom espirito, eo perverso a de um
espirito impuro.

« V alma tinha sua individualidade
'Mitos da encarnação, o a conserva
após sua separação do corpo.

« No mundo dos espirito; a alma
encontra todos aquelles qne conheceu
o i terra : e soas existências anterio-
ves traçam-se em sua memória com
a lembrança de todo o bem. o le tolo
o mal que fez.

« O espirito encarnado está sob a
influencia da matéria : o homem que
vence esta influencia pela elevação e
depuraçã i de sua ai um. aproxima-se
dos bons espíritos com os quaes estará
um dia. Aquelle qne se deixa dominar
pilas más paixões, e colloca todos os
seus gozos ua satisfação dos appetites
grosseiros, aproxima-se dos espíritos
impuros, laudo preponderância á na-
In reza aui mal.

a Os espíritos encarnados habitam
os liíferente.s globos do universo.

« Os espíritos não encarnados, nu
errantes, não oecupam uma região
determinada e circumscripta ; estão
por toda parte, no espaço e ao nosso
lado, vendo-nos, acotovelando-nos
sem cessar; ó limaassembléa invisi-
vel que se agita emtorno le nós.

« Os espíritos exercem sobre o
mundo morai e mesmo sobre o mundo
physico uma acção incessante ; ac-
Miam sobre a matéria e o pensamento,
e constituem uma das potências da
natureza, causa efnciente de. uma
multidão le phenoineuos até aqui
iuexilicauo.s ou mal explicados, e
que não acham uma solução racional
ainão no spiritismo.

a As relações dos espi ritos com os
homens sã i c instantes. Os bons solli-
citam-nos para o bem, sustentam-nos
nas provações da vida, auxiliam nos
a suppòrtal-as com coragem e resig-
nação : os maus sollicitam-iios para o
mal : é pura elles um prazer ver-nos
sncc.umbir e assemelhar-nos a si.

« As Coram ti nicações dos espíritos
com os homens são oceultas ou osten-
siva-u As comniunicações oceultas
tèm logar pela inftueucia bôa ou má
que elles sobre nós exercem sem que
o sintamos ; é o nosso juizo que deve
dircernir as boas das más inspirações.
As communicações ostensivas dão-se

por meio Ia escripta, Ia palavra, ou
de outras manifestações materiaes, o
mais das vezes por via. ri »s mediums,

que lhes servem le. instrumentos.
« Os espíritos raatiifestain-sò espoii-

tanéamente ou por evocação. Pode-se
evocar todos os espíritos : aquelles que
animaram homens obscuros, como os
los personagens os mais illustres,
qualquer qne seja a époclia na qual
tenham vivido: os dos nossos paren-
tes, los nossos amigos ou inimigos,
e obter delle-:, por c raira.nnicações es-
criptas ou verbaes, conselhos, ensina-
nientos sobre sua situação 1'nl'un-
túmulo, sobre seus pensamentos a
nosso respeito, bem como as revela-
cõ(^ que lhes é permittilo fazer-nos.

« Os espíritos são áttrahidos .em
razão de s'".a sympuíhia pela natureza
moral do inéió que os evoca. Os supe-
riores eotnprazeni-se nas reuniões se-
rias em que. domina o amor do bem e
o desejo sincero de so instruir, de me-
lhorár. Sua presença afasta os espiri-
tos inferiores, que acham ao contra-
rio um livre accesso, e podem agir
em plena libirdade, entre as pessoas
frivolas ou guiadas pela só curiosi-
dade, e em tola aparte em que se
encontram mãos instinetos. Longe de
obter delles bons conselhos on ensinos
uteís, só so deve esperar futilidades,
meut iras,zonibailas ou myslificações,
porque elles se adornara muitas vezes
de nomes venerados para melhor in-
duzir ao erro.

« A distincção dos bons e dos máos
espíritos é extremamente fácil ; a
linguagem dos espíritos superiores é
constantemente digna, nobre, assig-

nalada pela mai.s alta moralidade,
despida le Ioda paixão baixa ; seus
conselhos respiram a mais pura sabe-
dor ia, e tèm sempre por fim nosso
melhoramento o o bem Ia. huniani-
dade. A dos espíritos inferiores, ao
contrario, é inconseqüente, muitas
vezes trivial e mesmo grosseira; si
algumas vezes dizem cousas boas e
verdadeiras, mais vezes dizein-u'as
falsas e absurdas, por malícia ou ig-
norancia : escarnecem da crodulidade
e divertem-se á custa dos que os in-
terrogara lisongeando sua vaidade,
acalentando seus desejos cora falsas
esperanças. Km resumo, as comum-
nicações serias, em toda a accepção
da palavra, só tèm lugar nos centros
sérios, naquelles cujos membros são
unidos por uma commuuhão intima
de pensamentos com vista no bem.

« A moral los espíritos superiores
resume-se, como a lo Christo, nesta
máxima evangélica : obrar para com
os outros como quereríamos que
obrassem para conraosco, isto é, fazer
o bem e nunca o mal. O homem acha
neste principio a regra geral le con-
diicta para suas menores accões.

« Kl les nos ensinam que egoísmo,
orgulho, sensualidade são paixões
que nos assimilam á natureza animal,
aferramlo-nosá matéria ; queo homem
que já deste inundo se desliga da ma-
teria pelo desprezo das futilidades
mundanas e polo amor ao próximo
avisinha-se da natureza espiritual -.

que cala um deve tornar-se útil se-
gundo as faculdades e os meios que
Deus collocou em suas mãos para pro-
val-os; que o forte e o poderoso devem
apoio e protecção ao fraco, porque
aquelle que abusa de sua força e de
seu poder para opprimir o semelhante
viola a lei de Dou.;. Elles ensinam
enfim que, uo mundo dos espíritos
nada oodendo seroceulto, o hypocrita
será desmascarado e todas as suas
torpezas desvendadas; que. a presença
inevitável e a. todos os momentos
daquelles aos quaes se tiver feito mal
é um dos castigos qne lhe está reser-
vado: que ao estado le inferioridade
e de superioridade dos espíritos são
relativos penas e gozos que nos são
desconhecidos na terra.

« Porem elles nos ensinam tambem
que não ha faltas irremissiveis e que
não possam ser apagadas pela expi-
ação. O homem para tal encontra o
meio nas differentes existências que
lhe permittem avançar, conforme seu
desejo e seos esforços, no caminho do
progresso e para a perfeição que é o
seu alvo final.¦»

Pelo que acabaes de ouvir, se-
nhores, (leveis estar convencidos de
que spiritismo nã) é este descoiichavo,
esta hallucinação que aprazem-se em
pintar os inimigos de todas as ideas
novas. Si, pois, encontra oppugna-
dores mesmo entre homens os mais
adiantados •? progressistas é (pie. elle,
como todas as cousas, está sujeito ás
leis immutaveis de Deus : tem de.
lutar, para poder vencer porque não
ha victoria sem luta.

Ter ra i bando, senhores, cum p re - me
agradecer-vos a benevola attenção que
me dispensastes, certos le que a
honra não attiugio ao indivíduo insi-
giiiíicante que ousou alçar a voz em
obdiericia ao mandato de que foi en-
carregado, mas sim â nobre e santa
causa da verdade—a causa do Spiri-
tis mo —.

rVova a dilema o

O Spiritualistische Blattcr, de Lei-

nzifi-. seo-undo vimos no Messaqer de

Liege, annuucia que o Sr. Dr. Carl

vou Bergen,eminente escriptor sueco,
abraçou a causa do spiritismo e pro-
põe-se fazer a respeito conferências

publicas durante o inverno de 1886.

BteeebemoM

Um folheto como titulo Contestacion
de F. Senillosa a Mr. A. Pegret.

E' uma refutação feita pelo pri-
meiro ao artigo publicado pelo segun-
do contra o spiritismo.

E' um trabalho importante que
viu a luz em Buenos-Ayres e sobre o
qual chama mos a attenção dos spiri-
tas do Brazil.

Agradecemos o exemplar com que
fomos uiimoseados.

Una gtarrerâdn de oito anno*

Na communa de Tochentirt, na
Algeria, acaba de dar-se ura facto
horroroso que denota em tenra idade
uma. iudole fundamente perversa.

Um menino de sete para oito annos,
da família Ben-Eurda, recolhendo-se
com o rebanho que pastoreava, pediu
com maus modos a sua mãi que lhe
desse de comer, e como esta o re-
prehendesse pela maneira porque lhe
falia va, elle lançou mão de uma faca
e cravou-lh'a no coração, produziu-
do-lhe nina morte instantânea.

Costumam nessas oceasiões appellar
para a sciencia medica, afim de que
esta explique a causa dessas más in-
clinações, d'essa precoce perversidade.

Nós cremos que com isso collocara a
sciencia em serio embaraço.

Os sentimentos são do espirito, e a
medicina que, em geral, se ufana de
ser materialista, de nada admittirfóra
do que lhe affeçta os sentidos, nunca
poderá desvendar esses mysterios.

Nós adniittimos que esses seres,
essas aberrações da natureza humana,
trazem seus instinetos perversos de
outras encarnações.São indivíduos que
poderiam ser modificados, se, sujeitos
a uma vigilância continua, fossem
corregidos sempre que errassem, de
modo que o temor ou ainda mais o
amor que nelles se conseguisse des-
pertar por aquelles com quem vivem,
lhes vencesse a má indole e os enca-
malhasse para o bem.

•> &jtiz»iíi*mo em Kjondre*

Está se construindo em Londres,
segundo o Faro -Espiritista de Barce-
lona, um edifício apropriado para as
sessões spiritas, conforme o modelo do
de Boston. A obra está orçada em
L:250; 000 fr. ou 450:000:000 reis da
nossa moeda-

E' o terceiro templo-escola que os
spiritas levantam, com o fim de
renderem culto ao Creador pela ins-
trticção, pelo levantamento intellec-
tual e moral de suas creaturas, tor-
nando-as aptas para adoraretn-iTo em
espirito e em verdade, como aconse-
lhou-nos o Christo.

Manifestações violentas

Continuam os brincadores invisíveis
do espaço a divirtirem-se, dando ao

mesmo tempo provas da sua existência

aquelles a quem o raciocínio não

ponde convencer disso.
Os factos de apedrejatnentos por

mãos invesiveis se vão reproduzindo

por toda parte. Hpntem era em Lon-

dres que a casa doSr. Spencer ficava

em ruiraas; depois da-se idêntico facto

em Belgrado;agora éem Santa Helena

que a fabrica do Sr. Andrews se vê

assaltada de modo violentíssimo,"an-

dando a policia atrapalhada para dar

caça aos auetores de tão pesada brín-

cadeira.



IIKFOIiLMABMtlfi — *$$© danei ro — fio»
twf^—^Tiwrwniio—aimim "in uri—tt

A aurora du vitlt»

Com esta epigraphe publicou n

iVíteWí Aliansã, do Cuba, uma com-

raiuíicação spirita recebida uo Abe-

xico, cuja traducção offerecetnos aos

nossos leitores:

« A magnífica belleza dos cens é o

que de um modo mais grandioso nos

pode dar idéia da Divindade. Nesse
azul puríssimo e divino Deus escreveu
em lettras de brilhantes as leis de sua
suprema vontade.

Nessas noites serenas e doleitosas
que, diaptianas e bellas, ostentam seu
primor, erguei vossas vistas a ab ibnda
celeste, e ao admirar seu mágico
esplendor, dizèi-me se vos é possível
mio admirar igualmente, a omnipo-
tencia suprema, que os creou ? Oh ! be
vossa alma sente um aiihelo immenso
que a eleva ao ira mortal, vosso r<>-
ração se expandiiá,vo3.sa intelligencia
atrevida e ligeira vagará por essas
regiões ethereas, ideal puríssimo da
alma, cujo perfume o eco absorve para,
ir ofterecel-o ao Creador.

O ser iucreado, omnipotente e bello
vos contem pia, quando a vossa vista
extasiada admira essas Iam padas side-
rues que sua luz belíssima illuminam
vossa alma. O homem se sente então
pequeno e miserável, e seus lábios
murmuram palavras vagas, confuzns
e incoherentes, echo de uma oração
puríssima de seu ser.

Como não admirar a Divindade,
quando se sabe que todo esse ceu com
seus mágicos prismas, seus palácios
de luz, seus milhões de brilhantes,
saphiras e rubis, não é mais que um
pequeno ponto dos espaços e creações
sideraes ? Como não admirar o poder
creador de tantas maravilhas, quando
se sabe que esses átomos de luz são
soes imméusos, que irradiando se
contemplam e entretem em myst-.e-
riosas praticas amorosas, com suas
famílias de planetas 2in que se en-
centram outras humanidades, irmans
da humanidade terrena?

Como não admirar quando se com-
prehende que o homem foi creado,
para percorrer puritican lo-se. esses
focos eternos da benéfica luz d t fe li-
cidade ?

Pois bem. que a alma absorta se

reductivel o precisa, única eme no
pode fazer couipreliender a Oíiiuipo-
tencia povoando e enchendo de vidas
o> áridos e vastíssimos desertos, om
que se converteriam os cens se a as-
tronomia não tivesse demonstrado
pela força da lógica, ensinados com a
luz tia razão e afinal feito açoitar os re-
s.u.ltados preciosos que ella sabe obter.

LTina conseqüência forçosa se des-
prende, em tudo apoiada pela aualo-
gia, e vem-nos provar o necessaariu
sobre a pluralidade das existências.

4} .H|>irii?*oiio sue tífiüS^Siia

Segundo Uiii artigo da Neiü-Yorlc
Tribune, transeriptp pelo MessageràG
Liège. é na Rússia que i spiritismo',
como sciencia psychologica, encontrou
ns mais sérios adeptos, f d em S. Pe-

L

iersburg'd ti Moscow que as raanifes-
tacões dos espiritOi impressionaram e

Nnsce-, viver, morrer;
líoiiaseor,tornar áviver;
Progredir sempte:

Tal é ;> 17.

SURSUM CORDA !

Rr^uei-rvos corações ! Levantai-vos
cm amor, vós que jnz -is no egoísmo,
espíritos .sepultados na matéria I

<«5Ctíp ticos :-r positivistas, material is-
tas, atíieus— todos vós.qne não podeis
ou não sa.béiá veras verdades eternas,
Deus, alma humana, sua íiumortali-

j dade, commu:iicabil:dadee reencar-
nação, porque tendes osolhosfeciiados j renascer aindiie progredir sempre

: terrena, que pri ra exeriiplo.e guia te
tornasfe visjvnl aos maferialisado3

j rm-rícolas, remando a forma humana
I corporoã t

Jesus de Nazareth I Bomdicto seja
teu doce nome por todos os secuíos
sem fim, oh ! Jesus de Nazareth !

Senhor ! Pae de bondade infinita !
Ser dos seres, Eterno, Deus !

Os spirítas imploram, em nome de
.lesus. vosso filho muito amado, queas preces, as orações fervorosas,
sempre erguidas u'este dia, vão, re-
percutindo de echo em echo, despertar
as almas infelizes a quem falta a fé,
afim ile (pie ellas possam, retempe-
radas por essa força,tomar uoto corpo,

attramram a atteneao 'to tiomenscomo

peio pesado som rio da descrença, vos
sois os mortos.

Cadáveres ambulantes ! Mia sus
despertai ' Vos sois como as larvas
encerradas nas soas crysahdas.

Mas assim corno a força evoluMva,
chamada vida. na matéria, metailior-

plioséia a larva em borboleta ; assim
a fé, essa uitra força evolii-

nsfo
também

... t vado espirito, vostransrormara.de
/ professor Boutlerot, uma celebri- ,nu ¦ . , ,. . ¦1 mortos em vivos, de cadáveres em

dade europeu, e o professor Wagner. homens; v<>s tornara anjos í
ambos da Universidade ti" S. Peters- Os elementos da forca que opera a

abio Alexandre Aksakoff ei inetamorpho.se da lagarta, .-il, -

Sebastianopolis,25 Dezembro 1885.

t t t

Chronica E'Va}i<-o-B8i»az;iloira

Com este titulo publica-se em Pariz
um importante periódico qui.rizeh.al,
tendo como redactor principal o nosso
illustrado conterrâneo, oSr. Dr. Lopes
Trovão.

Tra/. nota vois artigos sobre a poli
tem cm si, tiradas doseioda natureza,

muitos outros homens distiuctos nas p;iia os bns.-a e os adquire, accmiiu-
sciencias e mis letras, com > Dasto- I lá-os. .....

,, i ,, , i > ,., i .. ;„„„tiwi, ' tica francesa, europóa e brazileira,
anskv, Solovieft e Dimitri TaérteletT. Descrentes ! em de redor, juncto de ,

i vós e em vos. tendes os elementos da
Com o patrocínio de taes nomes o
spiritismo deixou de
ibjecti

um problema com pretunção a uma j
soluccão scientínca.

força qne vos falia-, fazei como a la-
aüi um i i>-;irta • nrocrirai-os eus-encontra reis,

ícumulai -os
sereis torres, peia cuarifiaue,. qi

consola, pela esperança que alenta,
o pela fé que salva,

er
I í

objecto de distraecão para. tornar-se buscai os e os ailqnirireis
nela chartnane. ou

O que ainda mais impressiona a
todos foi a rnu.lanca onerada nos dous

Homens I liste dia. fau.stoso para a
familia humana terrena,rememóra o

a a li. issta nos.soe unri c-isi-Hoje
derave
distingue se, das prodticções do mesiuc

gênero dos outros paizes, pelo cunho

que apresenta (ie unia verdadeira
i n v es t i ga c ão se i en ti n ca.

fi' muito caminhar, é um pr tirresso

ainda hoje envolto (para muitos) nas
primeiros citados, que eram aferrados i pac}ltt.s (] ,' mysterio,; facto estupendo
adeptos do materialismo. da vinda ao inundo ou nascimento do

Redemptor da Humanidade '

Homens 'lo presente, mortos do pas-literatura spintica, a qual ^à], anjos no faturo ! despi a tpg.i

sciencias e litteratura.

('.uno brazileiro congratulamos-nos
com a il lustre Redacção pelos seus
louváveis esforços para tornar o nosso

p ii/. conhecido no estrangeiro.

Agradecemos os números que nos
oífertou e pedimos liceuça para a per-
mota.

deixe conduzir pelas phantasticasazas j espantoso, quando ainda babem p mci
de sua imaginação; nós com as i abi dominava um svn >do intolerante
verdades que a sciencia demonstra. lVl dispensava a mau simplesí.rac temos de tazer compreaiender a \ 

l
humanidade as bellezas da felicidade | 

idéia que tosse c.nocar a religião do
futura que a espera. estado I Impedirem ;i entrada das

A contemplaçãi) do ceo nos ensina \..ohTM estrangeiras escriptas sobre o
que milhares de pontos luminosos
brilham até nas mais íongiqu a.s re- ápiritiáuio; mas ulo conseguiram tirar

giõés do espaço. A astronomia demons- ; aos espíritos a liberdade de seinani*
trou que esses pontos tão pequenos em | f)>Si;u.,. ciuunar H attenção sobro si;
apparencia, são iminensos glüboi, I , ,
soes colossaes que somente pelas dis- Knl u,na luctl do :' ;n" ;! " ':,; '' r;
tancias que delles nos separam, se n is descretos do alto '•
mostram como (juasi imperceptíveis.

Essa sciencia, a mais bella entre
todas as qne ajudam o homem a alar-
gar os restrictos limites de sua intel-
ligencia, ja tem demonstrado até a
evidencia a verdade antedicta, conse-
guindo também descobrir os volumes,
pesos e áreas superliciaes, como as
distancias a que os corpos celestes se.
acham da Terra. 1 tentar e propagar o^ ensinos spiPl-

AagglomeraçãodeVnnacárta qtian- ticos.
tidade desses soes formam uma nesbu- . .. _

,, v„ i „„in., ,,,,i ,,„.;' Sentimos viva aatistacao, senvp.ralosa; a Vta-Lactea nada mais <• (jue 1
um delles (jue aos milhões cruzam-se j
no espaço, contando mais de, setenta
milhões de soes, dos quaes é um o
vosso. Pois bem, quantos milhões de
planetas contem ella ho, em termo e fazemos votos para que os bons
médio, derdea dez a cada sol ?

Comtudo, a Via.-Lactea não é mais
que um ponto diminuto da immensi-
dade. O infinito encerra maior numero

Bita \iic\a Aliaiixa

de preconceitos, erros e vícios, ninçai
para longe os instrumentos de pordi-
cão com (jue vos arinoii o orgulho '.
hastiai a bandeira da fé c '.biq-yòs
com a claníyde da esperança, e empu-
nhai a clava tia charidade.

Homens II Meditai nessephenornerio
maravilhoso p-irn todos, estupendo o
portentoso para alguns, mysterioso
•para a maioria !

'Jue haverá, com effeito, de mais
extraordinário no vosso mundo ?

De certo, podemos allirmal-o, nós
que conhecemos a doutrina spirita,
não ha. nem houve jamais na .terra,
tfiiccesso mais esplendido qne esse da
realisaçã.) da próphecia da vinda do
Messias.

O Christo, diz á Egreja catholiea,
é Deus feito homem para redimira
humanidade. .lesus de Nazareth,
diz a sciencia, é. o homem -deus,o phi-
losoplio divin i que veio ensinar á
Humanidade a arrimar-se ao bordão
uo-atnor ao próximo, para triinar o

, , caminho da vida aluiiiiando-o como a
E' o titulo de um novo periódico luz da chttridade.

mensal que acaba de appareccr em
Cienfuegos (Cuba), destinado a sus-

que vemos levantar-se, no campo do

jornalismo um novo campeão da santa
causa da regeneração da humanidade;

dessas nebulosas que grãos de areia
assa gota d'agua a que chamaes o
mar.

A doutrina da. pluralidade dos
mundos habitados é urna verdade ir-

espíritos, augustos mensageiros da
Divindade, venham guial-o uo bom
caminho.

Comprimentamos: ao novo irmão e;
agradecendo-lhe a remessa do seu

primeiro numero, pedimos-lhe per-
missão para a permuta.

K. o Nazareno é tudo isso, sem a
mínima duvida;.

O Christo foi homem, porque tal
foi a forma (jue teve. emquanto pré-
gou e ensinou aos homens a ama-
rem-se como irmãos e ad irar a I) nis
em espirito e verdade.

O Christo é, deus ; pois que tis actos
de sua vida terrena, sèo próprios de
um Deus; e, porque antes de tudo
elle ó a encarnação do amor.

Sursum corda ! Celebrai jubílosos

MZCMOSCtliaHlll

Aquellas pessoas que desejarem sa
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophíca) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os íreueros dè maniféstalões spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina seguindo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos^ exem-

pios sobre o estado dos espíritos uo
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
sciéntificaj contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que d o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
o dia faustoso. Entoai hy nin os 

'de 
quenos resumos da Doutrina Spirita.

louvor; cantai hosa ias de reconhe-
cimento:

Jesus de Nazareth I Bemdicto seja
teu doce nome. por todos os séculos
sem fim ; oh Jesus de Nazareth !

Espirito sublime, de pureza mi- I
raaculáda: Deus da humanidade

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portugtiez e encontram-se
na Livraria Garnier
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EXPEDIENTE

E" nosso eorB*e>í|BOBB«leBBÍe
eBBi 8; Paulo o nosso coiifVade
o Sv. Santos €bhbz .Ibbbbíob'.«|bbo
está uBBetoB-iNutlo a tratar de

todos os íBe^oeios eoiBeerBBeBB-
tes ao <c Ilei'oB*BBBa«IoB! ».

Tende le

Como o naula aventuroso, con liado a
frágil tenho batido pelas ondas revoltas
do mar era fúria, com a crença segura
de chegar ao seu destino, segue impa-
vido o seu roteiro, contemplando exta-
siado a magestadeda luta que o envolve;
spirítas! uão temei os brainidos surdos
da tempestade que vos ameaça. Ella pas-
sara e, dispersadas as nuvens que vos es-
condem as maravilhas do lirmamcnto,
alcançareis as plagas felizes onde reinam
a verdade, a justiça e o amor.

Vede balançar-se no topo dos mastros
do vosso barco a chamma branca do
SanfElmo da esperança; confiai na pe-
ricia do timoneiro invisível que vos
guia, cura futuro rico de incalculáveis
ditas será o prêmio a que fareis jus, no
termo da vossa afadigosa jornada.

Deixai que os homens do mundo vos
censurem e calumniem; deixai que im-

previdentes excitem contra vós as iras
dos poderosos da Terra; elles fize-
ram o mesmo com o justo dos justos
e cora todos aquelles que, trabalhando
pelo progresso da humanidade, cho-
caram seus mesquinhos interesses, des-

pertaram sua inveja ou sua vingança, e
foram victimas de suas criminosas per-
seguições.

A. hora da justiça soará para eiles,como

já soou para aquelles a quem inconcien-
temente elles pretendem imitar.

Vós, porém, não os odieis, não uzeis
com elles de represálias ; são cegos que
não vêem o abysmo, de cujas hordas os
tentaes arrancar.

Pedi por elles, e vossas preces inspira-
das pela caridade subirão ao céu, e dahi
baixarão sobre elles, como ura balsamo

puro e santo que virá eural-os de sua
cegueira, extirpar-lhes da alma o cancro
do egoísmo, que lhes envenena a vida.

Sôde manso* c prudentes, como
ensinou Jesus; solírci com resignação
as penas que vos assaltam, porque nada
vos acontece na vida, que não tenha um
fim necessário e util ao vosso adianta-
mento ; mas fazei sempre que a vossa

consciência yos não acctise de os ha.

verdes provocado, por actos que em

outros mereceriam a vossa censura.
Obrai com prudência; sempre que en-

contrardes em vosso caminho um co-

ração bem disposto, trabalhai para nelle
lazer desabrochar a fé e a esperança, a
comprehensão da ventura que lhe pro-
virá da pratica da caridade.

Instrui, mas sempre com moderação,
sem chocar susceptibihdades, sem ferir
o amor próprio de quemquer que seja.

Dizei aos homens todos que se amem,
que trabalhem todos pelo bem com-
nmm, que Deus não liga importância ás
formalidades do culto externo,que tan-
tas lutas têm provocado no seio da hu-
inanidade; que para elle não ha judeus,
christãos, mustilmanos, budhistas ou
lelischistas, mas somente filhos obedi-
entes ou rebeldes, cumpridores ou in-
fractores do seu preceito de cada um
amar aos outros como a si mesmo.

Dizei-lhes isso, e tereis a consciência
de haver praticado ura bem ; dizei-o e

praticaido, c concorrereis para o pro-
grosso da humanidade e tereis a benção
do Pai celeste.

Iib vocação

Offerecida ao poeta N. R. (atheu !)

Que fazes? Louco! Que lutai vertigem
te arroja aos braços di; cruel demência!
Pede á natura que te explique a origem
dos seres todos, a primeira essência.

Pergunta aos mundos que percorrem o es-
(paço

que mão potente em um só todo os prende;
quem o brilho deu-lhes,lhes derige o passo,
no mur inundo que ao redor se estende

A. flor, a planta, a avesinha terna,
o humilde insecto, o universo inteiro,
tudo procede de uma causa eterna,
recebe a vida de um só ser primeiro.

E tu, ludibrio de um sonhar insano,
visando os louros de pueril victoria,

queres com o nada do saber humano
do Ser dos seres marcar a gloria?

negar a fonte perennal da vida,
fazer do acaso o regedor do mundo,
e a humanidade infeliz, perdida
lançar no pego da descrença fundo?

Pensa n'aquelle que a desgraça opprime,

que só na esprança pode achar conforto,
Roubas-lhe o arrimo,vas lançal-o ao crime,

perdido o rumo do sidereo porto.

Anjo que alentas dos mortaes a crença,
attrahe-lhe a mente para o esplendor dos

(céus,

presta-lhe um raio de tua fé immeusa;
dá-lhe essa esmola pelo amor de Deus.

O Spiritismo na niltiguidade

As appariçOes ou fantasmas não são
novidades.

Os scepticos de nossos dias que de
tão boa vontade, como elles dizem, se
riem da credulidade dos que de boa fé
contam o que viram, nunca consegui-
rão negar os testemunhos da historia.

As almas do outro mundo preoceu-
pavam não só o povo crédulo, mas
também os homens sérios, a darmos
credito á carta que Plínio escrevia a
Sura (Liv VII, epist. 27). Meditai
sobre ella.

« Nossas horas de folga permittem
a vós ensinar e a mim aprender.

Eu desejava saber se os fantasmas
tem alguma cousa de real, uma forma
verdadeira ; se são Gênios ou simples
imagens traçadas em uma imag-inação
ferida pelo terror.

Pendo a crer que ha verdadeiros
espectros, á vista do que me dizem
ter acontecido a Gurtius Ruftis.

No tempo em que elle não possuía
ainda fortuna nem nome, seguiu íi
África o incumbido de governal-a ; e
ahi, ao declinar de certo dia, quando
elle passeava sob um pórtico, viu uma
mulher, de um talhe e de uma belleza
mais que humanos, se lhe apresentar
e dizer-lhe :

«JSu sou a África, e venho predi-
zer-te o que te vai acontecer.

Irás ii Roma, desenpenharás os
mais elevados cargos, depois virás
governar a África e ahi morrerás. »

Tudo aconteceu como tinha sido
predicto ; e elle contou mesmo que,
chegando a Carthago e saltando em
terra, a mesma figura reappareceu-
lhe vindo ao seu encontro na praia.

O que se pode alarmar é que elle
enfermou e, julgando o futuro pelo
passado, a desgraça que o ameaçava
pela boa fortuna que tinha experi-
montado,desesperou logo de sua cura,
apezar das esperanças de todos.^

Eis aqui ainda uma outra historia
que vos não parecerá menos surpre-
hendente, e que è mais horrível.

« Havia em Athenas uma casa
muito grande e boa,mas desacreditada
e abandonada.

No meio do mais profundo silencio
da noite, ouvia-se ahi um ruido de
ferros que se chocavam, e, se preta va
se maior attenção,distinguia-se o som
ile cadeias que*se arrastava, primeiro
no longe e depois cada vez mais
próximo.

Depois via-se o espectro de um
velho, muito magro e abatido, de lon-
gas barbas e cabellos erriçados, tra-
zendo nos pes e nas maõs ferros que
elle sacudia horrivelmente.

D'ahi noites horrendas e sem somno
para os habitantes da casa : a insom-
nia seguida trazia-lhes a enfermidade
que, aggravando-se pele medo, con-
dúzia á morte*

Afinal a casa foi abandonada e dei-
xada ao fantasma.

Entretanto puzerara-lhe um eseripto,
annunciando que ella estava para
alugar ou para vender, com o fim de
lograr álguem que não estivesse in-
formado do que alli se passava.

Veio então a Athenas o philosopho
Anthenodoro, viu o eseripto e indagou
do preço.

A modicidade d'este o fez desconfiar
e, informando-se, soube elle de tudo;
mas isso veio ainda mais avivar-lhe o
desejo de fechar o negocio.

Alojou-se na casa, e k noite mandou
que lhe preparassem o leito no quarto
da frente, que lhe trouxessem suas
taboetas, sua penna e luz, e que todos
os seus fossem se estabelecer nos fun-
dos da casa.

Receioso que a sua imaginação
livre, sob o impulso de um frivolo
medo, o viesse obsedar com suas fan-
tasticas creações, elle buscou dar
applicação a seu espirito, a seus olhos
e ás suas mãos, escrevendo.

No começo da noite reinou em toda
a casa profundo silencio ; depois elle
ouviu o tinido de ferros e o som de
cadeias que arrastavam.

Elle não ergueu os olhos,não aban-
donou a penna, buscou animar-se e
impor aos seus ouvidos.

O ruido augmentou, approximou-se
e pareceu produzir-se juneto aporta
da câmara.

Anthenodoro olhou, e viu o espec-
tro como lh'o tinham descripto.

Estava em pé e chamava-o com a
mão; e como o philosopho lhe fizesse
signal para esperar e continuasse a
escrever, elle recomeçou o seu barulho
de cadeias.

Então chamado de novo, Antheno-
doro levantou-se,tomou aluz,e seguiu
ao fantasma que marchava em sua
frente lentamente, como se o moles-
tasse o peso de suas cadeias.

Ao chegar ao pateo, o fantasma de-
sappareceu, e o philosopho marcou o
lugar para poder depois reconhecel-o.

No dia seguinte foi elle ter com os
magistrados, supplicando-os mandas-
sem fazer escavações n'aquelle lugar.

Fez-se como elle pedia, e encontra-
ram um esqueleto ainda enlaçado por
cadeias.

Depois que deram uma sepultura
conveniente ao extraordinário visi-
tante, o repouso da casa não mais foi
perturbado.»

Tenho ainda um facto cuja veraci-
dade eu mesmo posso attestar.

« Tive um liberto, chamado Marcus,
que, uma noite, sentiu que alguém
sentava-se em seu leito e com uma
tesoura lhe cortava os cabellos da
frente da cabeça.

De manhan elle notou que sua ca-
beca estava pellada e seus cabellos
espalhados pelo chão.

Reproduziu-se depois o mesmo facto
cora outra pessoa de meu serviço, o
que veio tirar-me toda duvida a res-
peito.

Taes aventuras não tiveram outra
conseqüência,a não ser a de me aceu-
sarem diante de üomiciano,que,se não
tivesse morrido, me teria feito soffrer.

Eu vos supplico, pois, de vos ser-
virdes de toda a vossa erudição para
me explicardes isso.

O assumpto é digno de profunda
meditação, e eu talvez não seja in-
digno de me virdes em auxilio.

Decidi, para tirar-me da inquieta-
ção em que me acho. Adeus.

PLÍNIO
Trata-se de Plinio-o-moço, persona-

gera consular, homem distineto e
digno do maior apreço.
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Deixando de parte o grupo granitico,
o mais baixo a que temos podido
chegar em nossas escavações, tracteraos
dos outros trez.

Grupo gncissico,—Este grupo forma
uma camada cuja espessura at tinge,
ás vezes, a 8 :000 metros e cujo ele-
mento dominante é o gneiss ; nome

com que designamos todas

A Terra atravése alos tempos

ÉPOCA PRIMITIVA

Comprehendemos sob a denomi-
nação de terrenos primitivos ou azoicos
a porção mais baixa da crosta terrena
onde não se encontram resto algum
organisado, vegetal ou animal, nem
depósitos de trnsporte: areias ou sei-
xos rolados.

Esses terrenos que se nos apre-
sentam formando o solo de vastas
extensões do norte da Europa e da
America, e que, segundo Oordier, têm
uma espessura dezenove ou vinte
vezes maior que a de todos os outros
depósitos de sedimento; são compostos
na generalidade, de elementos cristal-
linos e se distinguem do granito e do
sienito,sobre que repousam,por serem
estratificados.

Seus estratos porém, não se mos-
tram como os dos terrenos dos períodos
posteriores, que se depositaram lenta-
mente no seio das águas, com inclina-
ções regulares e direcções constantes,
mas sim com ondulações e fracturas,
devidas ás pressões violentas e locaes
da massa encandecente central.

Não podemos consideral-os nem
como propriamente sedimentarios,
porque elles são anteriores a toda se-
dimentação regular ou, o que reduz-se
ao mesmo, a toda distribuição um
pouco estável das águas na super-
ficie do planeta ; nem como exclusi-
vãmente igneos, porque elles nos
apresentam signaes patentes da acção
das aguase seprendem, por gradações
insensíveis, aos primeiros depósitos
verdadeiramente sedimentarios que os
cobrem.

No tempo em que elles se formaram,
a água e o fogo obravam com toda a
sua energia, e dessa lueta nasceu a
promiscuidade que n'elles observamos,
dos caracteres distinetivos da acção
exclusiva de cada um d'esses agentes.
Bochas cristallinas e igneas são ahi
misturadas com as que as águas depo-
sitaram, de modo a se não poder saber
qual das duas acções era a mais pode-
rosa.

Os terrenos desta época não podem
ser classificados em períodos rigoro-
samente determinados, porque, se por
um lado são semi-cristallinos e, pela
natureza de seus elementos, se pren-
dem ao granito sobre que elles as-
sentam; por outro, elles se ligara por
múltiplos caracteres uns aos outros,
de modo a não se saber onde um acaba
e outro começa.

A constância dos caracteres geraes
d'essa formação, em todos os pontos
em que se a tem estudado, nos indica
a identidade das causas e condições
que a produziram. N'ella dominam o
granito, o gneiss, o micaschisto e o
schisto argiloso, alternando-se sem
regularidade alguma ; comtudo, por
muito rigorosas observações, chegou-se
a reconhecer que sempre uma cTessas
rochas predomina, em cada camada
em que os geólogos a dividem; a saber:
a granitica, a gneissica, a mica-
schistica e a talco-schistica.

genérico com que designamos
as rochas d'esse andar da crosta ter-
rena, embora, sob o ponto de vista
lithologico, não sejam todos gneiss
propriamente dictos; pelo facto de em
todas ellas apresentar-se como com-
ponente principal o feldspatho orthose,
e por sua estratificacão que nunca
desapparece totalmente.

Se as examinarmos, deixando de
parte a estratificacão, caracter geral,
distinguiremos entre ellas o gneiss
próprio, ora de estruetura grosseira e
porphyroide, ora de grãos finos e es-
truetura sebistoide, passando, umas
vezes a leptinito pela diminuição da
proporção de mica, outras vezes ao
granito pelo augménto da de quartzo
e finalmente ao pegmatito pela des-
parição da mica

Grande numero de rochas de erup-
ção e expandi mento se encontra nesse
grupo, no estado de elementos secun-
darios, como o sienito, o pegmatito, o
leptinito, o amphibolito, o petrosilex,
etc; elle é assaz rico em veios metal-
licos, em minereos de ouro, prata
estanho, cobre, galena-argentifera,
cobalto, antimonío, graphitó, ferro,
etc. As granadas, os rubis, as spi-
nellas, os corindons, as turmalinas e
outras muitas pedras preciosas ahi
apparecem constantemente.

Algumas vezes enclaves de verda-
deiro granito e sienito atravessam as
camadas inferiores desta formação;
o que demonstra que ella repousa im-
mediamente sobre aquellas rochas que
desempeuharam, nos relevos ahi
observados, o papel de agente de le-
vantamento.

Grupo micaschistico.—O micaschisto
ê uma rocha que muito se appro-
xima do gneiss e que, por 6iia abuu-
dancia, oecupa um lug'ar importante
na serie das rochas metamorpliicas.

Ella se compõe principalmente de
mica e quartzo,parecendo que aquella
forma a massa total, e segundo a
proporção de seus elementos, produz
diversas variedades, conhecidas com
os nomes de micaschisto quartzoso,
feldspathico,po7-phyroide,garnatico,eAc

Sua textura é folheada, sua estru-
cturafissil, e a espessura de sua massa
sobe, ás vezes, a 2000 metros.

Entre as rochas subordinadas deste
andar encontram-se o calcareo cris-
tallino, em camadas, ás vezes, assaz
espessas, o ferro oxydulado, o gesso
e, em geral, os metaes e minereos do
grupo anterior.

Grupo talcoscliistico.—O talcoscliisto
ou talcito é uma rocha composta de
talco, raramente puro e, ás mais das
vezes, misturado com quartzo, felds-
patho e mica, muito semelhante ao
micaschisto do qual, as vezesí, djffi-
cilmente se pode distinguir*

Cordier divide este grupo de terrenos
primitivos em dous, comprehendendo
no inferior os talcoschistos cristallífe-
ros,essencialmente cristallinos e tendo
para elemento principal talcos de
varias cores, ora puros e ora, mais ou
menos quartzosos, feldspathicos ou
chloritosos; e no seguudo os talcos-
chistosphyladiformes misturados om
porphyro, protogina, petro-silex, cal-
careo talcifero e ferro olegisto.

Sua apparencia é ahi muito mais
schistosa e suas lâminas mais es-
pessas.

As rochas primitivas estão muito
espalhadas na superfície do globo,
constituem paizes inteiros de urna
extensão considerável e formam, mais
fa. menos, o eixo mineralogico das
grandes cadeias de montanhas. Assim
os Alpes Orientaes, desde o São Go-
thardo até os planos da Ungria, apre-

sentam uma linha central de terrenos
primitivos; sobre a qual se apoiam
terrenos de transição, seguidos de
outros mais modernos'

E' nos Alpes Occidentaes,nas ca-
deias de Erzgebirge (Saxe), de Rie-
sengebirgè (Silosia), dos Uraes (Rus-
sia), da Scandiuavia (Suécia e No-
ruega), dos (írampians (Estados Uni-
dos), dos Andes, do Himalaya, que os
terrenos primitivos têm sido melhor
estudados, e onde elles se mostram
formando-as em grande parte,em con-
correncia com terrenos de transição.

Não são, porém, só as cadeias os
pontos em que elles se apresentam ;
era geral,são dessa natureza os paizes
de solo ondulado e de protuberancias
centraes,surgindo como ilhas no meio
de terrenos de outras épocas.

Essas regiões têiri o aspecto de
vastos planaltos, cuja superfície mon-
tuosa é,muitas vezes, accidentada em
differentes direcções; taes são o pia-
nalto da França central, o vasto mas-
sico da Finlândia e Scandinavia, o da
Bretanha que liga-se ás montanhas de
Cornuailles, do paiz de Galles e da
Irlanda; a ponta da üalicia e das
Asturias ao noroeste da Hespanha, a
Corsega e uma parte da Sardenha ;
a parte meridional da Grécia que se
prende, a partir dosBalkans, ao mas-
siço da Asia-Menor ; o Archipelago
Grego que representa os pontos sali-
entes de um paiz primitivo subma-
rino ; uma parte dos Estados Unidos,
do Brazil e do Peru, paizes quasi com-
postos de terrenos primitivos e de
transição.

Todo o território do Brazil tem para
base o gneiss estratifiçado, passando,
seja ao leptinito, seja ao pegmatito
ou a outras rochas granitoides, fre-
quentemente granaticas e, ás vezes,
chloriticas e amphibolicas, através-
sado por veios quartzozos ou grani-
toides, dioriticos ou euriticos.

Fortemente desnivelladas,essas ca-
madas produzem as altas montanhas
dessa região.

Sobre a superfície do seu grande
planalto central são os gneiss cobertos
por outras rochas estratificadas e;
notavelmente, por uma grande for-
inação de gres e de calcareo, de ca-
madas pouco inclinadas.

Altas montanhas e collinas de
formação gneissica, sobre o mesmo
planalto, dominam o nível geral,
apresentando-se principalmente na
separação das grandes vertentes de
seus gigantescos cursos d'agua.

Um morlo tornaalo á vida

No Annali dello Spiritismo in Itália
j encontramos a versão de uma carta
- publicada ao Banner of Light pelo
l .Dr. W. Turk, antigo cirurgião do
f navio norte-americano—President, da

• qual offerecemos o resumo aos nossos
leitores:

Era o tempo da luta da Republica
Americana com a Inglaterra. Em fins
de Dezembro de 1813, um marinheiro
do President, chamado William Kem-
ble, de 2"d annos de idade, foi atacado
de forte pneumonia e, deitando muito
sangue, apresentado ao Dr. Turk.

Empregaram-se todos os recursos e
o doente, recolhido á enfermaria de
bordo, foi melhorando.

Em dias de Janeiro de 1814, appa-
recendo um navio inglez, toda a
guarnição correu a postos e, apezar
das recommendações em contrario,
Kemble também subiu com a sua ca-
rabina.

A emoção fel-o recahir e, perdendo
muito sangue, o infeliz suecumbiu.

Davam-se as ordens para ser o ca-
daver lançado ao mar, quando vieram
dizer ao Dr. Turk que o defunto
estava vivo e falava.

Uma scena grandiosa e triste es-
peravao doutor na enfermaria.

Contricta e banhada em lagrimas
toda a inarinhagem achava-se reunida
ao redor do leito,era que Kemble, com
os olhos fixos e excessivamente bri-
lhantes, a tez pallida de um cadáver,
sem pulsação alguma nas fontes, no
pulso ou no coração, que nelle annun-
ciasse a vida ; elle, um marinheiro
grosseiro, aconselhava, em linguagem
simples, correcta e dominadora, aos
seus amigos o comprimento restricto
de seu dever, e o abandono dos vícios
que degradam a natureza humana.

Chamado o cornmodoro Rodgers, a
seu pedido, Kemble falou-lhe com
energia e respeito, aconselhou-o, e de-
clarou-lhe que ja não era deste mundo,
que vinha do mundo espiritual paraaconselhar a seus camaradas.

Depois, no meio da estupefacção
geral, deixou pender a cabeça. Estava
morto.

Um novo facto veio ainda aterrar a
marinhagem supersticiosa : lançado o
corpo ao mar com os pesos deque é
costume usar-se em taes occasiões,
por trez vezes veio elle á tona d'agua,
surgindo até a cintura.

Depois desappareceu.
Não podemos deixar de chamar

sobre o facto a attenção daquelles queestudam o spiritismo.
Na oceasião da morte, quando o

espirito desprendeu-se do corpo, este
entra em putrefação, ainda que os
nossos sentidos não posssam logo
aprecial-a.

E' possível que logo no momento da
separação, o espirito, estando lúcido,
possa actuar sobre o cadáver, como
sobre ura outro objecto qualquer, e
dar um signal de sua presença; mas
falar durante horas, servindo-se dos
organs do cadáver, confessamos quenos surprehende, e pendemos a crer
que a separação ainda se não tinha
totalmente operado, que enfranque-
cido o corpo de Kemble pelas grandes
perdas de sangue, seu espirito se afãs-
tava e ia desprender-se, quando, con-
templando a realidade da vida espiri-
tual e dominado pelo desejo de dar
delia uma prova aos amigos que dei-
xava, fez um grande esforçoe, auxili-
ado pelos amigos do espaço, estreitou
seus laços para lhes falar.

Era pois um ataque de catalepsia
profundo, seguido da morte.

'•

Sessão coiiiiueiiiorativa

A 13 do mez passado o grupo spirita
familiar — Fé, d'esta corte, celebrou
com uma sessão commeraorativa o
terceiro ànniversario do passamento da
irman que teve na vida terrena o
nome de Maria Izabel de Azevedo,
fazendo por essa oceasião a inau°mra~
ção de seu retracto lia sala era que
celebra a mesma sociedade as suas
sessões.

Presidiu o trabalho o nosso irmão
e amigo, o Sr. R. N. Yictorio que
pronunciou um bellissimo discurso,em
que fez lembrar as virtudes da irman
desencarnada, e a grandeza e sublimi-
dade da doutrina, cuja luz serena e
pura dispersa as trevas que envol-
viam as tumbas e nos faz conhecer os
mysterios da vida d'além-tumulo.

A sessão foi muito concorrida, ma-
nifestando-se por um médium aquella
a quem o trabalho era dirigido, e
dando n'essa oceasião provas irrecu-
saveis da sua identidade.

"\
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(Conferência espirita

peita nâ.sociedade federação spirita
km 24 dk dezembro de*1885, pelo
Dr. Castro Lopes.

Minhas Senhoras, meus (Senhores.
Ensinam o.s mestres da Oratória

que, todo aquelle, que tenha de falar
em publico, qualquer que seja o as-
sumpto, busque captar a benevolência
de seos ouvintes.

Eu vou infringir este preceito; e em
vez de procurar adquirir a vossa in-
dulgencia e sympathia, começo porme queixar de vós a vós mesmos ;começo por aceusar-vos de um proce-dimento, que mais parece de desafiei-
coados,que de amigos e companheiros.

Quizestes que fosse eu quem fechasse
o_ brilhante cyclo formado pelos dis-
tinetos oradores, que me precederam,falando da nova, e única verdadeira
doutrina philosophica, dedominada
— Espiritismo, —

Esse desejo, que tão insistentemente
manifestastes ; não podia ter outro
resultado, quando por mim cumprido,
sinão o de vos apresentar um con-
straste.uma antithese,que fará realçar
ainda mais os provados mentos d*'a-
quelles, que honraram esta tribuna,
hoje por mim oecupuda.

Que mais e melhor do que elles
poderei eu dizer, eu, que nesta mate-
ria sou o ultimo dos seos discípulos?

Mas simples soldado, só me cumpre
obedecer; eeis-meem campo,cingindo
o gladio, não para ferir adversários,
mas para lhes espancar as trevas do
erro pela luz da verdade, reflectida no
clypeo invulnerável de provas sem
replica.

Antes que de mim se apodere justi-ficado temor, lancemos, eu e vós, um
rápido olhar sobre as hostes que se
nos antepõem; vejamos qual o aspecto
geral do exercito contrario.

Alli, está uma tropa ligeira, sem
armas, sem munições; compõem-n'a
todos os que tudo ignoram, e que só
sabem, como o echo, repetir a gritado vencedor.

O outro corpo é formado por sábios
estratégicos, que não admittem na
arte bellica outras operações, sinão
as que são por elles conhecidas,

A terceira divisão apresenta uma
artilharia pesada ; é composta de
soldados aguerridos, de generaes
experimentados, que,quando outr'ora
vencedores, lançavam os vencidos em
torturas, calabouços, e fogueiras.

Por oade começar o ataque ?
Mas, Srs. eu não devo, eu não posso

por mim só, como outr'ora Ho racio
Cocles contra as tropas do reiPorsena,
sustentar o ímpeto deste formidável
exercito: empunharei portanto a
bandeira branca, e irei parlamentar.

Sábios de todos os systemas pliilo-
sophicos, materialistas, positivistas,
espiritualistas, defensores do catholi-
cismo, de todos os schismas do
christianismo ; e vós outros que em-
penhados exclusivamente no labútár
da vida material não pensaes um só
instante siquer nas cousas da vida
ultra-terrestre, dizei-me, dizei-me por-
que comdenaes o Espiritismo ?

Ouvi-me som rancor ; estou bem
certo de que vós, assim como eu,
queremos todos chegar ao mesmo fim;
chegar á verdade, que é Deos.

Um philosopho, que tambem foi o
mais eloqüente orador da Roma paga,
o immortal Cícero,disse: « Cujusvis est
liominis errare ; nullius, nisi insipi-
entis, perseverare inerrorc» E' próprio
de qualquer homem o errar ; mas só
do insensato perseverar no. erro.

Nenhum de vós pode ser considerado
insensato; apenas nos separam dis-
sidencias, que teem por origem
fraquezas próprias da humanidade.

Vencei as suggestões do orgulho, e
da vaidade ; sopitae essas paixões,
que amesquinham nosso ser, considerae
não derrota, mas triumpho glorioso

para vós,a acquisição de uma verdade
que a razão e a observação vos apre-sentam em plena evidencia.
¦ v«de o nobre exemplo dado poriniiumeros sábios das nações as maiscultas, convertidos a está nova dou-trina, que ao passo que acha satis-tactoria explicação no espirito, alentae consola tambem o coração.

Estudae a nova sciencia, que indo
de accordo com o.s progressos do saberhumano, veio, qual dom celeste,dizer
as almas sensíveis : « Crede que ha
um Ser, uma Força, que tudo creou,
dirige e governa : credo que ha em
vós alguma cousa, imperivel, consci-
ente de sua própria individualidade, e
que sobrevive á desaggregação das
molleculas corporeas : crède que não
desappareceram para sempre ,mas ao
contrario, perpetuamente existirão os
entes, a quem amastes, e a quem a
morte arrebatou !...

Atheos, materialistas, e positi-vistas, eu vos desculpo .• vós tinheis,
como todo o homem, avidez de uma
solução racional para os grandes pro-blemas, que era todos os tempos e emtodos os paizes teem confundido osmais eminentes pensadores : a falta de
provas inconcussas fez que em vósnascesse a descrença.

Negaes um Deos, e o principiodirector de cada homem, como enti-dade independente da matéria porque,os sábios da escola oppposta, os espi-ritualista, accumulaudo em vão toda
a.sorte de brilhantes argumentos, não
puderam jamais dar-vos a prova tan-
givel da existência autonomica daalma.

Espiritualistas, vossos esforços eram
louváveis ; vossos raciocinio"s eramseguros ; vossa argumentação era
lógica; mas.... mas cumpre'confes-
sal-o, a deficiência de uma prova pai-
pavel, sinão creava em vós o germenda duvida, diminuiu a força necessária
para incutir uma convicção.

Sectários do catholicismo, e dos
schismas do christianismo, vós sois
relativamente mais culpados, apre-
sentando-vos como implacáveis ini-
migos do Espiritismo ; do Espiritismo,
que é o christianismo em sua pureza,escoimado de superstições,de interpre-
tações arguciosas ; em uma palavra,a san doutrina do Christo, confirmada
pelo que a sciencia tem de mais adi-
antado em seo cultivo.

Vós pregaes a existência de Deos,
fonte de todo o bem, de todo o poderde toda a justiça, de toda a sabedoria,
e de um amor paternal para com suas
creaturas : a scieucia, contra a qualtão acrimoniosamente vos rebellaes
não vos iguala neste poneto, mas até
vos excede, confessando tambem,como
vós a existência d'esse Deos,e de todos
esses attributos, com a differença de
não descrevel-o a respirar vinganças,
e a infligir torturantes castigos, como
um suserano medieval.

Vós credes, e proclamaef a immor-
talidade da alma: é justamente a
immortalidade, e sobrevivência do es-
pirito humano o que constitue o
objecto da sciencia denominada —
Espiritismo ; com a differença porémde pretenderdes que só pela fé, porvós imposta, acredite o muudo nessa
immortalidade, e sobrevivência da
alma de cada homem, ao passo que o
Espiritismo; por vós anathematisado,
dá provas palpáveis, tangíveis, e ir-
recusaveis da existência d'alem-tu-
mulo 1...

O vosso furor contra o Espiritismo
é tanto maior, quanto não podeisnegar, e até confessais, a verdade das
communicáções dos mortos com os
vivos ; porque a historia sagrada, quemandaes respeitar, e acceitar sem
discussão, está cheia d'esses factos
desde os tempos de Moysés até os do
Chirísto ; por que a historia profana,
que não podeis supprimir, nos apre-
senta igualmente suecessos idênticos.

Ma- uilio mesmo, que seria razão
para iflrmar a verdade do Espiri-
tismo oi por vós transformado em
argim tto contra a nova sciencia:
expl í tos absurdamente essas com-munic Oesultratumulares, essas apa-
riço. ò Ie espiritos como obra, e ar-tijicio do Diabo!!...

E por que, si nestes tres pontoscapitães a nova sciencia, e única phi-losophia verdadeira, está de accordo
com a vossa doutrina, porque lancaes
o anathema contra o Espiritismo f

Porque contra o atheismo, contra o
materialismo é menor a vossa guerra?
'•••••¦> • • 

. . .Senhores, eis-me de volta dos ar-
raiaes inimigos : foram infruetiferas
todas as minhas palavras de coucí-
liação; o ramo de oliveira, que offereci
aos adversários, não foi acceito;a turba
dos néscios apupou-me ; os sábios
fecharam os olhos, cerraram os ouvi-
dos ; e oh generaes da terceira divisão
carregando o cenho, rosnaram quasiinintel1'; ivelmente apalavra—excom-
müngàdo !...

Que fazer em tal conjunetura?
Julgaes vós que eu esteja desani-

mado !
So apenas um simples soldado

nesti ilida ; mas a força de minha
conv. ção sobre a dificienciu de outros
dote.- i'7cessarios para alcançar a
vietc " •

Fa- Máximo, famoso general ro-
mam < loptou uma tactica, que lhe
valei triumpho de suas armas ;conte yirisou; e ficou por esse gênerode est 'ategia com o sobrenome de
Ctmctawr, o procrastinador: façamos
como Fábio Máximo Cunctator ; pro-crastin^mos.

O oceauo seja para nós a imagem'
do teir.po. As vagas, que umas após
outras se suecedem, embatem ora
mais, ora menos violentamente contra
as rochas alcantiladas, até que as es-
cavam, e minam.

Dura tamen molli saxa cavantur
aquã. I

Fracos mor taes, neste planeta in-
feriori onde apenas nos demoramos
um serundo no relógio da eternidade,
temosftodos a soffreguidão de ver re-
alisadés nossas obras no breve espaço
de unia existência terrestre.

E' desculpavel uma tal anxiedade;
mas rjflictamos, e veremos que esta
obra de progresso parece ser excepci-
onalnknte accelerada pela própria
mão d* Deos.

Aiifia não ha meio século, e a nova
scieniia, o Espiritismo,tem já avassa-
lado o mundo, fazendo que amedron-
tadaspsvoacem agoureiras estriges,
soltaniio medonhos pios, e que os si-
nistros corvos crocitem feridos pela
luz, qte já lhes inunda os antros do
obscurantismo I...

A simples queda de uma maçã fez
que Newton explicasse o movimento
dos astros ; o brinco dos salões, co-
uhecido por dança das mesas, creou a
nova sciencia philosophica; que des-
vendando mysterios até então conside-
nulo impenetráveis, e dissipando o
phaotasina do sobrenatural, explicado
pelo descobrimento de novas leis da
nat reza, confirmou a doutrina do
Chi isto com provas inattacaveis, e de
ue ¦ evidencia irreplicavel 1

ão ha no mundo exemplo de em
tã urto espaço de tempo, e a despeito
d amanhos obstáculos, haver tão
t;., -damente caminhado uma doutrina
cujo objectivo dir-se-hia impossível
de alcançar pela força humana I...

As conversões se fazem aos milhares;
os mais incrédulos cedem ao irresis-
tivel poder dos factos; e no nosso pro-
prio paiz, que na sua juvenilidade
tem a desculpa do pouco adiantamento
scieutifico, ninguém hoje ha, que
ignore o que seja o Espiritismo 1

Esperemos : a victoria é certa; mas
demorada.Ha contra a nova sciencia o
fanatismo, eos preconceitos; a guerra
disfarçada dos hypocritas ; e o interese

de uma classe, que vivendo do temor,
filho da ignorância, ao ver esca-
par-se-lhe das mãos o poder e a influ-
encia, emprega os últimos esforços
para retel-os.

Não obstante porém tantos ele-
mentos adversos, a onda de luz alaga
em vasta extensão as plagas deste
Império I

O homemésusceptiveldeprogresso;
ninguém exigirá a prova desta propo-sição ; mas o homem tambem repelle
sempre os primeiros choqnes da luz,
até que os olhos se habituem á clari-
dade !

A historia de todas as verdades
novas é a confirmação do que vos
acabo de dizer : o 

'Espiritismo 
nâo

seria portanto a excepção desta regra.
Deixai que a vaidade, euvergando a

toga da sciencia, nos olhe com des-
prezo, e até nos chame loucos : não
lhes respondaes ; fazei como aquelle
philosopho, que como única resposta
ao outro que lhe negava o movimento,
passeiava de um para outro lado,
guardando o mais completo silencio.

Se insistirem, se affirmarem que os
sábios dos mais adiantados paizeszombam do Espiritismo, e o negam ;não lhes respondaes : desenrolae
apenas a longa, e enorme lista dos
nomes, que mais honram as scienciâs
na Rússia, ua Allemanha, na Ingla-
terra, na França, na Itália, na Hes-
panha, nos Estados Unidos; para qaeelles vejam, e raivosos admirem a
contagiosa loucura, que affectou o sa-
bio chimico William Crookes, auetor
de obras sobre o Espiritismo ; o aba-
lisadissimo naturalista Alfredo Wal-
lace, que fez no Times a sua profissãode fé, e escreveo o livro — Miraeles
and the modem spiritualism: — o no-
tavel astrônomo Zcelner, o infatigavel
Eíámraarion; o grande mathematico
Augusto Morgan, presidente da soei-
edade mathematica de Londres; Mr.
Oxon, professor na universidade de
Oxford; Barkas, membro do instituto
geológico de New-Castle ; os profes-sores Huxley, Tyndall, Weber, o
celebre physiologista, Fechner, pro-fessor na universidade de Leipzig, e
centenares deoutros sábios na Europa,
e]na America do Norte,cujos nomes jaforam poi mim citados na imprensa
desta capital.

Esperemos; mas eraquanto dura este
crepúsculo matutino; emquanto o
sol da verdade não chega ao zenith,
digamos aos que de boa mente a nós
se quizeram unir, o que é o Espiri-
tismo, repetindo-lhes as palavras de
Gabriel Delanne, transcriptas do seu
livro publicado este anno em- Paris.

O Espiritismo é uma luz nova e
brilhante, que veio dissipar as cruéis
incertezas do nosso porvirI

Acabaram-se as ficções de céu, e
de infermo I Só temos a continuação
eterna de nossa existência no tempo,
e no espaço !

A ascenção de tudo quanto existe
para destinos sempre mais elevados,
eis a verdadeira felicidade I Em vez
d'essa beatitude ociosa, que o catholi-
cismo nos promette, a felicidade con-
sistirá em uma actividadé incessante,
e o gozo da bemaventurança no conhe-
cimento cada vez mais aperfeiçoado
das leis do universo !

[Continua).

Federação Spirita
Brazileira

Foi dado para estudo o seguinte
thema :

Qual a importância dos trabalhos
practicos nas investigações spiriticas
e propagação da doutrina? Qual a
melhor marcha a seguir-se em seu
emprego ?

..;•:
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A aurora da vida

(Continuação)

Com que fim crearia Deus esses in-
numera veis mundos para se sonser-
varem inhabitados ? Como o homem,
que por seu principio intellectual
occupa o primeiro lugar na Terra,

pode ficar reduzido a viver um se-

gundo da eternidade em um dos pia-
netas mais mesquinhos e miseráveis ?
Não. a natureza, como obra de Deus,
não pode sei íllogica comsigo mesma,
e a primeira verdade deduzida nos

prova que a segunda é axiomatica.
Se a alma adraitte essa doutrina,

não é somente por ser-lhe ella agra-
davel, mas também porque ella apre-
senta esse sello radiante da luz divina

que lhe falia á razão e ao sentimento,
e que é o único e exclusivo privilegio
da verdade.

A vida povoa o infinito inteiro, está
sobre vossas cabeças e a vossos pés,
o olho poderoso do microscópio vos
revelou ja, a multidão de espécies e
famílias de seres invisíveis que ha-
bitam os pequenos mundos que fazem

parte do vosso; o olho ainda mais
colossal do telescópio descobriu a im-
mensidade terrível dos cens, rasgando
os véos que os escondiam, e indicando
k humanidade absorta as moradas
que ella hade habitar um dia. A
harmonia da creação é uma lei que
preude em um so todo os átomos e os
soes.

A alma está destinada a voar de
esphera em esphera, a purificar-se
de astro em astro, a adiantar-se, cum-
prindo com a lei do progresso, pelos
degraus da escada do infinito; su-
bindo sempre de sol era sol até attin-
gir ás regiões da immortalidade, da
perfeita dita.

A doutrina spirita é a única que
vos explica com toda a clareza, os
meios que deveis empregar para pro-
gredir, para chegar depressa á mansão
da perpetua felicidadejestudai sempre,
a intelligencia se desenvolverá cada
dia mais, e a instrucção adquirida
nunca se perde, o espirito a conserva e
na encarnação seguinte vem a formar
os principios de uma claríssima in-
tuição.

Subjugai vossos vícios e obtereis o
adiantamento physico ; refreai vossas
paixões e cultivai os sentimentos
nobres, e vos adiantareis moralmente;
trabalhai, cumpri vossos deveres e
obtereis o adiantamento social,

Considerai que a vida éum segundo
na eternidade; pensai bem que os
ephemeros gozos que ella vos propor-
ciona, só vos deixarão o fastio, o tédio,
e o desencantamento. Fazer o bem,
pratical-o sem cessar, ajudar a re-
generação social, ao mesmo tempo em
que procuraes o vosso progresso, eis
a missão do spirita, árdua,' diíficil,
mas também santa, nobre e bella.

Christo, o grande philosopho cujo
canto de liberdade comraoveu o mundo,
o homem-amor que se sacrificou pelo
bem, o espirito elevado e puro que

Deus, em sua infinita bondade, mau-
dou á Terra para regenerar a huraa-
nidade, vos revelou os mysttirios que
elle antevia, a vida eterna, imraate-
rial e celeste: entreabriu as portas do
inundo de além-tumba, para fazer-vos
comprehender a eternidade. Cora a
verdade pura que brotava de seus
lábios, com a luz dulcissima que ema-
nava de sua alma, elle veio fundar a
religião em que hoje se apoia a dou-
trina spirita.

Combate o Evangelho quem ataca
ao spiritismo; explicai-lh'o assim, e
usai com este das palavras que o
Christo pronunciou na cruz : « Perdo-
ai-lhes, Senhor; não sabem o que
fazem. » Esquecei-vos das injurias,
desprezai-as, mas ajudai ao que vos
injuria, ensinai-lhe a crença cora a
luz da razão, explicai-lhe a sciencia
cujos principios philosophicos lhe
darão a verdade.

Perseverança e vontade ; cora essas
duas forças triumphareis.

0 que estuda a doutriua spirita, vê
que se lhe abre um porvir imraenso,
coinprehende o infinito, sente a ne-
cescidade de aperfeiçoar-se e,por isso,
goza de inefável consolo, adquire
uma resignação absoluta e uraa es-
perança real. Para o crente a morte é
uma simples passagem do riundo
material para o invisível, é suja re-
união cora os seres a que ama sera
abandonar os entes queridos qte ahi
ficam ; é a entrada nos cem pelo
araor; é gozar a delicia e o idei d. A
morte será para elle um somii} 'que

lhe vivifica os sentidos ; ao desjertar
do qual elle ouvirá o canto deamor
harmônico que os mundos elevlm ao
Creador.

Elle verá então nos espaços siíereos
mil e mil universos a moverén-se,
mundos iinmensos de perpetua cinal-
teravel paz, de amor, de caricade e
de virtude; sentirá, admirarátcom-
prehemderá então que esse sonno é
o principio da luz, a passagen que
conduz ao infinito. Afinal a morte

para o crente não é mais que a lurora
da vida. »

« Ura espirito amigo »

Caridade de uni 1Bín(»o

Quem tem algum conhecimento da
doutrina spirita, sabe que ella veio
verificar, por factos irrecusáveis e ao
alcance de todas as intelligencias, a
base sobre que se fundam todas as
crenças religiosas: a existência de
Deus e a immortalidade e responsa-
bilidade da alma humana; sendo
portanto essa doutrina o maior au-
xiliar de todas as crenças,pelas (_uaes
como tal devia ser recebida.

Infelizmente porém, é o contrario
que tem acontecido, e por não te-
rem-n'o aprofundado julgam o.-; h<v
mens que o Spiritismo vem pertu-
bar-lhes os interesses materiaes, e
arrancar-lhes das mãos os kstru-
mentos cora que tem torturado as

consciências, e por isso buscara a todo
transe combater-nos, sem ao menos
se lembrarem que quanto mais se
distanciam dos ensinamentos trazidos
á Terra pelo maior dos missionários
— Jesus de Nazareth, tanto mais se
comprometr.em na opinião publica.

Nesta triste cruzada tem oecupado
o primeiro lugar o alto e o baixo clero

catholico. Ainda ha poucos dias

appareceu nas folhas desta Corte a

uoticia de um facto escandaloso pro-
vocado por um padre romano em uma

igreja da Parahyba do Norte ; hoje

nos chega do Pará a de um outro facto

mais significativo ainda, do ódio que
votam ao Spiritismo, áquelles cuja

missão devia ser toda de paz e frater-

nidade.
Eis o caso : O illustre prelado que

dirige aquella diocese fez pela im-

prensa um appello á população para-
hense, pedindo prendas para uma
kerraesse era favor de um estabeleci-
mento pio. Attendendo ao alto fim a

que se destinava a kermesse, um nosso
confrade, director do grupo spirita
-Luz e Caridade, offereceu,em nome

do mesmo grupo, um mimoso passe-
partout com delicadíssima ornamen-
tação de giestas naturaes, trabalho
de grande mérito artístico.

Sua Ex\ Rvma. porém, esquecendo
se naturalmente dos conselhos exara-
dos no Evangelho,não lembrado de que
S. Paulo afllrma que de todas as vir-
tudes a caridade é a maior e sem a

qual ninguém pode avançar na estrada
do aperfeiçoamento, devolveu aofferta

por ter ella partido de ura grupo
spirita, que S. Ex\ Rvma. diz ser
uraa seita condemnada por sua igreja.

Perguntamos : Essa '¦ condemnação
não irá contra os preceitos do Evan-

gelho que diz— não julgai, não con-
demnai! Essa recusa não será uraa
falta de caridade ?Sim, S. Ex\ Rvma.
não teve, nessa emergência,nem cari-
dade moral nem caridade espiritual,

quando privou uma instituição pia
de um presente espontâneo, embora

pequeno, quando negou a bons chris-
tãos,filhos de Deus como S. Ex*.Rvma.
a faculdade de concorrer para a
mais elevada manifestação de solida-
ridade das sociedades modernas.

A historia, cora a severidade que
lhe é própria, julgará a todos nós, e
antes delia pronunciar-se, a nossa
consciência é o nosso só juiz.

Só diremos a S. Ex*. Rvma. que
essa intolerância assenta mal n'a-

quelle que quer ser um suecessor
dos humildes e mansos apóstolos do
Nazareno. Trabalhai, Exm". Sr. !
Trabalhemos e chegaremos ao fim.

seu imponente discurso pronunciado
nessa sociedade a 13 de Novembro
ultimo.

Nessa brilhante peça oratória, ri-
quissima de importantes documentos,
o illustrado spirita faz um resumo
completo da marcha da propaganda
spirita pelo mundo.

Agradecemos a offerta dos exem-
plares que se dignou enviar-nos.

Noticiário
Piiagua. — O livro dos médiuns, de

Allankardec, foi traduzido era língua
tcheque pelo Sr. Frauciscá Parlitzka.

Rússia. — Emquanto na cidade de
Ufa se fundam vários centros spiritas,
graças a elevadas posições; era
Tcherningow um menino carapouez,
poderoso médium de eifeitos physicos,
attrahe diariamente centenas de pes-
soas que vém apreciar os phenomeuos
da escriptura directa e do transporte
de corpos pesados sem contacto
algum.

Londres.—O Sr. Richet, segundo
o Light, está em lnglaterre, fazendo
seguidas experiências sobre os phe-
nora enos spiritas.

O »|>ii*it»mo entre nós e no
estrangeiro

Sua posição presente e sua obra no
futuro.

Foi este o themaescolhido pelo Sr.
W. Stainton Moses, presidente da
London Spiritualist Alliance, para o

HIHOHWIH II

Aquellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo os principios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todo3
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
'parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli"
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-

pios sobre o estado dos espíritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientífica) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da Doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e eucontram-se
na Livraria Garnier
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E' nosso correspondente
em S. 1'tiuloo nosso confrade
o Sr. Santos Cruz Juhior,c|ue
está auetorisado a tratar de
todos os negócios eoneernen-
tes no <c Reformador )>.

Tende fé
Como o naula aventuroso, confiado a

frágil tenho batido pelas ondas revoltas
do mar em fúria, com a crença segura
de chegar ao seu destino, segue impa-
vido o seu roteiro, contemplando exta-
siado a magèstade.dà luta que o envolve;
spiritas! não temei os brainidos surdos
da tempestade que vos ameaça. Ella pas-
sara e, dispersadas as nuvens que vos es-
condem as maravilhas do íirmamento,
alcançareis as plagas felizes onde reinam
a verdade, a justiça e o amor.

Vede balançar-se no topo dos mastros
do vosso barco a chamma branca do
SanfElmo da esperança; confiai na pe-
ricia do timoneiro invisível que vos
guia, e um futuro rico de incalculáveis
ditas será o prêmio a que fareis jus, no
termo da vossa afadigosa jornada.

Deixai que os homens do mundo vos
censurem e calumniem; deixai que im-
previdentes excitem contra vós as iras
dos poderosos da Terra; elles fize-
ram o mesmo com o justo dos justos
e cora todos áquelles que, trabalhando
pelo progresso da humanidade, cho-
caram seus mesquinhos interesses, des-
pertaram sua inveja ou sua vingança, e
foram victimas de suas criminosas per-
seguições.

A hora da justiça soará para elles, como
já soou para áquelles a quem inconcien-
temente elles pretendem imitar.

Vós, porém, não os odicis, não uzeis
com elles de represálias; são cegos que
não vêem o abysmo, de cujas bordas os
tentacs arrancar.

Pedi por elles, e vossas preces inspira-
das pela caridade subirão ao céu, c dahi
baixarão sobre elles, como um balsamo
puro e santo que virá cural-os de sua
cegueira, extirpar-lhes da alma o cancro
do egoismo, que lhes envenena a vida.

Sede manso* e prudentes, como
ensinou Jesus; soffrei com resignação
as penas que vos assaltam, porque nada
vos acontece na vida, que não tenha ura
lira necessário e útil ao vosso adianta-
mento ; mas fazei sempre que a vossa
consciência vos não aceuse de os ha.
verdes provocado, por actos que era
oulros mereceriam a vossa censura.

Obrai com prudência; sempre que en-
contrardes em vosso caminho um co-

ração bem disposto, trabalhai para nelle
fazer desabrochar a fé e ti esperança, a
comprehcnsão da ventura que lhe pro-
virá da pratica da caridade.

Instrui, mas sempre com moderação,
sem chocar susceptibiíidades, sera ferir
o amor próprio de quemquér que seja.

Dizei aos homens todos que se amem,
que trabalhem todos pelo bem com-
raran, que Deus não liga importância ás
formalidades do culto externo,que tan-
Ias lutas têm provocado no seio da hu-
manidade; que para elle não ha judeus,
christãos, musulmanos, budhistas ou
fetischistas, mas somente filhos ohedi-
entes ou rebeldes, cumpridores ou in-
fractores do seu preceito de cada um
amar aos outros como a si mesmo.

Dizei-lhes isso, c tereis a consciência
de haver praticado um bem ; dizei-o c
praticaido, e concorrereis para o pro-
gresso da humanidade e tereis a benção
do Pai celeste.

luvocactEò

OlTEREClDA AO POETA N. R. (íltltCU !)

Qne fazes? Louco! Que fatal vertigem
te arroja aos braços de cruel demência!
Pede á natura que te explique a origem
dos seres todos, a primeira essência.

Pergunta aos mundos que percorrem o es-
(paço

que mão potente em um só todo os prende;
quem o hrilhodeu-lhesjlhes derige o passo,
no mar inundo que ao redor se estende

A flor, a planta, a avesinha terna,
o humilde insecto, o universo inteiro,
tudo procede de uma causa eterna,
recebe a vida de um só ser primeiro.

E tu, ludibrio de um sonhar insano,
visando os louros de pueril victoria,
queres com o nada do saber humano
do Ser dos seres marear a gloria?

negar a fonte perennal da vida,
fazer do acaso o regedor do mundo,
e a humanidade infeliz, perdida
lançar no pego da descrença fundo?

Pensa n'aquelle que a desgraça opprime,
que só na esprança pode achar conforto,
Rouhas-lhe o arrimo,vas lançal-o ao crime,
perdido o rumo do sidereo porto.

Anjo que alentas dos mortaes a crença,
attrahe-lhe a mente para o esplendor dos

(céus,
presta-lhe um raio de tua fé immensa;
dá-lhe essa esmola pelo amor de Deus.

O Npiritismo na antigüidade
A.s apparições ou fantasmas não são

novidades.
Os scepticos de nossos dias que de

tão boa vontade, como elles dizem, se
riem da credulidade dos que de boa fé
contam o que viram, nunca consegui-
rão negar os testemunhos da historia.

As almas do outro mundo preoceu-
pavam não só o povo crédulo, mas
também os homens sérios, a darmos
credito á carta que Plínio escrevia a
Sura (Liv Vil, épist. 27), Meditai
sobre ella.

« Nossas horas de folga permittem
,a vós ensinar e a mim aprender.

:: Eu desejava saber se os fantasmas
tem alguma cousa de real, uma forma
verdadeira ; se são Gênios ou simples
imagens traçadas em uraa imaginação
ferida pelo terror.

Pendo a crer que ha verdadeiros
espectros, á vista do que me dizem
ter acontecido a Curtius Rufus.

No tempo em que elle não possuíaainda fortuna nem nome, seguiu á
África o incumbido de governal-a ; e
ahi, ao declinar de certo dia, quando
elle passeava sob um pórtico, viu uma
mulher, de um talhe e de uma belleza
mais que humanos, se lhe apresentar
o dizer-lhe :

«Jilii sou a África, e venho predi-
zer-te o que te vai acontecer.

Irás ã Roma, desenpenharás os
mais elevados cargos, depois virás
governar a África e ahi morrerás. »

Tudo aconteceu como tinha sido
predicto ; e elle contou mesmo que,
chegando a Carthago e saltando em
terra, a mesma figura reappareceu-
lhe vindo ao seu encontro na praia.

O que se pode aíiirmar é que elle
enfermou e, julgando o futuro pelo
passado, a desgraça que o ameaçava
pela boa fortuna que tinha experi-
mentado,desesperou logo de sua cura,
apezar das esperanças de todos.

Eis aqui ainda uma outra historia
que vos não parecerá menos surpre-
hendente, e que è mais horrível.

« Havia em Athenas uma casa
muito grande e boa.mas desacreditada
eabandonada.

No meio do mais profundo silencio
da noite, ouvia-se ahi um ruído de
ferros que se chocavam, e, se pretava
se maior attenção,distinguia-se o som
de cadeias que se arrastava, primeiro
no longe e depois cada vez mais
próximo.

Depois via-se o espectro de um
velho, muito magro e abatido, de lon-
gas barbas e cabellos erriçados, tra-
zendo nos pes e nas maõs ferros que
elle sacudia horrivelmente.

D'ahi noites horrendas e sem somno
para os habitantes da casa : a insom-
nia seguida trazia-lhes a enfermidade
que, aggravando-se pele medo, con-
dúzia á morte*

Afinal a casa foi abandonada e dei-
xada ao fantasma.

Entretanto puzeram-lhe um escripto,
aiinunciando que ella estava para
alugar ou para vender, com o fim de
lograr álguem que não estivesse in-
formado cio que alli se passava.

Veio então a Athenas o philosopho
Anthenodoro, viu o escripto e indagou
do preço.

A modicidade d'este o fez desconfiar
e, inforraando-se, soube elle de tudo;
mas isso veio ainda mais avivar-lhe o
desejo de fechar o negocio.

Alojou-se na casa, e á noite mandou
que lhe preparassem o leito uo quartoda frente, que lhe trouxessem suas
taboetas, sua penna e luz, e que todos
os seus fossem se estabelecer nos fun-
dos da casa.

Rcceioso que a sua imaginação
livre, sob o impulso de um frivôlo
medo, o viesse cbsedar com suas fan-
tasticas creações, elle buscou dar
applicação a seu espirito, a seus olhos
e ás suas mãos, escrevendo.

No começo da noite reinou em toda
a casa profundo silencio ; depois elle
ouviu o tinido de ferros e o som de
cadeias que arrastavam.

Elle não ergueu os olhos,não aban-
donou a penna, buscou animar-se e
impor aos seus ouvidos.

O ruido augmentou, approximou-se
e pareceu produzir-se juneto á portada câmara.

Anthenodoro olhou, e viu o espec-
tro como lh'o tinham descripto.

Estava em pé e chamava-o com a
mão; e como o philosopho lhe fizesse
signal para esperar e continuasse a
escrever, elle recomeçou o seu barulho
de cadeias.

Então chamado de novo, Antheno-
doro levantou-se,tomou aluz,e seguiu
ao fantasma que marchava em sua
frente lentamente, como se o moles-
tasse o peso de suas cadeias.

Ao chegar ao pateo, o fantasma de-
sappareceu, e o philosopho marcou o
lugar para poder depois reconhecel-o.

No dia seguinte ioi elle ter com os
magistrados, supplicando-os mandas-
sem fazer escavações n'aquelle lugar.

Fez-se como elle pedia, e encontra-
ram um esqueleto ainda enlaçado por
cadeias.

Depois que deram uma sepultura
conveniente ao extraordinário visi-
tante, o repouso da casa não mais foi
perturbado.»

Tenho ainda um facto cuja veraci-
dade eu mesmo posso attestar.

« Tive um liberto, chamado Marcus,
que, uraa noite, sentiu que alguém
sentava-se em seu leito e com uma
tesoura lhe cortava os cabellos da
frente da cabeça.

De manhan elle notou que sua ca-
beca estava pellada e seus cabellos
espalhados pelo chão.

Reproduziu-se depois o mesmo facto
com outra pessoa de meu serviço, o
que veio tirar-me toda duvida a* res-
peito.

Taes aventuras não tiveram outra
conseqüência,a não ser a de me aceu-
sarem diante de Domiciano,que,se não
tivesse morrido, me teria feito soffrer.

Eu vos supplico, pois, de vos ser-
virdes de toda a vossa erudição para
me explicardes isso.

O assumpto é digno de profunda
meditação, e eu talvez não seja in-
digno de me virdes em auxilio.

Decidi, para tirar-me da inquieta-
ção em que me acho. Adeus.

PLÍNIO
Trata-se de Plinio-o-moço, persona-

gem consular, homem distineto e
digno do maior apreço.

\
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A. Terra atB*avé:e dos tempos

ÉPOCA PRIMITIVA

Comprehendemos sob a denomi-
nação de terrenos primitivos ou azoicos
a porção mais baixa da crosta terrena
onde não se encontram resto algum
organisado, vegetal ou animal, nem
depósitos de trnsporte: areias ou sei-
xos rolados.

Esses terrenos que se nos apre-
sentam formando o solo de vastas
extensões do norte da Europa e da
America, e que, segundo Cordier, têm
uma espessura dezenove ou vinte
vezes maior que a de todos os outros
depósitos de sedimento; são compostos
na generalidade, de elementos cristal-
linos e se distinguem do granito e do
sienito,sobre que repousam,por serem
estratificados.

Seus estratos porém, não se mos-
tram como os dos terrenos dos períodos
posteriores, que se depositaram lenta-
mente no seio das águas, com inclina-
ções regulares e direcções constantes,
mas sim com ondulações e fracturas,
devidas ás pressões violentas e locaes
da massa encandecente central.

Não podemos consideral-os nem
como propriamente sedimentados,
porque elles são anteriores a toda se-
dimentação regular ou, o que reduz-se
ao mesmo, a toda distribuição ura
pouco estável tias águas na super-
ficie do planeta ; nem como exclusi-
vãmente igneos, porque elles nos
apresentam signaes patentes da acção
dasaguase se prendem, porgradações
insensíveis, aos primeiros depósitos
verdadeiramente sedimentarios que os
cobrem.

No tempo em que elles se formaram,
a água e o fogo obravam com toda a
sua energia, e dessa lueta nasceu a
promiscuidade que n'ellesobservamos,
dos caracteres distinetivos da acção
exclusiva de cada um d'esses agentes.
Rochas cristallinas e igneas são ahi
misturadas com as que as águas depo-
sitaram, de modo a se não poder saber
qual das duas acções era a mais pode-
rosa.

Os terrenos desta época não podem
ser classificados em períodos rigoro-
saraente determinados, porque, se por
um lado são semi-cristallinos e, pela
natureza de seus elementos, se pren-
dem ao granito sobre que elles as-
sentam-, por outro, elles se ligam por
múltiplos caracteres uns aos outros,
de modo a não se saber onde um acaba
e outro começa.

A constância dos caracteres geraes
d'essa formação, em todos os pontos
em que se a tem estudado, nos indica
a identidade das causas e condições
que a produziram. N'ella dominam o
granito, o gneiss, o micaschisto e o
schisto argiloso, alternando-se sem
regularidade alguma ; comtudo, por
muito rigorosas observações, chegou-se
a reconhecer que sempre uma d'essas
rochas predomina, em cada camada
era que os geólogos a dividem; a saber:
a granitica, a gneissica, a mica-
schistica e a talco-schistica.

Deixando de parte o grupo granitico,
o mais baixo a que temos podido
cheg-ar em nossas escavações,tractemos
dos outros trez.

Grupo gneissico.—Este grupo forma
tuna camada cuja espessura attinge,
ás vezes, a 8 :0U0 metros e cujo ele-
mento dominante é o gneiss ; nome
genérico com que designamos todas
as rochas cVesse andar da crosta ter-
rena, embora, sob o ponto de vista
lithologico, não sejam todos gneiss
propriamente dictos; pelo facto de em
todas ellas apresentar-se como com-
ponente principal o feldspatho orthose,
e por sua estratificaç.ão que nunca
desapparece totalmente.

Se as examinarmos, deixando de
parte a estratiricação, caracter geral,
distiiiguiremos entre ellas o gneiss
próprio, ora de estruetura grosseira e
porphyroide, ora de grãos finos e es-
truetura schistoide, passando, umas
vezes a leptinito pela diminuição da
proporção de mica, outras vezes ao
granito pelo augmento da de quartzo
e finalmente ao pegniatito pela des-
parição da mica

Grande numero de rochas de erup-
ção e expandimeiito se encontra nesse
grupo, no estado de elementos secun-
darios, como o sienito, o pegmatito, o
leptinito, o amphibolito, o petrosilex,
etc; elle é assaz rico em veios metal-
licos, em miuereos de ouro, prata
estanho, cobre, galena-argentifera,
cobalto, antiinonío, graphito, ferro,
etc. As gTanadas, os rubis, as spi-
nellas, os corindons, as ttirmalinas e
outras muitas pedras preciosas ahi
apparecem constantemente.

Algumas vezes enclaves de vertia-
deiro granito e sienito atravessara as
camadas inferiores desta formação;
o que demonstra que ella repousa im-
mediamente sobre aquellas rochas que
desempenharam, nos relevos ahi
observados, o papel de agente de le-
vantamento.

Grupo micaschistico.—O micaschisto
á uma rocha que muito se appro-
xima do gneiss e que, por 6iia abtiu-
dancia, oecupa um lugar importante
na serie das rochas metamorphicas.

Ella se compõe principalmente de
mica e quartzo,parecendo que aquella
forma a massa total, e segundo a
proporção de seus elementos, produz
diversas variedades, conhecidas com
os nomes de micaschisto quartzoso,
feldspathico,porphyroide,garnalico,aiz.

Sua textura é folheada, sua estru-
cturafissil, e a espessura de sua massa
sobe, às vezes, a 2000 metros.

Entre as rochas subordinadas deste
andar encontram-se o calcareo cris-
tallino, em camadas, ás vezes, assaz
espessas, o ferro oxydulado, o gesso
e, em geral, os raetaes e minereos do
grupo anterior

sentam uma linha central de terrenos
primitivos; sobre a qual se apoiam
terrenos de transição, seguidos de
outros mais modernos"

B' nos Alpes Occidentaes,nas ca-
deias de Erzgebirge (Saxe), de Rie-
sengebirge (Silesia), dos Uraes (Rus-
sia), da Scandiuavia (Suécia e No-
ruega), dos (írampians (Estados Uni-
dos), dos Andes, do Himalaya, que os
terrenos primitivos têm sido melhor
estudados, e onde elles se mostrara
forinando-as em grande parte,em con-
correncia com terrenos de transição.

Não são, porém, só as cadeias os
pontos em que elles se apresentam ;
em geral,são dessa natureza os paizes
de solo ondulado e de protuberancias
centraes,surgindo como ilhas no meio
de terrenos de outras épocas.

Essas regiões tem o aspecto de
vastos planaltos, cuja superfície mon-
tuosa é,muitas vezes, accidentada em
differentes direcções; taes são o pia-
nalto da França central, o vasto mas-
siço da Finlândia e Scaudinavia, o da
Bretanha que liga-se ás montanhas de
Cornuailles, do paiz de Galles e da
Irlanda; a ponta da Galicia e das
Asturias ao noroeste da Hespanha, a
Corsega e uma parte da Sardenha ;
a parte meridional da Grécia que se
prende, a partir dos Balkans, ao mas-
siço da Asia-Menor ; o Archipelago
Grego que representa os pontos sali-
entes de um paiz primitivo subraa-
rino ; uma parte dos Estados Unidos,
do Brazil e do Pertí, paizes quasi com-
postos de terrenos primitivos e de
transição.

Todo o território do Brazil tem para
base o gneiss estratifiçado, passando,
seja ao leptinito, seja ao pegmatito
ou a outras rochas granitoides, fre-
quentemente granaticas e, ás vezes,
chloriticas e amphibolicas, através-
sado por veios quartzozos ou grani-
toides, dioriticos ou euriticos.

Fortemente desnivelladas,essas ca-
raadas produzem as altas montanhas
dessa região.

Sobre a superfície do seu grande
planalto central são os gneiss cobertos
por outras rochas estratificadas e,
notavelmente, por uma grande for-
macão de gres e de calcareo, de ca-
inadas pouco inclinadas.

Altas montanhas e collinas de
formação gneissica, sobre o mesmo
planalto, dominam o nível geral,
apresentando-se principalmente na
separação das grandes vertentes de
seus gigantascos cursos d'agua.

Contricta e banhada em lagrimas
toda amariiihagem achava-se reunida
ao redor do leito,era que Kemble, com
os olhos fixos e excessivamente bri-
lhantes, a tez pallida de um cadáver,
sem pulsação alguma nas fontes, no
pulso ou no coração, que nelle aiinun-
ciasse a vida ; elle, um marinheiro
grosseiro, aconselhava, em linguagem
simples, correcta e dominadora, aos
seus amig-os o comprimento restricto
de seu dever, e o abandono dos vícios
que degradam a natureza humana.

Chamado o commodoro Rodgers, a
seu pedido, Kemble falou-lhe com
energia e respeito, aconselhou-o, e de-
clarou-lhe que janâo era deste mundo,
que vinha do mundo espiritual paraaconselhar a seus camaradas.

Depois, no meio da estupefacção
geral, deixou pender a cabeça. Estava
morto.

Um novo facto veio ainda aterrar a
mariuhagein supersticiosa : lançado o
corpo ao mar cora os pesos de que é
costume usar-se em taes oceasiões,
por trez vezes veio elle á tona d'agua,
surgindo até a cintura.

Depois desappareceu.
Não podemos deixar de chamar

sobre o facto a attenção daquelles que
estudam o spiritismo.

Na oceasião da morte, quando o
espirito desprendeu-se do corpo, este
entra em putrefação, ainda que os
nossos seutidos não posssam logo
aprecial-a.

E' possível que logo no momento da
separação, o espirito, estando lúcido,
possa actuar sobre o cadáver, como
sobre um outro objecto qualquer, e
dar um signal de sua presença; mas
falar durante horas, servindo-se dos
organs do cadáver, confessamos que
nos surprehende, e pendemos a crer
que a separação ainda se não tinha
totalmente operado, que enfranque-
cido o corpo de Kemble pelas grandes
perdas de sangue, seu espirito se afãs-
tava e ia desprender-se, quando, con-
templando a realidade da vida espiri-
tual e dominado pelo desejo de dar
delia uma prova aos amigos que dei-
xava, fez um grande esforço e, auxili-
ado pelos amigos do espaço, estreitou
seus laços para lhes falar.

Era pois um ataque de catalepsia
profundo, seguido da morte.

i

í

IIbib morto tornado d vida

No Annali dello Spiritismo in Itália
encontramos aversão de uma carta

Grupo talcoschistico.—O talcoschisto t publicada ao Banner of Light pelo
ou talcito éttma-rocha composta de I -Or. W. Turk, antigo cirurgião do
talco, raramente puro e, ás mais das \ navio norte-americano—President, da
vezes, misturado com quartzo, felds-
patho e mica, muito semelhante ao
micaschisto do qual, as veze^ djfli-
cilmente se pode distinguir^

Cordier divide este grupo de terrenos
primitivos em dous, comprehendeiido
no inferior os talcoschistos cristallife-
ros,essencialmente cristallinos e tendo
para elemento principal talcos de
varias cores, ora puros e ora, mais ou
menos quartzosos, feldspathicos ou
chloritosos; e no seguudo os talcos-
chistosphyladiformes misturados com
porphyro, protogina, petro-silex, cal-
careo talcifero e ferro olegisto.

Sua apparencia é ahi muito mais
scliistosa e suas lâminas mais es-
pessas.

As rochas primitivas estão muito
espalhadas na superiicie do globo,
constituem paizes inteiros de uraa
extensão considerável e formam, mais
ra menos, o eixo mineralogico das
grandes cadeias de montanhas. Assim
os Alpes Orientaes, desde o São Go-
thardo até os planos da Ungria, apre-

qual offerecemos o resumo aos nossos
leitores:

Era o tempo da luta da Republica
Americana com a Inglaterra. Em fins
de Dezembro de 1813, um marinheiro
do President, chamado "William Kem-
ble, de 23 annos de idade, foi atacado
de forte pneumonia e, deitando muito
sangue, apresentado ao Dr. Turk.

Empregaram-se todos os recursos e
o doente, recolhido á enfermaria de
bordo, foi melhorando.

Era dias de Janeiro de 1814, appa-
recendo um navio ingiez, toda a
guarnição correu a postos e, apezar
das recoramendações em contrario,
Kemble também subiu com a sua ca-
rabina.

A emoção fel-o recahir e, perdendo
muito sangue, o infeliz suecumbiu.

Davam-se as ordens para ser o ca-
daver lançado ao mar, quando vieram
dizer ao Dr. Turk que o defunto
estava vivo e falava.

Uma scena grandiosa e triste es-
peravao doutor na enfermaria.

Nessilo eoniineiiiorativa

A 13 do mez passado o grupo spirita
familiar — Fé, d'esta corte, celebrou
cora uma sessão commemorativa o
terceiro anniversario do passamento da
irman que teve na vida terrena o
nome de Maria Izabel de Azevedo,
fazendo por essa oceasião a inaugura-
cão de seu retracto na sala em que
celebra a mesma sociedade as suas
sessões.

Presidiu o trabalho o nosso irmão
e amigo, o Sr. R. N. Yictorio que

pronunciou um bellissimo discurso,em

que fez lembrar as virtudes da irman

desencarnada, e a grandeza e sublimi-

dade da doutrina, cuja luz serena e

pura dispersa as trevas que envol-

viam as tumbas e nos faz conhecer os

mysterios da vida d'além-tumulo.

A sessão foi muito concorrida, ma-

nifestando-se por um médium aquella
a quem o trabalho era dirigido, e

dando n'essa oceasião provas irrecu-
saveis da sua identidade.

/
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Contereneia espirito

feita. na sociedade federação spirita
em 24 dk dezembro dr 188-3, pelo
Dh. Castro Lopes.

Minhas Senhoras, meus Senhores.

Ensinam os mestres da Oratória
que todo aquelle, que tenha de falar
em publico, qualquer que seja o as-
surapto, busque captar a benevolência
de seos ouvintes.

Eu vou infringir este preceito; e era
vez de procurar adquirir a vossa in-
dulgencia e syinpathia, começo por
me queixar de vós a vós mesmos ;
começo por aceusar-vos de um proce-
dimento, que mais parece de desafiei-
coados,que de amigose companheiros.

Quizestes que fosse eu quem fechasse
o brilhante cyclo formado pelos dis-
tinetos oradores, que me precederam,
falando da nova, e única verdadeira
doutrina philosophica, dedominada
— Espiritismo, —

Esse desejo, que tão insistentemente
manifestastes ; não podia ter outro
resultado, quando por mim cumprido,
sinão o de vos apresentar um con-
straste,uma antithese,que fará realçar
ainda mais os provados méritos d'a-
quelles, que honraram esta tribuna,
hoje por mim oecupada.

Que mais e melhor do que elles
poderei eu dizer, eu, que nesta mate-
ria sou o ultimo dos seos discípulos ?

Mas simples soldado, só me cumpre
obedecer; e eis-me em campo,cingindo
o gladio, não para ferir adversários,
mas para lhes espancar as trevas do
erro pela luz da verdade, reflectidá no
clypeo invulnerável de provas sem
replica.

Antes que de mira se apodere justi-
ficado temor, lancemos, eu e vós, um
rápido olhar sobre as hostes que se
nos antepõem; vejamos qual o aspecto
geral do exercito contrario.

Alli, está uma tropa ligeira, sem
armas, sem munições; compõem-n'a
todos os que tudo ignorara, e que só
sabem, como o echo, repetir a grita
do vencedor.

O outro corpo é formado por sábios
estratégicos, que não admittem na
arte bellica outras operações, sinão
as que são por elles conhecidas,

A terceira divisão apresenta uma
artilharia pesada ; é composta de
soldados aguerridos, de generaes
experimentados, que,quando outr'ora
vencedores, lançavam os vencidos em
torturas, calabouços, e fogueiras.

Por oade começar o ataque?
Mas, Srs. eu não devo, eu não posso

por mim só, como outr'ora Horácio
Cocles contra as tropas do reiPorsena,
sustentar o Ímpeto deste formidável
exercito: empuuharei portanto a
bandeira branca, e irei parlamentar.

Sábios de todos os systemas pliilo-
sophicos, materialistas, positivistas,
espiritualistas, defensores do catholi-
cismo* de todos os schismas do
christianismo ; e vós outros que em-
penhadop exclusivamente no labutar
da vida material não pehsaes um só
instante siquer nas cousas da vida
ultra-terrestre, dizei-me, dizei-me por-
que comdenaes o Espiritismo ?

Ouvi-me sem rancor ; estou bem
certo de que vós, assim como eu,
queremos todos chegar ao mesmo fim;
chegar á verdade, que é Deos.

Um philosopho, que também foi o
mais eloqüente orador da Roma paga,
o immortal Cicero,disse: « Cujusvis est
hominis errare ; nullius, nisi insipi-
entis, perseverareinerrore.» E' próprio
de qualquer homem o errar ; mas só
do insensato perseverar no.erro.

Nenhum de vós pode ser considerado
insensato; apenas nos separara dis-
sidencias, que teem por origem
fraquezas próprias da humanidade.

Vencei as suggestões do orgulho, e
da vaidade ; sopitae essas paixões,
que amesquinham nosso ser,considerae
não derrota, mas triumpho glorioso

para vós,a acquisição de uma verdade
que a razão e a observação vos apre-
sentam em plena evidencia.

Vede o nobre exemplo dado porinnumeros sábios das nações as mais
cultas, convertidos a esta nova dou-
trina, que ao passo que acha satis-
factoria explicação no espirito, alenta
e consola também o coração.

Estudae a nova sciencia, que indo
de accordo com os progressos do saber
humano, veio, qual dom celeste,dizer
ás almas sensíveis : « Crede que ha
um Ser, uma Força, que tudo creou,
dirige e governa : crede que ha em
vós alguma cousa, imperivel, consci-
ente de sua própria individualidade, e
que sobrevive á desaggregação das
molleculas corporeas : crede que não
desappareceram para sempre ,mas ao
contrario, perpetuamente existirão os
entes, a quem amastes, e a quem a
morte arrebatou I...

Atheos, materialistas, e positi-
vistas, eu vos desculpo : vós tinteis,
como todo o homem, avidez de uma
solução racional para os grandes pro-blemas, que em todos os tempos e em
todos os paizes teem confundido os
mais eminentes pensadores : a falta de
provas inconcussas fez que em vós
nascesse a descrença.

_ Negaes um Deos, e o principiodirector de cada homem, como enti-
dade independente da matéria porque,os sábios da escola oppposta, os espi-
ritualista, accuraulaudo em vão toda
a sorte de brilhantes argumentos, não
puderam jamais dar-vos a prova tan-
givel da existência autonomica da
alma.

Espiritualistas, vossos esforços eram
louváveis; vossos raciocínios eram
seguros ; vossa argumentação era
lógica; mas.... mas cumpre'confes-
sal-o, a deficiência de uma prova pai-
pavel, sinão creava em vós o germen
da duvida, diminuía a força necessária
para incutir uma convicção.

Sectários do catholicismo, e dos
schismas do christianismo, vós sois
relativamente mais culpados, apre-
sentando-vos como implacáveis ini-
migos do Espiritismo ; do Espiritismo,
que è o christianismo em sua pureza,
escoimado de superstições,de interpre-
tações arguciosas ; em uma palavra,
a san doutrina do Christo, confirmada
pelo que a sciencia tem de mais adi-
antado em seo cultivo.

Vós pregaes a existência de Deos,
fonte de todo o bem, de todo o poder,
de toda a justiça, de toda a sabedoria,
e de um amor paternal para cora suas
creaturas : a sciencia, contra a qual
tão acrimoniosamente vos rebellaes,
não vos iguala neste poneto, mas até
vos excede, confessando também,como
vós a existência d'esse Deos,e de todos
esses attributos, com a differença de
não descrevel-o a respirar vinganças,
e a infligir torturantes castigos, como
um suserano medieval.

Vós credes, e proclamaet* a immor-
talidade da alma: é justamente a
immortalidade, e sobrevivência do es-
pirito humano o que constitue o
objecto da sciencia denominada —
Espiritismo ; com a differença porém
de pretenderdes que só pela fé, por
vós imposta, acredite o muudo nessa
immortalidade, e sobrevivência da
alma de cada homem, ao passo que o
Espiritismo; por vós auathematisado,
dá provas palpáveis, tangíveis, e ir-
recusaveis da existência d'alem-tu-
mulo I...

0 vosso furor contra o Espiritismo
é tanto maior, quanto não podeis
negar, e até confessais, a verdade das
commuuicações dos mortos com os
vivos ; porque a historia sagrada, que
mandaes respeitar, e acceitar sem
discussão, está cheia d'esses factos
desde os tempos de Moysés até os do
Chirísto ; por que a historia profana,
que não podeis supprimir, nos apre-
senta igualmente suecessos idênticos.

Mas i uillo mesmo, que seria razão
para i ifirmar a verdade do Espiri-
tisino oi por vós transformado em
argura ito contra a nova sciencia:
expl ' ,-tes absurdamente essas com-
muna tOesultratumulares,essas apa-
riçõea de espíritos como obra, e a?'-
tificio do Diabo!!...

E por que, si nestes três pontoscapitães a nova sciencia, e única phi-losophia verdadeira, está de accordo
coma vossa doutrina, porque lançaes
o anatheraa contra o Espiritismo f

Porque contra o atheismo, contra o
materialismo é menor a vossa guerra?

Senhores, eis-me de volta dos ar-
raiaes inimigos : foram infruetiferas
todas as rainhas palavras de coucí-
liação; o ramo de oliveira, que offereci
aos adversários, nãofoiacceito;a turba
dos néscios apupou-me ; os sábios
fecharam os olhos, cerraram os ouvi-
dos ; o os generaes da terceira divisão
carregando o cenho, rosnaram quasi
inintol17-ivelmente a palavra—excom-
müngãdo !•..

Que fazer em tal conjunetura ?
•Tulgaes yós que eu esteja desani-

mado f
So apenas um simples soldado

nesti lilicia ; mas a força de minha
conv 7> sobre a dificiencia de outros
dotes necessários para alcançar a
yictoria.

Fa o Máximo, famoso general ro-
mano. a loptou uma tactica, que lhe
valeo > triumpho de suas armas ;
contempoiisou; e ficou por esse gênero
de estratégia com o sobrenome de
Cuncia or, o procrastinador: façamos
como Fábio Máximo Cunctator ; pro-
crastinemos.

O oceano seja para nós a imagem
do tempo. As vagas, que umas após
outras se suecedem, embatem ora
mais, ora menos violentamente contra
as rochas alcantiladas, até que as es-
cavam, e minara.

Dura tamen molli saxa cavantur
aqyuãA

Frâfos mor taes, neste planeta in-
feriori onde apenas nos demoramos
um segundo no relógio da eternidade,
temosjíodos a soffreguidão de vèr re-
alisadjBs nossas obras no breve espaço
de unti existência terrestre.

E' ctasculpavel uma tal anxiedade;
mas rjflictamos, e veremos que esta
obra cie progresso parece ser excepci-
onalittmte accelerada pela própria
mão <Í3 Deos.

Aiula não ha meio século, e a nova
sciené.a, o Espiritismo,tem já avassa-
lado o mundo, fazendo que amedron-
tadashsvoacem agoureiras estriges,
soltando medonhos pios, e que os si-
nistros corvos crocitem feridos pela
luz, qte já lhes inunda os antros do
obscurantismo I...

A siinples queda de uma maçã fez
que Newton explicasse o movimento
dos as tios ; o brinco dos salões, co-
nbecido por dança das mesas, creou a
nova sciencia philosophica; que des-
vendando mysterios até então conside-
radosj impenetráveis, e dissipando o
phautasma do sobrenatural, explicado
pelo descobrimento de novas leis da
nata reza, confirmou a doutrine do
Ch' isto com provas inattacaveis, e de
ur i evidencia irreplicavel 1

':ão ha no mundo exemplo de em
tá urto espaço de tempo, e a despeito
d ti.manb.os' obstáculos, haver tão
rapiqamènte caminhado uma doutrina
cujo ;objectivo dir-se-hia impossível
de alcançar pela força humana I...

Asconversões se fazem aos milhares;
os nilis incrédulos cedem ao irresis-
tive! poder dos factos; e no nosso pro-
prio paiz, que na sua juvenilidade
tem á desculpa do pouco adiantamento
scientifico, ninguém hoje ha, que
ignore o que seja o Espiritismo I

Esperemos : a victoria é certa; mas
demorada.Ha contra a nova sciencia o
fanatismo, e os preconceitos; a guerra
disfarçada dos hypocritas ; e o interese

de uma classe, que vivendo do temor,
filho da ignorância, ao ver esca-
par-se-lhe das mãos o poder e a infiu-
encia, emprega os últimos esforços
para retel-os.

Não obstante porém tantos ele-
mentos adversos, a onda de luz alaga
em vasta extensão as plagas deste
Império I

O homem é susceptível de progresso;
ninguém exigirá a prova desta propo-
sição ; mas o homem também repelle
.sempre os primeiros choqnes da luz,
até que os olhos se habituem á clari-
dadel

A historia de todas as verdades
novas é a confirmação do que vos
acabo de dizer: o Espiritismo não
seria portanto a excepçâo desta regra.

Deixai que a vaidade, envergando a
toga da sciencia, nos olhe com des-
prezo, e até nos chame loucos : não
lhes respondaes ; fazei como aquelle
philosopho, que como única resposta
ao outro que lhenegava o movimento,
passeiava de um para outro lado,
guardando o mais completo silencio.

Se insistirem, se afirmarem que os
sábios dos mais adiantados paizes
zombam do Espiritismo, e o negam ;
não lhes respondaes : d e se n rol ae
apenas a longa, e enorme lista dos
nomes, que mais honram as sciencias
na Rússia, na Allemanha, na Ingla-
terra, na França, na Itália, na Hes-
panha, nos Estados Unidos; para q*e
elles vejam, e raivosos admirem a
contagiosa loucura, que affectou o sa-
bio chimico William Crookes, auetor
de obras sobre o Espiritismo ; o aba-
lisadissimo naturalista Alfredo Wal-
lace, que fez no Times a sua profissão
de fé, e escreveo o livro — Miracles
and the modem spiritualism: — o no-
tavel astrônomo Zoelner, o infatigavel
Flammarion; o grande mathematico
Augusto Morgan, presidente da soei-
edade matheraatica de Londres; Mr.
Oxon, professor na universidade de
Oxford; Barkas, membro do instituto
geológico de New-Castle ; os profes-
sores Huxley, Tyndall, Weber, o
celebre physiologista, Fechner, pro-
fessor na universidade de Leipzig, e
centenares de]outros sábios na Europa,
e]na America do Norte,cujos nomes ja
foram poi* mim citados na imprensa
desta capital.

Esperemos; mas emquanto dura este
crepúsculo matutino; emquanto o
sol da verdade não chega ao zenith,
digamos aos que de boa mente a nós
se quizeram unir, o que é o Espiri-
tismo, repetindo-lhes as palavras de
Gabriel Delanne, transcriptas do seu
livro publicado este anno em Paris.

O Espiritismo é uma luz nova e
brilhante, que veio dissipar as cruéis
incertezas do nosso porvirI

Acabaram-se as ficções de céu, e
de infermo 1 Só temos a continuação
eterna de nossa existência no tempo,
e no espaço !

A ascenção de tudo quanto existe
para destinos sempre mais elevados,
eis a verdadeira felicidade I Em vez
d'essa beatitude ociosa, que o catholi-
cismo nos promette, a felicidade con-
sistirâ em uma actividade incessante,
e o gozo da bemaventurança no conhe-
cimento cada vez mais aperfeiçoado
das leis do universo 1

[Continua].

Federação Spirita'
Brazileira

Foi dado para estudo o seguinte
thema :

Qual a importância dos trabalhos

practicos nas investigações spiriticas
e propagação da doutrina? Qual a
melhor marcha a seguir-se em seu
emprego ?
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A aurora da vida

(Continuação)

Com que fim crearia Deus esses in-

numera veis mundos para se sonser-

Tarem inhahitados ? Como o homem,

que por seu principio intellectual
occupa o primeiro lugar ua Terra,

pode ficar reduzido a viver um se-

gundo da eternidade em um dos pia-
netas mais mesquinhos e miseráveis i

Não. a natureza, como obra de Deus,

não pode sei íllogica comsigo mesma,
e a primeira verdade deduzida nos

prova que a segunda é axiomatica.
Se a alma admitte essa doutrina,

não é somente por ser-lhe ella agra-
davel, mas tambem porque ella apre-
senta esse sello radiante da luz divina

que lhe falia á razão e ao sentimento,
e que é o único e exclusivo privilegio
da verdade.

A vida povoa o infinito inteiro, está
sobre vossas cabeças e a vossos pés,
o olho poderoso do microscópio vos
revelou ja, a multidão de espécies e
famílias de seres invisíveis que ha-
bitam os pequenos mundos que fazem

parte do vosso; o olho ainda mais
colossal do telescópio descobriu a im-
mensidade terrível dos cens, rasgando
os véos que os escondiam, e indicando
á humanidade absorta as moradas

que ella hade habitar um dia. A
harmonia da creação é uma lei que
prende em um so todo os átomos e os
soes.

A alma está destinada a voar de
esphera em esphera, a purificar-se
de astro em astro, a adiantar-se, cum-

prindo com a lei do progresso, pelos
degraus da escada do infinito; su-
hindo sempre de sol ein sol até attin-

gir ás regiões da immortalidade, da

perfeita dita.
A doutrina spirita é a única que

vos explica com toda a clareza, os
meios que deveis empregar para pro-
gredir, para chegar depressa á mansão
da perpetua felicidade;estudai sempre,
a intelligencia se desenvolverá cada
dia mais, e a instrucção adquirida
nunca se perde, o espirito a conserva e
na encarnação seguinte vem a formar
os princípios de uma claríssima in-
tuição.

Subjugai vossos vícios e obtereis o
adiantamento physico ; refreai vossas

paixões e cultivai os sentimentos
nobres, e vos adiantareis moralmente;
trabalhai, cumpri vossos deveres e
obtereis o adiantamento social,

Considerai quea vida éura segundo
na eternidade', pensai bem que os
ephemeros gozos que ella vos propor-
ciona, só vosdeixarão o fastio,o tédio,
e o desencantamento. Fazer o bem,

pratical-o sem cessar, ajudar a re-

generação social, ao mesmo tempo em
que procuraes o vosso progresso, eis
a missão do spirita, árdua, difficil,
mas tambem santa, nobre e bella.

Christo, o grande philosopho cujo
canto de liberdade commoveu o mundo,
o homem-araor que se sacrificou pelo
bem, o espirito elevado e puro que

Deus, em sua infinita bondade, mau-
dou a Terra para regenerar a huma-
nidade, vos revelou os mysttjrios que
elle antevia, a vida eterna, immate-
riiil e celeste: entreabriu as portas do
mundo de além-tumba, para fazer-vos
comprehender a eternidade. Com a
verdade pura que brotava de seus
lábios, com a luz dulcissima que ema-
nava de sua alma, elle veio fundar a
religião em que hoje se apoia a dou-
trina spirita.

Combate o Evangelho quem ataca
ao spiritismo; explicai-lh'o assim, e
usai com este das palavras que o ! no

Christo pronunciou na cruz : « Perdo-
ai-lhes, Senhor; não sabem o que
fazem. » Esquecei-vos das injurias,
desprezai-as, mas ajudai ao que vos
injuria, ensinai-lhe a crença com a

luz da razão, explicai-lhe a sciencia
cujos princípios philosophicos lhe
darão a verdade.

Perseverança e vontade ; com essas
duas forças triumphareis.

O que estuda a doutriua spirita, vê

que se lhe abre um porvir immenso,
coraprehende o infinito, sente a ne-
cescidade de aperfeiçoar-se e,por isso,

goza de inefável consolo, adquire
uma resignação absoluta e unfa es-

perança real. Para o crente a morte é
uma simples passagem do nmndo
material para o invisível, é si: ti re-
união cora os seres a que ama sem
abandonar os entes queridos qte ahi
ficam ; é a entrada nos cem pelo
amor, é gozar a delicia e o idei 1. A
morte será para elle um somn) 'que

lhe vivifica os sentidos ; ao desjertar
do qual elle ouvirá o canto deamor
harmônico que os mundos elev)m ao
Creador.

Elle verá então nos espaços siiereos
mil e mil universos a moverên-se,
mundos iinmensos de perpetua cinal-
teravel paz, de amor, de caricade e
de virtude; sentira, admirará icom-

prehemderá então que esse sonno é
o principio da luz, a passagen que
conduz ao infinito. Afinal a morte

para o crente não é mais que a turora
da vida. »

« Ura espirito amigo »

Caridade de mu lli Np o

Quem tem algum conhecinento da
doutrina spirita, sabe que ella veio
verificar, por factos irrecusáveis e ao
alcance de todas as intelligencias, a
base sobre que se fundam todas as
crenças religiosas: a existência de
Deus e a immortalidade e responsa-
bilidade da alma humana ; iendo

portanto essa doutrina o maior au-
xiliar de todas as crenças,pelas ipiaes
como tal devia ser recebida.

Infelizmente porém, é o conlrario

que tem acontecido, e por nao te-
rem-n'o aprofundado julgam os hor
mens que o Spiritismo vem per tu-
bar-lhes os interesses materiaes, e
arrancar-lhes das mãos o.s itstru-
mentos cora que têm torturado as

consciências, e por isso buscara a todo
transe combater-nos, sem ao menos
se lembrarem (pie quanto mais se
distanciam dos ensinamentos trazidos
á Terra pelo maior dos missionários
— Jesus de Nazareth, tanto mais se
comprometr.em na opinião publica.

Nesta triste cruzada tem oecupado

o primeiro lugar o alto e o baixo clero

catholico. Ainda ha poucos dias

appareceu nas folhas desta Corte a

noticia de um facto escandaloso pro-
vocado por um padre romano em uma

igreja da Parahyba do Norte ; hoje
°is 

chega do Pará a de um outro facto

mais significativo ainda, do ódio que
votam ao Spiritismo, áquelles cuja

missão devia ser toda de paz e frater-

nidade.
Eis o caso : O illustre prelado que

dirige aquella diocese fez pela im-

prensa um appello á população para-
hense, pedindo prendas para uma

kermesse em favor de um estabeleci-

mento pio. Attendendo ao alto fim a

que se destinava a kermesse, um nosso

confrade, director do grupo spirita
^Luz e Caridade, offereceu.em nome

do mesmo grupo, um mimoso passe-

partout com delicadíssima ornamen-

tução de giestas naturaes, trabalho
de grande mérito artístico.

Sua Ex\ Rvma. porém, esquecendo
se naturalmente dos conselhos exara-

dos no Evangelho,não lembrado de que
S. Paulo afílrma que de todas as vir-

tudes a caridade é a maior e sem a

qual ninguém pode avançar na estrada
do aperfeiçoamento, devolveu aofterta

por ter ella partido de um grupo
spirita, que S. Ex\ Rvma. diz ser
uma seita condemnada por sua igreja.

Perguntamos : Essa ' condemnação
não irá contra os preceitos do Evan-

gelho que diz — não julgai, não con-
demnai! Essa recusa não será uma
falta de caridade ?Sim, S. Ex\ Rvma.
não teve, nessa einergencia,nem cari-
dade moral nem caridade espiritual,

quando privou uma instituição pia
de um presente espontâneo, embora

pequeno, quando negou a bons chris-
tãos,filhos de Deus como S. Exa. Rvma.
a faculdade de concorrer para a
mais elevada manifestação de solida-
ridade das sociedades modernas.

A historia, com a severidade que
lhe é própria, julgará a todos nós, e
antes delia pronunciar-se, a nossa
consciência é o nosso só juiz.

Só diremos a S. Ex'. Rvma. que
essa intolerância assenta mal n'a-

quelle que quer ser um suecessor
dos humildes e mansos apóstolos do

Nazareno. Trabalhai, Exm". Sr. 1
Trabalhemos e chegaremos ao fim.

seu imponente discurso pronunciado
nessa sociedade a 13 de Novembro
ultimo.

Nessa brilhante peça oratória, ri-

quissima de importantes documentos,
o illustrado spirita faz um resumo
completo da marcha da propaganda
spirita pelo mundo.

Agradecemos a oflferta dos exem-

plares que se dignou enviar-nos.

Noticiário
Pragua. — O livro dos médiuns, de

Allankardec, foi traduzido era língua
tcheque pelo Sr. Erauciscá Parlitzka.

Rússia.. — Eraquanto na cidade de
Ufa se fundara vários centros spiritas,
graças a elevadas posições; era
Tcherningow um menino camponez,
poderoso médium de etfeitos physicos,
attrahe diariamente centenas de pes-
soas que vém apreciar os phenomenos
da escriptura directa e do transporte
de corpos pesados sem contacto
algum.

Londurs.—O Sr. Richet, segundo
o Light, está em lnglaterre, fazendo
seguidas experiências sobro os phe-
notn enos spiritas.

O ftpiritsmo entre nota e no
estrangeiro

Sua posição presente e sua obra no

futuro.
Foi este o themaescolhido pelo Sr.

\V. Stainton Moses, presidente da
London Spiritualist Àlliance, para o

MlillOll WIH1I

Aquellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli"
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-

pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica) contendo a explicação das
leis que regem os phen,omenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da Doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier
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Typ. do Reformador.
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B5XPEDIB3NBE
BiT nosso correspondente

em S. Paulo o nosso confrade
o Sr. Santos Cruz Júnior,que
está autorisado a tratar de
todos os negócios conccrnen-
tes ao <r REFORMADOR. i>

ESTUDA QUE HAS DE CRER

Já vão longe os tempos cm quo,
por falta de luzes, o homem aceita-
va as imposições da fé cega, sem

pensar, som buscar a razão, uma
explicação scientifica e racional d'a-

quillo cm que lhe mandavam crer.
Hoje, devorado pela sedo ardente

de tudo estudar e comprehender,
elle investiga, servindo-se dos re-
cursos todos que Deus poz a seu ai-
cance, para entrar no conhecimento
da verdade, pondo assim em pratica
a sentença do Christo : Nada ha de
oceulto que não deva ser descober-
to e proclamado ao mundo.

A luta é gigante, porque a pers-
crutação e decifração dos mysterios
da natureza, se levantam o nivel in-
tellectual da humanidade terrena,
ferem o prestigio das classes, cujo
poderio se baseia somente na igno-
rancia e fanatismo das massas.

O tempo dos milagres incompre-
hensiveis e inexplicáveis passou ;
boje a sciencia, aprofundando tudo,
acha na applicação das leis natu-
raes a solução simples c racional de
todos os phenomenos ,que enchiam
nossos pais de supersticioso terror e
que, pela grandeza sublime de sua
simplicidade, causam em nós pas-
mo e admiração.

Nem, por isso, se diga que a
sciencia moderna pretende, em sua
louca e pretenciosa presumpção,
negar a Divindade, advogando a
causa do màterialismo athcu.

Tudo no mundo é regido pelas
leis eternas e absolutas estabeleci-
das pelo Creador, motivo pelo qual
podemos dizer sem medo que nada
acontece sem o consentimento de
Deus, que nem um só cabello na
nossa cabeça cahirá sem a sua von-
tade.

O magnetismo, esse fluido mara-
vilhoso que liga em um só todo a

creação inteira, essa alavanca pode-
rosa de progresso que o Omnipo-
tente poz á nossa disposição, para
nos elevarmos todos auxiliando-nos
reciprocamente, está hoje fazendo
verdadeiros milagres, curas espan-
tosas que,pelo facto de conhecermos
o meio empregado, não são menos
dignas de admiração quo as cffcc-
tuadas pelos antigos, que não
conheciam o recurso de que lan-
cavam mão, que só admittiam uma
intervenção divina, sem curar do
modo por que se cumpria tal inter-
venç.ão.

Vem a propósito fallarmos de um
facto acontecido ultimamente em
Castellamarc, perto de Nápoles, do

qual se occupa o Messager de Liegc,
com a epigraphe Milagre c Magno-
lismo.

Vivia nessa cidade um joven de
nome Paolo Conte, destinado por
sua familia ao estado ecclcsiastico,
e que desde criança soffria de hor-
riveis ataques de epilepsia. Um dia
em um de seus momentos de alluçi-
nação, como diz a gente da moda,
de desprendimento espiritual, como
dizemos nós, viu elle a figura de
Pio IX que lhe disse: « Curaras, se
tocares um dos meus autographos.»

Voltando a si, foi o joven ter com
o Sr. Sarnelli, bispo de Castella-
maré, que sem demora apresentou-
lhe uma carta do fallecido pon ti-
fice; e de repente todos os sympto-
mas do mal desapparcceram.

Tratou logo o clero de divulgar o
milagre, fortalecendo a sua narra-
tiva com nttestadosdos médicos,que
desde criança tinham acompanhado
á enfermidade de Conte. Toda a po-
pulação de Castcllamare estava ex-
tasiada diante do prodígio, e o pro-
prij Leão XIII não reccheu-o com
maus olhos.

Deu-se, porém, um contratempo
serio, o mal reappareceu com maior
intensidade, c d'esta vez a familia
do joven Conte confiou-o aos cuida-
dos do Dr. Catello Fusco, que ou-
rou-o pelo magnetismo.

São incríveis os despropósitos, os
actos de loucura praticados então

pelos fanáticos do romanismo contra
a pessoa do pobre moço; o bispo
fel-o despir a sotaina como indigno

d'clla por ser um possesso, um serro
de Saianaz, ( oh ! caridade christan
onde te escondes hoje ?) homens do
povo ignorante e fanático atacaram
Conte nas ruas, insultaram-n'o
atrozmente, maltrataram-no com
pancadas c ameaçarani-n'o com a
morte, se não sahisse d'ali.

Os culpados estão respondendo
perante a sexta secção do tribunal
correcional de Nápoles.

Teve o joven de retirar-se para
uma cidade perto da Torre, Annue-
ziata, mas nem ahi foi poupado pela
sanha de seus perseguidores; na
rua foi elle ainda atacado e esbofe-
teado.

Deixemos porém, de parte essas
scenas tão tristes, e que nada mais
são que combustíveis lançados im-

previdentemente pelo próprio clero
romano, na fogueira que o tem de
devorar. Nosso fim ó estudar o facto
á luz da razão e da sciencia.

«Se tiverdes fé,disse Jesus, trans-

portareis montanhas.» A fé levanta
nosso espirito ás altas regiões que
nos circumdain e ahi,com o auxilio
de nossos protectores invisíveis,

por Deus incumbidos de nos auxi-
liarem em nossa marcha para a per-
feição, colhe fluidos puros, fluidos
não viciados pelas emanações ter-
renas, com as quaes elle consegue
dar alivio ás penas que lhe que-
brantam o organismo.

O homem, porém, é ainda atraza-
do, c precisa de uma imagem ma-
terial em que fixe o seu pensa-
mento, para ir ao longe colher esses
fluidos de que tem necessidade.

Os fetiches dos selvieolas da
África, os Ídolos dos bárbaros, as
imagens inntimcraveis que ador-
nam os templos dos idolatras mo-
demos, não são mais que meios in-
directos para despertar no homem a
fé, para levantal-o até os invisi-
veis encarregados de auxilial-o em
sua perigrinação terrena.

Quantas vezes a presença de um
certo e determinado medico produz
grande parte da cura do enfermo

que elle visita. São factos de ipso-
magnetismo. O enfermo sentindo-se
auxiliado por uma pessoa ou um ob-

jecto, em cuja influencia benéfica
elle confia, attrahe a si os fluidos

próprios para produzir a cura do
seu organismo.

Cremos que realmente foi o espi-
rito do pontifico Pio IX que mani-
festou-se ao joven Conte, cuja
educação visava toda a vida eccle-
siastica, c cuja sympathia pela sua
memória elle conhecia, afim de por
esse modo dar-lhe a confiança de
que precisava para elevar-se a Deus.

Com o desapparecimcnto dos
symptomas do mal, a crença, que
era ncllc toda artificial e de mo-
mento, arrefeceu, c a moléstia que
ainda não estava debelada, voltou.

Foi então que o Dr. Catello Fus-
co tentou a cura pelo magnetismo,
o conseguiu-o. Conhecedor da sei-
encia magnética, este poude em-
pregar os fluidos próprios para ex-
pellir os princípios mórbidos e
restabelecer o equilíbrio nesse or-
ganismo enfraquecido por tão pro-
longada enfermidade.

Findava ahi o desenvolvimento
do thema que nos propozemos dis-
cutir;como, porém,possam os nossos
leitores ter alguma curiosidade de
saber como isso terminou em rela-

ção ao joven Conte, diremos que,
deu-se um facto ultimo que,
de forma nenhuma, deve ter agra-
dado aos seus inimigos-

Achava-se em Caslellamarc, em
companhia de sua mãi, uma joven
franceza, Mlle. Jenny Bonnu, que
tocada das desditas de Conto de

que as folhas se oecupavam, desejou
vcl-o;d'ahi nasceu a sympathia en-
tre elles, resultou um casamento
que trouxe ao pobre perseguido
uma fortuna de cinco milhões e oi-
tocentos mil francos, augmentada
ainda dias depois com mais trez mi-
lhões que um tio de sua mulher
legou-lhe em seu testamento.

FEasrsA-üviEisrTO

Feliz o homem que vive com o

pensamento cm Deus! Feliz o que
se desenfastia dos labores da vida

pensando no Senhor creador de
todas as cousas ! Feliz o que canta
em seu louvor, segue seus preceitos
e conserva-sc fiel á sua lei.

Dos Veda.s
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A terra atravez dos tempos

ÉPOCA DE TRANSIÇÃO

1
Como vimos, durante a época pri-

raitiva a temperatura era muito ele-
vada, para que a vida orgânica se

podesse manifestar na superfície da
terra. As trevas de uma noite cerrada
cobriam o berço do mundo; a atmos-
phera excessivamente carregada de
vapores impedia que os raios do sol lhe
trouxessem a luz e a fecundidade; o
solo, porém, continuando a resfriar-se
pela irradiação, o furor dos elementos
revolucionados se foi apasiguando, a.s
águas tiveram maior estabilidade, os
terrenos de sedimento deixaram de ser
continuameute alterados e modifica-
dos polas erupçõos das rochas igneãs
e, no meio d'essa calma relativa, a
vida appareceu.

Bem de pressa nos terrenos sedi-
mentarios descobertos estendeu-se um
verde tapete formado pelas mais
simples acotyledonias, as quaes, apo-
drecendo, deram nascimento ao húmus
necessário para fertilisar as terras.
Carregada de ácido carbônico, a atmos-
phera estava nas condições de alimen-
tar a respiração das plantas, e o solo
embebido d°agua nas de fornecer-lhes
os elementos para o seu desenvolvi-
mento.

Os primeiros terrenos sedimenta-
rios, os que nos parecem mais antigos
são os da camada laürenciaiia que sé
encontra nas visinhanças do rio
S. 

"Lourenço, 
na America Sptentrio-

nal, e que correspondem a certas for-
mações gneissicas da Bohemia e do
norte da Escossia.

Ella constitue ao norte do dicto
rio uma vasta agglomeracão de peda-
ços de rochas christalinas de gneiss,
micaschisto, quartzito e calcareo, at-
tingindo, ás vezes, uma espessura de
10:000 metros e oecupando uma área
de 324 kilometros quadrados. A esta
camada seguem-se a huróniana e a
taconiana na America, correspondeu-
do k cambriana, da Inglaterra, e
compostas de schistos alternados cora
areias, na perte inferior, e de rochas
micaceas e schistos negros, na supe-
rior, caracterisada por glóbulos pe-
treos ou pisolitos.

O terreno siluriano, posterior aos
citados, se subdivide em três andares,
caracterisados: o primeiro por cama-
das arenaceas, schistos cinzentos, grés
e comglomerados; o segundo por
schistos e um grés duro, atravessado
por leitos de conglomerados e depois
por ura grés calcareo avermelhado;
e o terceiro por um calcareo argilloso
e um grés micaceo, amarellado e de-
pois avermelhado e duro.

Os terrenos devonianos, que são os
que se seguem, se compõem, no co
meço, de pudingues aos quaes suece-
dem logo grés, offerecendo diversas
alternâncias e cobertos por grés schis-
tosos, mais ou menos finos, schistos de
varias espécies e calcareos, no meio
dos quaes se encontrara camadas de
authracito.

A parte superior do terreno devo-
niano é oecupada por ura grupo des-
ignado com o nome de velho grés
vermelho, em razão de sua riqueza em
oxydo de ferro.

O tecido frouxo e facilmente ataca-
vel pelos agentes atmosphericos das
primeiras plantas que surgiram na
superfiçie terrena, deu lugar a que
cTellas desapparecessem todos os ves-
tigios, de modo que estes só se nos
venham apresentar no período devo-
niano. Os vegetaes eram então repre-
sentados por cryptogamas,plantas da
constituição mais elementar: algas,
lichens, musgos e cogumellos ; aos
quaes depois se associaram outros de
estruetura menos simples, como o
wipiiselum sismondee. Não se deu o
mesmo com os animaes, cujas partes
duras resistiram melhor á acção de-
componente dos agentes exteriores.

Com o terreno cambriano começou
a fauna, a que verdadeiramente po-
demos dar o epitheto de primordial e
que se continua no período siluriano.

Tudo indica que n'esse tempo o
nosso planeta achava-se, era grande
parte, coberto por mares de uma tem-
peratura assaz uniforme, nos quaes os
animaes marinhos se desenvolviam
rapidamente, a julgarmos pelo grande
numero de espécies e gêneros que o
terreno siluriano encerra.

Annelides e crustáceos de um typo
pouco elevado apparecem no cara-
briano inferior; bryozoarios e outros
pequenos seres encerrados em cellulas
pétreas, como polypos, graptolitltos,
pteropodos e brachiopodos, que podem
ser considerados como os precursores
das classes assim denominadas.

Essa fauna primordial é sobretudo
caracterisada por certos gêneros da
tribu dos trüobüas, crustáceos que não
mais se mostram nos períodos poste-
riòres, mas que continuaram a viver
nos segundo e terceiro períodos da
época geológica inicial. Foram os
primeiros animaes dotados de orgam
de visão. Elles se multiplicara singti-
larraente nas formações mais altas do
siluriano inferior, mostrando-nos que
os crustáceos podem viver em águas
mais salgadas, que as que os peixes e
os molluscos podem supportar. Os
mares de então eram mais salgados
que os de hoje.

Ao lado dos trilobitas viviam zoo-
pintos, echinodermas e molluscos de
uma estruetura bizarra, chamados
orlhoceratites e hyppurites.

Quando se depositaram as ultimas
camadas do terreno siluriano, abun-
davam nos mares terrenos os coraes,
os gasteropodos e os brachiopodos,
bem como os cephalopodos, a classe
mais elevada do ramo dos molluscos.

Os echinodermas, representados pe-
los echinidos no período cambriano,
apresentam typos muito variados, nos
andares que se lhe suecederam.

Entre os grandes polypos que ca-
racterisam o siluriano superior, é no-
tavel o cyalhopliylon-turbinatum, bem
como o coral a que damos o nome de
catenipora cscliaroiid.es.

. Os peixes começaram com o período
siluriano, quando o mar cobria grande
parte da Europa e das duas Aineri-
cas, e eram representados por indivi-
duos cartilaginosos, de corpo e focinho
alongados.

No período devoniano as espécies
ichthyologicas se multiplicara, appa-
recendo as dos peixes ganoides, de
esqueleto ossoso, familia que tem hoje
o seu representante no bicher do Nilo.

Depois vão surgindo novas varie-
dades, e os typos primitivos desappa-
recém.

Do seio do vasto oceano, habitado
por molluscos, polypos, actiuozoarios,
echinodermas e calceolos, levantaram-
se ilhas no período devoniano, oude
começou a vida dos insectos, que
então nos mostram ura typo gigan-
tesco da familia dos ephemerines.

Essas ilhas cobriram-se logo de uma

vegetação vigorosa de fetos arbore-
dentes, calamitas, equisetaceas, lyco-
podiaceas e coniferas, de dimensões
extraordinárias, formando immensas
florestas que, submergidas por novos
cataclysmos ou arrastadas depois de
sua queda, foram sepultadas sob
novas camadas de sedimento.

Absorvendo o ácido carbônico do ar,
as plantas tornavam a terra própria
para nella poderem viver os animaes
de uma organisação mais elevada.

O período carbonifero snecede a essa
primeira idade da vida do nosso pia-
neta, ligando-se sua producção à de-
voniana por uma formação de calca-
reo authracitoso.

As condições climatericas desses
tempos que já vão tão longe de nôs,
nos fazem comprehender os caracte-
res que distinguem essa vegetação
primitiva.

Chuvas continuas, intenso calor e
uma luz fraca, velada por nevoeiros
permanentes, engendravam essa flora
toda especial, na qual vãmente se bus-
cará alguma analogia com a dos nos-
sos dias.

(Continua).

O. liaria R. da Conceietlo
Kaplis.a

Com a idade de 65 annos, depois de
longo padecimento, legou á terra ao i° do
corrente o instrumento de progresso que
d'ella recebera, D. Maria Balbina da Con-
ceição Baptista, sogra do nosso distineto
consocio, o Sr. Elias da Silva,indo receber
na morada dos felizes o prêmio que Deus
reserva aos trabalhadores de boa vontade.

Spirita-convicta, teve a dita de ver toda
a sua familia abraçar as sublimes idéias da
santa doutrina que o Christo, ha desenove
séculos, trouxe ao mundo; c partiu com a
consohidora certeza de poder entrar em
relação com seus parentes e amigos, e
guial-os com seus conselhos nos aítlictivos
transes da vida terrena.

Era sócia fundadora da Federação Spi-
rita Brasileira, que commemorará seu
passamento amanhã, iG,com uma sessão
magna para a qual são convidados nossos
amigos e irmãos em crença.

O .Ensaio
E' o titulo de um periódico semanal,

litterario e scientifico, publicado pelo
Lyceu de S. Cliristovão,cu)o primeiro nu-
mero appareceu a 3o do passado.

Pequeno no formato, o Ensaio é grande
no pensamento que dirige a sua publi-
cação, na elevação dos themas que discute
c no modo brilhante porque o faz.

Não podemos deixar de comprimentar
ao digno director d'essc conhecido estabe.
lecimento de instrucção por sua incansável
actividade em promover por todos os
modos o desenvolvimento intellectual e
moral de seus aluirmos.

Agradecemos o exemplar com que fomos
mimoseados, e pedimos permissão para a
permuta.

Alninnak do Spiritismo

Recebemos e agradecemos esse impor-
tante trabalho publicado pela Sociedade
Spirita Fraternidad de Buenos Ayres. E'
um volume de oitocentas e tantas paginas,
contendo, além de esplendidos artigos em
prosa e verso, os retratos dos Srs. Allan-
Kardec, V. Hugo, E. Çastelar, C. Flamma-
rion e Visconde de Torres Solanot.

N'elle vemos que o numero dos spiritas
que na visinha republica freqüentam as
sociedades e grupos, sobe a 8.000, segundo
o recenseamento feito ultimamente.

La Verité
E' o titulo de um novo periódico se-

manai, dedicado á propaganda do spiri-
ritismo,quc acaba de apparecer em Buenos

Ayres, sob a direcção do Sr. P. Rastouil.
Traz artigos em francez e em hespanhol

cm que as novas idéias são sustentadas com
rigorosa iogica e sublime elevação de pen«
samento e de linguagem.

Fazemos votos para que encontre florida
e plana a estrada, que o conduzirá á satis-
facão do seu nobre c grande desideratum.

Agradecemos os números que nos foram
rcmettidos, e pedimos licença para per-
mu tar.

Conferências escolares

A 3o do passado começaram as Confe-
rendas Escolares no Lyceu de S. Christo-
vão, oecupando a tribuna o nosso amigo,
o Sr. Dr. Ewerton Quadros, que por mais
de uma hora discorreu sobre o mundo si-
deraí.

O auditório selecto c numeroso não re

gateou-lhe applausos.

Les -Esprits Professem*»

E' o titulo do novo trabalho publicado
ultimamente em França pela distineta e
incansável propagandista, Mme. Antoi.
nette Bourdin, que tanto tem já enrique-
cido a litteratura Bourdin, que tanto tem
já enriquecido a litteratura spirita.

Compõe-se a nova obra de uma serie de
contos moraes, medianimicamente obtidos
pela auetora e escriptos em linguagem
amena e clara.

Sentimos discordar da opinião da illustre
escriptora na sustentação do seguinte
thema :

« O perdão d'aquelle que recebeu uma
offensa, apaga toda a culpa do offensor.

Não concordamos com essa idéia, que
nos conduziria á negação da justiça divina.

Supponhamos que dous indivíduos A. e
B. tenham feito a mesma offensa a dous
outros C. e D.; mas que C, sendo virtuoso
e conhecedor das fraquezas do próximo,
perdoe e abra os braços a A.; ao passo
que D., sendo rancoroso, nunca perdoe a
B. o mal que lhe fez ; se as faltas desappa-
recém com o perdão do offendido, temos
ahi dous espiritos igualmente criminosos,
um limpo de culpas e outro carregando
com as suas, sem que isso tenha provindo
de seus esforços, do seu merecimento ; e
então onde a justiça?

Para nós, o perdão das injurias só apro-
veita ao que perdoa.

Os sorTrimcntos tendo por fim não casti-
gar-nos pelas faltas que commettemos,
mas sim regenerar-nos, impossibilitar a
reincidência, continuam até que o espirito
tenha expellido de si, todos os germens de
sentimentos ruins que o impelliram á
queda.»

Pedimos desculpa, e só por sabermos
que a distineta auetora é spirita convicta
e muito acima das pequeninas vaidades
da Terra, nos arriscamos a emittir uma
opinião contraria á sua.

Aos nossos leitores aconselhamos o cs-
tudo d'cssa obra, onde encontrarão leitura
amena, substancial e muito instruetiva.

De coração agradecemos o exemplar
com que fomos mimoseados.
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CONFERÊNCIA ESPIRITA

FEITA NA

FEDERAÇÃO SPIRITA BRAZILEIRA

Em 24 de rDe$embro de 188O

PELO

IDPl. CASTSO LOPES

11

0 espiritismo admitte como base im-

prescindivel a existência de Deus,
motor inicial e unicodo universo: nelle
se resumem todas as perfeições levadas
ao infinito, elle é eterno, onmipotente.

Ninguém neste mundo cabalmente
o conhece, mas todos estão sujeitos ás
suas leis.

Nosso desenvolvimento intellectual,
por mais sábios que sejamos, não pode
comprehender a noção grandiosa da
Divindade, mas todos para ella tende-
mos, como a phalena pWra luz.

O Deos austero da Biblia, implaca-
velmente rancoroso, e vingativo, cas-
tigaudo com penas eternas ligeiras
faltas de um momento, o feroz Jeho-
vali, que ordenava a jugulação dos

que nelle não acreditavam, não é o
Deos, que o espiritismo reconhece e
venera.

O Deos, era quem elle crê, se nos
mostra corno a expressão perfeita de
toda a sciencia, e de toda a virtude :
sua intelligencia se revela em suas
obras; sua bondade na lei da reincar-
nação, que nos permitte resgatar por
expiacões suecessivas nossas faltas, e
elevar-nos até a infinita magestade
de sua divina hypostasis.

O Deos, que nós espiritistas amamos
e veneramos, é o archetypo da infinita

grandeza, do infinito poder, da iníi-
nita bondade, da infinita justiça I

E' a iniciativa creadora por excel-
lencia; é a força incalculável,é a bar-
monia universal 1

O Deos, que nós espiritistas adora-
mos, paira por sobre a creação, envol-
ve-a no infinito de sua vontade; pene*
tra-a com sua razão: é por Elle que os
universos se formam; que à* massas
celestes rolam seos brilhantes esplen-
dores nas profundezas do vácuo; é por
Elle que os planetas gravitam no es-

paço, formando resplendentes aureolas
em torno dos soes!,....

Deos é a vida immeiisa, eterna, in-
definivel; é o começo, e o fim; é o ai-

pha, e o oraega 1
Deos é, como disse o Cardeal Ousa,

litteralmente imitado por Pascal, um
circulo, que tendo o centro em todas
as partes, não tem a ci reuni fer encia li-
mitada em parte alguma !...

O espiritismo nos ensina também a
existência da alma, isto é, do eu cons-
ciente, immortal, e creado por Deos.
O espiritismo ensina que Deos creou
iguaes, simples, e ignorantes todos os
espíritos, dotando-os de faculdades
iguaes para attingirem ao mesmo fim,
á felicidade 1 O espiritismo crê que a
consciência, e o livre arbítrio nos fo-
ram dados, a fim de que podessem
apressar mais ou menos nossa evolução
para destinos superiores.

E' o m consciente, que adquire por
sua vontade todas as sciencias, e todas
as virtudes, que lhe são indispensáveis
para se elevar na escalla dos seres:

O selvagem Hottentot, os Neros, os
Caligulas, e os Attillas, attingirão pelo
filtro de sucessivas reinCarnações, o
grau de homem civilisado, e a perfei-
ção moral de um Antônio de Padua,
de um Francisco de Assis 1

Todos os homens são filhos de Deos,

que os creou para serem felizes; e a
nenhum desherderá da opulencia
de seos thesouros, que éa virtude, e a
sabedoria.

A creação não se limita ao que po-
dem alcançar nossos fracos instrtimen-
tos; ella é infinita em sua immensi-
dade 1 Não seremos exclusivos
inquilinos deste globo ainda pequeno,
mas cidadãos do universo,e habitantes

d'esses milhões de mundos, por' onde
peregrinaremos, como neste viajamos
pelos diversos paizes, que o consti-
tuein.

0 espiritismo prega a mais pura
moral, a moral do Christo; condemna
o egoísmo; proclama a caridade, 0
amor do próximo; e preceitua que nin-
guem poderá ser feliz, si não amar a
seus irmãos, a todos os homens sem
distineção alguma de classe,condição,
e pátria, si os não ajudar a progredir
moral, e materialmente.

Nunca philosophia alguma, como
muito bem observa Delanne, se elevou
á tão alta concepção da vida universal
pregando ao mesmo tempo unia moral
mais pura...

Possuidores d'esta sublime verdade,
apresentemol-a ao mundo, e a esses
(pae, á nós se queiram unir,mostrando-
lhes alem de tudo que ella se firma nas
bases inabaláveis da observação phy-
sica.

Eu vos assegurei que a victoria era
certa ; mas seródia; tomei até a liber-
dade de vos aconselhar uma espera pa-
ciente, tanto mais fácil de supportar,
quanto a nova doutrina tem relativa-
mente progredido por toda a parte de
um modo rápido, e insólito nas gran-
des conquistas do espirito; mas nem
hoje,em que a lueta está travadaynem
mesmo depois de alcançada a victoria,
não façaes do espiritismo, eu vos peco,
mais do que uma opinião philosophica.
Lembrae-vos das palavras do grande
fundador do cliristianismo: elle não
cessava de repetir que não tinha vindo
para reformar alei referindo-se á lei de
Deos, e não á lei disciplinar de Eoysés
então dominante, que essa elle não

perdia oceasião de verberar e pro.ster-
gar: elle não cessava de repetir que
não tinha vindo para derribar, mas

para confirmar a lei isto é, lei de Deos,
o decalogo.

Si o espiritismo é, como não _ soffre
duvida, a pura doutrina do Christo,si-
gamos a ordem do Mestre; e o mundo
Official que continue a se emmaranhar
no erro, inventando e pervertendo
aquella sublime doutrina, até que pela
acção poderosa do tempo, e natural

progresso (i«í> cousas, sem violências,
nem mesmo as da discussão, a todos
chegue c ülumine a luz da verdade.

Lembrae-vos de que foi a propagam
da do cliristianismo, formada pelas
congregações dos seos sectários, que
deo origem ao que hoje se chama —
Igreja— a qual monopolisando a fa-
cuidado de interpretar essa doutrina
usurpou por muiios séculos, e preten-
de ainda manter o direito exclusivo de
n-overnar os homens, e até as consci-
D
encias.l

mTalvez vos pareça singular o meo
modo de pensar, querendo que uma
idéa de enraize, e floresça, evitando
a formação de núcleos, de associações,
de corpos collectivos cotn caracter dog-
matico; mas eu vou justificar o meu

pensamento.
Quandosurgio o movimento christão

o mundo vivia sob o domínio de idéas
diametralmente oppostas: o christia-
nismo pregava a humildade, a cari-
dade, a immórtalidade da alma, a
igualdade entre todos os homens, a
existência de um só Deos; e todos estes
pontos eram outros tantos paradoxos,
segundo a opinião que então dominava
o inundo.

Era preciso vencer pela palavra, e
pelo exemplo; crear proselytos; final-
mente converter o gentil istiio no
cliristianismo: d'ahi a necessidade do
apostolado, da creação, ein diversos
pontos da terra, d'essas asssociações,
a que se deo o nome genérico de igreja
qualiíicando-as, conforme se acharam
em tal, ou tal região.

Mas si por uma parte, este modo de
propaganda produzio o salutar effeito
de vulgarisar, e implantara doutrina
do Christo, por outro lado, esses
mesmos núcleos, essas mesmas asso-
ciações parciaes, que nos tempos pri-
mitivos professavam com maior*pureza

o ensino do Jesus, foram com o correr
dos séculos alterando, modificando
esse ensino, e assumindo prerogativas,
(que nunca pela mente do Christo pas-
saram) até que teve tudo isso como
resultado final a Igreja romana com
am chefe, cesses outros schismas, em
(pie se dividiu, e subdividio o chris-
tianismo.

O próprio Christo, vidente,como era
tinha dicto que elle não viera para
trazer a paz mas a espada. \

E' que o Nazareno bem sabia que a
sua doutrina, pregada por numerosas
corporações, embora formadas de se-
etários do seo ensino, se abastardaria,
degeneraria, pelas dissidências mais
ou menos profundas entre seus pro-
prios propagadores.

().sapóstolos Pedro, e Paulo foram o.s
primeiros a dar o exemplo de diver-
"•encia em questão doutrinai.

Hoje as circuinstancias mudaram;
o.s tempos são outros ; a idéa christan
está vulgarisada, ha quasi dous mil
annos; mas a arvore plantada no Cal-
vario não produzio ainda todos os ex-
c.ollentes fruetos, que pôde, e ha de
produzir; porque seos cultores lhe
teem inoculado nocivos enxertos.

Aquelle porém, que está sempre vi-

gilante, efaz opportunamente appare-
cer o movei necessário para se cum-
prirem os grandes fins de sua inson-
davel sapiência, permittio que na ul-
tinia metade do século actual, não
mais em uma província, como a Judéa,
tributaria de um império já decadente,
mas em um paiz de vigorosa inicia-
tiva, na capital da America do Norte,
se ínanifestassem os primeiros signaes
da nova sciencia, cujo fim providencial
é retemperar, e resliluir d primitiva
pureza o ensino, e a doutrina do mar-
tqr do Gqlgolha.

O progresso em quasi todos os ramos
de sciencia attinge no momento actual
a um grau elevado ; as intelligeucias
estão suílicientemente preparadas ; o
abastárdamentü,e degeneraeão da idéa
christan, causados pelo catholicismo,
e pelos difterentes schismas, e seitas
religiosas, deram nascimento á sub-
versiva invasão do materialismo de
Bukner e Moleschott; do positivismo
de Augusto Comte, e á descrença
o*eral : melhor não podia ser a oppor-
tunidade do apparecimento do Espi-
ritismo '. Como a chuva salvadora da
seara, e inevitável conseqüência dos
calores do estio, o Espiritismo surge
no momento, em que devia surgir!

Em taes circumstancias, não ha ne-
cessidade de apostolado ; o livro vale

por mil apóstolos; a imprensa é uma
voz, que contra todas as leis da açus-
tica sem ter timbre, sem ser o resul-
tado da vibração do ar, percorre o
mundo inteiro, e é ouvida,sem que o
seo som jamais se possa extinguir, até
nos mais recônditos ângulos da terra !

Não é pois necessário que se formem
corporações para propagar o Espiri-
tismo : nada que tenha apparencia de
confrarias, irmandades, synagogas, e
igrejas : nada de ritos, nada de insi-

gniãs, nada de formulas, amuletos, ta-
lisíhans, relíquias ; nada de culto ex-
terno. Adore-se a Deus em espirito, e
verdade, como nos aconselha Jesus,

que por único culto, por únicas for-
mulas, por unicos ritos, dizia: « Amar
a Deus, e ao próximo como a nós
mesmos, eis toda a lei, e os Pito-
PHETA.S, »

() Espiritismo portanto deverá ser
sempre tido e mantido como uma opi-
nião, uma doutrina pliilosophica; a

qual formará de cada homem, con-
vido pelas provas experimentaes, c

por aqnellas que theoricamente tiver
adquirido nos livros respectivos, um
christão no verdadeiro sentido da pa-
lavra.

As formulas, os ritos, os cultos es-
péciaes, as associações de caracter re-
ligioso só podem trazer para o Espi-
ritismo o inconveniente, que resulta
sempre, era todas as cousas, da repe-
tição de actos ; repetição, que cons-

tittie o habito, isto é, um modo de pro-
ceder quasi automático e inconsciente.

Esses conciliabulossão quasi sempre
os focos, onde germina o fanatismo, e
d'onde nascem schismas, e dissideu-
cias.

Senhores, eu devo dizer a verdade
inteira. Já mostrei quaes eram os
priucipaes inimigos do Espiri tismo;
mas cumpre-me ainda fazer-vos notar
• pie além da vaidade, que enfatúa a
quasi todos os homens de sciencia ;
além do interesse de uma corporação
poderosa, tão amante das trevas, que
até da cor das trevas se veste ; além
das massas apedentas ; além do nu-
mero avultadissimo dos que podendo,
não querem absolutamente ler, e men-
tem quando dizem que tem lido obras
sobre Espiritismo ; além de todos estes
obstáculos, ba o medo infantil das
almas do outro mundo!! O homem,
ainda mesmo velho, é sempre a criança
grande. Muitos, que por seo tempera-
mento, sua profissão, sua idade, vos
parecera talvez ser isentos de supersti-
ções, e d'esses terrores, com que na
infância foram embalados, conservam
ainda os mesmos preconceitos, e só
por pejo é que os não confessara. Bem
disse o poeta :

V-

ci O medo é natural a toda a ^ente;Sabêl-o distarçar é ser valente. »

Mas,senhores, oceorre-me repentina-
mente neste instante um pensamento,
uma idéa, que tem toda a ligação com
o assunipto, de que tenho tratado;
idéa, que levar-me-hia a discorrer
quasi interminaveluiente : entretanto
conheço que não vos devo fatigar.

Senhores, o dia de hoje marca a
maior das datas na historia da huraa-
n idade.

No dia de hoje se completam 19 se-
culos menos três lustros, em que um
dos mais puros espíritos, um enviado
de Deus, como elle próprio se denomi-
nava, veio ensinar ao inundo a única
e verdadeira doutrina, a mais santa
moral, a mais elevada de todas as phi-
losophias !

O dia de hoje é o ànniversario da-
quelle varão, que foi o archetypo da
humildade, da doçura, da mansidão ;
o exemplar nunca excedido do amor
do próximo 1 O dia de hoje é o dia na-

- talicio do amável Jesus 1...
Qué esta circumstancia solemne im-

prima nas toscas palavras, que vos
tenho dirigido, a força de uma con-
vicção penetrante 1

E já que vos recordei o glorioso dia
natal, (que a igreja catholica errada-
mente commemora amanhã) vou fazer-
vos dous pedidos.

Em primeiro logar, erguei-vos, er-
"•uei-vos todos que me honraes com a
vossa attenção; erguei-vos ; (todo o
auditório se levantou immediata-
mente) e com o pensamento em Deus,
e seguindo ainda o exemplo de Jesus,
faxei mentalmente fervorosas preces
por todos os que soffrera,e por aquelles,
<pie voluntária ou involuntariamente
laborando era erro,não abraçaram ainda
o Espiritismo, e lhe são adversos.

Em segundo logar, eu vos convido
a lançar no gazophilacio, como ou-
tr'oraera Jerusalém a pobre viuva,um
òbolo, um óbolo somente para ajudar
a redempção dos captivos ; porque no
dia, em que nasceo Jesus, nasceo tam-
bem para o mundo a liberdade 1...

Rio de Janeiro, 24 de Dezembro de
1885.

Dr. Castro Lopes

I7J31srS^\-2vZCElSrTO

Não vos consumaos na louca pro-
cura das riquezas terrenacs,que a po-
dridao corrompe c os vermes podem
destruir; buscai os thesouros de sen-

timentos nobres c elevados que não

morrem c vos seguirão na eterni-

dade.
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Do &Biieidio

As folhas publicas desta capital
deram noticia ultimam ente do sui-
cidios que, como quasi sempre
acontece, se suecederam uns após
outros.

A Imperial Academia dó Medi-
cina no louvável empenho de, im-
pedir a propagação do mal, cuja
causa attribuc a uma morbidez do
organismo, manifestou o desejo de

que o jornalismo fluminense não
publicasse noticias circumstancia-
das sobre suicídios; c um acreditado
orgam de publicidade tratou deste
assumpto em artigo principal e com
bastante proficiência, opinando que,
sendo o suicídio uma enfermidade
moral, não devo a imprensa limi-
tar-se á não divulgação do facto,
mas sanear a atmosphera physica
para impedir o viciamento do or-
ganismo humano.

Não seremos nós, sem duvida,
quem venha combater o sentimento
humanitário revelado por aquelles
beneméritos e illustrados cidadãos ;
ao contrario, ante tão desusada at-
titude curvamos-nos reverentes e
não poderemos melhor expressar
nossa sincera adhesão por esta
causa commum do (pie expondo
aqui as sublimes verdades revê-
ladas pelos Espiritos acerca do sui-
cidio; conciliando assim o dever de
justificar o titulo desta folha com
a intima satisfação de concorrer
com um fortíssimo contingente para
evitar a repetição do mal.

Nunca com o fim de entreter dis-
cussões.

Antes, porém, de o-fazermos pe-
dimos venia para expender simples
considerações sobro algumas apre-
ciações feitas acerca do assumpto,
visto que, a nosso ver, estão em
desaccordo com os factos que temos
notado, quer no meio social, quer
nas manifestações espirituacs.

Em primeiro lugar não podemos
deixar igualmente de cpndemnai' a
falta de caridade com que a Igreja
recusa ao suicida sepultura no re-
cinto consagrado aos fieis; mas este
acto não surprehcnde por estar de
harmonia com a multidão de aiia-
themas por ella lançado contra
aquelles que mais necessitam da
misericórdia divina. A civilisaçãò
caminha e a tolerância entre o poder
ecclcsiastico o o poder civil <'• prova
evidente de que os povos já não
supportam cadáveres pútridos e, in-
sepultos de suicidas, nem a salga de
cadáveres de conspiradores, ou as
fogueiras para a queima de infiéis !

Não aceitamos, entretanto, aopi-
nião emittida de que << na anligui-
dade o suicídio chegou a ser heróico
forque significava uma virtude, c que
modernamente elle o não pôde ner
porque exprime apenas uma debili-
dade ».

O exemplo citado do indivíduos
eminentes, cujos nomes a histo-
ria antiga consigna e que sui-
cidaram-se por não poderem sobre-
viver á victoria das idéas contrarias
por elles julgadas iníquas, significa
para nós apenas que os homens
estavam muito maisatrazados moral
e intellectualmente, c que, o suici-
dio attingindo então indivíduos do
todas as classes sociaes, só mente
aquelles e outros factos foram re-
gistrados em virtude da posição
que oecupavam. seus protogonistas.

Em taes condições o suicídio pódc
constituir heroicidade, devido aos
feitos anteriores do suicida, pelos

a

quaes elle se fizera horóe para a
sua pátria., mas a resolução tio dar
cabo da vida para não se verames-
quinlíado diante do vencedor de-
nota sem duvida, pronunciado or-
gtilho e selvagem covardia.

Se possuíssemos estatísticas dos
suicídios daquelles tempos, cora
certeza veríamos a semelhança re-
lativa dos casos, de modo que então
como hoje, o suicídio não poderá
significar uma virtude, mas sigiú-
ficará sempre Uma debilidade, seja
de ordem physica seja de ordem
moral.

Por outro bulo se Catão de JJtica
e Marco Junio Bruto foram herdes
porque se suicidaram naquellas.con-
dições,também em iguaes o, talvez
mais aprociavis, outros indivíduos
contemporâneos preferiram ma-
tar-se: pelo facto de oecuparem po-
sição inferior não tratará delles
historia.

Na guerra do Daraguay, por
exemplo, houve casos em que os
soldados de Lopes aprisionados no
ardor do combate, não podendo
matar, mataram-se.

E' certo que os padres tinliam
pregado que aquelle que morresse,
em defeza da pátria ressuscitaria
em Assumpção -. mas não ,sc podo
affirmar que tal crença fosse geral-
monte seguida.

Ha pouco tempo um joven abo-
liciohista, exaltado, propugnadoi-
da lei formulada pelo gabinete
Dantas, acreditando perdida a cs-
perança de êxito feliz para a sua
causa, suicidou-se.

Agora mesmo acaba de suici-
dar-se em Lavras, Minas, um ei-
dadão chefe de partido, por ter ca-
bidò a victoria das eleições para
deputados tio candidato contrario
ao seu.

Estes indivíduos, não oecupando
alta posição, mantinham um certo
gráo de civismo, embora a seu
modo.

Factos isolados, portanto, não
podem contribuir para a conclusão
cm absoluto de que nos tempos do
paganismo eram causas de certa
ordem elevada que levavam cida-
dadãos virtuosos a tentarem contra
seus dias e que, nos tempos moder-
nos, devido á perversão de meio em
que vivemos, os suicidas são arras-
tados por sentimentos menos lou-
vaveis.

O suicida, quando não ó reco-
nhecidnmento louco, é sempre um
infeliz que sueeumbe por não ter a
forca necessária para resistir aos
choques das vicissitud.es terrenas c
como tal é merecedor de, compaixão.
Cobrir :t sua memória de baldões e
applaúdir o suecesso como desfecho
digno das circumstanciás em que
se achou o autor (scinindo fez uma
folha hebdomadária) é uma missão
errada e opposta áqncila que devem
seguir os que se dirigem ás massas
menos instruídas.

As causas predisponentes ao sui-
cidio, sobretudo aos que se produ-
zem com um caracter que, pi da re-
producção do facto, passou a ser
denominado—epidemia ou por imi-
tação— devem ser examinadas fora
do campo da luta e em vez de
tornar a perversão da sociedade res-
pons.avel por este crime, em voz de
encarar o suicida como victima
dessa sociedade, consideremos que
cada um é o único responsável dos
actos bons ou máos que pratica
para com seu semelhante ou para
consigo mesmo, e que a humani-

a perda ü
digenoia,

dade, pi'on'i'cdindo sempre, a ovo-
lução pára o bem vae. se operando
lentamente, ile, modo que é impôs-
sivel haver Hoje sociedade cwilisada
mais atrasada do que as que exis-
tiram nos tempos anteriores aos
nossos e cm qualquer ponto do pia-
neta ¦ acharemos então que o at.razo
não é da sociedade, mas do indivi-
duo qne delia busca eliminar-so por
meio do crime por não poder subor-
dinaros acontecimentos ao capricho
de sua vontade para consecução, a
maior parte das vezes, de uma ie-
liçidáde illusoria.

Ascmitrariedados da vida, as do-
ehças, as perseguições e injustiças,

Ias pessoas amadas, a. iu-
o ócio, emfim todas as

dores physicas e. moraes (pie cons-
tituein o sorifímento, são outros
tantos elementos do progresso.
Taes elementos foram de todos os
tempos cm nosso planeta; elles não
conduzem o homem á perdição e
ao aniquilamento mas á perfeição e
á felicidade, porque immcnso é o
numero dos que soffrem o propor-
cionalmcnte limitadíssimo o nu-
mero dos que succumbcin na luta.

O suicida, voluntário, isto é,
aquelle que hão é victima de uniu
aífecção mental, busca quasi sem-
pre fugir a esse, sofírimento, e pensa
que, acabando com o corpo, escapa
a seus desgostos.

Infeliz! Como se engana.
Acccitar sem murmurar todos

esses males; perdoar aquelles (pie
nos fazem soifrer; abençoar mesmo
tal soffri monto, eis o que é dillicil
comprehender e muito mais prati-
car pelas nossas imperfeições. En-
tretanto, superados esses tranzes,
abatido o orgulho, abolida a ambi-
ção o o egoismo c vencidas todas as
más paixões não mais se darão sui-
cidios.

Beinavcnturados aquelles que
podem tudo isso conseguir em ai-
gramas énòarnacões.

Transcrevemos abaixo em resu-
mo o que diz ;t doutrina revelada e
que se acha comprovada pelas com-
ínunicações daquelles que puzerem
termo á vida por falta d(

a sua falta pela intenção, mas nem
por isso deixa de commettel-a.

«—O que tira a vida a si mesmo
na esperança do chegar mais cedo a
uma outra melhor, faz igualmente
mal; faça o bem que mais certo
estará de lá chegar; retarda assim
a suaentrada mu um mundo melhor
e elle, próprio pedirá para vir aca-
bar esta vida que cortou por uma
falsa idéia.

«— O sacrifício da vida para sal-
var a de, outrem ou para ser util a
seus semelhantes é sempre mérito-
rio, não é um suicídio; mas não
deve haver nisso interesse ou or-

coragem
sulliciente para supportal-a.

«— As contrariedades são prova-
ções ou expiações que Deus nos
Offerece para attingirmos de novo a
simplicidade e pureza em quefomos
eivados afim de tocarmos a porfec-
tibilidàdc pelo mérito próprio.

«— Os que levaram o infeliz no
suicídio soffrerão as conseqüências
porque têm de, responder como por
um assassinato.

«-—O homem que luta com as ne-
eessidades e que se deixa morrer de
desespero é um suicida, mas aqucl-
les (pie foram a causa ou que teriam
podido obstar, são mais culpados
que elle. Não acrediteis que elle
seja inteiramente absolvido se foi
por falta de firmeza. 

"Desgraçados

principalmente daquelles cujo de-
sespero nasce do orgulho, isto é,
que se envergonham de dever a vida
ao trabalho das suas mãos e que
preferem morrer de fome antes do
que renunciarem ao que chamam
sua posição social!

«—O suicida que tem por obje-
cto fugir da vergonha de uma má
acção não destroe a falta,eoinmettc
duas em logar de uma.

«— Aquelle que se, suicida com o
fim de obstar a que a vergonha re-
caia sobre seus filhos ou sobre, a fa-
milia não faz bom, mas elle o pensa
e Deus lhe levará cm conta. Attcnua

gulho.
«— O homem que morre victima

do abuso de paixões que sabe que
ha de apressar-lheo seu termo,com-
mcttc um suicídio moral c c dupla-
niente culpado.»

«— Quando alguém abrevia os
seus soffrimentos com uma morte
voluntária por ver diante de si uma
morte inevitável o terrível torna-se
culpado por não esperar o termo
marcado por Deus.

<{—Demais estará elle bem certo
((tte esse termo seja chegado apesar
das apparcneias, e não se poderá
ser soecorrido inesperadamente no
ultimo momento ?

«— Por esta falta de resignação
terá de soffrcr uma expiaoão pro-
porcionada á gravidade da falta;
como sempre, conforme as circums-
tancias.

«— Aquelles que se matam com
a esperança de se unirem ás pos-
soas que lhe são caras, cuja perda
não podem supportar, não conso-
guem o seu fim; o resultado para
elles é inteiramente difíerente d'a-
quclle que elles esperam, c cm vez
de se reunirem ao objecto de suas
afíoiçõcs,afastam-se por muito mais
tempo d'cllo, porque Deus não pode
recompensar um acto de covardia e
o insulto que lhe é feito duvidando
de sua providencia.

«—¦ Ei n ai mente, as consequen-
cias do suicídio são mui diversas;
não ha penas fixas, c em todos os
casos são sempre relativas ás cau-
sas que o levaram a commcttcr o
crime; mas uma conseqüência á
qual o suicida não pode escapar é o
desapontamento.

«— Alem de que a sorte não o a
mesma para todos: depende das eir-
cumstancias; alguns expiam as
suas faltas immcdiatamente, outros
om uma nova existência que será

peior que aquella cujo curso elles
interromperam.»

A oração c um halsamo santd

para todas as feridas d'alma; por
cila esquecidos das penas o contra-
riedades da vida terrena, nosso es-

pirito entra em relação com seus

protectores invisíveis e d'elles re-

bece da parte de Deus a força par-j,
reagir, a resignação c o conforto.

A morte c o comece da vida
eterna, da vida rival do espirito, dei
xando na terra despedaçados os
grilhões qu0 o prendiam ás miso-
rias da vida corporal.

Tjy. r. do Hospício, 147
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EXPEDIENTE
E* IIOSSO eoB>B*e.s|>ondente

Cbbi H. Paulo o biomno confrade
o .Sb*. NaBBtos Cfl*iflz .lunioi-.qiie
está antoi*isado a tratar de
todos os iBCgoeios concenicii-
tes no a IlIJ OIKHAlftOlC. d

ESTUDA QUE HAS DE CRER

Já vão longe os tempos cm que,
por falta de luzes, o homem aceita-
va as imposições da fé cega, sem
pensar, sem buscar a razão, uma
explicação sciontifica o racional d'a-
quillo cm que lho mandavam crer.

Hoje, devorado pela sôdo ardente
de tudo estudar o comprehender,
elle investiga, servindo-se dos re-
cursos todos que Deus poz a seu ai-
cance, para entrar no conhecimento
da verdade, pondo assim em pratica
a sentença do Christo : Nada ha de
oceulto que não deva ser dcscohcr-
to e proclamado ao mundo.

A luta ó gigante, porque a pers-
crutação c decifração dos mysterios
da natureza, se levantam o nivcl in-
tellectualda humanidade terrena,
ferem o prestigio das classes, cujo
poderio se baseia somente na igno-
rancia e fanatismo das massas.

0 tempo dos milagres incompre-
hensiveis e inexplicáveis passou ;
hoje a sciencia, aprofundando tudo,
acha na applicação das leis natu-
raes a solução simples e racional de
todos os phenomenos ,que enchiam
nossos pais de supersticioso terror e
que, pela grandeza sublime de sua
simplicidade, causam cm nós pas-
mo e admiração.*

Nem, por isso, se diga que a
sciencia moderna pretende, em sua
louca e pretenciosa presumpção,
negar a Divindade, advogando a
causa do materialismo atheu.

Tudo no mundo é regido pelas
leis eternas e absolutas estabeleci-
das pelo Creador, motivo pelo qual
podemos dizer sem medo que nada
acontece sem o consentimento de
Deus, que nem um só cabello na
nossa cabeça cahirá sem a sua von-
tade.

O magnetismo, esse fluido mara-
vilhoso que liga em um só todo a
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creação inteira, essa alavanca pode-
rosa de progresso que o Omnipo-
tente poz á nossa disposição, para
nos elevarmos todos auxiliando-nos
reciprocamente, está hoje fazendo
verdadeiros milagres, curas espan-
tosas que,pelo facto de conhecermos
o meio empregado, não são menos
dignas de admiração que as cffcc-
tuadas pelos antigos, que não
conheciam o recurso de que lan-
cavam mão, que só admittiam uma
intervenção divina, som curar do
modo por que se cumpria tal inter-
venção.

Vem a propósito fallar mos de um
facto acontecido ultimamente em
Castellamarc, perto de Nápoles, do
qual se oecupa o Messager de Liege,
com a cpigraphc Milagre e Magne-
tismo.

Vivia nessa cidade um joven de
nome Paolo Conte, destinado por
sua familia ao estado ccclcsiastiçp,
c que desde criança soffria de hor-
ri veis ataques de epilepsia. Um dia
em um de seus momentos de allaci-
nação, como diz a gente da moda,
de desprendimento espiritual, como
dizemos nós, viu elle a figura de
Pio IX que lhe disse: « Curaras, so
tocares um dos meus autographos.»

Voltando a si, foi o joven ter com
o Sr. Sarnelli, bispo de Castella-
maré, que sem demora apresentou-
lhe uma carta do fallccido ponti-
lice; e de repente todos os sympto-
mas do mal desapparcccram.

Tratou logo o clero de divulgar o
milagre, fortalecendo a sua narra-
tiva com attestados dos mcdicos,que
desde criança tinham acompanhado
á enfermidade de Conte. Toda a po-
pulação de Castellamarc estava ex-
tasiada diante do prodígio, c o pro-
prij Leão XIII não recebeu-o com
maus olhos.

Deu-se, porém, ura contratempo
serio, o mal reappareceu com maior
intensidade, c d'esta vez a familia
do joven Conte confiou-o aos cuida-
dos do Dr. Catello Fusco, que eu-
rou-o pelo magnetismo.

São incríveis os despropósitos, os
actos de loucura praticados então
pelos fanáticos doromanismo contra
a pessoa do pobre moço; o bispo
fel-o despir a sotaina como indigno

d'ella por ser um poxsesso, um nervo
de Satanaz, ( oh ! caridade christan
onde te escondes hoje ?) homens do
povo ignorante c fanático atacaram
Conte nas ruas, insultaram-n'o
atrozmente, maltrataram-no com
pancadas e amcaçaram-n'o com a
morte, se não sahisse d'ali.

Os culpados estão respondendo
perante a sexta secção do tribunal
correcional de Nápoles.

Teve o joven de retirar-se para
uma cidade perto da Torre Annue-
ziata, mas nem ahi foi poupado pela
sanha de seus perseguidores; na
rua foi elle ainda atacado e esbofe-
teado.

Deixemos porém, de parte essas
scenas tão tristes, e que nada mais
são que combustíveis lançados im-
previdentemente polo próprio clero
romano, na fogueira que o tem de
devorar. Nosso fim é estudar o facto
á luz da razão e da sciencia.

«Se tiverdes fé,disse Jesus, trans-
portareis montanhas.» A fé levanta
nosso espirito ás altas regiões que
nos circumdam e ahi,com o auxilio
de nossos protectores invisíveis,
por Deus incumbidos de nos auxi-
liarem em nossa marcha para a per-
feição, colhe fluidos puros, fluidos
não viciados pelas emanações ter-
renas, com as quaes elle consegue
dar alivio ás penas que lhe que-
brantam o organismo.

O homem, porém, é ainda atraza-
do, o precisa de uma imagem ma-
terial em que fixe o seu pensa-
mento, para ir ao longe colher esses
fluidos de que tem necessidade.

Os fetiches dos selvicolas da
África, os Ídolos dos bárbaros, as
imagens innumcraveis que ador-
nam os templos dos idolatras mo-
dernos, não são mais que meios in-
directos para despertar no homem a
fé, para levantal-o até os invisi-
veis encarregados de auxilial-o cm
sua perigrinacão terrena.

Quantas vezes a presença de um
certo e determinado medico produz
grande parte da cura do enfermo
que elle visita. São factos de ipso-
magnetismo. O enfermo sentindo-se
auxiliado por uma pessoa ou um ob-
jecto, cm cuja influencia benéfica
elle confia, attrahe a si os fluidos

próprios para produzir a cura do
seu organismo.

Cremos que realmente foi o espi-
rito do pontifico Pio IX que mani-
festou-se ao joven Conte, cuja
educação visava toda a vida eccle-
siastica, o cuja sympathia pela sua
memória elle conhecia, afim de por
esse modo dar-lhe a confiança de
que precisava para elevar-se a Deus.

Com o desapparecimcnto dos
sympto mas do mal, a crença, que
era nelle toda artificial e de mo-
mento, arrefeceu, e a moléstia que
ainda não estava debelada, voltou.

Foi então que o Dr. Catello Fus-
co tentou a cura pelo magnetismo,
e conseguiu-o. Conhecedor da sei-
eucia magnética, este poude em-
pregar os fluidos próprios para ex-
pellir os princípios mórbidos e
restabelecer o equilíbrio n'esse or-
ganismo enfraquecido por tão pro-
longada enfermidade.

Findava ahi o desenvolvimento
do thema que nos propozemos dis-
cutir;como, porém,possam os nossos
leitores ter alguma curiosidade de
saber como isso terminou em rela-
ção ao joven Conte, diremos que,
deu-se um facto ultimo que,
de forma nenhuma, deve ter agra-
dado aos seus inimigos.

Achava-se cm Caslellamarc, em
companhia de sua mãi, uma joven
franceza, Mllc. Jenny Bonnu, que
tocada das desditas de Conte de
que as folhas se oecupavam, desejou
vcl-o;d'ahi nasceu a sympathia en-
tre elles, resultou um casamento
que trouxe ao pobre perseguido
uma fortuna de cinco milhões e oi-
tocentos mil francos, augmentada
ainda dias depois com mais trez mi-
lhões que um tio de sua mulher
lcírou-lhe em seu testamento.

Feliz o homem que vive com o
pensamento cm Deus ! Feliz o que
se desenfastia dos labores da vida
pensando no Senhor creador de
todas as cousas ! Feliz o que canta
cm seu louvor, segue seus preceitos
e conserva-se fiel á sua lei.

Dos Vedas
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A terra atravez. dos tempos

ÉPOCA DE TRANSIÇÃO

1
Como vimos, durante a época pri-

mitiva a temperatura era muito ele-
vada, para que a vida orgânica se
podesse manifestar na superfície da
terra. As trevas de uma noite cerrada
cobriam o berço do mundo; a atmos-
phera excessivamente carregada de
vapores impedia que os raios do sol lhe
trouxessem a luz e a fecundidade; o
solo, porém, continuando a resfriar-se
pela irradiação, o furor dos elementos
revolucionados se foi apasiguanlo, as
águas tiveram maior estabilidade, os
terrenos de sedimento deixaram de ser
continuamente alterados e modifica-
dos pilas ernpçõos das rochas igneas
e, no meio d'essa calma relativa, a
vida ap pareceu.

Bem de pressa nos terrenos sedi-
mentarios descobertos estendeu-se um
verde tapete formado pelas mais
simples acotyledonias, as quaes, apo-
drecendo, deram nascimento ao húmus
necessário para fértilisar as terras.
Carregada de ácido carbônico, a atmos-
phera estava nas condições de alimen-
tar a respiração das plantas, e o solo
erabebido d°agua nas de fornecer-lhes
os elementos para o seu desenvolvi-
mento.

Os primeiros terrenos sedimenta-
rios, os que nos parecera mais antigos
são os da camada laurenciana que se
encontra nas visinhanças do rio
S. Lourenço, na America Sptentrio-
nal, e que correspondem a certas for-
mações gneissicas da Bohemia e do
norte da Escossia.

Ella constitue ao norte do dicto
rio uma vasta aggloraeracão de peda-
ços de rochas christalinas de gneiss,
micaschisto, quartzito e calcareo, at-
tingindo, ás vezes, uma espessura de
10:000 metros e oecupando uma área
de 324 kilometros quadrados. A esta
camada seguem-se a huroniana e a
taconiana na America, correspondeu-
do á cambriana, da Inglaterra, e
compostas de schistos alternados cora
areias, na perte inferior, e de rochas
micaceas e schistos negros, na supe-
rior, caracterisada por glóbulos pe-
treos oupisolitos.

O terreno siluriano, posterior aos
citados, se subdivide em três andares,
caracterisados: o primeiro por cama-
das arenaceas, schistos cinzentos, grés
e comglomerados; o segundo por
schistos e um grés duro, atravessado
por leitos de conglomerados e depois
por um grés calcareo avermelhado;
e o terceiro por ura calcareo argilloso
e ura grés raicaceo, amarellado e de-
pois avermelhado e duro.

Os terrenos devonianos, que são os
que se seguem, se compõem, no co
meço, de pudingues aos quaes suece-
dera logo grés, oferecendo diversas
alternâncias e cobertos por grés schis-
tosos, mais ou menos finos, schistos de
varias espécies e calcareos, no meio
dos quaes se encontram camadas de
anthracito.

A parte superior do terreno devo-
niano é oecupada por um grupo des-
ignado com o nome de velho grés
vermelho, em razão de sua riqueza em
oxydo de ferro.

O tecido frouxo e facilmente ataca-
vel pelos agentes atmosphericos das
primeiras plantas que surgiram na
superfície terrena, deu lugar a que
(Tellas desapparecessera todos os ves-
tigios, de modo que estes só se nos
venham apresentar no período devo-
niano. Os vegetaes eram então repre-
sentados por cryptogamas, plantas da
constituição mais elementar : algas,
lichens, musgos e cogurnellos ; aos
quaes depois se associaram outros de
estruetura menos simples, como o
ceguisetüm sismondee. Não se deu o
mesmo com os animaes, cujas partes
duras resistiram melhor á acção de-
componente dos agentes exteriores.

Com o terreno cambriano começou
a fauna, a que verdadeiramente po-
demos dar o epitheto de primordial e
que se continua no período siluriano.

Tudo indica que n'esse tempo o
nosso planeta achava-se, em grande
parte, coherto por mares de uma tem-
peratura assaz uniforme, nos quaes os
animaes marinhos se desenvolviam
rapidamente, a julgarmos pelo grande
numero de espécies e gêneros que o
terreno siluriano encerra.

Annelides e crustáceos de um typo
pouco elevado apparecem no cam-
briano inferior; bryozoarios e outros
pequenos seres encerrados em cellulas
pétreas, como polypos, graptolithos,
pteropodos e brachiopodos, que podem
ser considerados como os precursores
das classes assim denominadas.

Essa fauna primordial é sobretudo
caracterisada por certos gêneros da
tribu dostrilobitas, crustáceos que não
mais se mostram nos períodos poste-riores, mas que continuaram a viver
nos segundo e terceiro períodos da
época^ geológica inicial. Foram os
primeiros animaes dotados de orgam
de visão. Elles se multiplicara sihgu-
larraente nas formações mais altas do
siluriano inferior, mostrando-nos queos crustáceos podem viver em águas
mais salgadas, que as que os peixes e
os molluscos podem supportar. Os
mares de então eram mais salgados
que 03 de hoje.

Ao lado dos trilobitas viviam zoo-
pintos, echinodermas e molluscos de
uma estruetura bizarra, chamados
orthoceratites e hgppurites.

Quando se depositaram as ultimas
camadas do terreno siluriano, abun-
davam nos mares terrenos os coraes,
os gasteropodos e os brachiopodos,
bem como os cephalopodos, a classe
mais elevada do ramo dos molluscos.

Os echinodermas, representados pe-los echinidos no período cambriano,
apresentam typos muito variados, nos
andares que se lhe suecederam.

Entre os grandes polypos que ca-
racterisam o siluriano superior, é no-
tavel o cyathopliylon-turbinatum, bem
como o coral a que damos o nome de
catenipora escliaroiides.

Os peixes começaram com o períodosiluriano, quando o mar cobria grande
parte da Europa e das duas Ameri-
cas, e eram representados por indi vi-
duos cartilaginosos,de corpo e focinho
alongados.

No período devoniano as espécies
ichthyologicas se multiplicara, appa-
recendo as dos peixes ganoides, de
esqueleto ossoso, família que tem hoje
o seu representante no bicher do Nilo.

Depois vão surgindo novas varie-
dades, e os typos primitivos desappa-
recém.

Do seio do vasto oceano, habitado
por molluscos, polypos, actiuozoarios,
echinodermas e caíceolos, levantaram-
se ilhas no período devoniano, onde
começou a vida dos insectos, que
então nos mostram um typo gigan-
tesco da familia dos ephemerines.

Essas ilhas cobriram-se logo de uma

vegetação vigorosa de fetos arbore-
eentes, calamitas, equisetaceas, lyco-
podiaceas e coniferas, de dimensões
extraordinárias, formando immensas
florestas que, submergidas por novos
cataclysmos ou arrastadas depois de
sua queda, foram sepultadas sob
novas camadas de sedimento.

Absorvendo o ácido carbônico do ar,
as plantas tornavam a terra própria
para nella poderem viver os animaes
de uma organisação mais elevada.

O período carbonifero snecede a essa
primeira idade da vida do nosso pia-neta, ligando-se sua produecão á de-
voniana por uma formação'de calca-
reo authracitoso.

As condições climatericas desses
tempos que já vão tão longe de nos,
nos fazem comprehender os caracte-
res que distinguem essa vegetação
primitiva.

Chuvas continuas, intenso calor e
uma luz fraca, velada por nevoeiros
permanentes, engendravam essa flora
toda especial, na qual vãmente se bus-
cará alguma analogia com a dos nos-
sos dias.

(Continua).

IB. IBnria BB. da Conceiçito
BBaptisfa

Com a idade de 65 annos, depois de
longo padecimento, legou ;i terra ao if> do
corrente o instrumento de progresso que
delia recebera, D. Maria Balbina da Con-
ceição Baptista, sogra do nosso distineto
consocio, o Sr. Elias da Silva,indo receber
na morada dos felizes o prêmio que Deus
reserva aos trabalhadores de boa vontade.

Spirita-convicta, teve a dita de ver toda
a sua familia abraçar as sublimes idéias da
santa doutrina que o Christo, ha desenove
séculos, trouxe ao mundo; e partiu com a
consoladora certeza de poder entrar em
relação com seus parentes e amigos, e
guial-os com seus conselhos nos aíflictivos
transes da vida terrena.

Era sócia fundadora da Federação Spi-
rita Brasileira, que commemorará seu
passamento amanhã, i6,com uma sessão
magna para a qual são convidados nossos
amigos e irmãos em crença.

BB Ensaio
E' o titulo de um periódico semanal,

litterario e scientilico, publicado pelo
Lyceu de S. Christovão,cu\o primeiro nu-
mero appareceu a 3o do passado.

Pequeno no formato, o Ensaio é grande
no pensamento que dirige a sua publi-
cação, na elevação dos themas que discute
e no modo brilhante porque o faz.

Não podemos deixar de comprimentar
ao digno director d'esse conhecido estabe.
lecimento de instrucção por sua incansável
actividade em promover por todos os
modos o desenvolvimento intellectual e
moral de seus alumnos.

Agradecemos o exemplar com que fomos
mimoseados, e pedimos permissão para a
permuta.

.llinaiiak do Spiritismo

Recebemos e agradecemos esse impor-
tante trabalho publicado pela Sociedade
Spirita Fraternidad de Buenos Ayres. E'
um volume de oitocentas e tantas paginas,
contendo, além de esplendidos artigos em
prosa e verso, os retratos dos Srs. Allan-
Kardec, V. Hugo, E. Castelar, C. Flamma-
rion e Visconde de Torres Solanot.

N'elle vemos que o numero dos spiritas
que na visinha republica freqüentam as
sociedades e grupos, sobe a S.ooo, segundo
o recenscamento feito ultimamente.

La Veri té
E' o titulo de um novo periódico se«

manai, dedicado d propaganda do spiri-
ritismo,que acaba de appareeer em Buenos
Ayres, sob a direcção do Sr. P. Rastouil.

Traz artigos em francez e em hespanhol
em que as novas idéias são sustentadas com
rigorosa lógica e sublime elevação de pen-
samento e de linguagem.

Fazemos votos para que encontre florida
e plana a estrada, que o conduzirá d satis-
facão do seu nobre e grande desideratum.

Agradecemos os números que nos foram
remettidos, e pedimos licença para per-
mutar.

Conferências escolares

A 3o do passado começaram as Confe-
rencias Escolares no Lyceu de S. Christo-
vão, oecupando a tribuna o nosso amigo,
o Sr. Dr. Ewcrton Quadros, que por mais
de uma hora discorreu sobre o inundo si-
dcral.

O auditório selecto e numeroso não re
gateou-lhe applausos.

lucs flüsprits B*rofessenrs

E' o titulo do novo trabalho publicado
ultimamente em França pela distineta e
incansável propagandista, Mme. Antoi.
nette Bourdin, que tanto tem já enrique-
cido a litteratura Bourdin, que tanto tem
já enriquecido a litteratura spirita.

Compõe-se a nova obra de uma serie de
contos moraes, medianimicamente obtidos
pela auetora e escriptos em linguagem
amena e clara.

Sentimos discordar da opinião da illustre
escriptora na sustentação do seguinte
thema :

« O perdão d'aquelle que recebeu uma
oíTensa, apaga toda a culpa do offensor.

Não concordamos com essa idéia, que
nos conduziria d negação da justiça divina.

Supponhamos que dous indivíduos A. e
B. tenham feito a mesma offensa a dous
outros C. e D.; mas que C, sendo virtuoso
e conhecedor das fraquezas do próximo,
perdoe e abra os braços a A.; ao passo
que D., sendo rancoroso, nunca perdoe a
B. o mal que lhe fez ; se as faltas desappa-
recém com o perdão do oflendido, temos
ahi dous espíritos igualmente criminosos,
um limpo de culpas e outro carregando
com as suas, sem que isso tenha provindo
de seus esforços, do seu merecimento; e
então onde a justiça?

Para nós, o perdão das injurias só apro-
veita ao que perdoa.

Os soffrimentos tendo por fim não casti-
gar-nos pelas faltas que commettemos,
mas sim regenerar-nos, impossibilitar a
reincidência, continuam até que o espirito
tenha expellido de si, todos os germens de
sentimentos ruins que o impelliram á
queda.»

Pedimos desculpa, e só por sabermos
que a distineta auetora é spirita convicta
e muito acima das pequeninas vaidades
da Terra, nos arriscamos a emittir uma
opinião contraria á sua.

Aos nossos leitores aconselhamos o es-
tudo d'essa obra, onde encontrarão leitura
amena, substancial e muito instruetiva.

De coração agradecemos o exemplar
com que fomos mimoseados.
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CONFERÊNCIA ESPIRITA
FEITA NA

FEDERAÇÃO SPIRITA BRAZILEIRA

Em 24 de TDeijembro de rSSÇ
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0 espiritismo admitte como base im-

prescindivel a existência de Deus,
motor inicial e único do universo: nelle
se resumem todas as perfeições levadas
ao infinito, elle 6 eterno, omnipotente.

Ninguém neste mundo cabalmente
o conhece, mas todos estão sujeitos ás
suas leis.

Nosso desenvolvimento intellectual,
por mais sábios que sejamos, não pode
comprehender a noção grandiosa da
Divindade, mas todos para ella tende-
mos, como a phalena para luz.

O Deos austero da Biblia, im placa-
velmente rancoroso, e vingativo, cas-
tigando com penas eternas ligeiras
faltas de um momento, o feroz Jeho-
vali, que ordenava a jugulação dos

que nelle não acreditavam, não é o
Deos, que o espiritismo reconhece e
venera.

O Deos, em quem elle crê, se nos
mostra como a expressão perfeita de
toda a sciencia, e de toda a virtude :
sua intelligencia se revela em suas
obras; sua bondade na lei da reincar-
nação, que nos permitte resgatar por
expiações suecessivas nossas tal tas, e
elevar-nos até a infinita magestade
de sua divina hypostasis.

O Deos, que nós espiritistas amamos
e veneramos, é o archetypo da infinita
grandeza, do infinito poder, da infi-
nita bondade, da infinita justiça !

E' a iniciativa creadora por excel-
lencia; é a força incalculável,é a liar-
monia universal!

O Deos, que nós espiritistas adora-
mos, paira por sobre a creação, envol-
ve-a no infinito de sua vontade; pene*
tra-a com sua razão: é por Elle (pie os
universos se formam; que as' massas
celestes rolam secs brilhantes esplen-
dores nas profundezas do vácuo; é por
Elle que os planetas gravitara no e
paço, formando resplendentes aureoia
em torno dos soes 1...

Deos é a vida immensa, eterna, in-
definivel; é o começo, e o fim; é o ai-
pha, e o omega!

Deos é, como disse o Cardeal Cusa,
litteralmente imitado por Pascal, um
circulo, que tendo o centro em todas
as partes, não tem a circumferencia li-
mitada em parte alguma !...

O espiritismo nos ensina também a
existência da alma, isto é, do eu cons-
ciente, iramortal, e creado por Deos.
O espiritismo ensina que Deos creou
iguaes, simples, e ignorantes todos os
espíritos, dotando-os de faculdades
iguaes para attmgirem ao mesmo fim,
â felicidade 1 O espiritismo crê que a
consciência, e o livre arbítrio nos fo-
ram dados, a fim de que pudessem
apressar mais ou menos nossa evolução
para destinos superiores.

E' o eu consciente, que adquire por
sua vontade todas as sciencias, e todas
as virtudes, que lhe são indispensáveis
para se elevar na escalla dos seres:

O selvagem Hottentot, os Neros, os
Caligulas, e os Attillas, attingirãopelo
filtro de sucessivas reincarnáções, o
grau de homem civilisado, e a perfei-
ção moral de um Antônio de Padua,
de um Francisco de Assis 1

Todos os homens são filhos de Deos,

que os creou para serem felizes; e a
nenhum desherderá da opulencia
de seos thesouros, que é a virtude, e a
sabedoria.

A creação não se limita ao que po-
dem alcançar nossos fracos instrumen-
tos; ella é infinita em sua immensi-
dade 1 Não seremos exclusivos
inquilinos deste globo ainda pequeno,
mas cidadãos do universo,e habitantes

iVesses milhões de mundos, por' onde
peregrinaremos, como neste viajamos
pelos diversos paizes, que o consti-
tiiem.

O espiritismo prega a mais pura
moral, a moraldo Christo; cóndemua
o egoísmo; proclama a caridade, o
amor do próximo; e preceitua que uin-
guein poderá ser feliz, si não amar a
seus irmãos, a todos os homens sem
distineção alguma de classe,condição,
e pátria, si os não ajudar a progredir
moral, e materialmente.

Nunca philosophia alguma, como
muito bem observa Delanne, se elevou
á tão alta concepção da vida universal
pregando ao mesmo tempo uma moral
mais pura...

Possuidores (Testa sublime verdade,
apresentemol-a ao inundo, e a esses
que, á nós se queiram unir,mostrando-
lhes alem de tudo que ella se firma nas
bases inabaláveis da observação pliy-
sica.

Eu vos assegurei que a victoria era
certa ; mas seródia; tomei até a liber-
dade de vos aconselhar uma espera pa-
ciente, tanto mais fácil de supportar;
quanto a nova doutrina tem relativa-
mente progredido por toda a parte de
um modo rápido, e insólito nas grau-
des conquistas do espirito; mas nem
hoje,ém (pie a lueta está travada,nem
mesmo depois de alcançada a victoria,
não façaes do espiritismo, eu vos peço,
mais do que uma opinião pliilosophica.
Lembrae-vos das palavras do grande
fundador do christiaiiismo: elle não
cessava de repetir que não tinha vindo
para reformar alei referindo-se á lei de
Deos, e não á lei disciplinar de Moysés
então dominante, que essa elle não
perdia oceasião de verberar e pro.ster-
gar: elle não cessava de repetir que
não tinha vindo para derribar, mas
para confirmar a lei isto é, lei de Ocos,
o decalogo.

Si o espiritismo é, como não soffre
duvida, a pura doutrina do Christo, si-
gamos a ordem do Mestre; e o mundo
official que continue a se emniaranhar
no erro, inventando e pervertendo
aquella sublime doutrina, até que pela
acção poderosa do tempo, e natural
progresso dajj cousas, sem violências,
nem mesmo as da discussão-, a todos
cheque e illumine a luz da verdade.

Lembrae-vos de que foi a propagam
da do cliristianismo, formada pelas
congregações dos seos sectários, que
deo origem ao que hoje se chama —
I,rreja— a qual monopolisando a fa-
Culdade de interpretar essa doutrina
usurpou por muiios séculos, e preten-
de ainda manter o direito exclusivo de
governar os homens, e até as consci-
D
encias 1

Talvez vos pareça singular o raeo
modo de pensar, querendo que uma
idéa de enraize, e floresça, evitando
a formação de núcleos, de associações,
de corpos collectivos com caracter dog-
rnaticp; mas eu vou justificar o meu
pensamento.

Qüáhdõsürgio o movimentochristão
o mundo vivia sob o domínio de idéas
diametralmente oppostas: o christia-
nismo pregava a humildade, a cari-
dade, a immórtalidade da alma, a
igualdade entre todos os homens, a
existência de um só Deos; c todos estes
pontos eram outros tantos paradoxos,
segundo a opinião que então dominava
o mundo.

Era preciso vencer pela palavra, e
pelo exemplo; crear proselytos; final-
mente converter o gehtilismo aó
christia nismo: dahi a necessidade do
apostolado, da creação, em diversos
pontos da terra, d'essas asssociações,
a que se deo o nome genérico de igreja
qualificando-as, conforme se acharam
era tal, ou tal região.

Mas si por uma parte, este modo de
propaganda produzio o salutar effeito
de vulgarisar, e implantar a doutrina
do Christo, por outro lado, esses
mesmos núcleos, essas mesmas asso-
ciações parciaes, que nos tempos pri-
mitivos professavam com maior pureza

o ensino de Jesus, toratn com o correr
dos séculos alterando, modificando
esse ensino, e assumindo prerogativas,
(que nunca pela mente do Christo pas-
saram) até que teve tudo isso como
resultado final a Igreja romana com
um chefe e esses outros schismas, em
que se dividio, e subdividiu o chris-
tiáuismo.

O próprio Christo, vidente,como era
tinha dicto que elle não viera para
trazer a paz mas a espada.

E' que o Nazareno bem sabia que a
sua doutrina, pregada por numerosas
corporações, embora formadas de se-
etários do soo ensino, se abastardaria,
degeneraria, pelas dissidências mais
ou menos profundas entre seus pro-
prios propagadores.

Os apóstolos Pedro, e Paulo foram os

primeiros a dar o exemplo de diver-
géncía cm questão doutrinai.

Hoje as circumstáhcias mudaram;
os tempos são outros ; a idéa christan
está vulgarisada, ha quasi dous mil
annos ; mas a arvore plantada 110 Cal-
vario não produzio ainda todos os ex-
Cellentes fruetos, que pôde, e ha de

produzir; porque seos cultores lhe
teem iiioculado nocivos enxertos.

Aquelle porém, que está sempre vi-

gilante, efaz opportunamente appare-
cer o movei necessário para se cum-
prirem os grandes fins de sua inson-
(lavei sapiência, permittio que na ul-
tinia metade do século actual, nao
mais em uma província, como a Judéa,
tributaria de um império já decadente,
mas em um paiz de vig-orosa inicia-
tiva, na capital da America do Norte,
se manifestassem os primeiros signaes
da nova sciencia, cujo fim providencial
c retemperar, e resliluir d primitiva
pureza o ensino, c a doutrina do mar-
tyrdoGqlgolha.

O progresso em quasi todos os ramos
de sciencia attinge 110 momento actual
a um grau elevado ; as intelligencias
estão suílicientemente preparadas ; o
abastardamento,e degeneração da idéa
christan, causados pelo catholicismo,
e pelos differentes schismas, e seitas
religiosas, deram nascimento á sub-
versiva invasão do materialismo de
Bukncr e Moleschotl; do positivismo
de Augusto Comte, e á descrença
geral : melhor não podia ser a oppor-
tunidade do apparecimento do Espi-
ritismo 1 Como a chuva salvadora da
seara, c inevitável conseqüência dos
calores do estio, o Espiritismo surge
no momento, em que devia surgir!

Em taes circumstáhcias'; não ha ne-
cessidade de apostolado ; o livro vale

por mil apóstolos; a imprensa é uma
voz, que contra todas as leis da açus-
tica sem ter timbre, sem ser o resul-
tado da vibração do ar, percorre o
mundo inteiro, e é ouvida, seinque o
seo som jamais se possa extinguir, até
nos mais recônditos ângulos da terra I

Não é pois necessário que se formem
corporações para propagar o Espiri-
tismo : nada que tenha apparencia de
confrarias, irmandades, synagogas, e
igrejas : nada de ritos, nada de insi-

guias, nada de formulas, amuletos, ta-
lisíhans, relíquias ; nada de culto ex-
terno. Adore-se a, Véus em espirito, a
verdade, como nos aconselha Jesus,

for-

titue o habito, isto é, um modo de pro-
ceder quasi automático e inconsciente.

Esses cÓnCiliabulossão quasi sempre
os focos, onde germina o fanatismo, e
d'onde nascem schismas, _e dissiden-
cias.

Senhores, eu devo dizer a verdade
inteira. Já mostrei quaes eram os
principaes inimigos do Espiritismo;
mas cumpre-me ainda fazer-vos notar
que além da vaidade, que enfatúa a
quasi todos os homens de sciencia ;
além do interesse de uma corporação
poderosa, tão amante das trevas, que
até. da cor das trevas se veste ; além
das massas apedentas ; além do nu-
mero avultadissimo dos que podendo,
não querem absolutamente ler, e meu-
tem quando dizem que tem lido obras
sobre Espiritismo ; além de todos estes
obstáculos, ha o medo infantil das
almas do outro mundo!! O homem,
ainda mesmo velho, é sempre a criança
grande. Muitos, que por seo tempera-
mento, sua profissão, sua idade, vos
parecera talvez ser isentos de supersti-
ções, e d'esses terrores, com que na
infância, foram embalados, conservam
ainda os mesmos preconceitos, e só
por pejo é que o.s não confessam. Bem
disse o poeta :

verdade, como nos iicunscma .^0^0,

que por único culto, por únicas for-
mulas, por únicos ritos, dizia : « Amar

e ao próximo como a nos
EIS TODA A LEI, E OS PRO-

a Deus,
mesmos,
PHÉTA-iS, »

O Espiritismo portanto devera ser
sempre tido e mantido como uma opi-
nião, uma doutrina pliilosophica; a

qual formará de cada homem, con-
victo pelas provas experimentaes, e

por aquellas que théoricamente tiver
adquirido nos livros respectivos, um
christão no verdadeiro sentido da pa-
lavra.

As formulas, os ritos, os cultos es-
as associações de caracter ro-

podem trazer para o Espi-
ritismo o inconveniente, que resulta
sempre, em todas as cousas, da repe-
tição de actos ; repetição, que cons-

<( O medo é natural a toda a gente;Sabel-o disíarçar é ser valente. »

Mas,senhores, oceorre-me repentiua-
mente neste instante um pensamento,
uma idéa, que tem toda a ligação com
o assumpto, de que tenho tratado ;
idéa, que levar-me-hia a discorrer
quasi interminavelmente : entretanto
conheço que não vos devo fatigar.

Senhores, o dia de hoje marca a
maior das datas na historia da huma-
nidade.

No dia de hoje se completara 19 se-
culos menos três lustros, em que um
dos mais puros espíritos, uni enviado
de Deus, como elle próprio se denomi-
nava, veio ensinar ao mundo a única
e verdadeira doutrina, a mais santa
moral, a mais elevada de todas as phi-
losophias1

O dia de hoje é o ànniversario da-
quelle varão, que foi o archetypo da
humildade, da doçura, da mansidão ;
o exemplar nunca excedido do amor
do próximo 1 O dia de hoje é o dia na-

- talicio do amável Jesus 1...
Que esta circumstancia solemne im-

prima nas toscas palavras, que vos
tenho dirigido, a torça de uma con-
vicção penetrante 1

E já que vos recordei o glorioso dia
natal, (que a Igreja catholica errada-
mente commeraora amanhã) vou fazer-
vos dous pedidos.

Em primeiro logar, erguei-vos, er-
guei-vos todos que me honraes com a
vossa attenção; erguei-vos ; (todo o
auditório se levantou immediala-
mente) e com o pensamento em Deus,
e seguindo ainda o exemplo de Jesus,
fazei mentalmente fervorosas preces
por todos osque soffrera,epor aquelles,
(pie voluntária ou involuntariamente
laborando em erro,não abraçaram ainda
o Espiritismo, e lhe são adversos.

Em segundo logar, eu vos convido
a lançar no gazophilacio, como ou-
tr'ora em Jerusalém a pobre viuva,um
úbolo, uin óbolo somente para ajudar
a redempção dos captivos ; porque no
dia, em que nasceo Jesus, nasceo tam-
bem para o mundo a liberdade 1...

Rio de Janeiro, 24 de Dezembro de
1885.

Dr. Castro Lopes

peciaes.
ligioso so

IPJB^S^IvüEIISrTO

Não vos consumaes na louca pro-
cura das riquezas tcrrenacs,que apo-
dridão corrompe e os vermes podem
destruir; buscai o.s thesouros de sen-

timentos nobres e elevados que não
morrem g vos seguirão na eterni-
dade-

V7.7.777 .;.'

{'.-. ¦:

AÀ I



ÉSSÊÊJlàlÊÊlBK

. a* ' • '
.y

gw£?l jgK9

PUBLICAÇÃO QUINZBNAL

amai Bi fmmmm mmn siibíiiii

m*y^~

\(Sm
M~é.

Anno IV Brazil — Rio de Janeiro — 188© — Ilarço — 1 M. 5»
y* m ?:

EXPEDIENTE

li' nosso correspondente
em 8. Panlo o nosso con ira de
o Sr. Santos Crnz Júnior, que
está autorisado a tratar de
todos os negócios concernen-
tes ao (C REEORIIiVOOU. »

0 RACIONALISmO NA RÚSSIA
A revolução que rebentou cm

fins do scculo ultimo, parecendo
ameaçar o mundo de um cataclys-
mo formidável, não parou cm sua
marcha, e antes se accentúa cada
vez mais, semeando o solo de restos
carcomidos do passado, e aceumu-
laudo materiaes próprios para a
construcção do edifício, em que o
homem do futuro hade encontrar
melhores condições para, com mais
facilidade e segurança, avançar
mais rapidamente para o cumpri-
mento de seu destino. Sc no terreno
da sciencia ella abala todas idéias

que a tradição nos transmittiu, e
submette tudo a uma observação
mais rigorosa, a uma analysc mais
lógica e racional; no religioso, cila
esmaga o prestigio das crenças im-

postas pelas poucas luzes do ho-
mem de outr'ora, e estabelece ou-
trás mais conformes com as exi-

gencias da razão mais esclarecida
do homem do presente.

Levantem barreiras, busquem
impedir-lhe a marcha por todos os
meios de coacção imagináveis,
nada poderá conter essa torrente
impetuosa qüe se precipita das altas
cumiadas da theoria, e com força
sempre crescente invade e alastra
todas as regiões,em que a vida pra-
ticacaminhava lentamente, como
insensível aos golpes que lhe vinha
de cima.

Todos sabem a severidade com
que a lei pune na Rússia os que se
afastam das prescripções da reli-

gião do estado, falta que dá lugar
á privação de todos os direitos do
cidadão e expõe a uma longa se-
rie de perseguições. Apezar disso,

porém, a Rússia não conta hoje
menos de dez milhões de schismati-
cos, distribuídos por uma grande
variedade de seitas, as quaes tom
de commum o rompimento com a

igreja ofíicial, a não admissão da
sua supremacia. Este movimento
tem collocado, nestes vinte e cinco
ou trinta últimos annos, a religião
ollicial da Rússia na mesma posição
critica, cm que já ha muito se acha
o romanismo, nos paizes onde elle
dava leis.

N'csse império colossal, tão agi-
tado ultimamente pela mais atter-
radora crise política c econômica,
as idéias liberaes cada vez tomam
maior império entre as classes di-
rectoras ; ao mesmo tempo cm que
nas massas pouco esclarecidas do

povo se desperta um espirito do
crise religiosa, uma revolução que
se vae cftectuando apezar de tudo c
de todos.

A religião orthodoxa, ali como
aqui, sustentada pelo governo e o
clero, reduzida a uma simples ro-
tina e a puras formalidades, já não
corresponde ás necessidades do

povo, que procura na religião a so-
lução dos problemas da vida incli-
vidual c social, e aspira por um
idcial que não esteja cm desaccordo
com a realidade. E' um trabalho

que se não limita a atacar este ou
aquelle dogma, mas que tende a
crear systhcmas originaes de vida
social c de ideial moral.

E' entre os operários c camponios

que esse movimento hoje so paten-
teia principalmente, pois as classes
doutas da Rússia ha muito já que
se distinguem por sua iudiftereiioa
completa em matéria de religião e
sua tendência para o materialismo,
substituindo as crenças do passado
por systemas philosophicos funda-
dos sobre os dados da sciencia eu-
ropéa. Já temos dicto c demonstrado
com factos que é neste terreno, isto
é, no seio das classes mais elevadas
da sociedade russiana, donde a
razão c o estudo tinham cxpellido
as imposições da fé cega,que o spi-
ritismo tem tomado mais fundas
raízes e melhor se desenvolvido
como verdadeira sciencia philoso-
phiea.

E' no seio das doutas academias
de Petersburgo e Museow, entre
os vultos mais salientes dessa so-
ciedade que elle tem ido conquistar
adeptos notáveis, como os Boutle-

rof, os Wagner, os Alexandre II,
etc, etc.

Agora é o caniponez que, dobra-
do ao jugo de horrorosa miséria, de
vexações de toda espécie, de impôs-
tos exorbitantes, privado dos bene-
ficios da civilisação c da sciencia,

procura a salvação e a verdade mo-
ral cm uma religião que, salvando-
lhe a alma, tambem lhe traga a

paz, a felicidade e o bem-estar na
vida terrena.

E' ainda o clero que, ali como
cm toda a parto, tem, por suas exi-

gencias absurdas e sua intolerância

provocado essa revolta. O campo-
nio russo começou a sentir a ne-
cessidade de rcílectir sobre a vida,
suas relações com Deus e os ho-
mens, seus direitos e seus devores.

« Porque vivem os homens se
hostilisando uns aos outros e per-
seguindo aos mais fracos ? Porque
trabalha o pobre toda a vida? Será
somente para págav impostos, cur-
tir fome, ser maltratado pela policia
e acabar por buscar na embriaguez
o esquecimento de suas misérias ?
Onde pois a verdade ? Onde está a
salvação?—Taes são as questões que
dia e noite se formulam na cabeça
do camponió que, atormentado pela
duvida, se dirige ao sacerdote; mas
este,ignorante,nem tem tempo nem
vontade de conversar com elle, e
expellc-o sem lhe dar resposta ai-

guma.
« Teu dever uão é raciocinar,

mas trabalhar e ir á igreja; co
máximo que lhe responde o padre,
e tal linguagem não lhe pode sa-
tisfazer.

Assim abandonado a si mesmo,

elle procura resolver as questões

que o obsodam, por si mesmo ou

com o auxilio d'aquolles que elle

julga competentes.
A' vista da extrema inconstância

das posições sociaes, da ausência
de trabalho continuo, se encontra
na Rússia uma massa de homens,

que atravessa o paiz de um extremo
a outro, habituada á vagabunda-
n-em e acabando por formar uma
classe de indivíduos que fogem dos
impostos, do trabalho penoso, da

policia e, em uma palavra, das con-
trariedades da vida ; uns retiran-

do-se para as florestas, onde vão se
organisarem bandas de saltcadores;
outros buscando os lugares deser-
tos, onde construem choupanas
isoladas e solitárias c se entregam
á prece para expiação dos seus
peccados ; outros gastando a sua
vida na freqüência de todos os lu-
gares santificados pela crença ; e
outros finalmente se tornando após-
tolos do verdadeiro christianfsmo,
para desvendar as máculas da so-
ciedade e crear novos dogmas de
fé e moralidade.

Sua critica severa da vida actual
e da igreja encontra um ccho na
massa do povo descontente c ávida
de verdade ; que, aos poucos, vai
engrossando as fileiras de seus
adeptos, que lhes pedem a solução
das questões que os atormentam.

Essas predicas acabam por crear
novos códigos de concepções mo-
raes e sociaes que, sendo santifica-
dos pelo sentimento religioso, inhe-
rente ao povo, produzem as novas
seitas que diariamente estão sendo
denunciadas c punidas, sem que
essa coaecão tenha outro resultado

que o de sua maior propagação.
Convém porém, que digamos

que nem todas essas seitas tem fins

pacíficos e fraternos, buscando por
seu trabalho derramar emtorno a

paz c o bem-estar, a felicidade e o
aperfeiçoamento ; as idéias politi-
cas penetram no seio de muitas
d'cllas c desviam-n'as de seu fim,
inspirando-lhes um ódio fanático
contra os seus oppressorcs.

E' assim que o orgulho ea opprcs-
são dos poderosos, a intolerância
do clero e a ignorância do povo
concorrem na Rússia, de mãos
dadas, para 

'derrubar a religião or-
thodoxa c fundar uma outra mais
racional c livre, mais conforme com
os progressos do século.

Nada se dá no mundo que não
tenha um fim providencial o útil

para o avanço da humanidade, na
senda que hade leval-a á perfeição.

Noticiário.
Em Muskegon, (Estados Unidos)

appareceu um diário independente in-
titulado The Social Scrife, reservando
uma secção para a discussão dos phe-

[ nomenos spiritas.
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OS FAKIRS HINDUS
Já muito so tom dicto sobre os

factos extraordinários executados
por esses homens qué, por abstinen-
cias continuadas da satisfação das
mais urgentes necessidades do oor-
po, epolo estado do extasi continuo
a que sesubmettem, conseguem quo
seu espirito viva, cm grande parte,
desprendido dos laços materiaes o,
àttrahindo do ambiento fluidos
apropriados, faça verdadeiros pro-
digios que enchem de pasmo, os
viajantes que com elles estão em
relação. Taes são os factos do do--
senvolvimcnto espantoso de uma
planta, cuja semente foi confiada á
terra alguns segundos antes; a sus-
pensão do fakir a grandes alturas na
atmosphera, e os apparccimontos de
sombras ou figuras, mais ou monos
tangíveis, do pessoas fallccidas.

Ha, porém, um facto sobro o qual
a sciencia ainda não ponde dar uma
solução satisfatória, o que, on-
tretanto, exige torminantemento
que ella se pronuncio a respeito :
é o de um fakir collooar-so nas
condições do ser sepultado o porma-
necer sob o solo dias c mezos in-
teiros; voltando depois ao sou cs-
tado normal, quando se o expõe ao
ar e se o submettoa certos preceitos
por elles conhocidos.

Ja Jacolliot, Hceckel, Siercke,
Preyer, Honigberger o Claudius
Wadc, homens cujos testemunhos
não podem sor recebidos com indif-
ferença, fallaram sobro a matéria,
attestando o que viram.

O fakir quo quer sor enterrado
vivo, prepara para si um escondo-
rijo subterrâneo, inteiramente pri-
vado do ar o do luz o apenas com
uma estreita porta, que so tapa com
terra argillosa, logo quo o paciento
ahi se acha encerrado. O encerra-
mento se faz por tempos quo vão
gradualmente crescendo, anui quo
o fakir so habituo á privação do ar
fresco. Elle passa osso tempo do
preparação ou prova meditando sobro
a Divindade e recitando o rosário
brahmanico, do modo a conseguir
pronunciar G,000 syllabas em 12
horas.

Além d'isso procura conservar-se,
pelo maior tempo possível, com a
cabeça voltada para baixo o os pós
para cima; reter a respiração por
espaço de 5, 10, 20, 84 minutos, c
engolir grandes porções do ar, quedepois elle faz aos poucos remontar
á bocea.

Sobre a face interna da língua
elle pratica uma serie de vinte e
quatro incisões, espaçadas cada uma
de uma semana, e quo permittem a
esse orgam dobrar-se c fechar com a
sua ponta a abertura da larynge.

O fakir abstem-sc do toda, a nutri-
ção animal o do todo commercio
carnal, o limpa o sou estômago on-
golindo uma longa tira do panno,
que êlle depois retira pola bocea-

Feito isto, em dia designado, po-
rante a corto toda, elle senta-se
sobro um lençol do linho, com o
rosto voltado para o levanto, c no
fim de alguns instantes oaKe oom-
pletamentc cataleptisado,

Sons servos então tapam-lhe ns
narinas com lios do linho e cera,
envolvem-lhe o corpo no lençol o
depositam-n'o om tuna caixa de ma-
deira, quo ó fechada o soltada. A
caixa é recolhida á oxcayação, que
ó então murada c fica vigiada por
scntincllas.

Chegado o dia da exhiimação,
compareci1 a curto, tira-se o corpo
do solo, deitam água fria sobre a
cabeça do fakir. friccipnam-llio os
membros, dão a língua sua posição
normal, tiram-lhe os lios das na-
rinas, o applicam-lhe sobre a ca-
beca uma massa quente; yè-se então
o corpo estremecer o effectua-sc a
resurroioão.

TVovas provas
Segundo /.'/ Pensce libve, do Pa-

ri/., o Sr. C André comuiunicou
á Academia de Sciencias a relação
do um phenomeno por elle teste-
munhado om Pondicliery. A 1:1 de
Julho ultimo, ás 8 horas da noite,
estando (dio á mesa cm uma câmara
visinha da torre do pharol, viu uma
faixa bruniosa, do cerca do dois
metros do largura, destacar-se da
parte superior da muralha, o co-
bril-a totalmente, ao mesmo tempo
om quo sob a mesa, a sons pós so
produziu um ruido secco, sem oco
nem duração, o (lo unia extrema
violência, semelhante ao choque
do um corpo duro'sobro a parto in-
ferior da mesa. Depois a cadeira
em que elle so achava sentado,
executou uma serie do movimentos
rotatórios, som ruido nem attrito.

O que dirão os nossos adversa-
rios ?

Estudem o apresentem ao inundo
a sua explicação, o ollo resolverá
segundo o poso das provas, o vigor
o racionalidade dos argumentos.

Federação Spirita
Drazileira

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA KM 10 DE'"S
FEVEREIRO

Foi muito concorrida a sessão
commcmorativa do passamento da
nossa consocia, D. Maria Balbina
da Conceição Baptista.

Depois do discurso inicial do pro-
sidente, terminado por uma prece
ao Omni potente pelos amigos quo
partiram, o por aquelles que ficam
ainda sob os embates da grande
lueta da luz com os seus adversa-
rios; subiu á tribuna o orador of-
ficial, o Sr. Dr. Dias da Cruz que,
em phrases repassadas do senti-
monto, foz o pancgyrico da irman
desencarnada. Orou depois o Sr. lio-
mualdo N. Victorio, aproveitando a
occasião para manifestar os senti-
mentos sinceros do veneração c
amor íilial quo votava á finada.

Terminou a sessão sondo rece-
bida pelo médium M. F. uma es-
plondida o moralisadora communi-
cação psychographica, assignada
pelos nossos amigos do
Mello Moraes o Dias da Cruz

Noticiário

Inglaterra-;—O Sr. TIonry do
Batlie foi condeinnado a pagar
1,000 libras sterlinas ao conhecido
médium Mino. Weldon, a quem fal-
saménte aceusou de charlatanismo
o omlnisto.

Suissa.— O Livro dos Espíritos do
Allan-Kardcc foi traduzido cm ai-
lemão pelo Sr. de Rappard.

São Francisco (Estados Unidos).
—Mme. Sleepòr presenteou no pri-
meiro do anuo á Sociedade dos Espi-
ritualislas Progressistas, de que faz
parte; com um choque do .10,000
dollars.

New-York;—Mme. Le Bau,uma
das herdeiras do celebro avchimilio-
navio Wanderbilt, vai dotar a ei-
dado de New-York com um templo
spirita mais esplendoroso quo os do
Boston o Chicago.

PniLAPELPriiA;—- O Reviu. Man-
gazarian, pastor da igreja presby-
teviana, abjuron publicamente de
sou passado, declarando adlieriv á
livre philosophia do spiritismo.

Boston.— O lleráld, jornal poli-
tico, omproliondou um estudo dos-
interessado do Spiritismo, c começou
a publicar uma noticia circumstan-
ciada das sessões a quo sua redacção
tem assistido com dillorontcs mo-
diuiis.

As conclusões são favoráveis ao
spiritismo.

Recebemos

Um exemplar dos Estatutos da
Associação Beneficente — Homena-

gom a Bithcncourt da Silva, fun-
dada nesta Corto a .2 do Agosto
do 1885.

Agradecemos.

IVAIéiii-Tumiilo

O auetor d'csta cominunicacão,
recebida ultimamente aqui n'esta
Còrtc, ora um sacerdote illustrado
o virtuoso, fallocidoha poucos annos
na capital do Maranhão.

« A tristeza chlütà-me a alma á
vista de tantos infelizes que, cegos,
so precipitam no abysmo da dos-
crença e da dòr.

Amar e esperar são as bases do
toda a crença. Qualquer que seja a
formula ({tio os homens adoptem
para manifestar suas crenças reli-
giosas, uma vez que cilas se fundem
na caridade o no amor e adoração
ao Dai celeste, devo ser reputada
bôa.có igualmente grata aoSenhor.

Lançai para longo a paixão quo
cega e arrasta os homens, todos
irmãos, todos com iguaes direitos
aos dons de sou pai commum, a
essas lutas sem troguas, em que ha
tantos séculos a humanidade so
busca despedaçar, esquecida dos sa-
lutarcs conselhos dos missionários
santos que não cessam do vir á
Terra, para reconduzir seus irmãos
ao bom caminho.

Sedo dóceis aos conselhos do
vossos umias, ouvi sempre os avisos
da vossa consciência, não vos nn-
porteis com as censuras do mundo,
quando a vossa consciência vos
disser que vossas acções são gratas
ao vosso Creador.

Sedo humildes o sereis bons.
ispaço-

Pe. Fonseca

PrediccíVes «le tremores
«Ie terra

M. Delaunay, de Paris, é um
verdadeiro pvopheta do desgraças,
como diz /.a Chainc Magncliqae, de
Paris; o pena ó que suas prophocias
tenham tido sempre tão completa
realisação.

Elle aniiunciou que o anno de
1877 não se acabaria sem violentas
revoluções geológicas; e duas ca-
tastrophes terríveis se deram justa-lamente nas costas da America Me-
ridional.

Em 1883 annunçiou elle torre-
motos; o as erupções do Java o do
archipolago indio tiveram lugar,
submergindo centenas do kilome-
tros quadrados c produzindo a morto
de milhões de sores humanos.

Já próximo aos fins dé 1884 elle
predisse novas catastvophes; o os
tremores do terra da Hespanha, da
índia o do Turkostan vieram ainda
lhe dar razão.

Agora annuncia elle ainda terri-
vois phenomenos para o corrente
anuo, soja quando a Torra so ache
sob a influencia directa de um pia-
neta superior ou sob a dos asto-
roidcs,ou ainda quando o Sol c Lua
estejam mais approximados d'ella.

I*eiisaineu4<»s
Sinto om meu sor a vida futura.

Sou como a arvoro quo por mais do
uma voz tem sido ferida polo ma-
chádo. Suas novas raizes são as
mais fortes o vigorosas. O sol dor-
rama sua luz sobre a minha ca-
boca ; a torra mo forneço seiva go-
norosa, o minha alma se illuminá
com a clara intuição de mundos
desconhecidos. Dizem que a alinaó
uma simples resultante das forças
corporaes. Dizei me, então, porque
minha alma se mostra mais lúcida
o activa, quando minhas forças cor-
poraes começam a decahir? O in-
verno está em minha cabeça, quando
eterna primavera reina em meu co-
ração. Respiro ainda a fragrancia
dos lvrios, das violetas c das rosas,
como o fazia ha annos. Quanto mais
mo approximo do termo da viagem,
melhor percebem meus ouvidos as
immortacs symphonias dos mundos
que me attrahom. E' maravilhoso e
comtudo simples ! Parece um conto
de fadas, c ó apenas uma historia.
Durante meio século escrevi meus
pensamentos cm prosa e verso, his-
toria, drama, romance, tradição,
satyra, ode e canto, tudo ensaiei;
e sei que não disse a millesima
parte do que tinha a dizer, do que
existe 6m mim. Quando descer ao
sepulcro, posso dizer como muitos
outros : terminei a minha tarefa, mas
nunca : terminei a minha vida ; por-
que no dia seguinte terei de começar
nova tarefa.

Victor Hugo

Federação Spirita Btrazilcira
SESSÃO EM 12 DE FEVEREIRO.

Foi dado para estudo o seguinte
thema:

Os effeitos physicos escasseam ? Na
hypothese afirmativa, quaes as causas
d'isso ? Dever-se-ha provocal-oa ?

Conselho
Perdoa ao quo to olibndeu.
Imita á madeira do satidalo, que

embalsama aquelle que com o seu
machado lhe lbnde o coração. «

Faze como a terra fecunda, que
enche do seus bons, aquelles que
lho rasgam o seio.

Cakia-Muny

7 i.
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X terra atravez dos écnijpos
ÉPOCA DA IRA SI ÇÃO

11
Se, comtudo, quizermos formar uma

idéia approximada do clima e da vege-
tação próprios da phase geológica
que.nos occupa, estudemos as de cer-
tas ilhas do oceano Pacifico, a ilha do
Ohiloé, por exemplo, onde chove du-
rante todo o anuo, e o sol está sempre
occulto por nevoeiros.

O terreno dicto carhonifero contem
duas formações distinctas : a do calca-
reo anthracitoso ou de montanha e
a do gres.

Pelo grande numero de restos de' conchas que elle encerra, concluímos
que se formara no fundo de immensos
depósitos d'agua, mures ou grandeslagos ; epeia uniformidade dos restos
vegetaes encontrados em todas as
zonas da superfície terrena , que a
(liffereiiça de condições climatericas
era quasi insensível de uma a outra
zona.

Diversos polyp03, as cyathophylleas
e as modreroras são abundantes neste
período, bem como uma multidão de
animaes marinhos da ordem dos cri-
noides, que nós designamos com o
nome de encrinücs. Fragmentos de
seus restos se nos apresentam encra-
vados nos mármores conchyliferos des-
te terreno, chamados commuinmente
mármores de Flandres ou da Bélgica.

Finalmente, com alguns crustáceos
e certos peixes , as populações das
águas de então eram completadas por
molluscos de mil distinctas fôrmas,
como os goniatites e os bellerophontes,
que já vinham do cambriano superior,
os terebratulas, cvoiuphales, piriferose productus abundantes e variados.

Os trilobitas quasi que já não appa-
reciam, sendo apenas ainda represen-
tados por algumas espécies do gênero
phillipsia.

O segundo andar da formação car-
honifera, que de ordinário repousa
sobre o primeiro, começa comm um-
mente por pudingiies formados de
restos de diversas rochas e contendo
freqüentemente pedaços gigantescosde mármore rolados.

Algumas vezes esses pudingues são
menos grosseiros c alternam então com
gres, que sempre acabam constituindo

. a parte superior do deposito. Esses gresapresentam innuineras variedades,
sob os pontos de vista das grossurasdos grãos de quartzo e da quantidadedas^ matérias argillosas que encerram.

Elles são freqüentemente micaceos
e schistosos e, além disso , contem
camadas de argilla schistosa e schis-
tos betuminosos, mostrando, em certos
pontos, grande espessura.

E' neste terreno que se encontram
disseminados montões de hula, cons-
tantemente separados dos gres por
leitos de argilla.

A hula deve sua origem a uma ac-
cumulação de vegetaes decompostos,
achando-se, na arg-illa schistosa e gres
que a acompanham, impressões de
plantas e, mesmo, troncos inteiros de
arvores ; e bem assim folhas, peque-
nos ramos e fruetos envoltos em con-
creções ferruginosas.

Esses grandes montões de hula de-
nunciam a existência de immensas
lagoas e intermináveis pântanos, onde
vinham se depositar os restos dos ve-
getaes ; ao mesmo tempo em que a
presença, entre esses restos, dos coraes
lamelliferos, dos grandes cephalopodos
emparedados e dos crinoides nos in-
dica a visinhança dos mares, sem du-
vida separados desses depósitos de
água doce por estreitos cordões lito-
raes.

Innumeras ilhas de grandeza desi-
gual e fraco relevo, constituíam então
a terra firme, nos logares onde depois
surgiram os continentes actuaes.

Os vegetaes que então cobriam essas
ilhas, eram de dimensões extraordina-
rias e pertenciam principalmente ás
cryptogamas acrogeneas, comprehen-
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dendo os fetos e as lycopodiaceas, ás
dicotyledoneas gymnospernas, ás co-
niferas e as çycadeas O calamües e
o lepidodendróh wellheimianum pare-cem caracterisar a mais antiga forma-
ção do período carhonifero, em cuja
parte superior somente apparecem os
fetos arhórecèntes.

Os lepidodendroiis, cryptogamas de
uma organisação elevada, deixaram
muitas vezes, no meio dessas camadas
de hula, troncos completos que attin-
gem até 20 metros de comprimento.

Asconiferas eram representadas porespécies de araucárias, constituindo
um gênero a que deram o nome de
walcliia, e as çycadeas pelas sigillarias
de hastes canelladas.

As hastes desguarnecidas de folhas,
pontudas e coriaceas, das calmitas,
dos lepidodendrons e das sigillarias
davam a essas florestas um aspecto
menos rico que o das actuaes ; na-
quellas havia maior manifestação de
grandeza e força nos indivíduos", mas
tambem uma uniformidade assáz mo-
notona. Nem uma flor vinha fazer
variar o tom da eterna verdura dos
fetos,_ lycopodios ejuncos, componentes
principaes das florestas de então.

Emquanto a fauna aérea constava
somente de alguns insectos alados, co-
leopteros, orthopteros e nevropteros,
os mares, lagos e cursos d'agua en-
cerravam animaes das mais variadas
fôrmas. Os peixes abundavam, predo-minando nos mares os que, pelo poderde seus dentes e de seu systema ossoso,
se assemelhavam mais aos nossos
grandes reptis : eram os esgualos, de
uma familia vizinha á dos nossos tu-
barões, tendo os dentes mais apropria-
dos para quebrar as conchas, onde
elles achavam sua principal alimen-
tação , do [que para cortar carnes
molles, que elles difücilmeiite podiamencontrar ; e nas águas doces innu-
meras espécies, parentes dos esturjões
e pertencentes aos gêneros palumiscuse amblgplerus.

Neste terreno appareceram os pri-nieiros reptis, aos quaes pertencem os
restos fosseis do sauropus primcevus,descobertos nos Estados-Unidos, e do
eosaurus dcadianus cujos vestígios
foram assignalados na ONova Escossia.

Os typos dessa classe se multiplicam
depois nos aphelosauros, atinodons, e
sclerocephalos, em sua maioria da
ordem dos ganocephalos, amphybios
intermediários entre os reptis e os
peixes e que parecem indicar a infan-
cia da creação erpetologica, como os
ganoides a da icthyologica.

Como bem observou Agassiz, os
primeiros seres de cada grupo de
animaes terrenos possuíam duas espe-
cies de caracteres, dos quaes uns em
períodos subsequentes se mostraram
isolados nas classes superiores,ao passo
que outros se tornaram o cunho das
inferiores.

Assim, vemos toda a série animal
prender-se por estreitos elos ininter-
rompidamonte, de modo que, de con-
íbrmidade com as leis eternas porDeus estabelecidas, a vida procedesempre da vida, sem que se torne ne-
cessario admittir-se uma creação par-ticular para cada espécie.

Tambem pertencem a este períodoos labyrinthodoiites, animaes de dentes
cheios de circunivoluções e que esta-
belecem uma passagem dos reptis
propriamente dictos para os batracia-
nos, e bem assim os crustáceos sugado-
res ou xiphosures.

A temperatura então elevada favo-
recia o seu desenvolvimento, bem
como o dos escorpiões, representados
ahi pelo cyclophthalmus bucklandii.

Que lei prendia as condições clima-
tericas da Terra de então, a essa
vegetação uniforme que lhe cobria a
superfície "? A Terra, muito mais aque-
cida que hoje pela acção do calor cen-
trai e sempre envolta em densos
vapores, exercia, sobre os corpos as-
sentados em sua superfície, uma acção
calorifica mais forte que a do sol;

d ahi essa uniformidade de tempera-
tura em todas as zonas de sua super-
fície, essa identidade de condições em
que os vegetaes se desenvolviam.

Biiiz dei Alma
Nesta época de gigantescos abalos

em que os campeões do obscurantismo
e da sciencia sem Deus desfraldam
suas bandeiras, e provocam a combate
os sectários do christiánismo scienti-
fico, os defensores da crença baseada
na razão e nas descobertas scíentificas,
sentimo-nos cheios de ineffavel gozo
quando vemos levantar-se na arena da
imprensa um novo campeão pujante e
vigoroso, capaz de por sua palavra
inspirada, o valor alevantado de sua
linguagem, levar a crença ao animo
dos mais incrédulos, e de fazer que se
recolham aos seus antros tenebrosos
os inimigos da luz.

A Luz dei Alma é um novo perio-
dico spiritista, scientifico, litterario e
de estudos psychologicos, que acaba
de ver a luz em Buenos Ayrss.

Saudamol-o com toda a effusão de
nossa alma.

Agradecemos os números que en-
viou-nos e pedimos permissão para a
permuta.

BBomo-siiuiano

ornaes inglezes aAnnunciam
morte de uma joven de 10 annos
de idade, que foi exhibicla por toda
a Inglaterra com o nome de mulher-
macaco.

Essa infeliz examinada por
muitos membros do corpo medicai,
apresentava realmente muitos ca-
racteres da raça simiana. Seu corpo
era inteiramente coberto de pellos
escuros ; sua face recordava á dos
chimpanzés, sobretudo quando se
contrairia pela cólera; seus pés eram
mais ou menos os de um bugio de
grande talhe.

Trouxeram-n'a do Indo-China,
do reino de Laós, e pela photogra-
phia se reconhece que seus pais
oçcupam o médio termo do homem
para o símio.

Essa creatura não tinha intelli-
gencia patente, e só se guiava
pela intelligeucia rtidimeiitaria a
que chamamos instineto.

Vão aos poucos apparecendo os
representantes do elo da cadeia que
liga o homem ao simio ; embora
protestem os adeptos da lettra da
Bíblia.

A verdadeira religião não teme á
sciencia. Deus é para nós tão
grande estabelecendo leis para a
transformação das espécies umas
nas outras,* como orçando cada es-
pecie isoladamente.

Nccrologia

Deixaram o envoltório terreno no
mez ultimo, nesta capital, D. Clelia
de Magalhães, o major Morin e Octa-
viano Hudson ; a primeira, spirita
convicta e filha de um nosso irmão
em crenças, já fallecido ha poucos
annos ; o segundo, de nacionalidade
franceza, acerrimo propagador da
nossa santa doutrina ; e o terceiro,
notável pelos exemplos de subida cari-
dade que legou-nos.

ComuitiBiicaeao psveo-

plionica

Recebida no grupo spirita familiar d'est:i
Corte— oAmor c Caridade,— em sessão
de J)ezembro de i885.

Médium F. S.

0 céu se tolda, os elementos se
confundem, c a borrasca medonha
parece querer em sua fúria tragar
a frágil embarcação que, com di-
minuta tripulação arrisca-se cm ai-
frontal-a.

Tudo nos annuncia a aurora dos
tempos predictos do despontar da
luz que dá vida, que levanta os fra-
cos quo iam calando, que torna de
aço os peitos dos campeões que se
adiantam na vanguarda do pro-
gresso. Essa luz, repito, começa já
a derramar seus raios csplcndorosos
sobre essa triste humanidade, es-
crava do erro, escrava de suas tan-
tas paixões.

Amigos! Todos vós conhceeis o
sentido da bellissima figura de que
se serviu o Christo, para dizer que
em certa época surgiria n'este pia-
neta unia philosophia então desço-
nhecida, que viria trazer a desunião
nos principies religiosos, e seria a
causa de um grande choque moral
entre aquelles que, dominados por
crenças arraigadas, buscassem fir-
mes e resolutos substituir ás idéias
velhas outras mais conformes com
as luzes do tempo, c aquelles que a
todo transe pretendem antepor-se a
toda ideia nova.

A lueta scientifica já está empe-
nhada, pequena ainda, mas em bre-
ve nas condições de realisar a para-
bola do Christo: Eu não vim trazer
a paz, porém a guerra.»

Os campeões da lei santa que,um
dia, irradiará única sobre todo o
planeta, estão no espaço em seus
postos de espera; c os que hoje ahi
trabalham, nada mais fazem que
desbastar o terreno cm que, com to-
dos os recursos, elles virão confun-
dir o màterialismo; mostrar, com o
seu amor c a vastidão de seus co-
nliecimciitos, a verdade a esses or-
gulhosos que já julgam tudo co-
nhecer.

Sim; meus amigos, grandes con-
flictos se vão levantar entre todas
as potências do mundo, já pela im-
prensa jornalística, já pela palavra,
já pela publicação de obras que en-
riquecerão as vossas bibliothécas,
c já finalmente, pela pratica do to-
das as virtudes, esses mensageiros
celestes que erguerão bem alto no
planeta Terra, o facho luminoso das
verdades contidas nos cinco livros
que Allaukardec, esse bom spirita
feliz, recebeu d'aquclles que, a seu
turno, recebiam de outros mais adi-
antados no conhecimento das ver-
dades eternas.

Que bclla c sublime, irmãos, vai
ser essa lueta! Illustrcs contendores
de um e outro lado se empenharão
cm vencer seus adversários pela for-
ca da intelligeucia.

Preparai-vos para que n'essc
grande dia possaes tambem entrar
no pleito, segundo os postos que vos
destine a vossa graduação espiri-
tual.

Iletirando-mc, permctti que vos
diga: Amai e estudai!

George Wilson,

YS=ií
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A. íovitaçao ou elevam** ai to
dos coepos ao ar

Com esta epigraplio publicou nu
Revista Scienlifica de Puri/., do 12
do Setembro ultimo, o Sr. A. do. Ro-
chás ura longo e importantíssimo
artigo, do qual vamos apresentar um
extracto aos nossos leitores.

E' um signal dos tempos, diz elle,
ousar-se tratar de um tal assumpto,
cm uma Revista da natureza desta.

As experiências do Sr. Crookes
sobro a luz radiante, as prodigiosas
applicaçõcs da electricidade, as ma-
niícstaçõcs extraordinárias"do cha-
mado magnetismo animal, os assus-
tadores resultados da suggestão lan-

çam por torra a maioria das theorias
ate aqui admittidas. o abatem siri-

gulàrmente o orgulho da sciencia
didactica, que, negava a'/priori tudo
o que clia não podia explicar. Às
estigmatisações não foram olhadas
senão como embustes pela maioria
dos módicos, até, que hoje as expe-
ricnciasdcNancy, Pariz o Rocliefort
vieram demonstrar que, cm certas
condições, a acção da imaginação
basta'para determinar o appareci-
monto de chagas no corpo dos hys-
tericos.

Principia agora a haver mais cir-
cumspecoão ; c com razão já so diz
hoje: todo phenomeno é possível,
uma vez que elle se produz : e a pri-
meira cousa que nos cumpri1 fazer 6
assegurarmos-nos se elle realmente
se dá.

A verificação não é sempre fácil,

precisamente porque os phenomenos
singulares não são habituacs; e cm

geral está fora do nosso poder vepro-
duzil-os á vontade para estudal-os
bem; mas ninguém poderá pôr era
duvida a existência das auroras bo-
rcaes por não tel-as visto, por não
admittir a explicação que dellas se
dá ou por não tel-as ás suas ordens.

Ha certas regras criticas cuja ob-
servação conduz-nos, se não á cer-
teza absoluta que só se encontra nas
verdades mathcraaticns, pelo menos
á certeza histórica; e uma obser-
vação reiterada prova tanto como
uma experiência que se possa repetir
atodaahora. Suppondeum aconte-
cimento que se tenha produzido
centenas de vezes, (mi presença de
numerosas testemunhas, nas mais
diversas circumstancias de tempo e
de lugar, e cuja realidade pareceu
tão incontestável aos homens escla-

""recidos do todas as épocas e paizes,
cpie tinham um interesse prulissio uai
em estudal-o, que elles o admittem
sem reserva, salvo darcm-lhc cxpli-
cações diftcrentcs; seria razoável
classifical-o entre as fábulas, pelo
simples facto de se o não querer ex-
aminar? Tal é o caso da Imitação.
isto é da propriedade que, ás vezes,

possuo o corpo humano de cr-
guer-sc sem uma causa visivel, e
fluetuar por algum tempo nos ares.

Do todos os factos maravilhoso.'-
nenhum, certamente se nos aii-
gura mais em contradicção com
o que chamamos leis da natureza,
e melhor se presta á charlatanèria
duo esse da le vi tação.

Proval-o seria abrir larga brecha,
no muro que nos separa do desço-
nhecido, e de um só golpe inutilisar
todas as discussões, sobre os pontos
de detalhes relativos a factos do
mesmo gênero, que hoje tão viva-
mente prcoecupam os espíritos isen-
tos de prejuízos. »

Depois cita o auctor quarenta e
tantos factos de levitação aconte-

los eín tomnos ti ir;ares dilferon-
tes, c attestados por homens acima
de toda a suspeita, illustres profes-
sores, homens notáveis por seus co-
nhecimentos, padres da igreja, etc,
etc.

Entre elles o que so dava com
Thcreza de .lesas, por ella mesma
descripto nos seguintes termos:

<< Ás vezbs, meu corpo so torna tão
levo que meus pés deixam de tocar
o solo. Emquanto meu corpo penna-
ncCC em Cxtasi, lica como morto e
na impotência de praticar actp ai-

gum; conservando-se narattitudo
em que fui siirprehendido. Ás vezes,
me é possível oppor alguma vesis-
tencia, mas é o mesmo que liictar
com um gigante, e a conseqüência
é dobrar-me ao cançaço. Outras
vezes todos os meus esforços são vãos;
minha alma é arrebatada, minha
cabeça, segue-lhe o movi mento, e
meu 

'corpo 
também, muitas vozes,

se eleva, de tal modo que hão mais
toca o solo. Se ou quero resistir,
uma pressão enorme vinda de baixo

para cima me ergue do chão. »
Depois o distineto collaborador da

Revista assim termina o seu artigo :
« Concordarão (pio eu não tran-

sigi com as dilTiculdades ; apresen-
teifactosinverosimeis, masapoiadòs
cm auetoridades da mesma ordem,

que as que nos fazem aceitar todos
os outros. Sem um criteritim seguro

para separara verdade da mentira,
não vim sustentar uma these, mas
expor imparcialmente as pecas de

i um processo.
.Me parece, entretanto, que o con-

juneto de tantos testemunhos devem'produzir 
no espirito do leitor im-

parcial, se não a convicção, ao
menos a duvida a respeito de sua
negação ou aceitação, condição que
sempre conduz o homem a buscar,
conhecei' a verdade.

A liYpothcse de um embuste ou

movimento são, noostado ordinário,
destinados á marcha ; mas quando
;, alma predomina sobre o corpo, o
q uc neste o elemento aeriforme so-
brepuja os outros, a ave. se desen-
velvo, nelle, por assim dizer, venço,
u bruto e, descnbaraçando-so de seu
cuvoliicro, se atira ligeiramente
para ;t luz quo e attrahe. ( Mysliço,

mido que merece reparo, é aquelle
em que diz o illustre articulista
]UG a imaginação produz lendas

¦itíennttiaties C lacuiaauvs itw'»^
los mmlicos) publicado ern 187.5 pela
Vcademia real da Bélgica, M ühar-

una aliucinacão geral óinadmisde i
sivel ; pondo de lado a parte que
queiram attribuir ao exagero o ás
legendas, ticainos sempre em pre-
sençà de um facto cuja probabili|
dade, histórica não se pôde contestar.

È' um facto que não podemos re-

produzir á vontade, que só se nos
apresenta quando circuinstaneias
favoráveis concorram para que se

possa dar, e em cujo estudo devemos

proceder como com o das verdades
mathematicas, que se não podo de-
monstrar directamente. Exarai-
nc-se, pois, se não existe alguma
força capaz de produzir elleitos ana-
lõgos e, para isso, passemos em ro-
vista as diversas explicações ([tio se
tem dado da levitação ; porque,
cumpre confessa,1-0, esta questão,
ainda tão pouco conhecida no
mundo scientilíco franecz, está.
sendo objecto, sobretudo no estranf.;
geiro, de certo numero de trabalhos
importantes.

A doutrina catholica tem recorrido
segundo os casos á intervenção di-
vina ou á intervenção demoníaca ;
a maioria dos fakirs da Índia e*
dos spiritas da Europa recorrera á
uma intervenção das almas dos
mortos.São hypothescs que escapam
ao domiuio scientifico ; combatol-as
seria exceder nosso direito, muito
mais quando não podemos fornocojj
uma explicação mais plausivol, porl
que nenhuma dellas ó absurda:
àppróval-as seria desconhecer pré!
maturamente a efficacia dos metho-
dos positivos, que têm dado ultima-
mente tão magníficos resultados.

Segundo GmiTes, os organs do

,,._ /['. cap. XXIII. lóm.ÍT, pg.
:i(')7.)

ISsta theoria foi adoptada e npre-
sentada do um modo menos bizarro

poralgunsspiritasquesüppõenique
o pcrispirilo, se desprendendo do

Corpo,oarrastacomsigó.Bllesappvo-
ximam esses phenomenos do das
sensações do VÔO aéreo durante o
soneto,seusuçõesquasi geraes, muito
destinetas om certas pessoas e ainda
mal explicadas.

Em um estudo notável sobre, as
nfcriniiiailes. e faculdades diversas
,1

bonnier Deoatty explica a levi-
tacão suppondo qne se produz uma
repulsão electrica entre o solo eo
corpo do indivíduo, cuja densidade
foi diminuída poi' uma inchação
hysterica. Essa. inchação, porém,me
parece muito diminuta para pro-
düzir tal effeito.

Entretanto M. Charb.onnier se
approximon da theoria pliysica mais
verosimil.admittindounia repulsão.
Experiências recentes e precisas
executadas em Inglaterra pelo Sr.
Crookes mostram, com eileito, que
o organismo de certos indivíduos

podo dar nascimento a uma forca

particular, capaz de obrar á distancia
e sem intermediário visível sobre
objectos inanimados, força cujas va-
riàcões elle, mediu por meio de ba-
lanças precisas. Os resultados até
aqui obtidos são fracos ; mas tam-
bem quando Galvani se divertia cm
fazer dançar rans, não previa qué
ura século depois, essa força apenas
perceptível que elle descobria, illu-
minaria Pariz. »

Tal é o resumo do importante
artiiro do Sr. A. de .Rochas, sobre o

qual nos permittirão fazei'
coiisuleracõt

'—' ¦* i

no corpo dos bystericos. i\rão é um
simples acto de imaginação o appa-
recimento efessas feridas, mas um
resultado da accuinulação de fluido
magnético no ponto em que a pes-
sôa espera lhe venha apparecor uma
ferida. O pensamento obra ahi como
uma força impulsora, e inconscion-
temente dirige os fluidos de sou
organismo para esses pontos cm cpie
o phenomeno se tem de manifestar.

E' por isso que o pensamento
lixo de sermos atormentados por
um mal dá, muitas vezes, lugar á N
manifestação cPcsse mal cpie sé)
existia em nossa imaginação.

Notável eoiiversito

O Revru. Sr. Snyder, ha bem

pouco tempo um dos maiores adver-

sarios do spiritismo, foi nomeado

presidente da nova Sociedade de

Estudos Psychicòs fundada em São

Luiz ( Estados-Unidos). E' já a

terceira sociedade sabia incumbida

de estudar os importantes pheno-
menos do ospiritualismo moderno ;
e o nome do Sr. Snyder é uma ga-
rantia da imparcialidade que hade

presidir ás suas decisões.

Que desses centros de luz a ver-

dade consiga espargir-se pelo mun-

do, é o que mais ardentemente

descíamos.

ligeiras

JL_ principio corrente em physica
(pie os corpos carregados de elec-
tricidade da mesma natureza se
repellem, e os que têm tinidos con-
trarios se attrahem. Ora essas idéias
de dous fluidos olootricos antago-
nieos estão hoje banidas da seien-
cia, (pie só admittc um mesmo
fluido electrico em dous dillerentcs
estados de condensação ; por con-
seqüência, o lluido positivo não é
mais que a electricidade conden-
sada, e o negativo mula mais que
a rareféita; e...o principio pbysico
pode ser enunciado' assim : dous
corpos contendo electricidade con-
densada se repellem ; se um a tiver
condensada e o outro rareféita, ei-
les se attrahem. E' simples fazer
passar o estado rarefeito ao con-
densado carregando o corpo de flui-
do, e, portanto, transformar em
repulsão a attracção que a terra
exerce sobre os corpos que existem
em sua superfície, augmentando a
tensão electrica cPestes.

No estado do extasi o corpo hu-
mano está carregado do fluido elec-
tro-magnetico, cuja tensão pôde
attingir ao ponto do provocar uma
repulsão da parte do solo, a qual
tenderá a levantar o corpo, sem que

¦ o seu peso especifico seja sensivelmente
modificado.

Um ponto do artigo acima resu-

MB-.UOR.\^I>Ull

Aqnellas pessoas quo desejarem so
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem .seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação cpie segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) comendo a theoria de todos
os gêneros do manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância cora o Spiritismo.'

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espíritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientífica) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que c o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
queiras resumos da Doutrina Spirita.

Todas estas obras achara-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier

71, RUA DO OUVIDOR, 7}
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O DR. JOAQUIM CARNEIRO
UE CAMPOS

Membro-Titular-Fundador e Presidente
da Associação Spirita Brasileira

No dia 18 de Janeiro deste anno
(1886) desprendeu-se de seu invo-
lucro terrestre na capital da pro-
vincia da Bahia um dos nossos mais
conspicuos irmãos, o Dr. Joaquim
Carneiro de Campos, bacharel em
sciencias jurídicas c sociacs pela
Faculdade de Pernambuco.

Caracter elevado, amigo exom-
plar, esposo desvelado o pai estro-
moso, alma beneficente, intellig-en-
cia cultivada, o dotado das nobres
qualidades do coração, foi um dos
poucos que mn 1865 na Bahia com
seu esclarecido critério dou teste-
miinho das altas verdades da su-
blime c consoladora doutrina do
spiritismo, tendo então, entre
outros, por companheiros no estudo
o indagações, que nessa epocha co-
maçaram a fazer-se na Bahia sobro
essadoutrina,duasintelligcnciassii-
periores, que de suas crenças deram
sempre irrefragaveis provas, um
lio largo circulo de seus amigos
(ò Dr. Álvaro Tihcrio de Moncorvo
e Lima) e o outro na imprensa
(o Dr. Ignacio José da Cunha), os
quaes ha muito foram receber de
Deus o prêmio de sua bôa vontade
c de suas virtudes, porque, effécti-
vãmente, foram bons, inspiraram
toda a confiança e partiram deste
mundo, como agora acaba dc fazer
o nosso prezado irmão spirita, Dr.
Joaquim Carneiro de Campos, dei-
xando ligada a seus nomes terrenos
uma memória digna de toda a cs-
tinia e da maior veneração.

De uma carta da Bahia, escripta
por pessoa muito authorisada e cri-
tçriòsa, extrahimos os seguintes
expressivos trechos sobre a dôr e
saudade que produziu o passamento
desse nosso prezadissimo confrade :
—« Essa dòr e essa saudade têm,
porém, um doce consolo na espe-
rança de que aquelle, cuja ausência
hoje lamentamos, guiado pela su-
hlinve doutrina do Spiritismo, con-
seguiu nesta encarnação progressos
para o seu espirito e os adianta-
mentos em sua carreira que Deus
concede aos espiritos que, nas suas
encarnaçoes, não se esquecem da
divina caridade e do caminho do
dever.

« Deixou esta vida com a cora-
gem e serenidade d'alma de quem
sabe que não se perde um só dos
benefícios que so faz neste mundo,
,e que não ha tribulações nem la-
grimas que so esqueçam. »

01 )r. Joaquim Carneiro de Campos
prestou muitos e importantes ser-
viços á propagação do Spiritismo
na Bahia ; era Membro-titular-fuii-
dador o presidente da Associação
Spirita lirazileira.

Brazil — Rio dc Janeiro — 1HHU — Marco — 15 M. 80

EXPEDIENTE
A 31 «lo corrente a Federa-

cito Spirita Brasileira ceie-
•irará com nina sessão magna
o anniversario do illustre
coordenador dos principiouda doutrina spirita — Allan-
kardec. na sala dc suas ses-
sites, á rua do Hospício n.
14*.

Entrada franca.

OS MUNDOS E SUAS HUMANIDADES
Perlustrando desasombrada os

planos do infinito, desvendando,
com os seus aperfeiçoados instru-
mentos de observação e com o au-
xilio de rigorosas experiências fei-
tas nos gabinetes, os segredos da
constituição dessa myriada de
pontos multicolores e fulgentes que,
quaes preciosas pérolas, rubis e
diamantes, scintillam sobre o mau-
to azul do íirmamonto , mundos
gigantescos, sócs csplendorosos cm-
torno dos quaes gravitam infindos
c variadissimos systemas de pia-
netas e satcllites ; reconhecendo a
diversidade das condições de liabi-
tabilidade desses difterentes mim-
dos, condições que variam em uma
escala, cujos extremos a nossa itna-
ginação ainda não pode compre-
hender ; a sciencia moderna, essa
victima das calumiiias da ignoram-
cia infatuada, abriu novos hori-
sontes ao estudo da philosophia
natural, alargando os limites que
circumscreviam as nossas idéias
acanhadas sobre a grandeza e mag-
nificencia da creação ; modificou
completamente as concepções mo-
raes e religiosas do homem do pre-
sente , fazeudo-lbe ver nesses
mundos a sede do desenvolvimento
de outras tantas humanidades, as
diversas moradas da casa do Pai
celestial , segundo a linguagem
imaginada do sublime philosopho
de Nazareth.

Estudando as constituições mais«
ou menos fluidicas, menos ou mais
materiaes c grosseiras d'esses mim-
dos, com os quaes devera estar cm
relação estreita os meios de vida e
os corpos dos seres que os habitam;
reflectindo no desenvolvimento in-
tellcctual e moral desses seres, que
deve ser tanto maior, quanto fòr
menor o constrangimento exercido

por esse envolucro material, que
lhes serve de instrumento de pro-
gresso ; nossa razão fica atordoada
e não pôde formar uma idéia, sequer
approximada, do grau de atrazo
de uns, e do grau dc elevação a
que outros já têm attingido.

Sem deixarmos os limites do
nosso systema planetário, devendo
o corpo do homem estar em relação
com a densidade e grosseria da ma-
teria constitutiva do planeta; que
variedade já se nos manifesta nos

graus de adiantamento dessas hu-
manidades ! Que predomínio de
sentimentos de animalidade o de

paixões brutaes no homem dc Mer-
curió ! Que elevação, que deli ca-
deza de sentimontalidade , que
esplendido progresso intellectual e
moral no habitante de Júpiter !

Que novos gosos variadissimos
lhe. virão das impressões, que nelle
nvoduzem as vibrações do cther que
nos passam desapercebidas, por não
dispormos de organs para apre-
cial-as !

Mas, porque seremos nós còrifi-
nados no mundiculo atrazado, chã-
mado Terra? porque foi o homem
de Mercúrio lançado em uma mo-
rada de tanta dôr e sotfri mentos,
ao passo que a outros coube ir viver
em mundos felizes, nesses verda-
deiros edens onde o seu progresso
se pode fazer fácil e rapidamente ?
Não irá essa desigualdade de con-
dições em que vivem seus filhos,
todos creaturas suas, todos com
igual direito ao seu amor, ferir á
idéia de justiça infinita, attributo
imprescindível da força omnisciente
e omnipotente que creou e dirige os
destinos de universo ?

A tão formidável interrogação só
ha uma resposta racional, satisfa-
toria e consoladora : é a da reen-
carnação, ensinada pelo spiritismo.

Os mundos disseminados na im-
mensidade são escolas e peniten-
ciarias, onde viemos expiar as
nossas faltas, estudar e progredir
sob o constrangimento da matéria,

para merecermos a dita, que já
alcançaram os que nos precederam
na vida ; para collocarmos-nos nas
condições de poder penetrar no seio
de outras humanidades mais àdian-

tadas que a nossa, onde iríamos
lançar hoje a desordem, se para lá
fossemos com as paixões e senti-
mentos ruins, que ainda nos obs-
curecem as vistas d'alma e enchem
de escolhos o nosso caminho.

Lutemos. De nós só depende o
nosso futuro. Combatamos sem ces-
sar nossas más inclinações; e quanto
maior fòr o nosso esforço, maior
será o auxilio que nos prestarão
nossos irmãos invisíveis, para rom-
permos os laços que nos prendem
aos mundos de provas e expiações,
e aportarmos a essas plagas ven-
turosas onde reinam a verdade, a
justiça e o amor fraterno.

Semeemos o bom grão, espalhe-
mos os ensinos do Christo pela pa-
lavra e sobretudo pelo exemplo, e
ainda que não possamos vêr, nesta
nossa tão curta existência terrena,
o frueto dos nossos esforços, leva-
remos para a outra vida a paz e a
satisfação da nossa consciência, e
deixaremos aos nossos suecessores
materiaes de lei, pedras escolhidas,
para que elles levantem o templo
cm que, congraçada em uma só
família, a humanidade hade render
ao Pai o verdadeiro culto que lhe
é devido, o culto único que Jesus
aconselha : o amor de todos por
todos, c o amor de Dens sobre todas
as cousas.

Tliese de concurso
Recebemos e agradecemos de co-

ração um exemplar da — Tliese de
concurso á cadeira de portuguez do
2" ao 5° anno do Externato do Im-
perial Collegio D. Pedro 2a, apre-
sentada polo Sr. Viriato de Souza
Guimarães, tractandodesenvolvida-
mente e com proficiência da — tngjr-
phologia e collocação dos pronomes
pessoaes.

Consolations
E' este o titulo de uma impor-

tante brochura publicada pela Sra.
G. D. C. J. cm Pariz, e dedicada
á memória do grande philosopho,
Allan-Kardec.

Em linguagem clara e resumida
a auetora demonstra a grandeza e
subido alcance, da philosophia spi-
rita, o modo de exercer a mediuni-
dade, c o consolo que a nova dou-
trina traz aos que soffrem.

Agradecemos o exemplar com
que fomos mimoseados.

¦'¦y
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ÉPOCA DE TRANSIÇÃO

III

O terreno peneano ou permeano sue-
cedeu ao carbOnifero ; elle compõe-se
de uma serie de camadas numerosa e
variada, segundo os pontos em que
tem sido estudado, de grés differentes,
Schistos betuminosos, calcareos cora-
pactos ou magnesiferos e mames.

O grés verinellio, formado de arkose,
isto é de ura grés malhado, constitue
a base d'esta formação, base sobre que
assenta o grés vosgio, rocha arenacea
da mesma còr.

A diversidade que nos offerecém o.s
andares d'este terreno, não nos per-
raitte julgar da extensão que então
tinham os continentes.

Sua fauna não é claramente dis-
tineta da carbonifera; comtudo jã pa-
rece que a vida vai n'ella perdendo de
seu poder brutal, e com esta diminui-
cão do predomínio da matéria as fa-
culdades intellectuaes crescem.

Muitas famílias zoológicas vindas
da idade precedente, jã aqui se mos-
tram era sensível decadência.

Os crustáceos tem para represem
tantes, no período de que nos oecupa-
mos, numerosos entomostraceos ; e os
primeiros decapodos e isopodos vem
oecupar o lugar dos trilobitas, que
quasi jã não são vistos.

O platysorrius gibbus, peixe de um
novo gênero da ordem dos ganoides.
apresenta-se então.

A fauna malacologica affecta uma
physionomia, que marca uma transição
entre a da época que fiada e a que vai
começar. A oslrea, a myoconcha e a
panopcea, entre as conchas, e a espe-
cie horridus, entre os produetus, são
typos novos e característicos do pe-
riodo peneano.

A flora distingue-se perfeitamente
da dos terrenos precedentes, e contava
os últimos representantes dos gêneros
lepidodendrons, sigilaria e noegge-
rathia. Entre os fetos dominavam os
arborescentes.

As palmeiras, as scitamineas, as co-
niferas formavam densas florestas, e
as dicotyledoneas já se mostravam tão
abundantes como as monocotyledo-
neas.

Que causas produziram tão grandes
modificações, entre os terrenos que
acabamos de passar em revista ?

A energia do fogo central e a pouca
espessura da crosta solida do globo
davam lugar a fracturas, erupções de
rochas fundidas e desnivelamentos do
solo, donde a deslocação dos mares e
lao'ôas, a submersão das ilhas exis-
tentes e o levantamento de novas, de
uma constituição differente das pri-
meiras.

Esses desnivelamentos, unidos ao
decrescimento continuo, e muito mais
pronunciado que hoje, da temperatura
do planeta, modificavam as condições
climatologicas e cora ellas a natureza
do componentes de cada terreno, bem
como as formas materiaes sob qne se
manifestava a vida.

A extensão oecupada. na superfície

terrena, pelos differentes depósitos da
época de transição, não é ainda conhe-
cida, porque i s observações só se tora
limitado a alguns paizes, havendo es-
capado d'ellas continentes inteiros.

O terreno cámbrianò, cuja espessura
pôde ir a 3.000 metros, mas que rara-
mente vai além de 500, encontra-se
na Inglaterra, Bohemia, Suécia, No-
ruéga, Estados Unidos e Canadá.

O silüriano inferior se apresenta na
parte septentrional e meridional da
França, na Inglaterra, nas serras Mo-
rena e das Asturias (Hespanha), na
Bohemia, Suécia e Noruega, nas visi-
nhauças de S. Petersburgo, dos lagos
Ladoga e Ouéga e da cadeia do Ural
(Rússia), nas margens do S. Loureríço
e no valle superior do Mississipi (Ame-
rica da Norte) e em grande extensão
da America do Sul.

Foi nesse sub-periodo que se levan-
taram as collinas de Longmmd, na
Inglaterra.

O silüriano superior é abundante
na Inglaterra ; mostra-se na França,
ilha de Sardenha, íiespanha, Tyrol,
bordas do Rheno, Hollanda, Suécia e
Noruega, Rússia, Bohemia, Estados
Unidos, etc. N'este tempo surgiu o
systema de montanhas do Westmore-
land e do Hundsruck, na Inglaterra e
aa Baviera.

O terreno devoniano, cuja espessura
varia entre 300 é 1.500 metros, se en-
contra na Gran-Bretanha, França e
Rússia ; a elle pertence o .systema dos
balões dos Vosgos e das collinas da
Normandia.

O terreno carboniferò se mostra
muito espalhado na superfície terrena,
formando bacias isoladas, mais ou
menos consideráveis, na Inglaterra,
Escossia, Irlanda, França, Bélgica,
Allemanha, Rússia e, mesmo, sob os
gelos do polo boreal ; parece, porém,
que a America possue depósitos muito
mais ricos que o.s da Europa ; elles
tèm sido descobertos nos Estados Uni-
dos, Peru, Bolívia, .sul do Brazil, etc.

Nas partes mais aiistra.es do Brazil,
nas províncias do Paraná, Santa (Ja-
tharina e Rio Grande do Sul, se en-
contram bacias carboniferas, entre a
costa do Atlântico e a grande aresta
gneissica do immenso terraço conti-
néntal.

A jasida de Jaguarão mede 80 sobre
48 kiíometros e offerece, nas camadas
mais baixas, carvão comparável ao
de Newcastle por sua superioridade.

As fôrmas dos fosseis ahi cucou-
trados se approximara das dos depo-
sitos do período carboniferò e do car-
vão das formações triassica e jurassica.

O terreno peneano attinge até '200
metros de espessura, e se apresenta
muito desenvolvido na Inglaterra e na
Rússia.

A espessura geral dos depósitos de
trausição sobe, em media, ix 37 kilo-
metros, tendo-se operado essa formação
era ura período de cerca de 17.400.000
annos, segundo os cálculos de Hceckel
e Darwin.

vezes, pelo bramir dos elementos enfu-
recidos.

Ao lado dos molluscos cephalopodos
e bracbyopodos abundavam os crus-
tacebs, de entre o.s quaes prendiam a
attenção o.s trilobitas, (pie nascem e
morrem com a época de transição ; e
os zoopbvtos, compreheiidendo as
nicriuas, 

'essas 
flores inineraes ani-

madas (pie boje formam o mais curioso
ornamento das nossas collocções pa-
leontologicas.

Nas immensas florestas de então,
nas quaes, ao lado de algumas dicoty-
ledoneas gyranospermas, predomina-
vãrn as espécies vegetaes das ordens
inferiores, como fetos, lycopodios e
equisetos : nenhum maininifero vinha
com seus gritos perturbar-lhes a tran-

quiilidade, e apenas alguns reptis de

pequeno talhe prenunciavam a pro-
xima vinda dos bizarros e gigantes
saurianos, cujo império vai começar.

Dividem os geólogos a época secun-
daria em três períodos distinctos : o
triassica. o jwrassico e o cretáceo.

Vamos estudal-os assim divididos,
como fizemos com os precedentes.

O soaiino alais plantas
c o iiiaiguetlwmo

soffredor, lançamos-llie inconscien-
temente, uma corrente fluidica que
vai adormecer as magnas d'essa
alma dobrada ao peso da dor.

E' pelo magnetismo que a crea-
cão se liga em um só todo, tendo
para centro Deus ; por elle que cen-
implicaremos nossas forças para
vencer as provas, por que temos de
passar em nossas vidas, e eonquis-
tar a felicidade dos eleitos.

ÉPOCA SECUNDARIA

Acabamos de assistir ao nascimento
e à infância da creação orgânica no
nosso planeta ; vamos entrar no es-
tudo de uma nova pha.se de sua his-
toria.

Sujeita em todos os seus pontos a
urna mesma temperatura, a superfície
terrena era então quasi toda coberta
de pântanos, lagoas e extensos mares,
povoados de peixes de uma organisa-
ção especial entre os quaes primavam
os ganoides, assim chamados por causa
do pollimento e regidez de suas es-
camas, preservativo de que se ser-
vi im contra as tantas causas de des-
truição, que encontravam nos oceanos
do mundo antigo.

Nem uma ave, librando-se no ar,
soltava uma nota alegre no meio d'essas
paisagens sombrias onde o silencio do
ermo sô era interrompido, amiudadas

E' facto de observação quotidiana
que as folhas de grande numero de

plantas, que durante o dia se ex-

pandem horisontalmenteou dirigem
suas pontas para o alto, logo que
o astro do dia desapparece no hori-
sonte, inclinam-se sobre o seu pe-
ciolo e pendem para o solo.

Poeticamente deram a esse phe-
nomeno o nome de somno das piau-
tas, denominação que nos parece
imprópria e capaz de induzir a
erro.

Com effeito, o somno é um pheno-
mono physiologico devido á certa
modicação experimentada pelo or-
ganismo do animal ; ao passo que
esse movimento das folhas das plan-
tas é a resultante da acção de forças
externas, sem que o sou organismo
sòffra com isso modificação ai-
guina.

Por muitos modos se tem procu-
rado explicar esse phenomeno; e
nós cremos dever também apresen-
tar a nossa opinião. Duas forças
attrativas obrando em sentidos con-
trarios, actuam sobre os corpos
assentados na superfície terrena : o
Sol e a Terra ; se durante o dia o
fluido clectro-magnetico solar ènri-
queue a nossa atmosphera, produ-
zindo essa attracção para o alto ;
durante a noite predomina a acção
terrena, e os corpos que não tem
uma posição fixa, como as folhas
das arvores de finos peciolos, pen-
dem para o solo.

E' o magnetismo, sempre elle,
esse agente da attracção universal,
a causa de todos os phenomenos
naturaes; é elle o agente de que se
i.crve a força creadora para produ-
zir tudo o que observamos na na-
tureza.

Elle prende em um só systema
todos os mundos que povoam a im-
mensidade; liga os corpos ás super-
ficies dos planetas, produz os movi-
mentos de rotação e translação dos
corpos celestes ; attrahc uhumidade
rica do saes da crosta terrena para
a radicela das plantas e fal-a subir
atravez de seus tecidos; faz que
pelos stomas o ar penetre no inte-
rior dos vegetaes ; attrahe o pollen
para o estigma na época da fecun-
dação; desperta nos animaes o de-
sejo da proercação, etc, ete.

Quando consolamos a um ente

Um facto ale transílguraçit*

Todos os que tem lido o Novo Tes-
tamento, se devem lembrar do pheno-íneno da transfiguração de Jesus no
Thabor, apresentando-se, aos olhos de
três dos seus discípulos maravilhados,
com todos os attributos de sua eleva-
ção e grandeza. Toda essa fôrma apa-
ratosa e brilhante é produzida pela
condensação de fluidos apropriados,
attrahidos pela vontade do espirito.

Essas manifestações são muito raras
e só podem ser produzidas por espiri-
tos de grande elevação.

Também não pertence a essa cate-
goria tão alta o facto de que damos
noticia. Elle se refere a simples modi-
ficações nos traços physionoinicos de
um indivíduo, fazendo-o desconhecido,
ao mesmo tempo era que recorda aos
assistentes as feições de um outro in-
dividuo.

O magnetisador humano, os Donatos,
os Hansens, etc, jã tem conseguido
isso em suas experiências, dando a
uin joveti a physionomia perfeita de
um velho, de uma dama, etc.

Não é um facto de difficil explica-
ção, pelo magnetismo elles produzem-
n'o, por intermédio dos nervos que
vão ter aos músculos, dando-lhes a
contracção ou a dilatação necessária,
para que o rosto do indivíduo tome a
physionümiá desejada.

Os espíritos, magnetisadores invi-
siveis, podem conseguir o mesmo re-
soltado ainda com mais facilidade.

Vamos ao facto :
De ha jã tempos a esta parte vivia

o Sr. M., morador em um dos arra-
baldes desta cidade, procurando es-
quecer as saudades que lhe pungiam
a alma, pela perda de um entesinho
querido, uma filhinha que lhe mor-
rera aos quatro annos de idade. Tinha
elle um outro filho menor, que não
chegara a conhecer sua irmansinha.

Os dous meninos apresentavam
muitos signaes physionomicos distinc-
tos, aquella tinha os olho3 negrov
este castanhos ; aquella as faces rosa-
das e nariz um pouco aquilino, este
as faces pallidas e o nariz direito;
além disso, os gênios e os modos eram
totalmente differentes.

Um dia, depois que o Sr. M. come-
cou a fazer um estudo serio do spiri-
tismo, estando elle com sua família k
mesa , notaram todos a transformação
que se operava na physionomia do
pequeno . suas faces tornaram-se ro-
sadas, seus olhos negros, seu nariz
aquilino, a voz mudou completamente
representando-lhes a da fallecida. O
menino levanta-se, dirige à- sua mãi,
a Heu pai e seus irmãos as expressões
que aquella usava em vida, e o que é
ainda mais notável, elle que apenas
soletrava, abriu um livro e leu, como
sua irman já o fazia.

Horas depois encostou-se triste &
uma janella, fitando o Armamento, e
tornou ao seu estado normal.

Toda a família, iuclusive os fâmulos,
testemunhou o facto , e portanto e
inadmissível ahypothose de uma allu-

l cinacão.
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1MNCIIRNO
Pronunciado pelo lllm. Sr. Dr. Dias da

Cruz,na sessão da Federação Spirita lira-
fileira de 16 de Fevereiro de 1886, cora-
memorativa do passamento de D. Maria
B. C. Haptima.

Reunimo-nos hoje, senhores, paracommemorar um passamento.
0 que vae ser dito agora por um

só não significa pensamento indi-
vidual, mas os sentimentos da com-
munlião : sou com effeito na hora
presente o representante da Fede-
ração Spirila Brazileira.

Urna que encerrava preciosos
aromas, vaso que continha do pen-
samento essência primorosa partiu-
se a pormittir voejar ao espaço
essências e aromas. Onde te cha-
mam, oh ! essência 1 Que caminhar
tão rápido é este ! que fuga preci-
pitada ! ? Tardavam-te já por ven-
tura os gozos ethereos, a que era
empecilho a argilla que te aprisio-
nava ')

Tosca embora esta, e encanecida
pelo perpassar de 65 revoluções
terrestres, ainda assim era relíquia
sagrada, companheira fiel de dores
e do alegrias dos que com ella
conviveram f

Revoltas te-te, oh ! essência, con-
tra a urna, porque, ella roubava-te
o teu mais precioso dom—a liber-
dade ?

E' que esqueceste talvez que
tudo exige appréh diz agem—o livre
alvedrio, como a sciencia dos ho-
mens.

Não ves tu, oh ! alma, que quanto
mais fortes eram os apertos dos gri-
lhões, tanto mais dulçorosas hoje
são as frouxidões da liberdade ?

E que leveza é esta ? Porque tão
sem peias podes te altear ás vas-
tidões do espaço ? Não vôs que a
argilla ficou-se com o que em ti
pesava e te fazia gravitar ? Não vôs
que te foi ella arma, instrumento
e meio 1

Gratifiea-a, pois, com a tua me-
moria, mas não a chores nem a
desprezes: corre lesta a te envol-
veres 110 banho de luz, para onde
te chamam os votos e os sentimen-
tos de todos nós ; mas de lá, das
proximidades do foco do bem e da
felicidade, deixa que se irradie
sobre nós uma centelha de teus
gozos ; deixa que possamos entre-
ver a tua felicidade, mesmo atravez
da atmosphera deste planeta que
é peso e que é treva !

Nós, teus irmãos pelos laços da
crença, nós teus filhos e teus netos
pelas prisões da carne, nós todos
que sabíamos quanto alivio davas
ao infeliz atormentado pela moléstia
com o fluido benéfico que sabias
attrahir a ti, nós não te choramos,
alma bemdita !

Como chorar quem, abandonando
as lutas impuras da matéria, cor-
reu ás lutas gloriosas da espiritua-
lidade ? Como chorar quem foi
crear olhos para saber ver, coração
para saber sentir 1

Olha e reflecte. Onde te achas ?
São vallos sem outeiros limitro-

phes, campinas sem horisonte, ter-
ras onde jamais encontras marcos
que lhes sejam términos. E o queserá isto? E'o infinito que entre-
vôs.

Pois bem, sorve a largos haustos
esta atmosphera bemdita que te
cerca, avigora-te neste meio queé—a vida—-para vires depois, re-
nascendo, impulsionar ao progresso
teus irmãos— os terrenos;— paravires envolvei-os nos afiectos que
só pôde emprestar a missão do bem !

Nói não te chovamos : a menos
qu i não chames choro ás lagrimas
adamantinas que deixamos rolar
do escrinio de nossos affectos. .>a0;
essas lagrimas que percebes não
são o soluço entrecortado da dôr,
mas a expansão do prazer pelo queentrevemos que tu gozas ; não são
os estertores angustiosos por au-
zencia que é só apparente, mas os
brados suaves de um affecto quenós chamamos—a saudade !

Recebe, pois, estas lagrimas,
sem receio de que sejam ellas impia
revolta contra o Supremo legisla-
dor ; recebe-as, e depois de distil-
ladas na serpentina de teu coração
recambia-as com a pura diaphanei-
dade que só podem dar os que se
acham na região que hoje pene-
trás.

Repletos desta fé que tonifica as
fibras d'alma, aspirando encher de
amor o coração lacerado, procura-
mos erguer coração e pensamento,
erguer, erguer, mais c mais ainda,
até que aos pés do Altíssimo possam
ascender.

Então Elle lera: Senhor, vós que
sois pae de todas as creaturas, vós
que doaes eom munificeiicia só di-
vina, vós que espreitaes os momen-
tos de humildade para dardos o
perdão que com pouco se obtém,
estendei, oh ! Deus, vossas graças
sobre Maria. A mãi de Agostinho
tanto vos supplicou que afinal
transformastes um pagão em um
converso, que de um libertino fi-
zestes ura anjo de pureza ; nós não
somos a mãi que implora, somos,
porém, os filhos, somos os netos,
somos os irmãos cm humanidade :
permitti, Deus, que se lhe robus-
teçam as forças para galgar a es-
cada do progresso cuja ascensão
Maria inicia.

Faça-se sempre segundo a vossa
vontade.

NECKOEOGíI.l

A 5 de Fevereiro ultimo, na ca-
pitai do Maranhão, aos 43 annos de
idade, deixou o envoltório terrenal
em busca da vida real do espirito,
legando-nos alto exemplo de resig-
nação nos soffrimentos, de modéstia
c sentimentos christãos, a nossa
irman em crenças, D. Amélia Al-
ves.

Suas provas eram cumpridas ,
partiu para junto d'aquclles que
satisfeitos espcravam-11'a nos um-
braes da outra vida.

Que Deus a illumine e proteja.

A 28 do passado foi dado á se-
pultura n'esta Corte o corpo do
nosso velho amigo e companheiro
de luetas, João Coelho de Souza.

Spirita de convicções sinceras e
profundas, magnetisador de força,
liomem dotado de um coração bon-
doso, e de um sentimento de cari-
dade assás comprovado.

Sua idada avançada e suas en-
fermidades physicas já eram um
tropeço ás expanções de seus senti-
mentos humanitários, partiu pararetemperar-se na erraticidade e
preparar-se para novos emprehcn-
dimentos em prol da grande causa
da verdade e da justiça.

Que Deus o receba e illumine.

A pedido
Sr. Uedactor. - Após a manifes-

tação di' 11111 espirito encarnado,
por oiicorporação u um médium sou-
ll'tnibtili(.:o, encorporação tão com-
pleta y,p |)(qa attitude, gestos e
palavras foi-.,,,* fil(.ji reconhecer o
indivíduo que se a,,.catava tão
inesperadamente, a commutjnV.ação
que em seguida transcrevemos,foi-
nos trunsmittida psychographica-
mente por um médium semi-mecha-
nico ; a qual, pareecndo-iios digna
de estudo e publicidade, lhe envia-
mos para inserir em um dos proxi-mos números do Reformador — si
assim o entender.

Eis a terra; é esse o seu estado ;
o estado d'aquelles que nella liabi-
tam. Infelizes, áquelles que, dizen-
do-se espiritas, a julgam mal. O
homem, por mais que faça, meus
amigos, jamais excede o que deve
fazer.

Feliz aquelle que preenche bem
o seu lugar.

Vaidade ! Es o sentimento male-
fico que nos faz vermo-nos, não
taes quaes somos, mas, quaes ima-
gihamos ser ! Do quantos males és
tu a cauza ? !

Entretanto, disfarças-te tão bem,
te revestes de tão bonitos atavios
que, mesmo áquelles mais bem
preparados, arrastas e seduzes !

O homem opor natureza propenso
áanalysar, á comparar : o é dessas
analysos o d'cssas comparações que
nascem errados juizos ; porque,
julgando os seus feitos e os com-
parando aos de outros, que, lhe
parece, deveriam fazer muito mais,
acha, acredita ja ter feito muito.

Eis ahi o obstáculo ; eis ahi a
pedra coüocada 110 meio da vereda.
E, a voreda sendo estreita, achau-
do-se obstruída, diíiicil é caminhar
alem.

Kstaciona-se cm frente ao obsta-
etilo. Curta ou longa a demora de-
pende da calma para estudar a na-
tureza do obstáculo e a maneira de
removèl-o ; ou ainda para esperar
pacientemente que o tempo o des-
trua. Ora, isto é quando ha calma;
porém esta só pode existir quando
o espirito sabe que deve progredir,
e não é forçado, actuado por mil
cireumstancias que são anteriores.

Conhece que deve progredir, co-
nlieec a maneira de o fazer, mas
nem sempre conhece a fonte de
onde manam os embaraços. Sc a
não conhece, sente necessidade de
a conhecer ; c isso lhe traz alguma
perturbação; si da-se-lh'á conhecer;
ella é ás vezes de natureza tal, que
mais o perturba.

Mas, tudo é passageiro, momen-
tunoo; c tudo se remediará mais
tarde. O Deus de todos os tempos,
desprezado hoje, tolerado amanhã,
abraçado depois, jamais abandona
uma só de suas creaturas, e muito
menos em suas tribulações. Tudo
isto será levado cm conta por bom
valor.

O desespero, a agonia ; nem sem-
pre é o ódio, a raiva que os gera ;
muitas vezes são filhos da fraqueza
não só moral como physica.

Auxiliai-vos uns aos outros. Con-
solai os tristes ; animai os fracos, e
tende pena dos desgraçados, a
quem, ás vezes, toda a vossa bòa
vontade em nada pode valer.

« Deus vela por nós todos —

MONTALVBRNB )>

Esta communicação, não contém
e certo, principio algum doutrinário,
que seja de todo novo ; mas lembra
um caso particular de upplicação
das leis e princípios que a doutrina
ensina, e torna claras, palpáveis as
diliicuIdades eom que temos aluetar
durante a passagem por esta escho-
Ia ; dificuldades e embaraços por
nós mesmos creados. Ella contem
lições praticas bem aproveitáveis.
Levando-nos a eollocarmo-nos nas
condições communs da vida des-
perta a idéia dos casos t^ie or-
dinariamente se dão, e portanto
naturalmente se tem dado com
cada um; e nos mostra, nos faz
ver e palpar os nossos defeitos,
e desse modo nos põe á caminho da
regeneração, fim para que devemos,
com mais afinco, voltar a nossa
attenção e empregar todos os nossos
esforços, preenchendo assim o quevisa o Spiritismo.

Sedora.

Novo* «pecimen* do iiomo-
si mi o

Hoje que parece vencida a primi-tiva repugnância do homem em
proceder dos simios, as provas
(Testa verdade se vão apresentando
aihiudadàmentc, mostrando-nos ty-
pos intermediários que se prendem ;
fazendo desapparecer a lacuna que
se notava entre as duas ordens da
classe dos pri inatas.

Lemos ultimamente que existe
no aquarium real de Westminster
um specimen de gorilha de uma
brandira pronunciadissima, prove-
niento da America do Sul. E' ainda
muito novo; sua cauda é muito pe-
queua; e sua altura attinge a 26
ce 11 ti me tros.

Seu corpo é pellado e tem a cor
branca ligeiramente colorada de
vermelho ; seus olhos são claros e
vivos.

E' um homem rudimentar.
Não é justa a classificação de oo-

rilha dada a esse simiano. O goriíha
é uma espécie bem caracterisada do
gênero orango, notável por sua
grande saliência orbitaria, sua
fronte fugidia, seus braços muito
longos, suas pernas curtas, seu
ventre saliente; é muito musculoso,
de gênio indomável e feroz ; e tem
para pátria as florestas de Guiné".
Quaiiao adulto seu pello é cinzento,
e quando novo, é preto, e essa é
tambem a côr da sua pelle.

O specimen de que nosoecupamos,
pertence á tribu dos platyrhinios,
como todos os simianos da America.

Existe no Peru uma espécie do
gênero sapajú, á qual Geoffroy deu
o nome de cebus albus (sajú branco).
Seu pello é alvissimo. seu rosto, as
lalmas de suas mãos e as plantas

e seus pés são côr de carne; e sua
cauda muito fraca e pouco própria
para a prehensão.

Seu genio é triste, e pouco resiste
á privação de sua liberdade ; pelo
que não se os pôde conservar vivos
cm casa.

Cremos que pertence a essa es-
pecie o specimen de Londres.

FederaçSo Spirita Brazileira
SESSÃ.0 EM 12 00 CORRENTE

Obsessões. Será sempre a obses-
são uma punição? No caso aflirma-
tivo, como pôde ella cessar por
um acto de estranhos: a moralisa-
ção do obsessor ? No caso negativo,
como se combinarão os soffrimen-
tos que ella produz com a lei
eterna da justiça infinita ?

I
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Prosegui.ndo nas considerações
que encetamos com o fira de divul-
gar a verdade revòllacla pelos Es-
piritos, isto é, ((iieas nossas impei--
feições são a causa dos suicídios :
tentemos fazer applicação desses
ensinamentos a alguns casos (pie
sideram no mez de Dezembro du
anno passado, nesta Corte.

Convém fazer ver áu"'l^'^ qno
ignoram a dòutviua Spirita, que
estas uoss^3 apreciações são apenas
o resultado do confronto entre va-
idas; manifestações expontâneas de
espiritos soflredores a que temos
assistido, e o que se acha deseripto
no « Código penal da vida futura »
em o.livro—Céu c Inferno ou a Jus-
tiça Divina segundo o Spiritismo—
Cap. VII, cujos princípios se resu-
mem nestes :

« O sorlrimento é inherente á im-
perfeição. Toda a imperfeição o falta
discorrida da imperfeição traz com-
sigo seu próprio castigo, por suas
conseqüências hãturâcs o inevita-
veis, como a moléstia é a consc-
quencia dos excessos, o enfado a.
resultante da ociosidade, sem que
haja necessidade de nina condem-
nação especial para cada falta e
cada indivíduo.

« Todo o homem, podendo se des-
fazer de suas imperfeições por effeito
de sua vontade, pode se libertar
dos males que lhe são consecutivos
e se assegurar de sua felicidade fu-
tura.

« Tal é ;i lei da justiça divina :
a cada um segundo suas obras, no
céu como na terra. »

Confrontemos agora alguns Casos
dos muitos que oceorreram no já
citado mez, pois que a- imprensa
registrou seis suicídios e seis ten-
tativas de suicidios.

— Um menino estudioso, intel-
ligente e amante de seus pais c
irmãos, brincou durante o dia com
uma pequena corda e patenteou as
tentações que lhe passavam no ce-
rebro, fazendo a seguinte pergunta
á sua extremdsa mãi que o Convi-
dava a deixar a dita corda :

E se eu me enforcasse çom ella ?
Desprezado este dito como mero

gracejo, foi o seu cadáver cucou-
trado enforcado no corrimão da es-
cada, tendo o facto sedado quando
no dia seguinte se, despedira para ir
para o coliegio í

E' certo que sobre este aconteci-
mento corre a versão de que foi
casual. Como quer que seja,estamos
diante de um facto de morte vio-
lenta a que o paciente foi submet-
tido porque, a nosso ver, tinha de
expiar assim um delicto mais ou
menos semelhante, pelo qual cm
outra encarnação tivesse feito passar
o seu próximo.— Um outro menino, caixeiro,
enforcou-se deixando eseripto que o
fazia por não poder lutar com o in-
fortunio de não poder valer a seus
irmãos orphãos c sem arrimo como
elle.

Este, sem duvida, suecumbiu
diante da tremenda missão a que se
havia imposto no espaço, de ser o
protector de seus irmãos, parti ex-
piar o mal que, em outra ou outras
vidas, teria causado. Na carta, que
esta ingênua criança deixou, vé-se
bem como tinha medo da luta, pois
oueixava-se de que até teve de vir
a pé de Botafogo á cidade por não
ter dinheiro para o bond !

Um IVance/ matou-se por. estar
deSg"OstOSO da vida.

• Ihn hespanhol por se ver sem
recursos e sem em prego.

I ma preta escrava por não -

podei- eurar de doenças chronic
Uni outro individuo p01 "

t.ivo ignorado.
('om exce/n.'iTU olò primeiro o do

ultimo caso, que attribuimos a
suó-gCstocs próprias das condições
em que se tinham encarnado
aquelles espiritos, em todos os outros
predomina o desejo do se liber-
tarem do estado angustioso em que
estavam e qui1, constituía', sem du-
vida, as suas provações. Não tinham
attingido ao grau de pcrfcctibili-
dade necessário para supportareui
o soffrimento que os havia de puri-
ficar e expurgar das más tendências
epor isso desesperaram. Terão, por-
tanto, de reencarnar e reatar do
novo a vida interrompida naquelle
ponto em quesuecumbiram, até que
tenham a humildade e resignação
precisas para levarem ao fim a pro-
váção iniciada e inevitável.

No já mencionado livro Céu e In-
feruo acham-se consignadas alg.it-
mas manifestações de espiritos do
suicidas, as quaes podem ser con-
soltadas com proveito por aquelles
mesmos que não sejam adeptos da
doutrina spirita.

Finalmente, como corollario ás
reflexões antecedentes e a propósito
deste assumpto, juntamos mais,
embora não integral o textual-
mente, a seguinte expansão de um
espirito que lia poucos dias se ma-
niíestou cxpontaneameiite na. dupla
culpabilidade de assassino e sui-
cida. O médium em perfeito estado
somnambulico demonstrou pelos
gestos, palavras e lagrimas o hor-
rivel sonriniento daquella alma, de
modo tal que deixou profunda com-
moção em todos os assistentes, bus 1
o que revellou -. 1

<< Oli! que inferno este que não
posso evitar ! ! Desde aquelle mo-
mento fatal nada mais vejo que o
corpo ensangüentado d'ell;i, sobre o
qual rolo constantemente no espaço,
sem poder largar este instrumento
com o qual dei fim ásuae á minha
existência !...

« Uma multidão de espiritos que
regozijam-se com o meu tonnento,
também me encaram ás gargalha-
das, gritando sempre sem piedade:
—Assassino ! Suicida [...Suicida '••••
Assassino !...

« ()h ! como soffro ! E não poder
sahir deste soffrimouto ? !...

« Eu vos couto. Foi no largo da
Imperatriz que se deu o crime ; eu
havia suspeitado e tive naquelle
dia a prova ; vendo-a junto a elle
cm um bond, precipitei-me contra
ambos: elle fugiu, e cila... cahiu
morta!... Depois tive medo de ser
preso, e para evitar as consequen-
cias vibrei contra mim o mesmo
punhal que ainda sustento era-
vado !...

«Tende compaixão de mim... Ai!
Foi um desvario. Tinha uma voz
intima que me dizia não conimettcr
aquelle acto, mas não pude vencer
a paixão... Eu amava-a muito !...

« Os seduetores foram L... oli!...
« Oh ! Todo o meu desejo é sabir

deste horrível estado, para aconsc-
lhar a todos que nunca façam tal!...
Mas não tenho esperança. Nunca
sahirei deste tonnento (pie me-
teci!... Hão sei como pude, agora
ter este momento cm que soilro do

mesmo modo, o verdade, mas posso
au monos vos t;>'iar . —

•< Mulheres que me oiivis, crede-
me, mais vale ter sempre uni sim-
pies vestido de chita, duque ostentar
vestidos dc seda. A vaidade do vosso
sexo é causa de muitos crimes !

« En parto, não posso mais estar
aqui... Dizei, dizei a todos, já que
não posso fazel-o, dizei que não
façam o que eu fiz ! >>

E.MKFK.
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Por mais de uma vez temos lido
no orgam docatholicismo romano que
se publica nYsta Corte, queixas
contra a descrença que lavra em
nossa sociedade, contra a pouca im-
portancia que todos hoje parecem
dar ás prescripeões de sua igreja,
ainda hoje reconhecida como pri-
vilegiada entre nós, apezar de todos
os inconvenientes (pie d'isso pro-
vem á boa marcha da nossa socie-
dade.

•lá também por mais de uma vez
lhe temos respondido que é o pro-
prio clero romano a causa de tal
descalabro. Para prova vamos ei-
tar-lhe ainda o facto, de uma re-
voltante immoralidade, do casa-
mento simulado, de que trácta a
Acliialklade do Porto.

Para reparar uma falta, quiz na
hora da morte o Conselheiro Ansel-
mo Braamcamp casar com uma Sc-
nhora de quem tinha uma filha.
O bispo de Bethsaida, D. Antônio
Ayres de Gouvea, um dos prelados
mais conceituados de, Portugal,
prestou-se de bôa mente a satisfa-
zer tal desejo ; mas hoje, por moti-
vos desconhecidos, receusa passar a
certidão do acto que celebrou, de-
(durando que tudo aquillo foi uma
simulação, uma comedia, cujo fim
único era dar socego ao moribundo.

Com elle está também de, àçcor-
do o patriarcha dc Lisboa.

Perguntamos: aquelles que assim
procedem, têm o direito dc exigir
dos outros respeito e acatamento á
religião, dc que se dizem os propa-
gadores ?

Se são elles próprios que demons-
tram que todo esse apparato do
culto externo, que todos esses mau-
damentos humanos não têm valor
algum, como querem que os outros
os aceitem ?

O romauismo tem de suecumbir,
tudo nos annuncia que a sua ultima
hora se avisinha; e quem lhe pre-
cipita a queda c o próprio clero
romano.

E' tempo de acabar-se com essa
intervenção dcsmoralisadora da
igreja em todos os actos da nossa
vida civil.

O homem que adora a Deus em
espirito e em verdade, como lhe
ensina o Christo, sente-se cons-
trangido diante das pompas para
elle futeis, das prescripções desar-
rasoadas do culto romano ; e reti-
ra-se do templo magoado por ver
que as leis do seu paiz obrigam-n'o
a blasfemar.

lIMIélBB-llBBBBlBlo
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Dores, só dores e contrariedades,

provas por elle mesmo escolhidas
para seu progresso e reparação de
seu passado de, tantos erros, é a
vida do homem n'cstc valle de
lagrimas, donde parti babem pouco,e onde ainda estaes em luta renhida
pola mais santa das causas— a pro-
pagação da luz do Evangelho do
Christo, pharòl que nos deve con-
duzir aos pés do Eterno, dispensador
de todas as graças.

Amigos, permitti que vos dé* um
conselho, aquelle que ha bem poucoesteve ainda ao vosso lado e que,
por seu estado de saúde, tão poucovos poude auxiliar. Tende muita
paciência e resignação, e não con-
sintacs que se desvirtue a missão de
que vos quizestes encarregar, trans-
formando-a em instrumento de de-
nreciação de crença alguma; com-
batei os erros dos homens, mas com
toda a moderação, afim de se não
erguer uma barreira intransponível
entre elles e vós.

Vosso fim é ligar todos sob uma
só bandeira--a do christianismo
do Christo, e não desunir aquelles
que, separados apenas por ligeiras
questões dc formulas, adoram ao
mesmo Deus c tèm de chegar ao
mesmo fim.

Grandes acontecimentos se pre-
param: a verdade hade brilhar em
todo o seu esplendor; mas é preciso
que os homens se coliòquem nas
condições de receber e propagar" a
boa nova.

Pecamos luze forcas para poder-
mos entrar com animo seguro, sem
ódios nem prevenções, n'essá luta
gigantesca e concorrer para a gran-
de obra da fusão da familia hu-
mana.

Aceitai um abraço fraternal do
vosso irmão.

Umuklino A. de Campo Limpo.

IllvllOElWlH H

Aqnellas pessoas que desejarem so
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância cora o Spiritismo.

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte doii-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica) contendo a explicação das
leis que regera os phenoraeuosda na-
tureza.

O que é o Spiritismo.
Noções elementares do Spiritismo.
Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da Doutrina Spirita.
Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontrara-se
na Livraria Garnier

71, RUA DO OUVIDOR, 71

Typ. r. do Hospício. 117

t....i
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EXPEDIENTE
Em commemoracão ao an-

niversnrio do passamento de
Allan-Kurriee distribuímos
hoje, o numero que devia ser
publicado amanha.

1889

31 DE MARÇO
1SSS

Como ao despontar no horisonte
o esplendoroso astro do dia, depois
da horrorosa magestadè de uma
noite de tormenta; vemos a natu-
reza inteira elevar-se alegre e, por
mil variadas fôrmas, em sua sim-
pies e sublime linguagem, celebrar
a força regedora dos destinos do
universo, o. poder mysterioso cuja
munificencia se derrama cm tão
justa proporção sobre toda a creação,
desde a humildo plantinlia que
vegeta no fundo das águas, até o
homem, o ser mais altamente col-
locado no mundo em que vivemos ;
assim, depois da formidável lueta,
em que a sciencia humana, deslum-
brada pelo brilho de seus primeiros
triumphos, tentou apagar-nos da
mente toda crença na Divindade e
sobrevivência do principio immatc
terial que em nós sente, pensa e
quer, ameaçando por esse modo
lançar-nos no barathro do matéria-
lismo ; ao levantar-se o sol do spi-
ritismo, espargindo por todos os
recantos do nosso planeta seus raios
vivificantes, vemos expandir-se em
nossa alma as delicadas flores da
esperança, embalsamando-nos a
vida, e expellindo com suas fra-
grancias os miasmas deletérios da
duvida, que paralysayam o desen- |
volvimento das nossas mais justas e
elevadas aspirações.

Sábios e ignorantes, grandes c
pequenos, tudo se dobra á evidencia
dos factos ; todos nos inesgotáveis
thesouros da nova philosophia de-
param, comaquillo que lhes faltava
para a completa realisação do seu
ideial de felicidade.

Alli é o pensador philòsopho que
encontra na theoria das reencarna-
ções e do progresso indefinito atra- |

vez de muitas vidas a explicação
mais racional da desigualdade, que
}he esmagava a mente, da reparti-
ção dos dons feita entre seus filhos
pelo Pai celestial. Além é o homem
simples e sem iustrucção que acha
segura animação na idéia de que
Deus vela sobre todos e não dei-
xará sem prêmio a virtude, por
mais que ella se oceulte e passe
desapercebida, aos olhos da multi-
dão offtiscados com o brilho enga-
noso das glorias c elevações mun-
danas. Mais além são os tristes, os
feridos pela perda de entes caros
que yôm colher nos jardins da nova
doutrina as flores da crença e da
esperança, que derramarão em seu
seio o balsamo da consolação, dan-
do-lhes provas palpáveis da immor-
talidade da alma humana e de sua
cominunicabilidade comnosco, de-
pois do separada do corpo, que lhe
fora concedido como elemento de
expiação c de progresso.

Sectários de todos os cultos que
ainda dividem a humanidade ter-
rena! Suspendei essa guerra incárni-
cada em que ha tantos séculos vos
procuraes entredespedaçar, por li-
geiras questões de formulas sem
valor; lançai para longe esse orgu-
lho injustificável, que vos força a
não ceder um só passo aos vossos
adversários, ainda mesmo quando
reconheceis a justiça do que elles
pretendem ; estendei as mãos uns
aos outros, dai-lhes o que vos sobra
e d'elles recebei o que vos falta,
confraternisai-vos todos, porque a
hora se approxima em que, como
disse Jesus, não haverá em toda a
terra mais que uma crença só.

Estudai com animo desprevenido
os princípios sublimes da philoso-
phia spirita ; c comparai-os com os

- ensinados pelos fundadores das re.
ligiões que professaes.

Ponde de lado os acréscimos que
seus continuadores lhes fizeram,
segundo as necessidades dos tempos
e as idéias dominantes então nas
diversas secções da humanidade, e
achareis que o spiritismo não é mais
que a doutrina, que todos esses
grandes missionários trouxeram ao
mundo.

A philosophia spirita nada mais é

que a codificação em um corpo de
doutrina dos grandes princípios na-
turaes, que todo homem encontra
gravados pela mão da Divindade no
intimo do seu ser, princípios admit-
tidos por todos os povos, antes do
egoísmo e da vaidade dominal-os
corrompendo-os, á medida que ca-
minha sua mal dirigida civilisacão

Longe de nós condemnarmos o
progresso, qualquer quo seja a
forma sob quo elle se cffcctúe ; mas
achamos que é digno de censura
esse exclusivismo a favor do aper-
feiçoamento dos meios que nos ga-
raptem o bem estar na vida terrena,
com completo abandono d'aquelles
que, dando-nos a paz da conscien-
cia e a felicidade n'esta vida, nos
asseguram uma dita ainda maior,
n'aquella em que entraremos ao
deixar nosso corpo material.

Amai a Üeus sobre todas as
cousas, amai ao vosso próximo como
a vós mesmos; sede humildes, resi-
gnados e dóceis ; praticai a caridade
por todos os meios ao vosso alcance ;
crede que Deus vigia todos os
vossos actos e, assim como corrige
com seu amor paternal todas as
infracções á lei eterna por elle esta-
beleeida, não deixará sem prêmio
os que so esforçam por cumpril-a ;
crede que a morte não interrompe o
curso da vida do espirito, e que este
tem de attingir á perfeição atravez
de muitas existências suecessivas
nas differentes moradas da casa
paterna, isto é nos mundos sem
conta que povoam o infinito.

Taes são os subidos princípios
contidos nos ensinos trazidos ao
homem terreno pelo excelso missio-
nario de Nazareth ; taes são tambem
os ensinos desenvolvidos pela dou-
trina santa que hoje, por mil vozes,
os espíritos nos vém fazer lembrar,
e que foram codificados pelo varão
illustre,cujo passamento commemo-
ramos hoje, e cujo nome já figura
com toda justiça entre os grandes
reformadores do século dezenove.

São passados dezesete annos desde
que, depois de uma vida de luetas,
trabalhos, abnegação e relevantes
serviços, aquelle que se chamou entre
os homens Lcon HippoUte Denizan
Rivail «-(Allàn-Eardec) deixou o en-

volucro terreno, instrumento que
lhe fora doado para o desempenho
de sua alta missão, e foi receber do
Eterno a ventura que espera os es-
colhidos no mundo da verdade, a
animação para o emprehendimento
de novas conquistas para o progresso
da nossa humanidade.

Ha dezesete annos que os spiritas
não deixam passar este dia sem ma-
infestar ao mundo seus sentimentos
de amor o veneração, pelo grande
homem cujas obras encerram um
tão rico thesouro de sciencia e mo-
ralidade; e que em dia não remoto
serão adoptados pelos homens como
um complemento, uma explicação
racional c justa da doutrina, ha
dezoito séculos, pregada pelo Christo
sob o véu da parábola, porque os
homens de então não podiam com-
prehendel-a em todo o seu desen-
volvimento.

Jubilosaa Federação Spirita Br a-
zileiva jtmeta-se a todos os seus
irmãos era crença na saudação que
dirigem ao illustre mestre no décimo
sétimo anniversario do seu passa-
mento.

Salve Allan-Kardec!

FederaçAo Spirita
Brazileira

SESSÃO EM 20 DO CORRENTE

Foi dado para estudo o seguinte
thema :

O perdão de uma offensa conce-
dido pelo offendido ao seu offensor
apagará toda a falta d'este ? Será
este, por um acto estranho, absol-
vido sem nada ter feito para me-
reccl-o ?

Conferência Spirita
Em beneficio da casa de caridade

de Taubaté, fez nessa cidade uma
conferência a G do corrente, o nosso
amigo Ângelo Torterolli, tomando
para thema A sciencia spirita, utili-
dade e fim do spiritismo.

A concorrência foi numerosa e
escolhida, como nos informam.

Cumprimentamos ao incançavel
trabalhador.

Y Y
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ÉPOCA SECUNDARIA

II

Período triassico. — Na ordem
geochronica assenta sobre o terreno
peneano um grande deposito, a que
chamaram triassico por nelle se tor-
narem distinetas três partes ou an-
dares principaes.

Esta formação tom muito dosou-*
volvimento na Allemanha o se es-
tende, na America, do México á
Colômbia ; ella consta dos terrenos
conchyliano e saliforo.

No começo apresenta-nos esse do-
posito um gres sarapintado, de
grãos finos, solido, ás mais das vezes
vermelho e, algumas vozes, aver-
melhado, esverdeado e branco.

Nelle appareoem massas estrati-
formes de matérias muito avgillosas,
variadas nas cores, e camadas pouco
espessas de dolomia, carbonato cal-
careo-magnesiano, deforma rhorn-
boedrica, principalmente nas partes
superiores.

Acima d'csses gres sarapintados,
em certos pontos da Europa, nota-
velmente nos Vosgos o na Allema-
nha, descobre-se um calcarco rico
em conchas, compacto, esverdeado
ou amarellado o, muitas vezes man-
chado com essas duas cores, ao qual
deram o nome de conchyliano, c no
qual se mostram leitos do dolomia,
gesso e sal-gemma.

Mais acima o terreno se torna
mais magnesifero, toma um aspecto
terroso e transforma-se em mames,
resultado de uma mistura de calca-
reo e argilla, da côr da borra do
vinho, e outras vezes esverdeados
ou azulados; o que lhes valeu o
nome de mames irisados.

No periodo de que nos estamos
oecupando, as águas cobriam vastas
extensões da superficie terrena, c a
terra firme, formada do um grés
raulticoldr, era sombreada por ma-
gnificas coniferas dos gêneros
voltzia (extineto hoje) c laxus, por
cicadeas; numerosos fetos, e pelos
equisetaceas que então nos apre-
sentam um dos seus mais bellos ty pos
na equisetites columnaris.

E no calcareo conchyliano que se
pode observar uma bellissima espe-
cie de ammonita: o ceraliles npdosus,
que caracterisa este terreno e não
foi observado em outro periodo qual-
quer.

Com esta formação começa o rei-
nado das ammonitas (molluscos ce-
phalopodos hoje desapparecidos) ;
ao lado dos quaes viviam os acepha-
los fosidonia min/utae avicula socialis,
aquella de muito pequenas dimen-
soes e esta de uma forma alongada,
e bem assim as trigonias, conchas
angulares que depois se tornaram
tão abundantes.

Os eucrmites (zoophytos coluno-
dermas) dós quaes"-'O calcareo caibo-
nifero ofíevece-nos apenas alguns
representantes, mostram-se aqui
com maio ves dimensões. Sfio, porém,
os zoophytos coralyanos ou.polypos
os seves d'esse ramo do remo aui-
mal que pvedominam no periodo
triassico, onde se mostram com elles
os crustáceos deeapodos7)s animaes
mais altamente collocados da serie
dos articulados.

Ao lado dos enormes csqualos o
arraias quo nesses depósitos dei-
xarain seus doutos como testoniu-
nli.òs de sua existência n'essestem-
pos, vivia o ceralodus, de cauda
obtusa o sem barbatana caudal,
um dos mais curiosos typos de

peixe d'ossa idade geológica, ge-
ncro quo a caracterisa o que actual-
monto só tem para representante
uma espécie da Austrália.

Já então os peixes se encarai-
nhavam para a sua organisação
actual.

A classe dos batracianos era
então representada pelo cheiro-
therio ou labyrintliondonte, typo
intermediário dos sapos para os
roptis. Pequenos no periodo cavbo-
nilbro, esses animaes adquirem fór-
mas monstruosas no triassico.

De outro lado o docynodon, ar-
mado do presas como os morsos,
participava das naturezas do croco-
clilo o da tartaruga, como o vhyn-
cosauro e ptcrodactylo prendiam os
roptis ás aves. Eram os elos, hoje
dosappavecidos, quo ligavam difíe-

divecção de suas camadas, sua dis-
tvibuição geographica e a natureza
de seus fosseis, que poderemos
determinai1 a linha de separação
entro os terrenos triassico e liassico.

Uma vegetação muito semelhante
á do periodo precedente, composta
principalmente de cycadeas, muitos
gêneros do fotos e coniferas, cujos
vestos càrbonisados se accumularam
om bacias que. fazem lembrar ás da
hula, cobriam as bovdas de seus
mares, lagos o rios.

As conchas abundam neste sul)-

periodo, predominando 
•dtjriphea ar-

queiita que, ás vozes, dá-lho o sou
nome.

Cadaandar do lias possuo, porém,
uma população conehylifera espe-

rentes classes do reino animal.
Muitos outros gêneros do gigau-

toscos reptis, como o mastodon-
sauro, nothosauro, pistosauro o
enaliosauro, infestavam então a
torra, o se foram transformando nos
formidáveis saurianos, os vorda-
deiros senhores d'ossa época da vida
terrena.

O ferindo jurassico.-—E' esto um
dos pevidos mais longos o impor-
tantos da historia da Torra o aocusa,
principalmente nas águas, uma
exuberância do vida sobro os pe-
riodos que a precederam. Seu nome
provém d o sor as montanhas do
Jura quasi exclusivamente d'ossa
formação.

Elle possuo um conjuneto de ca-
vacteres muito especiaes, tanto em
relação á sua fauna, como á sua
floia, que estabelece claras linhas
do demarcação entre elle e os que
so lho avisinbám.

Vários animaes dos períodos pre-
eodentes dosapparccem aqui, subs-
tituidos por outros que compõem*
um grupo orgânico assaz distineto,
contendo porto do 4,000 espécies.

Dividimos o periodo jurassico em
dous sub-poriodos ou formações : a
do lias e a poiithica.

Formação liassica.—Esta forma-
ção prende-se aos mames irisados
da triassica, ora por um gres par-

1 ticular : o gr és de vio, o a zona do
avicida cuntorta, cheia de restos dos
saurianos ; ora por calcarcos onde
abundam conchas quebradas, en-
tremeadas, muitas vezes, de mames
azulados quo acabam por dominar
á certa altura.

Depois so lhes superpõem calca-
reos compactos, ora da mesma cor
e ora cinzentos; ó esta ultima parte
quo tem particularmente o nome
do lias.

Antes que pela variação do seus
caracteres mineralogicos c suas es-
tratificações, que são quasi sempre
concovdantes, ó pela differença de

ciai ([uo a caracterisa ; nas ínterio-
res so notam a ammonita bucklamdii,
de formas lavradas, unia espécie gi-
gantesca do ostra estreada—a luiiq
gigantea, a concha Mppopodiümpon-
derosum o a espiriferade Walcotl que
dcsapparoce coma idade jurassica.

Ao mesmo tempo se mostra a be-
lemnita, concha com forma de uni
dodo do luva, terminada por uma

ponta atilada com a configuração
do um dardo, na qual so alojava o
animal, do corpo alongado o conico,
munido de nadadoras o provido de
um sacco de tinta semelhante á se-

pia, como o calmar, outro cephalo-

podo sou contemporâneo.
Nos andares seguintes dp terreno

jurassico o gênero belcmnita conta
muitos representantes.

Nas camadas médias do lias pri-
mama ammonita margaritata, a j/ri-
plwa oijmbriimi, a avicula, inosqmval-
vis o a lerebratnla numismalis; o nas
superiores a ammonita bifruus e a
letcona mosrei

Pela primeira voz apparocem os
insoctos diptevos no lias inferior;
bem como os peixes polyptevides,
de formas delgadas c dentes coni-
cos.

São, porém, oslepidotos, de gran-
des escamas ; os acrodos, de deu-
tes apropriados para esmagar os
molluscos, o os hybodos, espécie de
tubarão do espinhas ossosase den-
tos acerados, os mais perfeitos re-
irosontantesda população ichthyo-'. 
ogica do então, composta do muitas

outras espécies que só nos deixa-
ram fracos vestígios de sua passa-
gcm.

Aos enormes reptis vieram junc-
tar-se os saurianos, que reuniam
cavacteves hoje pertencentes a gru-
pos o classes distinetas, mostrando
assim seu ponto de partida com-
mura,

ITclles um dos mais notáveis era
o ichthyosauro que, ás vezes, attin-
gia a um comprimento do 10 me-
tros, apresentava em sua organisa-
ção o íocmho do golfinho, a cabeça
do lagarto, os dentes do crocodilo,
as vertebras do peixe, o stemtim do
ornythorinque c as barbatanas da
baleia ; e que, pela analyse de seus
excrementos petrificados, se nos de-
nuncia como sondo de uma voraci-
dado extrema.

Com elle viviam o plesiosauro,
o mcgalosauro eopteroüactylO, dos
quaes o primeiro, ás vezes tão grau-
de como o ichthyosauro, tinha a
cabeça do um lagarto, o pescoço
demasiadamente longo, o tronco cv-
lindvico o arredondado, como o da
tartaruga do mar, as vertebras dor-
saesapplicadas.umas sobre as outras
por superfícies planas, como as
dos quadrúpedes;

tosco eom o crocodilo o o igniane,
media, ás vezes, 15 a 20 metros do
comprimento ;e o terceiro era um
lagarto voador, com bico de ave
munido de dentes.

Um artimal hoje, único om sou
gênero o só encontrado nas ilhas de
Galapagos, o amblijrhinckus crislalus,
continua, ainda que, com propor-
ções muito inferiores, a categoria
dos saurianos do lias.

.lá os rnammiferos ahi apparocem,
representados pelos didolphos ou
mai-supiaus microlestes antiqüns o
drómaüwrium silveslris.

No periodo liassico, como no
triassico, as regiões aveticas da
Terra estavam submottidas a uma
temperatura superior á de hoje,
visto quo os restos de saurianos en-
contrados nas zonas temperadas e
ft-igidas, indicam que suas condi-
ções climatologicas eram análogasB'1ás dos nossos paizes iutevtropicaes.

O £|>iriti*ino

O Spiritisinoè a sciencia nova quovun nivelar uos homens, por meiodos factos e provas irrocusaveis, aexistência e a natureza do mundo
espiritual e suas relações com o ma-
teriul.

N. 1 da Rev. da S. A. Seus, Christo
e Caridade.

Soara a hora... um triste alampadario
Falto de combustível se extinguia !
Mas, ao passo que elle se exauria
Brilhava em seu lugar— facho argentario 1...

Um homem surge então... á humanidade
Mostra um novo borisonte esplendoroso...
— Um panorama mágico, pasmoso
Como nunca se viu na immensidade!

Explica ;is multidões admiradas
As doutrinas do Christo propagadas
Pela Romana Egreja a seu prazer...
E, nas quasi ruinas do passado
P'irma-se o Spiritismà praticado
Por aquelles que Luz só querem ver I

i88a.
J. G.

—^s^^—

PhciioimnioN Mpiritas na
ilh» «le Iftc

Do Charente-inferieure do Ia Ro-
chello, extrahiti o Spiritisme, de
Pariz, o seguinte:

Vive em Nono, communa de San-
ta Maria (ilha de Ré), o Sr. Guillon,
proprietário, cujo filho, do 12 annos
cie idade, é um médium de effeitos
physieos.

No quarto do pequeno, ao ama-
nhacér c ao anoitecer, ouvem-se
ruidos estranhos, golpes nas pare-
dos, arranhadnras no leito, etc.

Inutilmente empregaram-se todos
os meios para descobrir o embuste
ou mau gracejo, caso houvesse ; o
gracejador escapa ás vistas de
todos.

Ultimamente o Sr. Guillon foi
com seu filho passar a noite em casa
do Sr. Leport, e ahi o facto repro-
duziu-se em pvesença do Maire e de
muitas outras pessoas convidados
de propósito.

O menino goza de excellente
saúde, e não se intimida com o quo
se passa ao redor d'elle.

B' uma verdadeira inundação de
manifestações por todos os recantos
do mundo; os invisiveis, obedecendo
aos decretos do Altissimo, procuram
por toda parte despertar a crença na
immortalidade da alma e sua facul-
dade de se communicar com os que

O segundo tinha ares de paren- estão presos a um corpo

tr-m
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Traduzimos do De Rots, revista
spirita belga-hollandeza, ti seguinte
copfimunicação que achamos digna
de estudo.

«Domingo ó habitualmente o dia
que consagraes ;ís vossas expansões
familiares. Entretanto deixai queou tome um lugar entre os vossos
caros defunetos, pois já lia muito
que nos não entretemos, o eu tenho
muito a dizer-vos.

Felicitamos-vos, caros amigos,
pela boa harmonia que reina entre
vós, e pelos oxcellentcs sentimentos
de, que vos tnostraes animados uns
para com os outros. Estendei, po-réirí, mais esses sentimentos a todos
os vossos próximos, dai vosso affecto
a todos elles.

Se conhecesseis os gozos íntimos
que nascem do amor fraterno, vos
julgarieis insensatos por d'ellcs vos
haverdes privado por tanto tempo.
Se conseguisseis amar igualmente
a todos que, em definitiva, não são
mais que, vossos irmãos, vossos com-
panheiros de exilio, não tericis
sobre esta terra de provações nem
enojos nem afuicções. Verieis des-
apparcoer essas paixões más, mi-
mi^as do vosso repouso e da vossa
felicidade.

Pqr mais endurecido que elle
seja, o mau 6 sempre torturado pelo
remorso ; traz em seu seio um verme
roedor que o consome,o infelicita o,
a seu pezar, o conduz á pratica de
novos aetos maus. Por maior que
possa ser o egoismo, o egoísta tem
momentos em que elle deplora o
vácuo que, por sua culpa, se faz
em torno de si. Elle se vô só, aban-

do:r.ido, pouco amado, o ao declinar
de sua existência,entregue aos hor-
riveis soffrimcntos do isolamento.

Sc fordes animados do fogo da
caridade, vosso coração se dilatará
á vista da felicidade dos outros ; o
desgosto c a afflicçáo de ou trem
não vos virão penalisar, porquê fa-
cilmente os combatereis com as
vossas consolações. Tudo o que de
bem sueceder aos outros vos en-
chora de allegria, e vós não teme-
reis sucoumbir á inveja, á cólera e
ao ciúme, somente o.s bons senti-
mentos tendo accesso em vossa
alma. Vivcreis sempre em um am-
biente sympathico, formado por
seres amantes e reconhecidos, cuja
influencia se exercerá mesmo sobro
o máu, que se sentirá constran-
gido em vossa presença e, com-
parando a sua com a vossa sorte,
terá de reflectir; resultando para
elle de tal comparação um effeito
salutar : ninguém pratica o mal
pelo mal !

Aquelle que se interna cm um
mau caminho, é impellido pelo de-
sejo do satisfazer seus appetites e
suas paixões.

Se elle, porém, descobrir que a
felicidade de que gozaos é preferível
á sua, fará uma volta sobre si
mesmo e buscará o verdadeiro ca-
minho. Nelle adquirireis um novo
amigo, nelle um novo florão á vossa
coroa. Vossa existência se escoará
em paz, a abrigo das paixões c das
luctas mundanas, c vós chegareis
ao termo da vida com um coração
puro, encarando a morte sem te-
mor.

Não sentireis a morte. Quando
vossos olhos se cerrarem á luz ter-
rena, as claridàdes infinitas do es-
paço resplandecerão em vosso, es-
pirito, os rttidos da terra virão

mon1 r em vossos ouvidos, o. vossa
alnia.se regosijará com as harmo-
nias sublimes da natureza, o., ao
dissolver-se vosso corpo, vosso espi-
rito irá partilhar das delicias de
que gozam o.s espiritos sympathi-
cos, que lhe estenderão os braços o
o acolherão com cantos de alegria
o, bênçãos.

Paz, felicidade c repouso sobre a
Cerra, iníindàs alegrias, desprendi-
mento insensível, progresso immc-
diàto no mundo do espirito, eis o
que vos espera, scsegüirdes os meus
conselhos.

.Já assim por muitas vezes vos
temos fallado, assim ainda por mui-
tas outras vos (aliaremos. E' que,
nós vos amamos, o a nossa foliei-
dade só será completa, quando
virmos assegurado o vosso futuro
destino. F/ com o fim de convencer-
vos que insistimos.

.Reflocti maduramente, e que o
fructo de vossas reflexões seja a
observância dos nossos conselhos.

Que o Senhor Omnipotente vos
abençoe e vos torne fácil essa ta-
refa.

Allan-Kaudec.

Lamberia do Nascimento
Cândida e mimosa fiorsinha que,ao despontar da aurora, te balan-

cavas descuidada no débil liastil,
erguendo a fronte aljofarada pelo
límpido prvalho da manhan, entre as
tuas dileetas companheiras dos jar-
dins terrenos ! Meiga criança que
ainda extasiavas-te ao escutar os
doces hyninos da innocencia com
que a natureza saúda o reappareci-
mento do astro do dia ! Curtos bem
curtos e sem cuidados tinham de
ser os dias de tua perigrinaçãò ter-
rena! _ Apenas a vida começava
para ti,'adornada de todos os*én-
cantos de uma doce illtisão, quandoo gélido siieste dispersou-te as pe-talas sobre o humido solo, expondo
ás vistas de teus amigos surprchen-
didos os frágeis restos d'aquclla queem si tinha concentrado os mais
ternos afiectos de sua alma.

Mas, ali ! Partido o vaso que o
encerrava, o aroma precioso ele-
vou-se, embalsumando o ambiente,
atóothrono d'Aquelle qüe, eoiií
indefectível justiça, distribuo seus
dons entre seus filhos, segundo as
necessidades e os merecimentos de
cada uni.

As provações terrenas, as dores
que iios_ pungem em nossa ephe-
mera existência n'este valle de ex-
piações, eram demasiado posadas
para ti, c o Pai celeste chamou-te
parajuneto d'aquelles que anciosos
esperavam a tua volta ao mundo da
verdade.

Parte, adorada criança, o lá do
alto vigia sobre áquelles que aqui
deixastes, e por elles implora sem-
pre ao Pai de amor e de miseri-
cordia.

E. Quadros.

Opiniõc» sobre o spiritismo
Não vacillo om alarmar queaquelle que declara, que os pheno-

menos medianimicos são contrários
á sciencia, não sabe o que diz.

C. Flammarion.

Os factos spiriticos não podemser explicados pela impostura, o
acaso ott uma illusão.

I >E MoRCi A N.

rifando as ultimas conclusões do
spiritismo, o inundo ficará radical-
mente curtido do seu materialismo.

Di: Prel.
Tenho à prova certa da existen-

cia de. mu mundo transcendente e
invisível, que pôde entrarem rela-
ções com a humanidade.

F. ZOLLNE U.

Eu era uni materialista tão con-
vencido, que não podia admittir
cm mim a existência de uni prin-
cipio espiritual, nem no universo
outro agente além da matéria e da
força. Os factos, cousas incontesta-
veis, ine venceram.

A. li usura, Wàllace.

Tudo nos faz prever que em pro-
xitno futuro Allau-Kardec será tido
como uni dos reformadores d > se-
ciílo décimo nono.

Maurício Lá Chatre.
O spiritismo é a religião da razão

c da sciencia.
Garibaldi.

O spiritismo se levanta como uma
arvore frondosa sobre as ruinas do
materialistno agonisánte.TO:

Victor Meunier.
(Do Rappel.j

Declaro absolutamente impôs-
sivel a imitação dos phenomenos
spiritas pela arte do prestidigi-tador.

Bellaohini'.
(Pivstidi-jitaiJor cm Berlim.)

Vós ucreditaes na resurreição do
corpo, como elle era no abandonar a
existência terrestre; nós na sua tran-
sformação, porque elle não é mais que
um instrumento offerecido ao nosso eu
para o trabalho de seu aperfeiçoa-
mento,. segundo o seu grau de pro-
gresso e segundo a missão que tem de
cumprir. Tudo para vós é finito, limi-
raitado, imíhediato e petrificado em
não sei que inimobilidadade que faz
recordar o principio materialista ;
para nós tudo ó vida, movimento, sue-
cessão, continuidade; o nosso inundo
ó por todos os pontos franqueado ao
espirito.

José Mazzini
(Deus ou o Concilio.)

A belleza da alma se reflecte no
corpo, ou antes a belleza interior im-
põe á physiohomiá e ao organismo
o sello de seu resplendòr e harmonia.

As almas que apparecem i^este
inundo, trazem comsigo vestígios da
vida anterior que tiveram, aprovei-
tando-lhes seus aetos virtuosos para a
vida nova que tentam.

Essas almas que nos parecem pri-
vilegiadas, desde os primeiros mo-
mentos da infância, já foram boas,
luminosas e heróicas era suas vidas
anteriores.

Francisco Bilbao
(Vida de Santa Roza de Lima.)

Penetrando em ura cemitério, sen-
tiinos perfeitamente o laço que prende
o mundo visível ao invisível. Os que
aparentamos viver, vamos visitar aos
qne aparentam estar mortos. Se a
tumba encerra a magestade do mys-
terio, é porque nella não se encerra o
nada.

Quando saudámos a um morto, que
passa, saudámos a um viageiro que
nos precede.

Arsenio llonssaye.

Uni facto digno de enfado.
Segundo o Galicia de Havana, diz

o Fralernidad, do, Buenos-Ayres,
« Existe no hospital daquellá ei-

dado um soldado gallego, ha cerca
de mui anno, cm estado cataleptico,
extenuado, rijo e sem movimentos.
Ultimamente, porém, conseguiu-se
que elle desse alguns signaes de
vida, tocando-lhe juneto ao leito
algumas árias provinciaes ou fal-
laudo-lhe no dialecto de seu paiz. »

E' o sentimento da saudade
actuando com força sobre o espi-
rito, c dando-lhe a energia neces-
saria para estreitar um pouco os
laços que o ligam ao corpo.

E' um facto de magnetisação
pela audição, a que, ainda que em
menor escala; estão sujeitas todas
as pessoas de sensibilidade exqui-
sita. q mesmo alguns irracionaes,
principalmente da classe dos ara-
chnides. .

tos invisíveis) ein acerto
Na Cliaine Magiietiifue, de Paris,

de 15 de Janeiro ultimo, publica o
distineto magnetisador, o Sr. Victor
Lavassem-, um notável artigo sobre
a cura rápida de uma luxação do
um pe operada por meio da água do
mar magnetisada.

Foi uma verdadeira inspiração,
diz elle ; e não 6 a primeira que re-
cebo dos meus collaboradores lá de
cima. Bem de pressa irei agradecer-
lhes, c junetar-meaelles para a meu
turno vir inrpirar aos outros.

Com a epigraphe — O spiritismo
pratico, traz o periódico La Vcrité de
Buenos-Ayres artigos notáveis do
Sr. Angol Scarnichia, contendo as
explicações recebidas dos espiritos
sobre diversas theorias physicas,
que tantas questões têm levantado
entre os homens ; como as da luz,
do calor, das cores dos corpos, etc.

Já voem, pois, os nossos adversa*
rios que os espiritos não se limitam
a roceitar-nos homceopathia. Elles
estão promptos sempre a auxiliar
aos que se esforçam, não pela van
gloria de adquirir celebridade sem
trabalho, mas que os consultam
para fazer o bem desinteressada-
mente.

La Verité

A 9 de Fevereiro ultimo, anni-
versario da fundação da Sociedade
Constância de Buenos-Ayres publi-
coti o orgam spirita La Verité um
numero supplementar, em cuja
frente vem uma estampa allegorica
d'aquella sociedade, representada
por um barco em cuja proa se er-
gue um anjo empunhando um
facho e apontando para o futuro.

Agradecemos o numero com quefomos mimoseados.

Congratulação
A' Sociedade Constância de Buo-

nos-Ayres dirigimos nossas con-
gratuiações pela reeleição de D.
Cosmo Marinos para o cargo de
seu presidente, e a esse nosso dis-
tineto irmão, incançavel propa-
gador da sublime doutrina do Spi-
ritismo enviamos um abraço fra-
terno.

Que Deus o illumine e guie no
desempenho de sua diflícil e doce
tarefa.

y.
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Importante* factos ale aim-
nifestaçtío vidente, auali-
tiva e tangível.

Por pessoas acima de toda sus-
peita fomos informados dos seguiu-
tes factos acontecidos ha poucos an-
nos, nas vizinhanças de Angra dos
Reis, Província do Rio de Janeiro.

Era na noite de 23 de Junho, em
que os homens simples do campo
costumam festejar São João, sal-
tando fogueiras, deitando sortes,
cantando ao som de suas violas
versos chulos, ás vezes de fundo
conceito, dançando e bebendo até
que amanheça.

N'essa noite, porém, océucarre-
gado do pesado manto do nuvens ne-
gras, rasgado amiudadamente pulo
clarão offuscante dos relâmpagos e
abalado pelo estampido medonho
dos trovões, impedia que as festas
tivessem toda a expansão dos ou-
tros annos, e obrigava os devotos do
Santo a se abrigarem cm uma vasta
choupana.

As danças o as libacões já iam
produzindo seus effeitos, e a anima-
ção crescia, quando todos os presen-
tes viram na porta da choupana a
figura respeitável de um monge que
os contemplava com ar bondoso,
repetindo com voz calma e clara :
Oh brava gente!

Passada a primeira impressão,
esses homens já meio alcoolisados
sentiram-se incommodados com a
presença d'esseintruso, e insultam
do-o foram-n'o perseguindo. Todos
sahiram a campo, mas por mais de-
pressa que caminhassem, nunca
poderam tocar no monge, que, com
os braços cruzados, se ia retirando
de costas, o sempre inalterável lhes
repetia : Oh brava gente !

Chegados á margem do Rio Mun-
suaba, descobriram o mvsterioso
visitante deitado sobre as águas, e
d'este modo ganhar a margem op-
posta, e de lá bradar-lhes ainda :
Oh brava gente !

Estavam todos estupefactos com
o que acontecia, quando vivíssimo
relâmpago seguido do estrondo de
forte trovão veio chamal-os a si.

Silenciosos e intimidados volta-
ram á choupana, e chegaram ainda
a tempo de impedir a sua destrui-
çao, porque o raio tendo cabido so-
bre ella começava a incendial-a,
tendo dado a morto a um velho cão
que a ficara guardando.

Além do facto da manifestação
geral, Ra nesse acontecimento ainda
um acto providencial, que veio fa-
zer que todos abandonassem a chou-
pana, onde teriam sido victimas
do raio.

que o passageiro se mostrava inconi-
niodado, e pondo os remos no fundo
dá canoa, reprehcndia-o. O velho
pescador scisrnòücom isso, e princi-
piou em voz baixa a rosar e redor-
rer a quanto santo conhecia; com
0 que o passageiro, mostra ndo-se
agastado, repreheudeu-o ainda, c
vendo que elle não desistia de seu
intento, saltou da canoa e foi eanü-
nhaiido sobre as águas até a mar-
gem opposta. Mais morto que vivo,
o pescador volta á terra, aconipa-
nliado polo assovios c apupadas do
mysterioso passageiro.

Vemos nisso uma manifestação
vidente, auditiva e tangível do um
espirito pouco adiantado e galho-
feiro, que pretendeu divertir-se com
a credulidade de um homem sim-

pies, fazendo-se passar pulo diabo ;
e ao mesmo tempo um milagre da
fé que forçou esse farcista a afastar-
se d'aquélle que havia escolhido
para victima de suas brincadeiras.

RANÇA,

Noticiário
— Foi creada na Sor-

inaugurai
elogio

O segundo facto deu-se com um
velho pescador de 'Anjgrà, homem
simples e muito imbuído d'essas
idéias de diabos, infernos, etc

Uma noite, chegando elle juncto
á amarração de sua canoa, viu ahi
de pé um homem bem trajado que
lhe pediu o transportasse para um
certo ponto não muito distante. O
velho accedeu, e lançando mão
dos remos afastou-se da praia. Não
deixou elle de reparar logo que,
mais do que costumava, sua canoa
se enchia d'agua, forçando-o a dei-
xar os remos para esvasial-a. Col-
locava elle sempre os remos sobre
as bordas da canoa de modo a for-
mar uma espécie de cruz; com o

O terceiro facto deu-se com ho-
meus do um nivel intellectual mais
alto.

Saliindo da cidade o coronel C.
dirigia-se em uma canoinhu, á
noite, para a sua fazenda em com-

panliia de um amigo. Ao passarem
ao longo de uma praia deserta, ou-
viram uma voz que lhe dizia : « Sr.
coronel, dè-mo uma passagem. Ape-
zar da opposiçào do companheiro o
coronel dirigiu-se para a praia,
(inde viam um homem vestido de
branco. Mal esteve a barca ao seu
alcance, o desconhecido saltou-lhe
sobre a proa, fazendo-a receber muita
água, e d'ahi lançou-se ao mar, onde
desáppareceu.

São factos de manifestação de cs-

piritos; que aquelles com quem se
haviam dado tinham conservado em
segredo com medo do ridículo, mas
que hoje vão appareceiido, porque
todos se vão convencendo de que o
ridículo só hade esmagar aos pre-
tensos críticos, que procuram depri-
mir o que não conhecem.

Ligeira estatística
O catholicismo romano, compre-

Rendendo os que só o são em appa-
rencia, conta hoje, depois de mais
de mil annos, 175.000:000 de creu-
tes; o pfotestautismo , em suas
diversas seitas ou igrejas, depois
de tros séculos de sua fundação,
124.000:000 ; e o spiritismo,* no
curto período de 4.0 annos,
40.000:001).

(Extraindo do Fratcrnidad de
Buenos-Ayros.)

Pensamentos
A vaidade é uma planta damni-

nha, qne asphyxia e mata os nossos
mais delicados sentimentos ; a mo-
destia a luz serena e pura que dá
vida c realce ás nobres qualidades
do nosso séí.

bona, Pariz, unia cadeira do psy-
cbologia physiologica, cujo cathe-
(Iraíico, o Sr. Ribot, no sou discurso

confundiu n'um mesmo
os seus predecessores, sejam

iiYpnotisadores materialistas como
Ciiarcot, sejam spirítas como Weber
e Fechner.

f.

A sala des Capucines cm Pariz
continua a ser o lugar mais elegante
da propaganda spirita. No mez de
Dezembro ultimo os Srs. Metzger e
Poincelot ahi tractaram brilhante-
mente, aquelle dos factos de appa-
ricòes e este dos que demonstram
irrefutavelmente a existência da
almae pSemo materialismo na mais
critica situação.

O Sr. V. Meunier no Ravpèl de
9 de Dezembro ultimo falia das
novas experiências do Sr. Liegeois
em Nancv, transmittindo a sug-
gestão a individuos hypnoticos, pelo
telepliono, a uma distancia de 1500
metros.

La Hcligion laique e EEre nouvelle
são dous novos organs spirítas que
acabam de ver a luz, aquelle cm
Nantes c este em Bordeaux.

Hóllanda.—Sob a direcção do
a

Sr. Roordà vau Eysinga appareceu
cm La Ilaya um novo jornal spirita
com o titulo De blijdc Ihodschap (A
bôa nova).

Allemanha..—Com o titulo de
Fsphiiujc viu a luz emMunich uma
importantíssima revista spirita, cuja
direcção está a cargo de notabili-
dades scicntiíicas, entre as quaes
se contam o sábio philosopho Carlos
du Prol, e Schleider, o celebre ex-
plorador da África meridional.

Berlim.— O sábio professor Du
Presle escreveu o seguinte na re-
vista Nófid und Sud :

igieo negar-se a curta

•

Vigiai attentos sobre os vossos
pensamentos, mesmo no isolamento,
porque, quando vos aebaes longe
das vistas dos homens, centenas de
invisíveis affeiçoados vos aeoinpa-
nham, testemunham o que se
passa em vosso intimo, e choram
com os desregramentos da vossa
mente.

« Não é Io
materialisacão de um ser transcen-*
dente, quando ninguém se admira
da longa materialisacão de nossa
vida ; c impossível negar-se o com-
parativo, quando se admitte o su-
pcrlativo.

Se tirarmos dos estudos feitos as
ultimas conseqüências, a humanA
dade voltará á crença que sempre
acompanhou á sciencia, ate ha uns
150 annos : a fé na immórtalidade.

Não é a verdadeira sciencia, mas
uma sciencia fatua a só que soffre
com a aceitação de factos compro-
vados.

A humanidade será radicalmente
curada de seu materialismo. »

Bruxellas.—La Pende libre pu-blicou as seguintes opiniões sobre o
spiritismo :

« Exilar os phenomenos spíritas,
recusar-lhes attenção, é repellir a
verdade

Victor Hugo

« Como todos eu ri do spiritismo,
mas o que eu cria ser um riso de
Voltaire,era apenas o riso do idiota,
muito mais commum que aquelle.

EüGENE BüNNEMERE.

« Creio na existência dos espiritos
batedores da America, attestadapor
quatorze mil assignaturâs.

Auousto Vacquerie

« IMgo que creio no spiritismo e
sei porque creio.

Napoleão III

Rússia.—Emquanto o jornal Sa-
vel publica interessantes artigos
sobre os presentimentos, o conse-
lheiro Aksakow annuncia o proxi-mo apparecimcnto de uma obra
sua respondendo ao Spiritismo, obra
ultimamente publicada pelo sábio
Hartmaiin.

Inglaterra.—O Journal of Sei-
ence afirma ser o spiritismo uma
verdade para elle assaz demonstra-
da pelos maravilhosos phenomenos• de escriptura directa por alguns de
seus redactores observados.

O Pictural World oecupa-se da
crença spirita de Victorien Sardou.

Itália. — No Spavimento delia
Bile, jornal humorístico e litterario
de Nápoles, publicou o Sr. Arighi
um artigo em que, affectando
coüocar-se em um terreno neutro,
defende com muito espirito a causa
do spiritismo.

Oceania.— O jornal livre pensa-dor Çommon Pense em Sydney offe-
receu uma de suas columnas paraa discussão spirita, ao mesmo tem-
po em que cm Napies o movimento
spirita se accentúa, e em Melbourne
estão ein trabalho uma grandeassociação e três escolas spirítas
dirigidas por 30 professores dos
dous sexos.

Republica Argentina.-—^! Dia-
rio Popular c La Tribuna Nacional
de Salta tomaram ás mãos a causa
do spiritismo.!

111:11011 vmhii
Aquellas pessoas que desejarem se

iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devera seguidamente ler as
obras de Allan Kardec constantes da
relação que segue :

O que ê o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da Doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Gamier

O Ceu e o Inferno ou a justiça di-
viua segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi- v
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

71, RUA DO OUVIDOR, 71

Typ. r. do Hospício, 147
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A liberdade

Oh liberdade I Que de crimes se
commette ein teu nome 1 disse uraa
das infelizes victimas da revolução
frariceza, ao enfrentar os degraus do
cadafalso. sem pensar talvez na grave
censura que estas palavras encer-
ravam contra ella mesma ; e o mundo
ainda hoje um século depois desse
triste acontecimento, deslumbrado

pelos brilhos de mentirosa apparencia,
fascinado pelo inebriante encanto
dessa palavra mágica, eleva essa vic-
tiraa á posição de uraa heroina, de

uraa berafeitora da humanidade, es-

quecido do tanto sangue innocente

que o o seu fanatismo fez derramar.
Oh liberdade I Tu és o mais nobre

attributo do homem; mas que es-

forços são precisos para que, encer-

rando-te nos limites do justo, «lie

possa colher os saborosos fruetos que
lhe offertas, e impedir que, em vez do

hera, tu te tornes a fonte fecunda dos

maiores males, das mais irreparáveis

desgraças I
« Queremos inteira liberdade », é

o que ouvimos pedir todos os dias ; li

herdade, completa para a imprensa ;

liberdade illimitada para cada mu

dizer o que pensa. E qual será a con-

seqüência dessa tanta liberdade, onde

tão pouco secura da educação moral ?

Nós a estamos vendo: o insulto ea

diffamação estão elevados â cathe-

goria de armas de combate decente ;
a immoralidade é derramada a mãos

cheias no seio da raocidade inexperi-

ente ; os escriptores da moda capri-

cham em verter para o nosso idioma,
tudo o que o estrangeiro produz de

mais immnndo e repugnante, os ho-

mens sérios receiam apresentar a pu-
blico o frueto de suas lucubrações
scientificas, parque a inveja levanta
loora o collo para vir atacal-os, não
discutindo seus trabalhos, mas feriu-
do-os até em sua vida privada, e
expondo-os ao riso da frivolidade in-
fatuada ; e a imprensa, esquecida de
sua nobre missão de força moralisa-
dora da sociedade, desce muitas vezes
a tornar-se a válvula de desabafo de

pequeninas paixões edespeitos incon-
fessaveis.

Continuamente lemos em nossas
folhas diárias :

«Toda a imprensa se tora manifestado
contra ou a favor jla idéia tal, etc. ».

Perguntamos nós : Nas condições
era que chegamos, que valor podem
ter essas manifestações, da parte de
quem se vai tornando uma simples
exploradora de escândalos ?

Assim transformada, representará
ella a opinião da parte sensata da
população ?

Affirmamos que não.
Ainda ha poucos dias, neste pai/,

onde lauto se simula acatar a opiniã»
do estrangeiro sobre a moralidade de
nossa sociedade, um jornalista ousou
cora mão profana romper as cortinas
da aleova de nossas filhas para vir
dizer ao publico quo ahi são clandesti-
na mente recebidas as producções mais
immoraes da escola realista.

Ninguém protestou ; e se, por ven-
tura a policia interviesse para desa-
gravo da sociedade insultada, não
faltaria quem clamasse que não temos
liberdade de imprensa.

Quereis a liberdade ampla V Sim é
justo, mas preparai os homens para
fazerem delia um uso conveniente ;
levantai-os pela instrucção, pela edu-
cação scientífica e moral.

Clamais pela libertação do negro
escravisado ; não seremos nós que er-
gueremos a nossa fraca voz para com-
bater uma causa tão justa e tão santa.
São nossos irmãos, que dobram-se sob
o peso da mais condemnavel prepo-
tencia; mas dizei-rae que uso irão
elles fazer dessa liberdade que assim
de chofre lbes é concedida ? Estarão
elles nas condições de servir-se delia
convenientemente ? E se não, que
perigos vão disso provir para a nossa
sociedade I

Sim, dai-lhes a liberdade ; é ura
crime pnval-os delia, mas ao mesmo
tempo fornecei-lhes o alimento do
espirito, e estabelecei leis que de-
fendain a sociedade, dos desregra-
nientos a que a ignorância delles os
possa arrastar.

Queremos como vós a liberdade do
negro, mas deixai que ainda vamos
além, e clamemos igualmente pela
liberdade do branco.

Lancemos os olhos sobro a nossa
sociedade, e procuremos o lugar onde
se esconde essa miragem ha tantos
séculos perseguida pelo homem.
Onde encontrareis a liberdade?

Na choupana do pobre, do lar mo-
desto do artista, no palácio dos ricos e

poderoso., no throno? Não, phau-
tasmaimpalpavel, ella desapparecerá

du vossas vistas, apenas vos aproxi-
méis do ponto onde esperaveis achal-a.

Vede aquelle homem que passa re-
cliiiiido sobre os coxins de seu luxuoso
coupé, trajando uma farda bordada,
cora o peito coberto de brilhantes con-
decorações, e encarando a todos com
esmagadora sombranceria. Acreditae.s
que esse homem seja livre, que elle
seja mais livre «pie aquelle quo rega
cora suas lagrimas o.s grilhões do seu
captiveiro ? E' uma illusão vossa.

Esse potentado é uma victima do
meio corrupto em que vive, geme es-
magado ás plantas da ambição, da
inveja e do remorso, é ura escravo da
vaidade e, muitas vezes, do criu.e.

0 negro escravisado na hora do
descanço chora sobre os seus soffri-
mentos, mas sua consciência calma
lhe dirige o pensamento para Deus,
implorando-lhe um termo ao seu pade-
cer; o grande orgulhoso revolve-se
em seu dourado leito, em suas longas
noites de iníoinaia, pensando no mal
(pie tem feito, e meditando ainda
sobre outros de que tem de lançar
mão para conservar-se na posição cpie

0ccupa. A vozdaconsciência aceusa-o,
e falta-lhe o recurso da prece, porque
elle ou não crê ou tem medo de Deus^

E' por isso que dizemos: Não deve.
mos limitar-nos a pedir olibertamento
do negro captivo das garras dos tyran-
nos, que os privam desse dora que o
Pai celeste concedeu a todos os seus
filhos; mas também o seu raomo o li-
bertamento do branco dos ferros da
ignorância e do vicio.

Preparemos com esmerado cuidado a
rreracão que nos hade sueceder; de-
raos-lhe uma instrucção solida, para
que delia possam sahir bous pais e ei-
dadõea exemplares. Criem-se escolas
modelos ; ao lado da educação scien-
tificá, iucutaraos na alma de nossos
filhos os principios da mais san moral,
fortaleçamol-os pelo nosso exemplo, e
assim, so assim teremos uma socie-
dade capaz de erguer em seu seio
um templo esplendoroso á verdadeira
liberdade.

Homenagem
Além da Federação Spirita Brati-

leira, commemoraram o 17* anui versa-
rio do passamento de Allan-kardec, as
sociedades e grupos spirita,desta Corte
Psychologica Fraternidade, Antônio
de Padua, S. Augustiuho, Fé, Iguacia
Silvina, e a União Spirita Paulista.

Snggesttto interessante
Era dias do mez ultimo um homem

serio desla Corte, tendo de passar ura
recibo de quantia que acabava de re-
ceber, sentiu-se muito constrangido
por nina força estranha invisível, a
ponto de não poder assignar parle de
seu nome ; fazendo, porém, um grande
esforço sobre si, assignou com uma
lettra totalmente differente da sua.

Ao mesmo tempo, eom uma fran-
queza ti lha da plena consciência de
seu caracter, disse elle aos circumss
tantos :

« Que idéia terrível de repente se
apossou de mira ! Senti um desejo
quasi invencível de apoderar-me de qual-
(píer dos livros que alli vejo. »

Ouvindo a narração deste facto, acres-
centou um nosso amigo, homem de idade
e incapaz de se apossar do que pertença
a (jutrem : Também isto se dá commigo
muitas vezes, quando visito meu amigo.
M. Sempre que'vou á sua casa, apossa-se
de mim um desejo iminenso de tirar-lhe
qualquer cousa — uma mesa velha, uma
penna servida, uma vella ja meio con-
sumida, etc; mas felizmente conheço
dendê vera a suggestão, porque ouço a
voz do desgraçado que me aconselha taes
aclos. »

Que de factos vóm, muitas vezes,
macular uraa longa vida de honestidade,
e qne, entretanto, nao são mais que
fruetos da nossa fraqueza em repelli
taes suggestr.es! Convém que estejamo*1
prevenidos.

Pensamentos

Todas as cousas estão presas eutre si
por um laço sagrado. Nao lia mais que
um mundo que comprehende tudo; que
um só Deus que está em toda parte; uma
sô matéria elementar; uma só lei que é
a razão commura a todos os seres intelli-
gentes ; e uma só verdade...

Marco Aurélio.

As espadas se transformarão em relhas
de arado, as lanças cm ferramentas de
lavrador ;os liõcs,os cordeiros,os lobos e
os tigres pastarão juntos, conduzidos ao
pasto [tor creanças.

Isaias.

Parece que as cabeças dos maiores lio-
mens se amesquinham, quando se acham
reunidas. Em parte nenhuma existe me-
nos sabedoria que era uma reunião de •
sabias.

Moutesquieu.
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A Terra atravez dos tempos

ÉPOCA SECUNDARIA

III

Formação ooliUrica.—Vs,\ii novo for-
maçãò do período jiirassico se subdi-
vide em três : o do oolitho inferior,
o do médio e o do superior.

Seu nome lhe provem de ser ella;,
em -sua parti; inferior, quasi fo rui a. Ia
de pequenos grãos calouros, coma
configuração de um ovo de peixe
muito miúdos eeaipastados em bancos,
ás vezes, de grande espessura, nas
camadas inferiores do terreno onde
o mame alterna com a areia.

Freqüentemente essas camadas cal
careas passam ao estado terroso e se
mostram,em certos lugares,carregados
de restos numerosos de encrinites.

Separado deste por mames, areias,
argilla e calcareo conchylifero, ençou-
tra-se o grupo do oolitho médio ou da
argilla de Oxford que cobre vasta ex-
tensão geographica, e no qual as ca-
inada;- de argilla se misturam ádepo-
sitos de marnes e calcareos,e são çober-

^ tas; por areias e calcareos compactos.
Neste grupo os grãos de oolitho tem

maiores dimensões e estão entremeados
com montões de ferro oolitho.

Acima o terreno se apresenta consti-
tuido por camadas de polypeiros
passadas ao estado silicoso; e depois
por outras de oolitho, ás mais das
vezes, de grossos grãos irregulares,
misturados com fragmentos de
conchas; e outras vezes em estado
compacto, passando ao terroso ou
mesmo ao mnrnoso.

O terceiro andar é formado por po-
derosos depósitos de argilla, chamada
pelos Ihg-lezes argilla dè Kimmeridgc.

As águas salgadas cobriam então
vastas extensões da superfície terrena,
o que nos é demonstrado pela abun-
dancia de conchas marinhas, que se
encontram em todas as suas divisões,
onde somente, de longe em longe, ap-
parecem pequenos depósitos de água
doce

E' crivei que, nos últimos tempo»
do período de que tractamos, se te-
nha operado gradualmente um levan-
taniento das hordas dos mares, per-
mittindo a formação de lagoas de
água doce, em lugares até ahi coher-
tos pelo mar

5-E' na ultima phase do período juras-
sico que os polypos começaram a cons-
trnir ,em diversos níveis, seus recifes,
mais estendidos,porem menos poderosos
que os que observamos hoje nos mares
tropicaes.

As diversas divisões da formação
oolithica são caracterisadas por suas
floras.

A araucárias, já vindas do lias, con-
tinuam a mostrar-se com as thuites e

pinites que apparecem depois; as coni-
feras os fetos arhorescenteseoequise-
tes columnaris abundam; as palmei-
ras ostentam sua elegancia,e as cyca-
deas, que vem do período carhonifero,
attingem neste seu máximo de conpri-
mento, sendo principalmente repre-

sentadas pelo gênero zamites ; e dahi
em diante começam a decrescer.

\ temperatura dos mares de então
era uniforme; ê tanto a pliysionomia
dos vegetaes que acabamos de enume-
rar, como a sua associação, nos de-
monstra que essa temperatura, como

ja o dissemos acima, se approximava
muito da dos nossos climas tropicaes.

As liliaceas povoavam os campos,
as algas flüctuavatn nos seios dos ma-
res,e a vida ia sem cessarse desenvol-
vendo sob as suas múltiplas formas.

Os radiariòs, os thoUuScos,osanne-
lides, os crustáceos o os peixes se nos

mostram em numerosas variedades, so
excedidas na fauna actuai.

São, porém, principalmente os rep-
tis que continuain a pullular, divi-

diiido-se em um sem numero de typos,
dos quaes uns são continuação dosdo
subperiodo precedente e outros sao
novos. . .

A ordem dos enauliosaurios, de vor-

tebras hicoiicavas como as dos peixes,
esqueletos semelhantes aos dos lagar-
tos, dentes possantes e membros acha-

tados e apropriados á natação, conti-
unam a offerecer numerosos represeu-
tautes da classe dos reptis sauriaiios.

A/s diversas espécies de plesiosau-
ros e ichthyosauros junetam-se os
mystriosauros e os dinosanros, que
formam um traço de união entre os
reptis e os mummiferos.

O.; pterodactylOS adquirem então
maiores dimensões, e se approximam
do ponto de sua disparieão.

As aves ja tinham appafecido e cor-
tavam os ares em todos os sentidos;
deixando-nos, de entre todas ellas,
vestígios mais seguros o archeopterix,
cuja cauda differia totalmente das de
nossas aves aetnaes.

Os iiisect03 dipteros, hymenopteros
e lepidopteros (moscas, formigas, per-
sevejos, abelhas e borboletas) ja res-

piravam na Terra o ar da vida, quando
os mammiferos ainda só tinham para
representantes o - seres ínfimos da sua
classe : os niarsupiaus.

As conclias do subperiodo oolithico
fazem recordar muito as do anterior;
cómtudo, certas espícics caracterisam
seus diversos andores ; assim, o infe-
rior apresenta a belenmita gigantea, a
rhynchonella spinosa, a terebnltula
fimbria, a ammonita humpluesiana; os
marnes superiores a ostrea acuminata,
e as camadas calcareas diversas espe-
ciesdeammonitasedepleurotomarios,
bem como grande numero de outras
conchas.

Os encrinites, As vezes muito abun-
dantes, tem muitas vezes a figura de
uma pára e, em certos pontos, se mos-
tram mesmo nos lugares em que vive-
ram, presos ás materiaB consolidadas
do fundo dos mares, onde foram co-
bertos por novos depósitos.

No oolitho médio ou grupo oxfor-
diano predominam as ammonitas e os
radiados crinoides ; em todo elle^as
grypheas, as ostras e as terebratulas
nos deixaram os moldes silicosos de
suas conchas ; e seus calcareos e ca-
unidas superiores são caracterisados
pelas nerineas o pelas astartés, espe-
cie de conchas de contornos arredon-
dados eestriadas, das quaes é a mais
notável a astarté minina por sua
pequenez.

N' este grupo os radiados são repre

pertencem o Erzgebirge, a Costa do
ouro, parte dos Cevemas e o monte
Pilas de Foro/,.

Sessito ma£ua

Esteve muito concorrida a sessão da

Federação Spirita Brasileira de 31 do

passado em commemoracão do 17J an-

niversario do passamento do illustre

philòsopho, fundador da doutrina spi-

rita.

Depois do discurso enicial do presi-

dente, oecupou a tribuna «orador ofE-

ciai, o Sr. M. F. Figueira,fazendo o

panegirico do manifestado. Subiu de-

pois a tribuna o Sr. A. Elias da Silva,

representando o grupo Perseverança.

Km memória daquelle cujo passa-
mento commemorava, a Federação

concedeu uma carta de liberdade a

uma infeliz eseravisada, que nesse dia

entrou no goso pleno de sua liberdade.

No correr da sessão foi recebido um

telegramma de congratulação da

União Spirita de. S. Paulo.

Destribuiu-se o numero do Reforma-

dor do dia.

Agradecendo ás pessoas que se dig-

naram abrilhantar com suas presença
a no.:sa festa, o presidente levantou a

sessão.

Pensamentos

Quando se considera que é infinito

o que podemos aprender, saber e

admirar, a felicidade progressiva que
nos pode resultar do estudoe da fruição

das obras maravilhosas de Deus por
toda eternidade, nos horrorisamos da

idéa falsa c terrível da extineção total

do nosso ser, depois da nossa morte

neste mundo.

Mauquez de Mauiga.

Discurso

Pronunciado pelo Presidente da Fede-
ração Spirita Brazileira na sessão

magna de 31 de Março

Senhoras. Senhores

Quando os spiritas de todos os pontos
do mundo se congregam para, no
faustoso anniversario de sua deseucar-
nação,render uma homenagem sincera
de amor e veneração ao varão illustre,
que immortaiisou-se nos jjanmies da
humanidade terrena, coordenando
e desenvolvendo, com uma intelli-
gencia lúcida e cultivada e um bom

., .,.. r:,,,r ..--,¦..,,,.......-s genso admirável, os princípios ensina-
sentados por muitas espécies de cida- dos ao mundo pelos enviados do Altis
ris e pelo spatangus ovalis. simo; não podiam os spiritas do Brazi
„. ¦ .'. Ji. _.. ^ .,,.,.. ,. 1 :„Finalmente na parte superior da

formação jurassica devemos assigna-
lar a ôstréa deltoidea, a exoggra virgu-
Ia e muitas espécies hivalvas, como
as myas e as pholodomyas.

Os depósitos da formação inferior
tem sido melhor estudados na Alie-
manha, Suissa, França e Inglaterra;
e os da superior se mostram, além dos
citados paizes, na Rússia, Itália, Hes-
panha, índia, Himalaya, Asia-Meuor
e Américas.

Foi nos fins deste período que ele-
vou-se o systema de montanhas a que

conservar-se em uma condemnavel in-
differença, deixandoJde junetarsuas
vozes ao hymno festivo, que da terra
se levanta ásjalturas onde pairam as
almas dos bemaventurados, dos que
com justiça merecem o^nonie de bem-
feitores da humanidade.

A Federação Spirita Brazileira não
vem desfolhar flores materiaes sobre
a tumba de seu mestre e amigo ; estas
murcham depressa, depois de nos
haver encantado a vista e o oi fato com
suas cores e aromas de ephemera dura-
cão.

O irmão cujo passamento hoje com-
memoramos, é credor de um tributo
mais elevado de nossa parte; é com
as delicadas flores d' alma que deve-
mos adornar a sua memória; é prati-
cando a moral sublime que elle
legou-nos em suas obras nionumenta-
es, que lhe patentearemos o nosso
amor e, ainda mais, que nos mostra-
remos gratos, !l° nosso Pai celestial,
pelos favores abundantes que elle der-
ramou sobre a humanidade terrena,
permittindo que seus augustos mensa-
geiros viessem despedaçar a venda,
que lhe escondia os esplendores da
vida futura.

O desenvolvimento magestoso e ra-
pido da propaganda . spirita pelo
nlundo nos indica, sem deixar a menor
duvida, que a hora eia chegada da
vinda do Espirito de verdade promet-
tida pelo Christo; nos faz saber que,
após tão longa lueta em busca da ver-
dadeira interpretação das palavras do
mestre divino, a nossa humanidade
attingiu ás condições de poder receber
novos ensinos, para com mais segu-
rança e rapidez continuar a sua
marcha em demanda da perfeição
iudefinita.

Que, maior prova da intervenção di-
vina na propagação do spiritismo, do
ipie essa facilidade como que estão
vindo alistar-se em suas fileiras, os
sectários de todos os cultos, de todas
as crenças religiosas e philosophicaa,
abandonando para isso suas velhas
idéias, pelas quaes ainda ha bem
pouco não trepidavam em fazer todos
os sacrifícios I

São homens notáveis, sahio9 de su-
bido quilato, materialistas e atheus,
porque as crenças do hoiitem não lhes
olYereciain um remédio ao cancro da
duvida que lhes curroia a alma, que
hoje, estudando o spiritismo e expori-
mentaudo um bem estar inesperado,
sem receio da critica do mundo
alijaram de seus velhos principio3, o
declaram-se convencidos das grandes
verdades da immortalidade da alma
humana, de sua perfectibilidade inde-
finita, de sua coinmunicabilidado com
as que ainda estão presas a um corpo
carnal, de sua volta á terra com ou-
tros corpos, de sua transmigração
atravez dos mundos disseminados no
espaço, e da existência de uma causa
primeira, creadora e regularisadora
do universo, de um principio de justiça
infinita, cujas irradiações penetram a
creação inteira.

Sun ; todas as duvidas se dissipam,
todos os nossos vãos temores sobre a
vida futura desapparecem, todos oa
sorTrimentos moraes pela desigualdade
da distribuição das penas e recompen-
sas n' esta vida se anihilam ao despou-
tar dos deslumbrantes fulgores do sol
do spiritismo, ao comprehenderraos o
verdadeiro sentido dos ensinos daquelle
que, ha cerca de dezanove séculos,
veio trazer-nos a palavra do Pai.

Senhores I A Federação Spirita
Brazileira commemora hoje o anniver-
sario da terminação feliz da miss&o
elevada, que o Creador confiara ao
illustre philòsopho. conhecido entre
os homens com o nome de Leon
Hippolite Denisart Rivail.

Oumpro-nos agora convidar-vos a
elevar os nossos pensamentos ao
Senhor dos mundos, pedindo por todos
os que ainda lutamos n'este mundo
de provas e expiações.

SenhorlPai de bondade misericórdia,
dignai-vos ouvir as preces de vossos
filhos, que vos imploram luz e forças
para evitar os tropeços tantos que seus
vicios emas inclinações levantam ante
elles, difficultandò-lhes a marcha
ascensional para vós.

Facultai-lhes, bom Pai, os meios de
destruir a desunião que ainda reina
entro a familia humana, fazendo que
todos se congrassem e junetos se
elevem a vós eín um hymno de amor o

gratidão, pelos benefícios sem conta,

que sem cessar lhes prodigaes.
Está aberta a sesão.

; ¦¦¦¦yy
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pronunciado pelo Sr. Af. F. Figueira,
como orador official na sessão magna
da Federação Spirita Braziíeira de 31

de Março ultimo

Nascer, viver, morrer
renascer ainda, progredir
sempre : tal énlei.

Ainda quando fossem perfeita e in-
teirámente conhecidas todas as phases
da vida daquelle a quem rendemos
hoje devidas homenagens; ainda quando
nos tivessem sido revelladas todas as
peripécias de uma perigrinação de CS
annos era que seu espirito habitou
junto a um corpo para se retemperar
na luta entre o liem c o mal ; ainda
assim, Senhores, nada poderia contri-
buir com mais propriedade para preen.
cher o dever que tenho de desempe-
ntiar neste momento do que traçar em
vossa imaginação, embora imperfeita-
mente, uma apotheose em que se des-
tacasse Allan-Kardec resplandecente de
luz e circumdado por todos quantos
foram melhorados pela leitura das suas
obras acerca das verdades eternas;

Sim, Senhores, foi por seu interme-
dio que conhecemos hoje a lei que pre-
side ao progresso dos espiritos, a por-
tanto das humanidades; que sabemos
que, chegada a oceasião de ser revel-
lada uma verdade aos homens, encar-
nam-se espiritos precursores, a quem
chamamos gênios, os quaes vão pre-
parando as idéias alô que apparece o
escolhido pára reunir, aperfeiçoar e
completar a obra.

De século em século, de geração em
geração a espécie humana foi sue es-
sivamente se adiantando de modo que,
combinados os factos, se reconhece a
grande verdade annunciada pelos espi-
ritos; « Nascer, viver, morrer, tornar a
nascer, progredir sempre : tal é a lei. »

Antes disso acreditava-se que o pro-
gresso moral oujintellectual era o fundo
dos conhecimentos obtidos em uma só
existência e legados pela tradição.

Já não era pouco 1
Reconhecendo sua essência, parte es-

piritual e parte material, o homem desde
logo proclamou-se —rei da creação —
dominando com superioridade todos os
outros animaes e a própria natureza.

Desde o estado rudimentar e selvagem
reconheceu em si o germem do progresso:
uma alma activa, intelligente e livre e
um organismo adaptado a tirar vau-
tagem na luta com os reinos animal,
vegetal o mineral.

Empregou pois os elementos de que
dispunha e progredio.

Desde o individuo nd, vivendo em
grutas, fallando imperfeitamente, até o
homem do século XIX, quanta transi-
ção?

Quanta luta ?
—¦ Desde o tosco machado de pedraaté o mais delicado instrumento de aço

refinado;
desde a grosseira vestimenta de

pelles até os mais finos tecidos de ai-
godão, linho, seda e lãas.

desde a cabana de folhas agrestes
até as'confortaveis e luxuosas habita-
ções e monumentos;

desde a funda, o arco o flecha até
o revolver, o canhão e o torpedo ;

desde a canoa dc um só madeiro
e o simples cargueiro até o barco a
vapor e a locomotiva ;

desde a eseripta hieroglífica e do
papirran, até os caracteres dos differen-
tos idiomas, a imprensa e o livro;
emfim,

desde a igno ameia completa das
forças da natureza até o conhecimento
aprofundado dessas forças, quanto pro-
gresso realizado II...

A principio foi lenta e de pouca
monta a marcha desse progresso, á pro-
porção, porém, que os séculos se distau-
ciavam, precipitaram-se, cresceram,
multiplicarani-se e aperfeiçoaram-se de
unia maneira vertiginosa todos os ramos
de conhecimentos humanos em relação
ao planeta, ao próprio homem o ao seu
Creador.

Penetra no interior da terra e ar-
rança os thesouros alli occultos : o
carvão, o ferro, a praia, o ouro e outros
melaes.o diamante e as oedras preciosas.

Explora a crosta da mesma terra e
retalha o granito, os mármores e outras
jazidas; derruba as matas virgens, se-
meia e colhe o que plantou e o que não
plantou.

Desce aò fundo do occeano c de lá
tira ihadreporas, coraes e pérolas.

banca as vistas para o espaço iníi-
nito c procura desvendar as estrellas e
os planetasr

De todos os produçtos e conheci-
mentos tira partido com applicação á
sciencia, á lavoura, k industria, ás artes,
e ao commercio.

Ora, descobre a imprensa e os
aperfeiçoamentos da arte de imprimir e
chama-se GrUlenbcrg,Alde Manucc, Boa-
ventura, Elzivir, Didòt e Marinoni.

Ora, vai ao encontro de novos
mares e novos continentes e chama-se
Argonautas, Vasco da Gama, Vespucio
e Colombo.

Aqui, se applica ao estudo da agu-
lha imantada, consegue a bússola c
chama-se Flavio Gioia.

Alli, preoecupa-se com o appare-
lho regulador do tempo, pêndulos, re-
logios e chama-se Galileo, Chrlstian
Huygens, Sully, Pierre e Juüen le Rói,
Berthoud, Lepanle, Harisson, Breguet.

Acolá, apresenta apparelhos de
observação, lentes, telescópios e micros-
copios e chama-se Jean Lippershey,
Gregory, Herschel, Foucault, Zacharie
Jan.icn, Ilooke, Lcuwenhteck.

Agora, patenteia as engenhosas
combinações do vapor como força mo-
triz, quer cm machiuas lixas quer era
navios e em locomotivas o chama-se
Papin, Nc\vcomen,Ca\vloy, James Watt,
Robert Fulton, Henri Bell, George Ste-

phenson.
Já, qual ícaro, pretende atravessar

o espaço e chama-se Padre Gusmão,
Irmãos Montgolíier,e Júlio Cczar.

Logo, attenta sobre os phenomenos
da electricidade emachinas de choque,
telegraphicas, phonelicas e lumsnativas
e para-raios e chama-se Gilbert, Grey,
Wehler, Volta, Galvani, Frankliu, lli-
chmanu, Lcsage, Arago, Morse, Edison,
Jabloscbofl.

-- Antes, arrebata,converte,convence
c ensina cm linguagem fluente e subli-
mada e chama-se Cícero, Virgílio, Vol-
taire Victor Hugo, Longfellow, Mon-
PAlverne e Gonçnlves Dias.

—- Depois, transfere para a tela e para
o mármore as feições animadas e as bel-
lezas das paisagens e chama-se Rubens,
Raphael, Miguel Ângelo, Wan-Dick,

Phidias, Victor Meirelles, Pedro Ame-
rico, Reis, BernadeJIi.

Alem, encanta, edifica, instruo e
inspira com harmonias e acconles e
chama-se Bellini, Verdi, Chopin, Be-
thoven, Wagner, Carlos Gomes, Mes-
quita.

Aquém, rega com seu sangue a
semente da li herdade o chama-se ; G-.
Tell, Kociusko, Joaquim José da Silva
Xavier.

Sempre, espalha os raios de luz
que de philosopliiaem philosophia con-
duz ao conhecimento do reino espiritual
e ao perfeito conhecimento dos destinos
do próprio homem a. chama-se Sócrates,
Platão, Moysés, Christo.

Entretanto que em volta desse pe-
queno-gigante toda natureza parecia
ter (içado estacionaria.

Os astros continuam sem alteração
a sua rotação periódica em torno da
terra e esta o perenin: gyro sohre si
mesma.

Os vulcões de tempos a tempos
vomitam sempre a mesma lava.

Toda a vegetação se perpetua ex-
ponlaneamente conservando os primi-
tivos segredos dos meios de repro-
ducção.

Os animaes selvagens oecupam os
mesmos antros, devoram as mesmas
prezas e rugem do mesmo modo.

As ternas e multiphces avesinhas
coctinuain a modular os mesmos can-
ticos cora que festejara as madrugadas,
e construem os seus ninhos do mesmo
modo sempre e com o material pecu-
liar a cada espécie.

Tudo, emfim, parece conservar a
lei uniforme o harmônica que preside á
transformação dos seres orgânicos e
inorgânicos. Somente o homem quebra
essa lei e cada vez mais e mais se afasta
de seus predecessores.

Mas, senhores todo esse progresso
que se basea no portentoso facto da
razão pela qual as idéias eram conce-
hidas, julgadas, retidas, recordadas e
transmittidas,—juizo, raciocínio, me-
moria e reminiscencia —, até agora
acreditado, movido c transmittido por
privilegio dc alguns, é obra tanto
daquelles que vieram primeiro como
dos que vierem depois

— E' a nova revelação, é o Espirito
Consolador, prometlido pelo Christo

quem veio explicar esta e outras cousas
e nos diz :

Átomo predestinado da Creação, ale-

gra-te, és muito mais feliz do que tinhas
noção, quanto ao teu destino, oh ! ho-
mem! Essa centelha sagrada quê te
anima, por meio da qual tu operas todas
esses prodígios, parlio simples e pura
do seio de Deus. Tu a maculastc com a

não observância das suas leis escriptas
na tua consciência, mas para remires
esta macula origem de todos os males,
tens de effecluar a serie de reencar-
nações que for necessária para, pelo tra-
balbo e pelo soffrimento, attingires por
mérito próprio o progresso moral e in-
telcctualqtie conduz á perfeição e a vida
eterna bemaventurada.

—Homem ignorante, tu te amesqui-
nlias perante o homem intelligente,

porque nao podes compelir com elle ;
dia virá em que serás também inlelii-

gente —applica-tc I
Homem intelligente, tu te des.

gostas ao encontrar tão falivel ainda a

sciencia que estudas e te sentes íraco ;
dia virá em que m-da será desconhecido ;
estuda .'

Homem máo tu invejas e odeias o
homem bom e desconheces o goso re-
sultante da pratica de uma boa accão .
dia virá em que serás convertido, ora e
árrépende-tè I

Homem hora, tu uão compre-
bondes porque soffres ao passo que o
máo é muitas vezes cercado de gozos e
considerações; diaviráem quereccberAs
o prêmio condigno, soffre e não mur-
mures !

Homem ignorante; intelligente,
mào,bom ou (piem quer que sejas
escuta :

O espirito que te anima ao deixar os
differentes corpos de cada existência
leva comsigo e retém tudo quanto
aproveitou ao seu adiantamento; e
emqiianto está unido ao corpo toda a
noção do passado permanece cm estado
latente, mas uma vez no espaço retoma
e aglomera de novo essa noção que tem
de ser perfeita ; dia vira em que todos
vós podereis comprehender essa essência
sagrada o indefinida porque estareis pio-
ximos da sabedoria Infinita !

Nascer, viver, morrer, renascer
ainda, progredir sempre ; tal é a lei.

(Continua)

O caiiBiBBBi e ojaguar
No numero de 15 de Fevereiro ul-

ti mo da Chronica franco-brazileira,
importante revista que se publica era
Pariz sob a direcção do nosso illus-
traio patrício, o Sr Dr. Lop&s Trovão,
lemos um artigo scientiflco do Sr. Fui-
bert Üumonteil, uo qual se menciona
as observações feitas pelo Dr. Greve-
aux em sua viagem às G-uyanas, rela-
tivamente ao facto commum dos ja-
guares devorarem as cainans pelo
que muitos destes são pelos observa-
dores encontrados sem esse appendice.

Informaram ao Illustre viajante,
como diz o articulista, que nessa oc-
casião se empenha uma lueta formi-
davel entre o rei das florestas e o se-
nhor dos rios, luta em que nem sempre
fica victoriosa a agilidade do pri-
ineiro.

Este facto também se dá nas mar-

gen.i do af&uentes do Amazonas, mas
ahi, segundo informações por nós co-
1 hidas no próprio lugar, só se dà tal
combate, quando o jaguar inexperi-
ente, não sabe empregar a força cora

que dotou-o a natureza.
Na maioria dos casos o felino fixa

de longe o descuidado amphibio que
sob a influencia u^e sua poderosa acção
magnética, fica entorpecido e incapaz
de resistir-lhe. E' então que aquelle
se approxima e lhe devora a cauda.

Essa poderosa acção magnética não
o privilegio dessa espécie do gênero
felix, o gato doméstico também a pos-
sue, e entre os ophidios nós a encon-
tramos desenvolvida na g i b o i a e
muitas outras espécies.

São factos ainda pouco estudados,
mas que um dia poderão, sendo me-
lhor observados, lançar muita luz
sobre os phenomeuos do magnetismo
animal e do poder da vontade.

X.
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A Bíaçrej» e o 8|»iritisnio

Pauadóla.

Ura rei muito sábio e muito justo,

que amava a seu povo como pai,
deu-lhe um código marcando-lhe di-

reitose obrigações, tão perfeito quanto
era possível, attentas as condições

daquelle povo.
E, confiando a execução de suas

leis ao filho único que tivera, foi fazer

uma longa viagem, de que talvez não

mais voltasse.
Correram os annos e, muito natu-

ralmente, o povo mudou de uzos e de

costumes e teve novas aspirações.
Alei outorgada pelo velho rei, tão

*abia quanto era possível, uo sentido

de fazer o bem e a felicidade daquella

sociedade, tornou-se insufficiente e

até odiosa, em vista do progresso que
a mesma sociedade fizera.

Do meio da multidão surgiram

vozes clamando contra o código, .pi.!

se tomara, pesado e espíritos mais ir-

requietos e adiantados organisaram

partidos protestantes, que, dia á dia,

foram engrossando.
0 regente, porém, não se abalou e,

surdo á voz do novo espirito que ani-

mava a sociedade, persistiu em manter

a lei, que ápplicava restrictamente,
segundo a lettra.

La, onde se achava, o rei teve sei-

encia do que se passava era seu reino

e, como : era sábio e justo, deu razão

ao seu amado povo, que não podia, na

adolescência, ser constrangido a vestir

as roupas da infância-
E, tanto que teve sciencia do qne se

passava em seu reino, despediu uni

•3gundo filho, que tivera na auzeucia,
com um novo código, que não era

senão o primeiro, entendido segundo
o espirito.

Porque a obra do sábio dava para
todas a.-, phases da evolução social,
uma vez que se lhe considerassem os

preceitos, não segundou lettra que
mata, mas segundo o espirito (pie vi-

vifica.
O novo código, portanto, não era

senão amais lata interpretação do pri-
meiro, pelo que ajustava-se perfei-
tamente ao desenvolvimento que ti-
vera a capacidade social.

E' bem de ver: que, tendo o povo
perdido certos sentimentos, a que fura
arraigado, e adquirido novos, a que
não era menos aterrado,a nova lei in-
terpretativa não podia deixar de ser
restrictiva e ampliativa.

Restmtiva, por supprimir do velho
código disposições (pie já estavam ca-
diicas: as que attendiam aos senti-
mentos populares, que se perderam
com o progresso feito,

Ampliativa, por dar mais luz, que
aclarasse novos horisontes, corres-

pondentes aos novos sentimentos, que
collocaram o povo em gráo mais ele-
vado, para os devassar.

O essencial ficou intacto. Só foi

alterado o contingente.
Com a nova lei seguiu para o reino,

a cumprir a ordem de seu pai, o se-

gundo filho do rei ; mas seu irmão,

apezar de lhe ter dito quem lhe dera
o poder : que, em tempo, lhe enviaria
o desenvolvimento do código, que lhe

[deixara; não o quiz receber, tintes

mandou apregoar : que era elle en-
viado do inimigo e (pie o código, que
dizia vir do rei, era presente grego,
doutrina para corromper o povo e tor-
nal-o fácil conquista.

Einbalde empenhou-se o moço por
I mostrar que o novo código assentava

nos mesmos princípios fundamentaes
do primeiro e visava o mesmo (im que
aquelle : a felicidade do povo.

E' embuste do inimigo, respondi-
am-lhe, e tanto que snpprirae idéas
consignadas no velho código e traz
idéas que alli não estão consignadas.

Muito naturalmente dá-se essa alte-
ração, dizia o moço, (pie esgotava em
esforços por mostrar ainda-.que tis idéas
supprimidas não eram as essenciaes,
mas sim as que eram relativas a sen-
timentos quo se apagaram no coração
do povo; e, portanto, nenhuma razão
mais tinham de ser-

E as novas ? Se tua lei fosse do rei,
este não destruiria sua obra.

As novas, dizia o moço, só o são na
fôrma; porque, na essência, estão
todas explicita ou implicitamente
contidas no velho código, entendido
segundo o espirito.

E quanto a não poder o rei distrair
sua própria obra, não vai bôa fé em
tal allegação; porque saheis: que elle
mesmo proinetteu : mandar em tempo
opportuno, os complementos daquella
obra, e a minha lei é o complemento
da vossa.

E demais, se a lei que vos trago, da

parte (lo pai, não fosse sua obra,6 sim
obra do inimigo, ella não assentaria
sobre a mesma base da primeira; era
vez de exigir do povo, como exige,
respeito e obediência, amor e didica-
cão, ao rei e às suas deterniinações,in-
suflaria sentimentos oppostos, que o
tornassem revel e,por esse modo. fácil
conquista.

i Ensina a obediência e a dedicação ao
rei, dizia o regente, para captar a
confiança do povo e chamal-o a si.

Como 1 clamava o moço. Onde já se
viu separar dous amigos, rosbuste-
cendosua ámisade? Se houvesse quem
pretendesse conseguir aquelle fim,
empregando tal meio ; estulto ou
louco devia ser julgado ! Se a lei que
vos trago fosse obra do inimigo, ella
lisongearia e insufrlaria as paixões
populares contra o rei. Desde, pois,
que (dia transuda de todos os pontos a
maior consideração por tudo quanto
emanar do rei, sem o qual não admitte
felicidade para o povo ; como sup-
por-se: que é presente grego, embuste
do inimigo, para tornal-o fácil con.
quista ?

Não houve razões que abalassem a
crença do regente e o fizessem receber
o que lhe fora annunciado pelo pai e
o levassem a abraçar o irmão como
.seu auxiliar.

Também o sacerdócio hebreu, ape-

zar de, esperar a vinda dos Messias,
repelliu-o, até criicifical-0, qualifi-
cando de satânica sua doutrina porque
sua doutrina ampliava e restringia a

lei escripta, desenvolvendo os princi-

pios essenciaes,imperessiveis, e aiiiuil-

landocertos outros contigentes,tempo-

.àrios,que já tinham feito seu tempo.

A. B. M.

Im JLiiiiiicro

Recebemos os primeiros números

deste anno deste importante orgam

dos spiritas independentes, que se pu-
blica em Pariz soba direeção de Mme

Inicie Grange.
Agradecemos e pedimos permissão

para a permuta.

Betados-Uni d os

O reverendo llatch, ministro ds

igreja eongreganista, declarou pelo
New York Sun, jornal de New York,

que a invenção do instrumento do ce-

lebre Edison,conhecido com o nome de

quádruplo telegrapho, foi-lhe dada em

sua presença por um invisível.

Em uma sessão dada pelo médium
de materialisação Mme. Williaus, os

assistentes agarraram a fôrma que se

lhes apresentou, mas viram ha aos

poucos evaporar-se de suas mãos.
E' [uma prova de grande alcance

para convencer os incrédulos. O facto
deu-se em Boston.

Em São Erancisco oUr. Brown offe-
receu ao governo uma som ma de
50 -000 dollàrs para a creação de uma
cadeira destinada ao estudo das sei eu-

ciaspsychicas em geral

explcndída, Sublime e raageslosa dos
Evangelhos que tendes na mão e nos
lábios, mas não no coração, nesse foco
radiante de sentimentos, do amor e de
caridade? Onde ficara essas centelhas
diamantinas (pie fagulham desses ensi-
nos que tendes recebido, que não se es-
tendem aos pròscriptps da Pátria, aos
míseros condemnados tio martyrio da
dôr e da barbaridade? Oh! filhos per-
didos da pátria, oh 1 infelizes proserip-
tos, vinde todos com a dihiceração de
vossas carnes, com os estrepitos de
vossos gemidos, com a corrente de
vossas lagrimas, despertar, do somuo
immenso,esses apóstolos que não sahem
aposlolar, esses tímidos, ingratos defen-
sores do que não sabem defender!...

Perdoai-me, amigos, perdoai-me de
coração.Confrades, se vos ftdlo com esta
linguagem, perdoai-rae, porque tenho
sede de ver a justiça de Deus triumphur
da injustiça dos homens; tenho sede Ue
vér levantada bem alto na pyramide
mais elevada de vossa pátria a bati-
deita augusta e santa da liberdade.

Quebrai os golos de vossos corações
de encontro aos f rros de vossos ir.
mãos escravos !...

Com os Evangelhos na mão, a pa-
lavra nos lábios e o sentimento no
coração, com ti coragem e a fé, que
mais do que outro qualquer deveis
ter, gritai commigo:—Liberdade para
os captivos !...

Vosso confrade

Pensa incuto

A felicidade não tem a força de ligar
os homens uns tios outros : é necessário
que elles tenham soffridò juntos, para
ipie se votem o amor de (pie são capazes.

Liimeriais

A pedido
•.#

Communkaç&o psychographica obtida
no dia 17 de Fevereiro de 1886, no
Grupo Familiar Santo Agostinho,pelo

médium M. R. F.

Irmãos, como vejo gelados os vossos
corações ! As vossas palavras peraem-se
na poeira do espaço, porque levam com-
sigo o gelo da descrença '....O que fazeis
võs, os apóstolos da liberdade e da fé,
quando no meio da grita das turbas
inflámmadàs de amor fraternal o pa-
triotico, vos occultacs á sombra negra
das muralhas das conveniências incon-
fessaveis?!... Onde está a luz brilhante,

llIvllOllWE»! II

Aquèllas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constantes da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Sqirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(¦pa te moral ) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo ( parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
titreza.

O que é o Spiritismo.

Noções dementara do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.
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O @í|iiriti,%Biio e a «ciência

De entre as objecções que se elêram
contra o spiritismo, a que, á primeira
vista, parece de mais peso é a dos pbe-
nomenos spiriticos chocarem âs leis
n atuirá es.

Em todas as sociedades humanas
encontramos trez grupos bem dis-
tinctos, trez fracções bem caracteri-
sadas : a dos .sábios, a dos ignorantes
e a dos pseudo-sabios. A primeira
fracção se compõe dos homens que se
dedicam á investigação da verdade,
nos differentes pontos de vista sob que
ella se nos pode apresentar ; elles não
trepidam era abandonar suas velhas
idéias, todas as vezes que factos de uni
valor incontestável lhes demonstrem,
que ellas devam ser corrigidas ou
substituídas.

A segunda fracção é formada pelos
homens simples, que se contentam com
as verdades intuitivas que recebem, no
meio acanhado em que vivem, sem
tentar perscrutar o que se passa fora
d'esses limites.

A terceira fracção é constituída por
todos aquelles que, estudando as con-
clusões a que chegaram os doutos, sem
uni exame serio, ínterpretainAas a
seu modo, e por essas interpre-
tações, muitas vezes, errôneas pro-
curam explicar tudo o que lhes fere a
attenção. E' este grupo, infelizmente
numeroso, o mais prejudicial á socie-
dade,o que maio damnostem causado
ao progresso da humanidade. E' do
seio desta classe que tem surgido
sempre uma opposição pertinaz e sys-
temática a todas as idéias grandes o
generosas; opposição que, estudada
á luz da razão calma, provocaria o
riso, se ella se nos não mostrasse com
toda a hediondez desses ídolos do
fanatismo embrutecido, sempre iusaci-
aveis de lagrimas e de sangue- de
victimas humanas. E' principalmente
a esta classe que nos dirigimos.

Dizeis que o spiritismo é contrario
á sciencia, porque elle aíüruia que os
corpos pesados podem ser suspensos do
solo e transportados de um a outro
lugar, sem nisso intervir acção hu-
mana; quando pelas leis da gravitação
esses corpos devem ficar presos ao
solo.

Considerai, porém, que Newton, o
enunciador da lei da attracção dos
corpos na razão de suas massas, era o
próprio a confessar que essa lei não
lhe setisfazia á razão ; que lhe parecia
impossível que duas moléculas mate-
riaes separadas uma da outra podessem• obrar uma sobre a outra ; e que era
mais natural ser a attracção devida a
um agente fluidico invisível, que
atravéz dessa distancia se çomrauni-
cas-se de uma a outra mo.ecula.

O Pe. Secchi e milhares de outros
pbysicos notáveis são da mesma
opinião; e entretanto continuaes a
sustentar que os corpos se attrahem
na razão directa de suas massas, e por
este principio errôneo quereis con-
demnar o spiritismo que vem conhA
mar a supposição desses sábios.

Negaisquese possa ver os espiritos,
porque elles não tem um corpo ma-
terial grosseiro que nos possa irapres-
sionar a retina, para que dahi sua
imagem nos seja transmittida ao
cérebro. Entretanto a vossa alma, pelasua faculdade da imaginação, podo
produzir imagens em vosso cérebro,
sem que ellas venham do exterior
pelos meios ordinários.

Além disso, já terá, por ventura, a
sciencia humana cíicto a ultima
palavra sobre o modo por q ne o.s corpos,
nas diversas manifestações de suas
propriedades, uos impressionam o»
sentidos; sobre o modo por que as
sensações vão ter ao cérebro sem se
confundir umas com as outras ; sobre
o modo por que o cérebro contem as
impressões recebidas, para recordal-as
quando deseja ; muito mais quando,como as de todas as partes do corpo,
as moléculas do cérebro são couti-
nuamente substituídas por outras
novas? Limitando o vosso estudo ao
nosso corpo só, aqtiillo que mais de-
vemos conhecer ; dizei-me : já terá a
vossa sciencia descoberto todos os
segredos do nossa organismo? já co-
nhecerá ella como cada orgam do corpo
humano concorre para o funcciona-
mento da vida ?

Nada disto. A sciencia tem obser-
vado um certto numero de factos e,
comparando-os, estabeleceu certas
leis, que só podem ser adoptadas como
rigorosamente exactas , se ellas esti-
verem conformes com os novos factos
que se forem observando, á medida
que se aperfeiçoarem os nossos instru-
mentos de observação.

Admittis sem repugnância queo iluido nervoso, um fluido subtil,
possa obrar sobre a substancia solida
do systema nervoso, e repellis como
absurda a acção do espirito, outro
fluido subtil, sobre o fluido nervoso.
E' um capricho ou então simples falta
de raciocínio de vossa parte.

O spiritismo vem ampliar o nosso
campo de estudo, vem chamar-nos a
attenção sobre factos naturaes queaté aqui nos passavam desapercebidos,
porque nos faltavam os instrumentos
próprios: as mediunidades que vão
hoje apparecendo em uma proporçãoassombrosa.

Estudai esses phenomenos, buscai
conhecer as leis què os regem, com-
parai-os, classiricai-os, e fi ç a r e i s
melhor conhecendo a natureza ; e do
estudo de suas leis tirareis a luz pu-rissima que vo*-' guiará os passos na
investigação das sublimes verdades
dos mundos psychico e moral.

Federação Spirita
Brazileira

Sessão em lõ de Abril ultimo
Foi dado para estudo o seguinte

théraa:
Escolhendo o espirito antes de

encarnar-se as provas de que mais
precisa para o seu melhoramento; po-dera algum encarnar-se com o fim
de fazer o mal ?

Aquelle que sesuicidaou assassina,
poderá ter-se encarnado com esse fim?

Telegrogtlíijra snrntaS

Do Mind in Nature extraída o Light
de Londres o seguinte communicado,
que trasladamos pira as nossas
columnas.

O laço magnético que prende uma
mãi a seu filho nunca se rompe.

Minha avó-, Bethany "Wood, 
que

residia, em Macedonia, teve tuna con-
sciencia perfeita da morte de uma de
suas filhas, a sua favorita, Aunt
Esther, acontecida no Ohio. Oom ins-
tancia ella perguntava a todos se lhe
não tinham ouvido os gemidos e os
estertores da agonia.

Ao chegar o marido da fallecida,
indagamos se o passamento de sua
mulher fora doloroso ; e elle respon-
dendo que tudo assim lhe parecia
indicar, faltou sobre os gemidos, as
ancias, tudo, até a hora, exactamente
comforrae ao que dizia minha avó. No
ultimo inverno um cavalheiro que se
achava hospedado em minha casa,
foi chamado á Guatemala a negócios.
0 estado melindroso da saúde de sua
mulher não permittiu-lhe acompa-
iihal-o, pelo que ficou em nossa com-
panhia.Logo,porém depois da partida,
ella mostrou-se anciosa de ir encon-
tral-o.e como seu medico oprohibisse,
cahiu em um paroxisrao de terror e
desespero, acreditando que não mais
o tornaria a ver, e escreveu-lhe,
dizendo haver toda a probabilidade
de não encontral-a viva em sua volta.

Recebeu ella depois uma carta do
marido, na qual se via que por
syíhpathiá elle haviasoffridoo mesmo

que ella.
« Somente uma dura necessidade,

dizia elle, me impede de voltar neste
mesmo paquete. Desde as 4 horas que
estou entregue a horríveis torturas
mentaes (era a hora exacta, em que
sua mulher lhe escrevera), qué me
tem prostrado physicamente. Creio
que peiorastes, que estáes soffrendo
ou morrendo talvez. »

S. Francisco.—S. C. Stone.

Se cada um de nós se desse ao tra-
balho de registrar os factos desta
ordem que comsigo se tenham dado,
elles encheriam volumes. Até hoje,
porém, pouca importância se ligava
a elles ; ninguém procurava compre-
hendel-os e explical-os naturalmente.

E' um presentimento, diziam todos,
e ninguém buscava explicar esse

poder extraordinário de ver o nosso
espirito o que está fora do alcance
dos nossos sentidos.

í^anggestõe* dos ieivisivci*

Sabemos que os espiritos, entrando
em relações comnosco, podem suggerir
nos idéias, cuja moralidade varia com
o seu grau de desenvolvimento e seu
estado de lucidez. Um espirito mau
ou perturbado pode inspirar-nos pen-samentos contra os quaes devemos
estar sempre prevenidos, e reagir com
energia, chamando a nós influencias
boas.

Na fregueziade S. Jozéde Leonissa,
em Campos ( Rio de Janeiro ) uma
moça de dezeseis annos, orphan, cha-
mada Leopoldina, tentou suicidar-se
disparando uni tiro de revolver no
estômago.

A mãi dessa infeliz também, ha
tempos, tinha posto termo â própriavida.

Interrogada Leopoldina sobre os
motivos que a levaram â pratica de
tal loucura, respondeu que o fizera
por suggestões de sua mãi, que lhe
apparecia em sonhos, aconselhando-a
que assim obrasse.

Coinvem desde ja declarar que essa
moça não é spirita, nem conhece a lei
que preside á communicabilidade dos
espiritos, e não pode por tanto ser
classificada na ordem dessesallucinados
que ja se contam por milhares no mun-
do inteiro.

Simples, ella conta naturalmente o
que se dá. Nas horas em que, pelosomno do corpo, seu espirito goza de
mais liberdade, o espirito de sua mãi
perturbado e soffredor se aproxima
para dar-lhe tal conselho.

E' muito possível que o remorso"de
haver abandonado na orphandade sua
innocente filha, a faça conceber um
temor exagerado pelos rtscos a quedeixou exposta, e arraste-a a tentar
arrancal-a do mundo.

São factos que se vão tornando
communs, e merecem seria attenção
dos que estudam o spiritismo.

Ha pouco ainda falleceu nesta
Corte uma Senhora que idolatrava
uma filha que aqui deixará. Conhe-
cendo ein seu novo estado os perigos,
as lutas da vida, e não tendo crença
alguma.julgou que a melhor protecção
que podia conceder a esse ente estre-
meei do, era collucar-se a seu lado,
envolvel-o era-«eus fluidos e incutir-
lhe ura temor exagerado por tudo o
que o cercava.

A conseqüência foi que a infeliz
moça ia enlouquecendo.

Gmças a Deus, alguns spirítas bem
intencionados conseguiram, evocando
e aconselhando esse espirito pertur-
bado pelo amor, fazer nelle nascer
a crença, com o que melhorou o es-
tado da enferma, qne com a continua-
ção se ha de restabelecer.

Ousarão ainda os nossos contrários
affirmar que o spiritismo produz a
loucura ?

Pois, que o façam, o futuro dicidirá
entre nós e elles.
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PAGAMENTO ADIANTADO

correspondência deve sim- diri-

br ir fragmentos de conchas, anunoni-

tas liliputianas e todo lím mundo de

foramintferos. E' uma aggloràèração

A. g3.85«H «3«i Silvai
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Os trabalhos de reconhecido interesse
geral serão publicados gratuitamente.

secular de restos das populações
marinhas de outras eras.

ySo meio do periodo cretáceo come-

ca-se a conhecer nos typos vegetaes,
na. diminuição dos cornes e na attsen-

cia dos recifes mad repor icos, os

primeiros symptomas de um resina-

mento do envolucro pétreo do nosso

globo- Ahi desponta a aurora da

nova cr ene fio.
Com excépção de algumas espécies.

nenhum dos animaes actualmente

, vivos tinlia anteriormente ao periodo

A .-Torrai ;;ttirayoas dos ten!}»os da cré habitado o planeta; mas, a

partir d'esse ponto, a vida parece ter
ÉPOCA SECUNDARIA

IV

Perio do cretáceo. — A' i n e d i d a que
deixamos o.s tempos da creação pri-
mitiva para, atravez das idades, leu-

tamente nos approximarinos dos em

que vivemos, os sedimentos vão dei-

xahdo de se depositar nas mais altas

refíúões da Terra, restringiudo-se aos

limites das zonas temperadas o tor rida'.

Sob o manto de gelo que envolve os

terrenos das zonas fingidas, desço-

bre-se que é a firmarão carbonifera a

mais elevada das camadas sedimenta-
rias do polo boreal e a gneissi.cn a do

austral.
A formação cretácea marca uma

divisão bem distineta entre duas

idades, dous immeiisos períodos da

vida do nosso planeta ; ella nos denun-

cia um estado de cousas bem diftereute

dos que o precedem, e liga-se lenta o

continuamente ao da época actual.

Já então não predominava na supor-

ficie terrena á acção dò calor central;

se desenvolvido do um modo continuo

e mais rápido, e os novos typos que
ella reveste se prendem, por suas

lentas modificações, mais claramente

ans actuaes.
Faltando nos períodos anteriores a

vegetação suceulenta e apropriada á

nutrição dos herbívoros ; os rurai-

nantes e, por conseqüência, os carni-

ceiros que se alimentam com suas

carnes, não tinham até então podido
apparecer.

Vamos ver ns grandes saurianòs do

perio to jurassico, se nos permittein

senta mais que granUlações verdes,que

bem de pressa desãpparecem tambeni.

Então asargillas se desnggregam

formando uma areia assa/. finã.E esta

ultima formação a chamada da arpo-

rosa.

BtuziL.—Como titulo Amore Liber-
dadeÚ fundado nesta Corto um novo
o-ríipo spirita. familiar, cujas reuniões
tòni lugar aos snbbados na casa sita á
,.,,., do Pinheiro (Cattete.) n" 14 0;
sendo eleito seu presidente ó nosso
illustrado amigo e incançavel propa-
gudor do spiritismo, o Sur. Dr. Dias
da Cruz.

Fazemos votos para que sons desejos
sejam coroados do muis esplendido
suecesso, concorrendo para a divul-

gação
tismo.

dos Subidos ensinos do spi ri-

Aos nossos amigos, os lllin.s. Srs.

Dr. V.U. liwerton Qua l.ros e Augusto

Elias do Silva concedeu o Centro

Psychoiogico Porlüguez, de Lisboa,
honorários. Cora pri-diplomas de socioc

montamos aos agraciados.

Na Gazela Mineira de S. João
d'EÍ-Rei | Mina- Geraes J de 27 de
Março ultimo, o Sr. Joaquim Manuel
da Paixão; liomem respeitável por sua
idade, virtudes e illustraeão. fnzti sua

publica profissão de fé spirita.,conside-
lizel-o, desdobfarem-se em typos j rahdod spiritismo como um puro re-

uaes uns conservam I nexo das leis do Christo. baseado no
texto do Evangelho; como aIo.-

fi + Orlpc accentliavam, e n
ja as latitudes se
Terra, cessando em toda a sua, exfén-

são superficial de gozar de tuna. uni-

forme temperatura tropical, tinha

entrado cm um estado clitnntologico

.semelhante ao de boje; arrastando
isto consideráveis modificações nas

condições da vida orgânica
Tanto por sua extensão como por

sua espessura, a formação cretácea 6

tão importante como a jurassi.cn, da

(piai ella si', approxiuia pelas diver-
>.ral

ditrerentes, ai
seus caracteres de animaes marinhos,
e outros o.s de animaes terrestres que
ja se não arrastam sobre os ventres,
mas se sustentam sobre as patas.

Dividimos o periodo cretáceo em
dous : o cretáceo inferior e o superior.

No primeiro o terreno weuldeauo ou
neocomiano pude ser olhado como unia
transição da idade jurássica para. a
cretácea ; formado no fundo das águas
doces, elle constituo como grandes
ilhas cercadas por um oceano de cré.

Em sua base se encontra uma

çamadã calca rea pouco espessa, clara-
mente estratificada e de côr azulada,
alternando com argillas schistosas da

mesma cór.

Veem-se depois areias provenientes
da des.-tggregnção de um quartzo
escuro e ferruginoso, alternando com

argillai nrenacea, mames, grés gros-

próprio
doutrina, mais completa e racional
que tité hoje tem apparecido.

No seu longo artigo apresenta o
illustre confrade os factos que o le-
varam a abraçar as novas crenças.

Com mais vagar transcreve remos
seu artigo: desde já porém apressamos-
nos a enviar-lhe um fraternal abraço.

gencias de seus caracteres mineralú- 
j 

-jr- 
q n;n caicareo cj,uento ; o, afinal

gicos, nos diversos pontos em que tem

sido estudada.
Sutis rochas constitutivas são calca-

reas, silicosas e argillosas, porém
distinguem-se por caracteres especia-
lissimos de suas congêneres dos tempos

precedentes', assim,, os calcareos
tomam a forma da cré, e a presença
de grãos ehloritosos, da sílex pyro-
maça o de, nodulos de cal phosphatàda
dá nova physionomia ás rochas do

periodo que nos oecupa.
Esses immensos massiços de cri'',

esses depósitos cuja, espessura sobe, as
•vezes, a 1 •. 000 metros, foram atnon-
toados no profundo seio do mares, no

um deposito de argilla— a argilla
ivealdiana, rico em restos de reptis e

encerrando a argilla azulada do oleiro,
leitos de areia, de calcareos ede ferro.

Sobre esta primeira formação
repousa, em muitos pontos, a do grés
verde ; é um composto de areias

brancas ou amnrelladas, ás vezes,
muito ferruginosa.", encerrando mas-

i sas de calcareos e alternando com
matérias arenaceas esverdeudas, mar-
nes azulados e, finalmente, gres mais
(ea menos sólidos e igualmente cheios
de matéria verde.

Nos andares superiores do subpe-

decurso de um tempo que ainda não riodo de (pie nos oecupamos, o calcareo

temos dados para calcular. se torna mais abundante e, no começo

Ivesse pó informe e grosseiro o olho misturado com grés acaba por expel-

penetrante do microscópio vai desço- | lil-os completamente,e então não apre-

'

Além da informação do nosso corres-
poudehte, encontramos nos seguintes
organs da imprensa paulista — Diário
Popular, Diário Mercantil, Correio
Paulistano, Província de S. Paulo e
Gazeta do Povo, uma desçripção mi-
nuciosa da festa esplendida com (pie a
'Al do Março ultimo conimemoraramo
passamento do grande philosopho,
fundador da doutrina spirita, os
spiritas de S. Paulo. Além do dis-
curso enicial do presidente, o Sr. Do-
niingos José (Joelho da Silva, e do
brilhante pauegyrico do Mestre feito /
pelo Sr; A. Torteroli, constou a festa
de uma parte cuncertatite, em que
tomaram parte as Exmas. Sras. Elisa
Pascal e büiza Caneppa, e os Srs.
Celestino Malta e Henrique Caneppa.
e terminou com a concessão da carta
de liberdade do escravisado João
Paulino, de 27 annos de idade.

A Concorrência foi numerosa, con-
tando-se muitos doutores, deputados e
escriptorés distinetos.

França.— A Revista Spirita de
Pariz de Io de Março ultimo publica
o seguinte facto inediauimico aconte-
cido com o Capitão Cy. Pereival :
« Havia dous annos que elle tinha
perdido um irmão, em cujo espolio lhe
ficaram pertencendo unia. mesinha de
mogno e um relógio.

À mesa foi o instrumento de que o
capitão se serviu para entrai' em
relação com o espirito de seu irmão,
que, lhe veio dar prudentes conselhos
para guial-o na vida.

Ultimamente,tendoocapitão se des-
feito do relógio, a mesinha deixou de
responder-lhe, quando interrogada;
mas, cousa notável, passou a dar-lhe
as horas, como um relógio, por meio
de pancadas. Cornprehendetido a cen-

sura, foi elle reha.vero relógio, o. tudo
voltou ao estado primitivo; as relações
entre o encarnado e o desencarnado
se restabeleceram,

— Firniando-so, no testemunho nu-
moroso de pessoas acima de toda
suspeita,narra le Boléüdu Midi,y)vmú
de Marselha, os seguintes factos
importantes de. niediunidades aconte-
cidos em uma casa nobre na rua
Saiiíte, nessa cidade;

Em dias de Ffívreiró ultimo açor-
dou o proprietário {.obresultado com
uni barulho insólito, que lhe parecia
vir da Câmara de suas filhas. Sun-
pondo ser isso obra, d.; algum ladrão,
correu elle no lugar e abi, como todos
ficou estupefacto, vendo um pequeno
aparador por si só correr pela câmara,
girando o dando saltos, depois do
haver atirado ao solo tudo o que se
achava sobre elle.

Diante de, muitas testemunhas de
propósito convidadas, entre as quaes
se achava o adjunto do uiaire de Mar-
solha, um grande tapete, apezar dos
moveis que sobre, elle descançava, foi
enrolado e arrojado ao meio da ca-
mara.

Depois de examinar-se tudo, em
nm dia subsequente foram postadas
dita-; sentinellas na, sala de jantar ;
mas estas tiveram de recuar vendo
uma grande mesa ner elevada até o
t.eeto. e. dahi arremessada ao solo
com estrepito horroroso.

Le Soleil du Midi não advoga a
causa do spiritismo, conta apenas um
facto testem unhado por muita gente.

Inglaterra.—No Light de Londres
de 16 de Janeiro ultimo, em resposta
ao Sr. Dawson Rogers, diz o celebre
professor W. E. Burret:

« Apezar de julgar o estudo dos
phenomenos spiriticos muito conve-
alente e necessário, creio dever dizer
que um exame necidental feito em
circulo sem orgânisação estável, ou
mesmo em sessões familiares, tem
muita probalidade de produzir en-
ganos e mesmo grave risco intellec-
tual e moral. O perigo intellectual
está na natural tendência do espirito
humano a prestar uma importância
indébita aos phenomenos occultos,
que assumem,ás suas vistas,uma mag*-
nitude proporcional ao d es preso ou
ridículo, que o mundo lhes vota. O
perigo moral, arrisco-me a suppor
que elle vem, quando, como é inevi-
tavel, exageramos o valor das infor-
inações que recebemos de agentes
desconhecidos, que vem alterar a
marcha da nossa vida., quando ellas
podem ser o produeto de uma acção
automática do próprio espirito do me-
diiitii. ou do-; de seres cuja identidade
mão podemos verificar; e cujo poder
e caracter nos sao desconhecidos.»

O mesmo Light de 20 de Fevereiro
traz um artigo importante sobre ex-
peiiencias de chiromancia, feitas em
Londres por um distineto cavalheiro,
discípulo do celebre Desbaroles, que
era incontestavelmeute um mestre da
matéria.

A sessão foi além de toda a espec-
tativa; não só pelo estudo dos traços
da mão,foram denunciados o caracter,.
o fenio e as inclinações ; como ainda
factos passados e futuros, dos quaes
estes tiveram rigoroso cumprimento.

O que houve, porém, ainda de mais
notável e inexplicável, foi que as
nredieõss foram confirmadas pela as-
trologia e a elarividencia; o que nos
indica que existe uma connexão in-
tinia entre esses diversos ramos das
scienciâs oceultas.

E' um paiz novo epouco explorado,
onde ainda a intelligencia do homem
eom as poucas luzes de que dispõe,
facilmente se pôde extraviar.

Só um estudo aturado,e uma obser-
vação attenta nos darão um dia o fio
de Ariadne para guiar-nos nesse laby-
rintho.
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ÍHgciirso

pronunciado pelo Sr. il/". F. Figueira,
como orador of/icial na sessão magna
da Federação Spirita Brazileira de 31

de Março ultimo

(Continuação)

E' por isso, Senhores, que não faze-
mos bojo somente a apologia daquelle
que atravessou o planeta, com o nome
de Lepn-HIpolyté Denizar Rivail,
nascido em Lyou a 3 clé Outubro de
p^Ol e que o deixou a 31 de Março de
1869, conhecido então por — Allan
Kardec.

Entre estas duas datas se assignala
uma epoclia tão gloriosa pura a hu-
manídade que a sua individualidade
corporea desappárece a nossos olhos
como estrella cadente om noite escura,
para, como espirito,resplandecer raio
de aurora, inundando a abobada, celeste
de luz puríssima como a doutrina de
que foi o fundador — O Spiritismo —

E' ao espirito que veio e ao espi-
rito que fui que nos cabe admirar.

Foi sem duvida por seus mereci-
mentos que lhe foi dado encarnar no
tempo exacto em queoEspirito Conso-
lador prométtido por Jesus deveria
baixar para explicar erevellar muitas
daquellas verdades por elle apenas
ditas em parábolas,e cujo sentido não
podia então ser comprehendido pelo
estado de atrazo da humanidade.

Eil-o, por isso, desde a idade de
15 annos concebendo a idéia de uma
reforma religiosa, no sentido de coa-
graçar a liumnni iade por meio de
uma só crença.

Elle, que, eatholico de nascimento,
\ mais educado em paiz protestante, as-

sislia ao embate dos excessos e intole-
rancias que forçosamente o haviam de
attingir; — elle que, discípulo do
celebre pedagogista Péstalozzi, na
Suissa, se prepara nessa escolhi de
idéias livres, para ser unidos maiores
propag-indistas do seu systema de
educação em França e na Allemanha-.
elle que já havia publicado a.s se-
guintes obras : flano proposto para
melhoramento da instrucção publica— em 1828 ; — Curso pratico e lhe
orico de Arithmetica, segundo o me-
thodo de Péstalozzi, para uso dos
Instituidores e Mães de familia, em
1829— Granimatica france/.a clássica,
era 1831.—Manual dos exames para os
diplomas de capacidade, — Soluções

.racionaes das questões e problemas de
Arithmetica e de Geometria, em 18 10
Cathecismo gramatical da língua
franceza, em 1848—Progràmmá dos
cursos usuaes de Physica, Chymica,
Astronomia e Physiologia—Trechos
selectos norniaes para os exames no
Hotel de Ville e na Sarbonne, acom-
panhados de Themas sobre as diffi-
culdades orthographicas, em 1819;
elle que de 1835 a 1840 mantivera
era sua casa á rua de Sévres, cursos
públicos gratuitos, oude leccionava
Physica, Chymica, Anatomia com-
paradae Astronomia; elle finalmente,
que reanimado em existências ante-
riores, achava-se era seu posto glorioso
quando era 1850 se deu a manifestação
ostensiva dos espirites.

Trabalhador denodado não mais
descançou senão quando, preenchidaa sua tarefa, foi chamado a receber o
salário que distribuea Justiça Divina.

I — Eram chegados os tempos : osignal para o estudo foi dado por meiode pancadas estranhas nos moveis edo phenomeno então conhecido pordansa das mczas.
E o estuo foi feito e a revellacão foidada.

> — Allan-Kardec obteve dos Espi-
ritos os ensinamentos necessários paraa transmissão da nova doutrina de-
baixo de uma forma acòmmodada á
humanidade.

A synthese de todas as philoso-
phias,a única philosophia baseada era
factos, acha-se, de modo irrefutável,

descripta na sua primeira, obra <c O
Livro dos Espíritos — 1857.

A explicação da parte experi-
mental o. scientifiica da doutrina
encontra-se uiothodisada no « Livro
dos Médiuns, » —-.1861.

A.s instrucções sobre as predicas
do Christo, a moral por excellencia,
estão doutrinadas no « Evangelho
segundo o Spiritismo », 1864.

O GodigO da vida eterna,as penas
e recompensas presentes e futuras,
foram patenteadas no « Ceo e Interno
ou a Justiça Divina segundo o spiri-
tismó », 1865.

A manográphia universal, os
milagres explicam-se na « Gênese,
os milagres o, as predicções» 1868.

Alóm destas obras fundaraentaes
publicou mais os opusculos: « O que
é o Spiritismo » — '(Noções elemen-
tares de Spiritismo » —« O Spiritismo
na, sua mais simples expressão ».—
« Caracteres da revelação Spirita.—
« Viagem Spirita ».

Fundou em Pari/ a o Revista
Spirita », collecção commeçada a 1"
de Janeiro de 1858 e em Io de Abril
do mesmo anno a primeira sociedade
spirita regularmente constituída sob
o nome de « Sociedade Pariziense de
estudos spirítas », cujo lira exclusivo
é o estudo de tudo o que pode con-
tribuir para o progresso da nova
doutrina.

Comparemos agora, Senhores, a
Stiblimidade dos ensinos revellados
com a evolução operada lia 36 annos
apenas pela recentissima doutrina, e
estaremos diante do espirito que veio
e do espirito que foi; daquelle que
baixou para ser médium do Christo,
como Christo fora médium de Deus.

Espirito adiantado, elle deve estar
agora preoecupado nos altos desígnios
d' Aquelle que não cessa de crear
novos mundos, ou continuando a sua
missão neste mesmo planeta ou in-
cumbindo-se de outras em planetamais adiantado.

Neste ou em outro, porém, elle é
hoje principalmente attrahido portodos quantos procuram estudar a
sciencia a qne se dedicou.

No dia auniversario do seu pas-samento, Allan Kardec será sempre
relembrado em qualquer parte onde
existirem Spiritas;o;que eqüivaleu
dizer que o será em breve em todo o
orbe habitado, á vista do vasto incre-
mento e rápida propagação do
moderno Christianismo.

E assim como nós pensamos nelle,
pensa elle em nós; e, o que e mais,
vem coiuparticipar dos doces effluvios
que emanam dos generosos e sympa-
thicos sentimentos do amor dò pro-ximo.

Elle, pois, está comuosco.
Bem vindo sejaes, Mestre!
A Federação Spirita Brazileira não

podia deixar de entoar um hyrano ao
Creador em honra aos feitos brilhantes
que teu nome simbolisá.

Aqui estamos reunidos paraeste fim.
Coube ao mais obscuro de seus

membros exaltar a tua memória, mas
são desbotadas, murchas e sem per-fume as flores de um jardim inculto ;
desaccordes e sem expressão os sons
da lyra vibrada por imqerfeitu ama-
dor ; acanhada e tímida a intelligencia
circutnscripta ao pequno circulo de
encarnaçOes primarias...

Eis tudo quanto temos.

Ah ! . . . mas agora me oceorre I
A offerenda que em teu nome acaba

de subir aos pés do Altíssimo vem
supprir às nossas deficiências indivi-
duaes.

Uma creattira agrilhoada ao capti-
veiro desde o nascimento acaba de ser
restituida á liberdade !

E' pouco, Mestre, é muito pouco,
mas é'o esforço sobre a nossa impo-
tencia,

E' o òbòlo da viuva, vós bem o
sabeis.

Porém este facto isolado traz em sia expressão do movimento progressivo
que está se operando na terra deSanta. Cru/.!

— Rendamos graças a Deus portermos seguido e dado um exemplo
tazendo o bem.

Mas para que a nossa prece possa serouvida, vamos pedir o concurso dosbons espíritos-
—Rasgue-se o estreito ambiente em

que nos achamos I .. .
Resplandeça a luz dos paramoscélestiaes I
Esparjara-se as flores de um planetamelhor !
Ouçarn-se os harmoniosos coros dosanjos !

Oli! sim !
Venha toda essa legião de espíritos

da America do Norte para'aiuiliar a
obrada redempeão na America do Sul 1

_ Fila deve estar armada da Fé pre-cisa aos cora batentes.

\ enha esse exercito de escravisados
e libertos ao qual não deve faltara
Esperança, dos humildes !

Venham: YVhashiiigton, Lincoln,
Victor Hugo, Rio Branco, Luiz Gama
e outros que tantas provas deram de
ardente Charidade ! . . .

1'/ assim unidos pelos laços da li-
herdade, igualdade e fraternidade,
concentreinos-nos e elevemos o pen-samento ásjaltimis, dizendo do fundo
dos nossos corações :

Graças ! . . .
< rraças!

<1 raças!
Pai de Misericórdia !

.\0VIIN gnsS>3It*'5Ç«ON
Hanuel de Spiritisme por Mme.

Liicie Grange, Directora do periódico
La Lumierc, de Pariz, é o titulo de
uma òbrinha importante que acaba
de ver a luz em Pariz, contendo úteis
ensinos aos que se dedicam á pratica
do spiritismo.

Escripto em linguagem clara e
amena, é um trabalho de grande
valor, para que chamemos sobre
elle a attenção dos nossos leitores.

Agradecemos o exemplar com que
fomos mimóseados.

La Tribune des Peuples 6 uma re-
vista internacional do movimento
social, que se publica mensal mente
em Páriz.

No seu primeiro numero, além de
nu;a noticia circumstanciada do pro-
gresso das grandes idéia-, (jue estão
em ebulição no seio das differentes
sociedades, que caminham na, vau-

guarda' da civilisação do nosso pia-
neta ; traz notáveis artigos sobre a

propriedade, a regeneração da espécie
humana pela transfusão, etc.

X Camelia é uni orgam recreativo,

publicação quinzena 1. que acaba de
ver a luz nesta Corte. Modesto, serio
e bem escripto, é digno de animação

por parte de todos aquelles que
buscam em uma leitura amena e ins-
truetiva uma distracção aos pesados
labores da vida.

A todos agradecemos a. remessa do
seu primeiro numero, e pedimos per-
muta.

0£fiB«*E10,<3 «ill vI<Be2l«*Í46,

E' a videncia uma das mediuni-
dades mais desenvolvidas entre nós,
quasi não se achando uma familia queestude o spiritismo, na qual se não
encontre uni ou mais médiuns dessa
espécie.

Temos visto homens, senhoras e cri-
ancas até de 3 annos com essa facul-
dade perfei tamente 'desenvolvida.

Pertencem a. essa categoria os factos
seguintes acontecidos com a Ex. Snra.
E. moradora num dos arrabaldes
desta Corte.

A. 20 de Dezembro achava-se ella
com iima amiga quando passava um
enterro, e sua amiga, sabendo ser elia
muito vidente, pediu-lhe para ver se o
espirito do fallecidoda acompanhando
o enterro do seu-corpo: facto que se dá
muitas vezes, ou porque o espirito
ainda muito perturbado, ignora o que
se está passandoe vai seguindo aquelle
corpo, como se fosse de um estranho,
ou porque a sympathia de algum dos
convidados o aürahe inconsciente-
mente para alli.

No ultimo carro dos convidados viu
a Snra. F. dous velhos, dòsquaes um,
amigo de sua familia,coniprimentou-a
com toda a ainabilidade, ao que ella
correspondeu do mesmo modo.

Neste ínterim entra seu marido e
diz-lhes: Acabo de ver o enterro do
nosso amigo P...

Foi forte o abalo que isso produziu
na Snra. E. pois era exáctamente a
pessoa que ella acabava de ver e com-
primentar.

Dous dias depois, estando á janella,
viu ella passar outro enterro, e em
um des carros do séquito um velho
muito triste. Mentalmente fez e.Ia a
pergunta: Será aquelle o espirito do
defunto ? O velho olhou para ella e
com a cabeça fez-lhe um signal affir.
inativo.

Era ainda exacto, tinha-lhe perten-
cido o corpo que iam enterrar.

HScncvcmito CcIIini

No capitulo XXV de suas llemonas,
esse notável escultor floreutino que
viveu na primeira metade do século
16", nos fornece uma prova segura da
realidade dos phenomenos do spiri-
tismo.

Durante a sua prisão em Roma,
abatido por intolerável soffri mento,
elle resolveu suicidar-se.

« Ia eu executar meu criminoso in-
tento, diz elle, quando senti-me agar-
rado por .uma cousa que eu não via,
arrancado de juncto à raeza, e atirado
para longe, ficando tão amedrontado
que não pude dar conta do que so
passava. »

Em outro ponto conta elle que,
achando se ainda em um infecto cala-
bouço, ouviu uma voz poderosa que
lhe dizia (jue esperasse : e relata com
pictorescos-detalhes uma visão, se é
visão o termo próprio a empregar-se
aqui, na qual elle sentiu-se transpor-
tado a um mundo estranho, oude ura
enviado celeste revelou-lhe a gloria
que lhe estava reservada.

Relativamente ao facto da apre-
sentação de um espírito amigo para
impedir a pratica de um crime, conta
um nosso amigo o que aconteceu com-
sigo quando, ainda pouco conhecedor
da 

'moral 
spirita, buscava desnorteado

por uni termo á sua vida. Médium
vidente e auditivo, elle viu erguer-se
diante de si a figura de sua- mãi e
ordenar-lhe que lançasse fora o veneno
que pretendia tomar.

Ao mesmo tempo uma força inven-
eivei fez-lhe pender o braço e derra-
mar o conteúdo do copo que tinha na
mão.

\
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íZe w« romance, spirita inédito da E.cm.
Sr. J9r. --1 Bezerra de Menezes.

I.od.is as suas faculdades presas á pes-
ouii.il „do ambicionado elemento.

I_ o padre Anchiela aprofundava o

pensamento por esse abysmo insondavel,

qlll3 .aia lei cobria de trevas, emquanto

Nobrega, voltando ásua mezade estudo.
rrat,-iva o quebrado fio do suas cogita-

listava o venerando padre reclinado
sobre uma meza, londo.aos últimos raio-
dahi/. do dia, o livro cPouro, que encerra
toda a sabedoria humana : a Bíblia.

Era naquelle oceano sem fundo e sem J ç_cs<
margens, que o grande sacerdote da | rj-.-élcménto! Q occulto elemento I quo
divina lei saciava a sòde de saber as ! cpncilic a lei de Moysés com os manda-
eternas verdades, qua foi Deus servido | menlos do Sinay, e como cxcclsopre-
commuracar ao inundo. |.="céito do Chriáto ! clamav.i o padre,

Era nelle que procurava a rota da comprimindo, com ambas as mãos, as

mysticaSião, demarcando os pontos mais leulp0ras. corao devia ter feito Aichi-

temerosos, com ospharoes que devessem m(ií\QS cpiandu pedia mu ponto de apoio

guiara humanidadecm sim peregrinação pai.a sua aiaVanca, co.no faz todo o que
á cidade santa, quer arrancar do cérebro uma centelha

Nobrcga fazia Mias saldas e inspiradas j du ilinnjta |u/, qUtí ,., Creador vaé dando

annotações dobrado sábio c inspirado | ;i() ,nuiuj0> á medida que o mundo vac

propheta, cpie mercê» ra a •celsa graça ; ^endo ., precisa capacidade i ¦''¦' |V '

J7A

dcfallarao Senhor, no Sinay—e dere-

ceber de suas mão ¦¦ o.s divinos manda-
mentos,queattestara su;? origcmdivina,

p:elo simples ao mesmo tempo que elo-

qúéntissimo facto, de serem sempre
conformes com osscniiinciiloshumanos,
atravezile todas as alterações que tom
sòffrido o progresso humano.

Ha na Bíblia,pensava o sábio lheologo
alguns pontos (pie precisam sim- elu :i-
dados, porque não conferem com os

divinos mandamentos.
E era sobre esses pontos, que elle ap-

plicava todo o poder de sua vasta iu-
telligencia e profundo saber.

E era nelles, que procurava firmar
áquelles pharóes de que falíamos.

O ponto sobre que se achava meditam
do o padre, já ao lusco-fusco, era o da
antinomia entre o preceito divino : de
amarmos ao próximo como rá mis
mesmos— e a lei do propheta, que con-
sagrava os princípios : do olho por olho
—do dente por dente— e de passarem-se
á lio de espad.t as mulheres e crianças
das cidades vencidas.

Como conciliar-se isto com aquillo '?

O dente por d nle— o sacrifício de iniio-
contes, com o amor do próximo, que
Jézus recommcndou-nos ali'' para con
os nossos inimigos?

O padre já tinha, ha muito tempo, en-
calhado neste baixior— c quanto mais
procurava safar-se. mas por elle se en-
errava.

Não ba conciliação possível ! concluiu
afinal.

Mas, se não ha conciliação,deve haver
uma explicação ; porque repugnaver o
santo pátriárcha recomirienúar o contra-
rio do que Deus pessoalmente lhe recom-
mendou '•

Aqui ba um elemento, que nos es-
capa, e que foi natural fuc.tor desta mo-
numental incongruenCia'que nos escan-
dalisa.

Importa,pois,descobiir esse elemento,
sem o qual dá fatalmente grande quebra
moral do sagrado legislador.

E, entorno desse ponto escuro, girava
toda a poderosa mentalidade do sábio,
com empenho maior do que teria por
descobrir a poria da sabida, se sua
celta estivesse incendiada.

Era lao forte sua concentração, que
fazia-lhe perder a consciência de si.

Era o sábio de Syracusa fazendo mate-
rialraente signal a seus assassinos — aos
soldados de Marco Marcello, quo não o
perturbassem no calculo que absorvia-
lhe toda a alma.

Nobrega estava tora do mundo, lendo

t

hei a.
Varro talvez não pedisse com lauta

anciã as suas legiões, como o sábio

jesuíta pedia aquelle elemento, tão ne-
cessano as suas crenças, como o calor
do sol è necessário á vida de Iodos os
seres de nosso planeta.

D,- repente ergueu-se —deu algumas
voltas pela cella —-e começou a fadar,
como se. conversasse.

o que faço eu para ensinar a pura
verdade á estes boçae.s gentios?

Respeito seus usos e costumes, apezar
do impuros; porque,sem essa concessão»
elles não aceitariam a verdade — e,coni
ella, a verdade que elles recebem, lera
em breve a precisa força para gastar,
até destruir, áquelles maus usos e cos-
tUtlieS.

Mas, meu Deus, fui essa exactamente
a posição em que se achou Moysés,
diante de um povo, mais rude do que os
indígenas da America: o povo de durei
se- viz !

Está, pois, claro, como água '•

Para fazer receber os sublimes mau-
(lamentos, o patriarcha, foi obrigado
a cereal-os de disppsiçües barbaras ; ou
como si; diz vulgarmente: foi obrigado
a dourar a pulula ; sem o que o duro

povo não aceitaria o (pie amargava á
sua natureza carual mais do que o fel.

K, fazendo assim—-e, eonteinporisando
com os vicios dos seus, Moysés bem
subia: que o essencial era plantar a ver-
dade, porque ella mataria, com sua
sombra, a rasteira herva do erro.

Eis porque figura na bíblia o dente
por dente c muitas outras disposições
que repugnão a razão — que repugnão
a consciência — e repugnão aos inti-
nilos attr; uutos cio Oreador.

O Christo, acrescentou sempre fal
laudo cm tom de conversa, já encontrou
o mundo muito adiantado, por obra
dessas verdades que Moyscs plantou —
e, pois, o%Christo já ponde banir da lei
muitos principios, que forão tolerados
até alli—e plantar muitos outros, que
teria sido impossível tentar antes de
sna vinda.

.Mas o Christo não baniu tudo o que
ha de impuro na lei, porque a huuni-
nidade não era chegada ao mais alto
gráo de sua perfeição — ainda conser-
vava muito preconceito, que era preciso
não assanhar.

Logo, apezar da limpeza feita pelo
Redemptor, ainda deve haver na lei
muitos erros, (pie os séculos irão des-
bastando — e que não prejudicão a san

tidade e puresa dos principio-; csssncíács
da lei.

Assim, portanto, tudo o que encon-
iram is na lei, que seja antagônico com
áquelles eternos e immutaveis princi-
pios — e que dè testemunho contra as
infinitas perfeições do Creador, devo ser
levado á coula das fraquezas humanas
deve ser considerado elemento extra-
nho á lei — deve ser reputado cousa

que o legislador foi obrigado a perniitlir.
mas quo não lica por isso consagrado.

O padre esfregava as mãos — e sorria I
eom tão intranbadogoslo,queseo vissem |
de fora fcl-o-hiãü por louco. '

Achei a razão — a razão que sulista*
á minha razão —e (pie me enche a
alma de sublimes alegrias!

Achei o critério infuUivel para dis-
tiuguir a essência do enxerto da lei !

() dia de hoje não foi perdido !

Não posso pois repelir as palavras de
Ti(o. quando não achava,, apesar de
senho- do mundo, a quem fazer bem 1

Ku boje fui um padre bom ; não á
imi «ai a alguns, mas á toda a raça
humana !

Que brilhante pharol puz ao nave-

gaiile desses mares insondaveis que se

cliamão : Theologia—-Theogonia — He-
ligião !

forme de seu regimento, era uma

praça do sen cor])», mas sua physionia
lh ¦ era totalmente estranha.

Ia o Snr. B. dirigir-lhe a palavra,
quando viu-o partir a galope, dizen-
do-lbe : Adeus Alferes. Até a vista.
Minuciosa busca procedeu O Snr. B.
no sen rigimento; dirigiu-se uma poc
nma a todas as praças do corpo; non-
huraa apresantava as feições do desço-
nhecido.nenhuma tinha conhecimento
do facto a que nos referimos. Seria uni
facto de materialtsação de um araig»
do espaço ? Não trepidamos em crel-o,
porque ja conhecemos a possibilidad 3
do phenonieno.

Áquelles, porém, (pie não admittetn
o spiritismo, ver-se-hão, á vista d ;
factos destes, forçados, pelo menos,
a reconhecer a intervenção benéfica
de uraa força superior na direcção do;
negócios humanos.

E' depois da prece que a salvaçã >
chega ; e o mysterio em que se envol-
vou o salvador, foi um element)
seguro para fortalecer a crença d)
Snr. B. Note-se que esse Snr. não era
spirita, e não poude até hera pouco
explicar o oceorrido senão por uma
intervenção directa da Divindade.

-o<=~

BJm salvador mysterioso

Nos comeeos da campanha do Pa-
niguay, quando ainda as torças ai-

liadas estavam acampadas em Tujuty,
tendo o Alferes B. ido visitar ura
amigo no acampamento argentino

que ficava k direita do nosso e sepa-

rado por um terreno pantanoso, para
evitar o qual era necessário fazer-se
a ra desvio, esqueceu-se das horas, e

quando deu por si, era quasi dia.

Tendo serias obrigações a cumprir,
montou B. a cavallo e partiu a ga-
lope, procurando o caminho mais

curto.

De repente, porém, elle e o cavallo
iam sendo sepultados no tremedal,
onde esperava-os uraa morte certa,

sem duvida, acompanhada da vergo-

nhosa suspeita de ura suicídio.

Homem de profunda crença, o Al-

feres B., vendo infruetiferos todos os

seus esforços para escapar a tão emi-
nehte perigo, ergueu-se era fervorosa

prece ao Altíssimo, pedindo-lhe pro-
tecção.

Como por emeanto um cavalleiro
appareceu na margem do tremedal, e

bradou-lhe :

« Animo, Alferes! Segure o laço »;

e um lac') atirado por mão amestrada
veio prendel-o pela cintura.

O Alferes D. sentiu-se arrastado

para aterra firme, e quando tornava

a si da perturbação que tudo içso lhe

causara, viu seu cavallo lambem

salvo pelo mesmo processo.
Poude reconhecer então que aquelle

aquém devia a vida, trajava o uni-

í
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Aquellas pessoas que desejarem só
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devera seguidamente ler a;;
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritas (parte philo •
sophica) contendo os principios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo

(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-

cação econcordância com oSpiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo oSpiritismo (parte dou-

trinaria) contendo numerosos exem-

pios sobre o estado dos espíritos no

mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-

ções segundo o Spiritismo (parte
scientífica ) contendo a explicação das

leis que regera os phenomenos da ua-

tureza.

O que ô o Spiritismo.

Noções elementareí do Spiritismo.

Estas dvias ultimas são uns pe-

quénos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portiiguez e encontram-se
na Livraria Garnicr.
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'Wt-và tu cbboí'ííí3 maiB ájpo
ulb.soliflào ?

Tendo somente em vista o modo

pratico por que o homem procura
conformar seus actos, com os princi-

< pios do bem, do bello e do justo que
elle encontra gravados no intimo de
seu ser, muibi «rente concilie, que a
moral é uma simples convenção so-
ciai, unia regra de conducta trans-
mittida de pais a filhos pela educa-
ção, e que nada tem de absoluto.

Como prova do (pio avançam, re-
correm aos usos e costumes dos diffe-
rentes povos, nos quaes vemos preço-
nisado por uns como digno de louvor,
o que outros reputam iiifracções in-
desculpaveis dos preceitos moraes.

Assim, dizem elles : 0 selvagem
mata seu pai, por mais que o ame,
quando este pela idade e as enfermi*
dades se acha na impossibilidade de
auxilial-o em seus trabalhos ; ao

passo que o codig"o dos povos civilisa-
dos considera e pune o parricidío
como um dos maiores attentados
contra as leis divinas e humanas.

O authropophago devora o seu ini-
migo com tanta satisfação intima,
como a que encontrava Vicente de
Paula em dar agasalho e pão ao
orphãosinbo lançado ás frias lages da
rua por seus ferozes progètiitores.

E1 preciso que estudemos com todo
cuidado as condições de vida dos dif-
ferentes povos, as idéias entre elles
dominantes e nas quaes mais ou
menos se acha estampado o cunho de
suas paixões, para podermos julgar
com justeza dos motivos, que os con-
duzem a decidir que tal ou tal acto
está ou não conforme com a idéia do
bem, que o Creador lhes incutiu na
alma.

O selvagem nômada, sempre re-
ceioso de ura ataque de seus inimigos,
vé cora dor a idade e as enfermidades

privarem seus velhos, dos meios de
acompanharem-n'os em suas perigri-
nações ; abandonal-os, seria entre-
gal-os sem de fez a aos golpes desses
inimigos que, além de trucidai-os
sem piedade, se adornariam com os
seus despojos e tirariam disso um
motivo, para deshonrár a tribua (pie
tinham pertencido ; conduzi 1-os com-
sigo, seria penoso para .si e para esses
inválidos que, mais que de tudo, pre-
cisam de descanco-

Demais não ha selvagem que não povos fanatisados se entredespeda-
se alente com a crença de uma outra
vida, depois da morte do corpo, na
qual o Homem vai encontrar um corpo
remoçado e capaz de gozar, em mais
laia escala, de tudo aquillo que lhe
áraenisára os momentos da sua peri-
grinação terrena.

Por isso elle matando seus velhos
crê praticar mu acto meritorio, por
([ue assim os liberta dos soffrimentos
que os inártyrisain, e faculta-lhes a
entrada da outra vida.

E o desejo de fazer o hera, de satis-
fazer aos reclamos de sua consciência,

que o conduz a praticar o acto que os
povos civilisados,em outras condições,
tendo recursos para garantir aos seus
inválidos seguros meios de vida.repu-
tam mu crime gravíssimo e punem
como tal.

Se os actos. porém, são differentes,
coni rarios mesmo, o principio que os
regula, a lei que os dieta é sempre a

çiindo por motivos de religião, e ainda
entre os povos cultos de nossos dias,
milhares de virgens fugindo ks lutas
da vida e buscando a inutilidade na
vida claustral, nada mais faziam e
fazem que, por modos diverso.i e se-
gundo as idéias dominantes era suas
sociedades, buscar tornarem-se gratos
a Divindade,conquistar-lhe os favores.
E' um sentimento louvável, manifes-
tudo por modos differentes, mais ou
menos censuráveis, mas também mais
ou menos desculpaveis segundo o adi-
antaraento de cada ura desse? povos#

Em resumo, mais ou menos desen-
volvidas e claras, segundo o seu grau
de adiantamento moral e iiitellecM.al,
o homem tem em si as idéias do justo,
do bem e do bello. e com ellas pro-
cura conformar seus actos, entrando
liara isso em luta com as paixões que
tentam dominal-o.

Qualquer, porém, que seja a con-
mesma: o amor, a gratidão para com ! $g£g em qiJB vive. qualquer que seja
seus pais, para com aquelles que o
ampararam era sua meninice.

O amor á familia e àtribti, o receio
oe vel-as cahirem victiràas de seus
inimigos, arrasta o authropophago
a devorar seus prisioneiros, muito
mais quando geralm-mte é crenon,
entre os selvagens que praticam a an-
thropophagia, qne o valor do devo-
rado incute se no animo daquelle que
o devora.

E esse mesmo amor, passando pelo
cr y sol de uma alma de grande eleva-
ção moral, para a qual a familia e a
tribii se transformavam na humani-
dade, soffredora, em todos os desprote-
gidos da fortuna, que conduzia o
grande apóstolo da caridade a derra-
mar os thesouros de sua alma ange-
lica no seio das criancinhas abando-
nadas.

E' o mesmo amor diversamente
manifestado; mas,por variar os modos
de manifestação, não podemos con-
cluir que o principio varie também.

0 pudor e o sentimento da honra
são dous dos princi pães derivados do
respeito de si mesmo, e não são um
privilegio dos povos cultos, mas tara-
hera existem mesmo nos selvagens,
ainda que em seus usos e praticas se
tradiizam por modos muito distinetos
e, até, coutradictorios.

As damas babvlonias sacrificando
seu pudor nosíemplos de seus deuses,
as Hellenas se entregando ás orgias

o sou prrau de adiantamento, o homem
tem sempre um meio seguro de ncer-
tar. e este consiste nos dous sábios
preceitos aconselhados por Christo :
Nunca facnis aos outros o que não

quererieis qne vos fizessem ; - Fazei
sempre aos outros o que quererieis que
vos fizessem.

Invadindo todas as sociedades com
uma força de propaganda miraculosa,
derramando-lhes uo seio os mais su •

bliraes principios da moral ehrUtan.
o spiritismo hade estreitar os laços

que ligam entre si as diversas socie-
dades, tornando-se o fundamento da
reforma e unificação dos códigos que
as regem em sua marcha, e por «sse
modo, fazendo desapparecer as diver-

gencias que ainda se notam nos modos
de cada povo manifestar os sentiinen-
tos do justo, do hera e do bello que o

Creador depositou no coração de todos
os homens.

E' essa a era de paz e felicidade

que começa para a humanidade ter-
rena, esse o reinado de Deus sobre a
Terra, de que faltava Jesus

PCBBSaBBBCBBtO

Não é com flores, ei rios e pompas
pagans que cumprireis os preceitos
divinos, mas expellindo de vós todos
os pensamentos maus, que maculam
as vestes da innocencia, sem a qual
não tereis entrada na morada do Bom

dos cultos de B;iccho e Àphrodita, osj Pai.

A bbbii-kbibbíb i ciBuirintle <Io«
fl BB ifloiS

Na constituição de todas as íiubs-
tãncias que se encontram nanaturesa,
entram duas partes distinetas : peque-
nissiraos átomos inertes, e o fluido
tenuissimo que os envolve e liga
uns aos outros.

E' da maior ou menor agglomeração
desses átomos em um dado volume queresultam as differentes densidades
dessas substancias.

O Sr. Johnstone Stoney, auetori-
dade na matéria, achou que, nas
condições ordinárias de temperatura e
pressão, um centiinentro cúbico de ar
atmospherico contem um sextilhão
desses átomos sólidos.

0 Sr. Crookes, obtendo era suas
experiências ura ar vinte milhões de
vezes mais rarefeito que o ordinário,
conseguiu um gaz contendo apenas
cincoenta trilhões desses átomos em
um centímetro cúbico.

Era seus estudos sobre a propagação
do som achou o Sr. Love pelo calculo
que o fluido electrico é cincoenta
trilhões de vezes menos denso que o
ar; e portanto que esse fluido em um
centímetro cúbico encerra vinte mi-
lhões de átomos.

Tinbam razão, pois, os nossos ami-
gos invisíveis para dizer que o fluido
electro-magnetico não era ainda o
extremo limite de rarefação do fluido
universal, mas uma de suas mtdifi-
cações ainda relativamente grosseira.

Se corseguir-se obter um fluido
vinte milhões de vezes mais rarefeito
que a electricidade, elle não conterá
átomo algum solido no volume de
um centímetro cúbico*

Será, porem, esse o máximo limite
procurado ? Ainda não, pois pode
h;iv r outros fluidos em que a auzencia
dessas moléculas só se manifeste em
volumes cada vez maiores: e além
diaso mesmo o fluido que liga esses
átomos pode se achar ainda em maior
ou menor grau de expansão.

Poderá a sciencia, em suas aturadas
investigações, aproximar-se cada vez
mais desse limite,mas não cremos que
possa um dia determinal-o rigorosa-
mente.

E5x.tractos
« Pela eterna lei da honra a scien-

cia é obrigada a encarar de frente e
sem temor todo o problema que se
apresente ás suas investigações. »

Williá.m Thompson.

« Homens de pouca fé, porque du-
vidais ? Os factos de que vos fallo já
existiam, quando ninguém delles sus-
peitava; eiles se conservaram oceul-
tos nos séculos mais esclarecidos.

« O futuro nos hade revelar outros
ainda mais extraordinários. Porque
hade o homem ignorante imaginar,
que nada existe além do que elle já
tem visto ?

W. Crookes.

(Discurso pronunciado na Sociedade
Real de Londres).
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semelhantes aos dos nossoy dias, per-
genéroá dos lúcios,tènciam aos g

A Terra atravez do» tempo*

ÉPOCA SECUNDARIA

Numerosos reptis, algumas aves,
entre as quaes as pernilongas.dos ge-
neros pateornis ou cimoliornis, mol-
luscos novos em grande quantidade e
zoophytos extremamente variados
compõem a rica fauna do cretáceo in-
ferior.

Já no tempo da formação neoco-
niana, no começo do período cretáceo,
o plesiosauro, o ichthyosauro e o te-
leosauro desapparecem, por suas
transformações evolutivas em outros
dístinetos typos, ficando então o se-
gundo representado pelo mososauro,
lagarto marinho que tornou-se então
o flagello desses mares, e continha
em seus justos limites a exliubéraute
producçâo dos peixes e molluscos.

Era seu contemporâneo o igua-
nodon, sauriano monstruoso cujos
dentes não eram implantados era
alveolos,mas fixados na parte interna
dos ossos da mandibula e soldados
por um dos lados da raiz; disposição
que, junetamente com o corno ossoso
que lhe sobremontava a extremidade
do focinho, identiflcava-o, salvo as
proporções, com o iguane actuai. Era
um animal terrestre e herbívoro.

N'esses primeiros depósitos appa-
rece o plagiaulax, marsupiau herbi-
voro e um pouco insectivoro.

Entre os invertebrados um gênero
de crustáceos: o cypris, nos fornece
um typo propr ioda argilla wéaldiana ;
e as conchas dos gêneros níelanòpsís, ,
paludma, cyrena, cyclas e unio, j
tambem são typos que a caracterisain. I

A formação do gres verde denuncia,
como as precedentes, uma grande pre-
dominancia dos mares na superfície
terrena ; /quasi todos os seus fosseis
são marinhos, uns reproduzindo typos
ja vindos de idades anteriores e outros
sendo completamente novos,

Uma larga concha; a exqgyra
sinuata, caracterisa os manes infe-
riores/deste andar, ao passo que os
marnes azues e amarellos se des-
tinguem pela presença da plicatula
placumea e da nucula pectinata.

O marne azul que forma camadas
destacadas attingindo, ás vezes, a uma
espessura de 30 metros, nos apresenta
como cephalopodos ty picos os Jiamites
e os scaphites; a cré chloretadá é
caracterisada pela ammonita rotho
magensis. nexogyracolumba, ocardium
hillanum; e a cré porosa pela ammo-
nita leivesiensis, a acteonclla crassa, o
inoceramus problematicut e a trigonia
scabra.

Os radiados, representados pelos
apatangus e nucleolites, são conti-
nuação desse ramo da fauna jurassica.

Muitos indivíduos da família das
serpulas representa, em todo o gres
verde, a classe dos annelides.

Nus mares cretáceos viviam nume-
rosos peixes entre os quaes, pela estra-
nheza de suas formas, podemos citar
o beryx leivesiensis, o osmeroides man-
tdlH o o oiontaspís. Outros muitos,

salmões e ouriços marinhos.
Davam-lhes* incessante caça os es-

quálos e tubarões, que então se mui-
tiplicavam consideravelmente, teu-
detido asubstituir aos peixes sauroides
e aos sauriano.-; nadadores em sua
missão de limitar o crescimeno exces-
sivo da população marinha. Suas
dimensõis excediam de muito ás dos
de hoje.

Uma vegetação poderosa de plantas
dicotyledonias se desenvolve eom a
formação do gres verde, apresentando
muitos gêneros semelhantes aos da
flora actuai, como amieiras, carpes,
bordos e nogueiras.

Nos restos fosseis dessn flora nota-
se uma tal mistura de vegetaes dos
climas temperados e dos tropicaes,
que somos levados a crer ter-se dado,
nesta phase do período cretáceo,como
na que se lhe seguiu, grande alteração
nos climas, no relevo do solo e na
distribuição das águas.

O estudo da natureza e direcção das
camadas que rodeiam as montanhas,
nos vem ilar a chave dessas mysteriosas
transformações, fazendo nos ver que
foi nesse tempo, que da abalada e
fracturada crosta do globo surgiram
os Pyreneus, os Apemiimos, as mon-
tauhas da Daimaeia e da Croácia, os
Karp tthos, os Alleghauis,- as mon-
tauhas da Grécia, as do norte do
Euphrates e a cadeia do-; Grattes na
Índia. Foi pois um abalo inimenso.
uma formidável deslocação de mares
e terras, abrangendo toda a zona
compreiiendida entre os 7* e 48° paral-
lelos septentrionaes.

O pouco que se tem estudado do
solo da America^do Sul/denota que
esse movimento estendeu-se tambem
ao hemispherio meridional. Com
effeito, nas camadas calcareas do volle
de São Francisco, no Brazil. encon-
tram-se fosseis, que demonstram que
uma inimensa extensão do continente
sul-americano sofFreu uma mudança
de nivel assaz regular eem grande
escala nos tempos da formação
cretácea.

Partindo-se da parte mais elevada
e metamorphica do planalto de
Minas-Geraes para as cabeceiras do
São Francisco e Rio das Velhas, vê-se
a camada cretácea que se vai perder,
a oeste e noroeste, sob os depósitos
te.rciarios, formando os planaltos que
separam a bacia do São Francisco da
nossa província <b Piauhy, e d'ahi
prolongam-se para o Ceará e valle do
Amazonas, ate o rio Puriís onde de
novo apparece, sempre sob a grande
formação dos g:ès, terciarios. D'ahi
em direcção aos Andes, tanto a oeste
como a sudoeste, as camadas cretáceas
se mostram, e cobiein todas as ver-
tentes orientaes da Cordilheira onde,
;as vezes, sobem a altura de 4 kilo- 1
metros.

Essa mesma formação se apresenta
no Chile, na Colômbia, em grande
parte da America do norte, nas pro-
vincias brasileiras do Piauhy, Ceará,
Pernambuco.Alagoas, Sergipe, Bahia,
além dos supraineiicionados.

Muitas vezes essa camada se ergue
segundo a direcção g*eral da costa, o
que indica uma deslocação simultânea
e produzida pelas mesmas causas.

Podemos desse exposto concluir que
no começo do período cretáceo grande
parte da America Meridional estava
debaixo das águas; depois, do meio

para o fim desse período, surgiram
grandes ilhas, que nos tempos tercia-
rios foram reunidas por novos levan-
tamentos de terra, constituindo essa

parte do novo continante.

Matéria e espirito

Em sua obra Les forces pliysiques,
diz o Sr. Actiilles Cazim, professor de
Physiea no Lyceu Bôuaparte, Pariz; «
Se a matéria é um dos princípios do
universo; não é evidentemente o
único. Basta examinarmos a nós
mesmos e os seres vivos para nos con-
vencermos da existência iiolles de
outros princípios, que não se encon-
traiu nos seres ina minados; A noção
da alma é inseparável da de nossa
existência, e as nossas faculdades
moraes se derivam de um principio
que não pode ser confundido com a
matéria. Assim pois é absurdo querer
se separar o inundo physico do moral
na investigação dos princípios, pois
que em nós esses princípios se acham
em uma dependência mutua-, e seria
illogico buscar-se deduzir a noção de
um delles dos conhecimentos adqtii-
ridos pelo estudo do outro somente.

U homem que quizer baixar da alma
k matéria ou subir desta áquella,
cahirá em erro ^necessriamente. E'

preciso que elle se]aproveite de todos
os conhecimentos de que o Creador
tornou-o capaz, para fazer uma syu-
these dos princípios do universo.

A alliança das sciencias naturaes
coma philosophia é o prelúdio iudis-
pensavel de toda especulação mela-
physiea, e é pela falta de tal alliança
queoespirito humano tem tantas vezes
cabido nos mais funestos erros.

Observando um ser vivo, não se
tardará tambem em reconhecer que
um agente intermediário transmitiu a
vontade aos organs, e transmitte as
impressões á alma.

Òs phenomenos do calor e d elect ri-
cridade se encontram sempre entre a
volição e o acto, ou entre o impulso
exterior e a percepção de uma sensação.

Nós sabemos ja que taes phenomenos
presuppoem as forças caloritica e elec-
trica ; parecendo-no.: ser essas forças
os agentes intermediários de (pie nos
servimos. »

São essas tambem as opiniões do
Sr. Iíirn, o illustre auetor da Analise
elementar do universo; e parece-nos
que taes ideas, einittidas por taes
homem, nos demonstram bastante
que pode-se estudar a natureza, oceu-
par um lugar destiiicto entre os

physicos sem ser-se materialista e
alheu.

A tnrliaeüo d<»« espiritou
errantes depois «le ssaa arpa-

raeito d» eorpo

Ensina o os mestres do Spiritismo,
e as manifestações dos espíritos
confirmam, que depois de sua separa-
cão do corpo,iio phenomeno da morte,
o espirito conserva-se perturbado por
um tempo maior ou menor, suppon-
do-se ainda na vida de relações
e dominado pelas idéias qui1. mais o
occiiparain na vida.

Outras vezes, porém, o espirito
conhece que ja não tem corpo, mas
sente-se perturbado pelo remorso.

N'esta pllãze de turbação tenho
observado uni facto importante, sobre
o qual creio conveniente chamar a
attençã > dos quo so dedicam ao estudo
do Spiritismo e dos phenòiheuos medi-
aninicòs, principalmente das manifes-
taçõe.s d > espirito pouco tempo depois
de sua desenc irnação.

Por muitas vezes tenho observado
que espíritos que se manifestam cal-
mos, com a lucidez precisa para com-
preheiider -que ja não pertencem ao
numero dos encarnados, e para julgar
de siifl vida, do bom ou mau uso (pie
fizeram de seu livre arbítrio; vem
algum tempo dep iis perturbados pelo
soffri inepto, o ás vezes em completo
estado de alluciu.ição.

Impressionou-me isto a principio,
mos amigos invisíveis deram-me uma
explicação que me pareceu rasoavel,
o para a qual chamo a attenção dos
entend idos na matéria.

Aluei dez do primeiro tempo tem por
fim permittir que o espirito estude
seus actos da ultima vida. o bem e o
mal que fez, e o que deixou de faztr
para a satisfação do compromisso por
(db1 contra li ido antes de se encarnar.
Conhecida então a causa de suas
faltas, isto o os sentimentos maus que
o arrastaram á queda, começa paia
elle um período de luetaspara repellir
es.ses sentimentos mauls. Cs remosrsos
de suas faltas iinpelleui-n'o á lucia; e
dahi provem esse soffíiinento (pie, ás
vezes, conduz o espirito á alluciuação.

K/ um facto que julgo ter sido ainda
pouco observado, ou pelo menos eín
que pouco tenho ouvido falar; e que
pode provocar duvidas entre os me-
diunsque,evocando um mesmo espirito
em leinposditferentes, unsoencontram
calmo e outros sotfredo" e perturbado.

Creio ser uni ponto digno de estudo.

E. Qua d aos

A creação gravita para Deus e delle
se aproxima oor um desenvolvimento
eterno, como a curva se aproxima
eternamente de sua assymptota, sem

jamais tocal-a.
Lamnenais.

Federaçffo Spiri* a
Brazileira

Sessão em 30 de Abril ultimo

Recebeu-se com especial agrado um
oírlcio do Centro Psychologico Portu-

guez União Universal, de Lisboa,
felicitando á Federação Spirita Brazi-
leira pela união dos spiritas oa ceie-
bração do 17* anniversario do passa-
mento de Allan-Kardec.

Foi dado para estudo o seguinte
thema:

Pelo facto de variar as opiniões dos
differentes povos,sobre a. classilicação
dos actos do homem um bons e maus,

segundo o estado de adiantamento

moral e intellectual delles, devemos

concluir que a moral não tenha

regras absolutas ? Que a idéa do bem

e do mal não seja a mesma para os

homens todos ? Qual o critério pelo

qual o homem, qualquer que seja o

seu grau de adiantamento, pode jul-

gar-se um acto seu é bom ou mau ?

A minha alma aborrece as vossas
calendas e soleuiuidades; ellas se me
tèm feito mói estas : estou caneadq de
soffrel-as. Lavai-voe, pnrificai-vos,
tirai de diante de meus olhos a mali-
guidade dos vossos pensamentos',
cessai de obrar perversamente.

Aprendi i a fazer o bem ; procurai o
que for junto ; soecorrei o opprimido,
fazei justiça ao urphain. defendei a
viuva.

ÍSAIAS

( Prophecias, cap. l v. 14, 19 e 17. )

F/ mais diiTic.il ter-se resignação
nas conlrariedades da vida, do que
coragem na adversidade.

A verdadeira liberdade, a que se
baseia na justiça, merece e attrahe o
respeito, ao passo que a licença des-
per tá o despreso e provoca a repressão.

Não indica independência e nobreza
de caracter, mas antes denuncia seu-
timehtos de orgulho e inveja, o
fazer-se opposição a todos e aludo. O
homem independente pilgacom justça
e moderação os actos dos outros, ap-

prova e louva o que estes fazem de
bom ; reprova e pródiga o que é digno
de censeira.
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Estados-Unious. — Conta o Banner
of Light de Boston .[ue, comparecendo
ji uma sessão dada pejo médium Ross
cm New-York. tini medico recommeh-
david por sua idade esaber viu, entre
ós espiritos materialisados que se
apresentaram.-, o de uma mulher tra.-
zendo ao cdllo uma criança. 0 espirito
dirigiu-se a elle, e perguntou lhe seo
não conhecia. Eihbãlde procurava o
doutor recordar-se. não lhe foi pos-
sivel conseguir. Elle segurou a criança
beijou-a e ficou totalmente convencido
de sua vitalidade.

Finda a sessão, disse elle algum
dos circunstantes: Ha cercado treis
semanas assisti o porto da Sra- M. e
se não soubesse que ella e seu filho
estão bons, diria que eram elles que
acabo de ver.

Não se enganava o illustre doutor,
e disso teve a prova dias depois.
Victii as de um resfriamento n Sra.M.
e seu filho tinham falhando.

China . — O Light de Londres de 9
de Janeiro ultimo diz o seguinte :
« O relatório do Dr. Dudgeon, director
do hospital de Pekiri, contem parti-
çularidades notáveis sobre nina enfer-
midiide, que muito pode interessar aos
seus collégas de outros pontos da
terra. Os chinezes acreditam em
feitiços, encantamentos e possessões
demoníacas. Muitos casos são narrados
no trabalho do Dr. Dudgeon me que
os pacientes afíirmam, qne os espiritos
maus entraram em seus corpos; e o
que ha de mais notável é qne, quando
uma py.ssòa é aftectada (Vesse mal,"Vmtras de sua família também o são*
Vinte e sete pessoas de famílias dif-
ferontes ja tinliui fallecido dessa enfer-
midade, que o referido Dr. declara
não poder ser classificada como epi-
lepsia. hysteria, extasi, delírio,
catalepsia, insanidade ou chorèa. «As
pessoas atacadas do mal. diz elle,
parecem, á primeira vista, achar-se
•ra suas condições normáes de saúde,
nina inspecção mais seria, porém, nos
faz descobrir hellas alguma cousa de
singular e bizarro, principalmente era
relação á sua vista e àstia linguagem.
Elias vêem aquillo que não desejam
ver; ellas são compellidas á pratica
de actos que lhes repugham. » O
relatório apresenta também o histórico
de muitos desses casos.

Não faltam entre nós indivíduos
affectados do mesmo mal,e que podiam
ser um objecto de serio estudo para
os nossos médicos, que n'isso ganha-
riam muito mais, do que gastando o
seu tempo em busca dos meios de
desmoralisar seus collégas, chamando
o ridículo sobreo que elles tem obtido,
a poder de estudo e eonscienciosa
observação.

Rússia.— Com a epigraphe de.
curiosa prophecia transcreve o Annali
dello Spiritismo in Itália o seguinte
áoListoh, periódico de S, Petersburgo :
Ha alguns annos passados vários ofh\-
ciaes de um regimento de S. Peter-
sburgo se reuniram para fazer estudos
spiriticos, e evocaram o espirito de um
celebre general russo, ja de ha muito
fallecido. O evocado manifestou-se e
declarou-lhes, que a Rússia ia entrar
em uma guerra em 1886.

Disse também o dia em que o Regi-
mento entraria em combate, e declinou
os nomes dos officiaes que helle mor-
reriam. Suppozeratn então iodos ser a
tal communicíição obra de um espirito
galhofeiro, porque nenhum dos nomes
declinados pertencia aos officiaes do
Regimento, Os tempos correram, no-
vos officiaes entraram para o quadro,
e o que há de notável, é que estes têm
os nomes que o espirito declinara.

AusTiiiA. —Cora o titulo de Letargia
cataleptica publica o Leipziger Tage-
blatt de 4 de Dezembro ultimo que ua

villa de Kunowald, perto de Gaya, na
Moravia, existe unia joven de 22
amos, chamada Marianna lugr, que
ja havia cinco semanas em (pie se
achava sepultada em profundo somno
cataleptieo. Durante30 dias não tomou
alimento algum., e só depois se con-
seguiu fazel-a ingerir leite.

O facto tem produzido muita exci-
tação de curiosidade, e Deus queira
que seja objécto de estúdos pn> veitosos,
afim de que a sciencia não continue ti
passar certidão de óbito aos infelizes
atacados de catalepsia.

Na ultima exposição de quadros era
Viennao cardeal arcebispoGanglbauer
ficou furioso, e representou ao archi-
duque Carlos Luiz, presidente do
Circulo Artístico, contra uma tela do
pintor russo Vereschagrine, em que
estava representada a sacra família,
composta de José, Maria, Jesus,
Jaqnes, José, Simão, Judas e duas
meninas, que o referido pintor consi-
derava como filhos de José e de Maria,
irmãos de Jesus, segundo os evan-
gelistas Matheus, Marcos e João.

Para que tanta raiva ? Os evange-
listas eram judeus, ou escreviam sob
o ditado de-judeus ;e estes davam o
nome de irmãos aos primos irmãos, e
mesmo aos tios e sobrinhos, como se
vê no Gênesis cap 13. v. 8 e 11 ; cap.
14, v. 14el6;cap.24, v. 48; cap. 29,
v. 12, etc.

Que importava que Jesus tivesse
tido irmãos ? Que influencia podia ter
isso na grandeza de sua missão ?

Ai.lfmaniia. — O jornal illustrado
Vb.ir lana', und meer, cuja tiragem é
de 50:000 exemplares, publicou um
notável artigo do Dr. Carlos du Prell,
eminente sábio allemão, no qual é
preconisada a importância da doutrina
spirita; avançando o illustre auctor
que a sciencia é obrigada, desde já, a
Oecupar-se da nova philosophia, e
que em 1900 haverá em todas as prin-
cipaes cidades do inundo faculdades
sabias tractaodo exclusivamente do
spiritismo.

As appariçôes de espiritos continuam
a prender a attenção em vários pontos
dti Allemanha. No Spiritualistisclie
Blàtter, de Leipzig, ti Sara. Helena
vou Racovilze. descrevendo algumas
sessões de um médium de effeitos
physicos, diz o seguinte: Em suas ap-
parições os espiritos se sticcedem com
muita rapidez.Uma vez somente deu-se
uma pausa mais longa entre uma e
outra; e nós ja criamos a sessão ter-
minada, quando o espirito guia orde-
nòu-noS que apagássemos as luzes.
Feito o que, elle se nos mostrou com
uma apparencia luminosa maravilho-
samente bella, como aquèllás que só
nas pinturas procuramos phantasiar,
e para cuja imitação verdadeira ainda
a sciencia não tem recursos. A sala
estava em tal ponto de escuridão que
os objectos mais brancos não podiam
ser percebidos; entretanto a forma que
se nos apresentava, nos feria a vista
por sua cor alvissima, ás vezes lumi-
nosa, figurando as mais phantasticasroupagens, envolvendo a mais perfeitaforma humana. A luz que d'elle se
desprendia, era semelhante a dos
vapores luminosos produzidos pelo
phusphoro, a électricidade e outros
corpos. Essa figura desoppareceu
trausformando-se em uma espécie de
nevoeiro ph isphorescente.

Ita.ua.— O periódico La Provincia
Pavcsa falia em termos muito lison-
geiros da brilhante conferência feita
em Pavia, perante numeroso e selecto
auditório, pelo Sr. Ernesto Volpi,
tomando para ihemu o perispirito ou
corpo fluidico que nos envolve o
espirito.

Eiianoa.—O Sr. V. Meiinier, re-
dactor da parte scientifica do Rappel,
referindo-se ás experiências de W.
Crookes em Pariz, diz : « Na Escola
de Medicina achou-se o sábio inglez
diante de uni audictorio composto
pelos rei.s do saber, respeitostunente
nttentos ás demonstrações desse expe-
rimeiitador tão engenhoso, tão sagaz.
tão fecundo e tão penetrante. Ignora-
riam elles que eyse, sábio profundo,
esse homem illustre é um adepto do
Spiritismo ?

A União Spirita Franceza, cujos
fins são o agrupamento dos spi-
ritas de França, o estudo de todos
os plienomenos spiritas, e a pro-
pagação da philosophia e da moral do
spiritismo, por todos os meios que us
leis auetorisem e principalmente pela
publicação de um jornal quinzenal
com o titulo Le Spiritisme,re\\n\o-xea,
5 de Março ultimo para eleger sua
directoria, sendo eleitos-presidente o
Sr. Dr. Reignier, vice-presidentes
Mine. Froppo e o Sr, Auzanneau.

apagou do meu espirito. Eu não cessei
de pensar em vós. Guardai este
escripto, e escrevei-me para o ponto
tal. »

Assim o fez o Sr. Marryat, e a res-
posta qiie obteve, foi rigorosamente
idêntica ao que estava na communi-
cação recebida.

E' um,desses fados ain Ia não muito
còinmuns da manifestação de um espi-
oito encarnado, na occasião do somno
do corpo, occasião em que o espirito
se liberta um pouco do jugo da
carne.

No Spiritismé, orgam da união spi-
rita franceza, de Março ultimo, conta
o Dr. Reignier o seguinte facto com
elle acontecido : Um amigo seu, in-
crédulo totalmente em tudo o que se
refere á coramunicação dos espíritos
comnosco, tinha ido passar com sua
senhora alguns dias em companhia
do Dr. Reignier.

Cahindo a conversa sobre o spiri-
tismo, pediu o visitante, com ar de
mofa, que evocassem uma tia sua,
havia algum tempo fallecida.

O Dr. Reignier fez a evocação, e o
espirito respondeu:« Soffro muito,
creio me no inferno. »

Marido e mulher protestaram logo,
dizendo: Impossível. Era uma santa.
Então o doutor perguntou ao espirito
qual a causa do seu soffrimento? E
este so respondeu : Expoliação de uma
herança.

Os vesitantes tornaram-se sérios, e
o cavalheiro disse : E' real. Ella rece-
beu por testamento uma herança cora
grave detrimento de uma família.

Portugal. A propaganda spirita
caminha em Portugal; de um lado, o
Centro Psychologico Portuguez pro-
segue desasombrado em seus estudos
colhendo cada dia novas provas da
veracidade do Spiritismo; de outro,
vários grupos familiares se fundam
em diversos pontos, concorrendo de
um modo seguro para o triumpho das
novas idéias.

ínolatiírra —No Light de Londres,
de 27 de Fevereiro ultimo conta o
Sr F. Marryat o seguinte facto com-
sigo acontecido :

.( Tinha elle ura amigo de quem
foi obrigado a separar-se, passando-se
onze annos sem (pie um tivesse noti-
cias do outro.

« No tempo em que viviam junetos,
esse amigo fallara-lhe tanto de uma
sua irman fallecida, enamada Erailia,

que o Sr. Marryat ficon conhecendo-a
tanto como se cora ella houvesse con-
vivido.

Uma noite o espirito de Emitia ape-
sentou-se ao Sr. Marryat, quando elle
fazia evocações pela psychographia e

lhe disse: «Meu irmão está era In

glaterra, escrevei-Ihe para o ponto
tal.» Objectando o médium que podia
sua carta não ser bem aceita, á vista
d o tão longa interrupção de relações,
retorquiu o espirito: « Bem. Mie

próprio vos virá pedir que lhe escre-
vais. »

De facto, pouco depois, um outro
espirito se manifestou escrevendo o
seguinte « Longos unuos se passaram
depois da nossa separação; mas, apezar
d« tudo, a memória do passado nio se

l^aclo importante de me-
ditimnidade

De entre os limitou factos de rae-
diuranidade escrevente obtidoa nesta
Corte pela Exraa. Sra. D. Anna L.

E, que, além desta faculdade, pos-
sue as da videncia, e da intuição,
achamos digno de nota o seguinte,

que foi testemunhado por diverssas

pessoas: Ha alguns tnezes foi ella

procurada por uma Senhora que de-
clarou-lhe não ter conhecido seus

pais, visto que fora engeitada pouco
depois de vir ao inundo ; e rogou- lhe
consultasse algum espirito, afim de
saber se elles ainda viviam, e se lhe
era possível beneficial-os de qualquer
modo, pois ella achava-se então em

posição de poder fazel*o.

Retirada a consultante, fez o me-
diura a evocação e obteve, em resumo,

seguinte: « Dize-lhe que ja me não

pode fazer beneficio algum material,

porque ja ha oito annos que não per-
tenço á terra. Pesadas e estúpidas
conveniências sociaes forçaram-me a

separar-me d'ella, qundo ella mais

precisava de mim , o n'esse transe
doloroso só me permittiram que a

acompanhasse um bilhete pedindo
pozessein-lhe o nome de Olympia, que
era o meu. »

No dia itnmediato voltando a Se-

nhora, perguntou-lhe o médium como
se chamava, e respondendo-lhe ella

que Amalia, acreditou aquelle ter

sido victima de ura raystificador invi-

sivel; mas, apezar d'isso, leu o que
obtivera.

Foi grande, porém, a surpreza da

todos, quando a consultante muito

commovida declarou : « E' real, foi

Olympia o nome que me deram uapia

baptismal, raas eu troquei-o na con-

firmação.

Ninguém poderá dizer que n'isso a

influencia do médium se tenha feito

sentir de qualquer modo, visto que
elle ignorava completamente tudo o

que se referia á vida da consultante

e até o seu nome. Que explicação ra-

cional encontrarão p»ra factos d'esta

ordem, os que repellera a eomrau-

niçação dos espiritos comnosco ?

Varias pessoas estão promptaa a

attestar o que fica dicto ; no que

somente substituímos por outros os

nomes da auetora da consulta.
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Snr. Redacior I Se jiilgardes conveni-
ente, peço-vos a inserção das s 'guintes

observações nas colunas do vosso apre-

siavel orgáin.
A RcvueScienlifique de Pariz, falando

dos trabalhos do Dr. Beaunis, de Nancy,

reconhece haver nelles todos os predi
cados exigidos, para ser contemplados
entre as investigações tão atiractivas da

psychologia physiologica, ediz: Graças

aos trabalhos dos Snrs. Charcol, 0.

ÍUchet, Diimontpalier c Liegeois a

questão do somnambulismo provocado
entrou em uma phase nova, que se

poderá chamar oílicial ou clássica, e

nUiguem duvida mais da realidade dos

factos hypnolieos.
Bem que as aeqüisições neste novo

domínio cultivado sejam ja numerosas,
os trabalhos do Snr. Beaunis não sã.»

menos originaes, sob o duplo ponto de

vista da observação e interpretação dos

factos.
Se estes factos, considerados em si

mesmos, não obtiveram ainda o mesmo

grau de reconhecimento pela sciencia

que os registrados pelos sábios supra-
citados, apresentam a alia importância
?le se terem dado com pessoas não

hystericas, no qoe, segundo o professor
deNancy,se afastam completamente dos
estudados na íalpetriere.

Affirma elle que não tem verificado
nos caracteres do so i nambulismo pro-
vocado differença alguma, devida ao
serem ou não hystericas tis pessoas
submettidas ãs experiências; e (pie

jamais encontrou entre os hypnot Ados
os três estados descriptos pelo Snr.
Charcot: a lethargia, a catalépsia e o
somnambulismo. O que tem observado
êa graduação da influencia em cinco
categorias, como admitte o Sr Lienaull;
a saber: na Ia somnolencia, falia de

penetração e entorpecimento; na 2*
g unno leve, e audição pelo hypnotisadp
do que se diz ao redor d'elle; na 3a
somno profundo, o liypnotisádq não se
recorda depois do que tez durante o
somno, mas conserva-se sempre, em
relação com as pc.-sòas como com o seu
hypnotisador ;Fna --D somno muito pro-
fundo, e interrupção de relações do
hypnolisado com todos, menos com o
hypnotisador; e na 5a somnambulismo.

0 numero dos somnambulos é muito
mais considerável do (pie geralmente
se pensa, pois, sobre cem pessoas apre-
sentadas, as influencias precedentes se
manifestaram do modo seguinte: som-
nambulismo—18, 7; somno muito pro-
fundo — 8. 2 ; sonmojprofundo — 35, 9 ;
somno leve—18,; somnolencia 10, e
nenhuma iníluencia — 7, Ü.

Ao contrario também da opinião geral,
a tendência para o somnambulismo entre
homens e mulheres é idêntica, 18,8 por
100 para os homens e 19,4 para ;ns
mulheres ; não^se podendo aqui invocar
o hysterismo, muito mais quando, cm
geral, elle produz condições desfavora-
veis ao somnambulismo. E', portanto,
preciso-uuo ver nos phenomenos obtidos
na Salpetriere^mais que simplos efleitos
de sug^estoes, ou são phenomenos
differentes os que abi se dão ? E' uma
questão, cm que a Snr. Beaunis não se
pronuncia.

Procurando na Revue philosophique
de Pariz a serie dos trabalhos experi-
mentaes do mesmo Snr. encontramos

fados admiráveis, e quecoin justarazuü
têm prendido a atienção dos sábios, (pie
infelizmente ainda não poderám formar
o seu diugiioslico ; pois algumas theorias

qae por elles tem sido apresentadas me

parecem, em minha ignorância,inacei-
taveis.

Qm desses fados importantes é a dos
actos effecliuulos em época distante do
momento dasuggcstão.Donde nasce esse
neusamento.que parece viu Io do próprio
fundo do indivi tio, que caminha sob o
im mio de unia resolução que sellie tem
feito tomar, estando elle convencidíssimo
que lal resolução é sua exclusivamente?

O l)r. Liebault caracterisa perfeita-
mente diz o Dr. beaunis, o estado da

vontade no somnambulismo provocado.
I)i/. elle : « Eu posso dizer a um hypno-
Usado durante, o seu s hino, daqui a 10
dias,ãs lan as horas, tens de lazer isto ou

aquilío, e uo dia e hora designados o

acto se realisa, executando o indivíduo
tudo o que lhe fd suggerido.

Pretende o Dr. Liebault explicar esse

fado, adraittiiulo, que a snggeslão se
cons-rva em um estado latente no

cérebro do liypnoüstido, occulta em
alguma dobra on refolho do encephíido.

Acabamos de ver (pu1 o hypriòtisado
ignora (pie esta pondo em pratica uma
suggeslào estranha, por não se lenbrar
ilo que.se passou durante o seusomno
hypnotieo, isto a dias passados; por
conseguinte é preciso que uma força, e
esla intelligente, vá com toda precisão
lhe levantar essa dobra ou abrir esse
refolho riu mesmo dia, hora e minuto
determinados pelo hypnotisador. Ora,
nesse caso a não admitlír-se uma intel-
ligencia fora de nós, que lhe vá fazer a
suggostão.devèraos aceitarem udsa exis-
tencia de duas intelligencias, das quaes
uma, não podendo se manifestar, nem
sendo por nós ouhecida..espera paciente,
contando os dias, horas e minutos, para
nos lembrar, oíi dispor o nosso cérebro
para seguir fatalmente a suggestão do
hypnotisador; o que me parece absurdo
e muito mais complicado do que admitlir
se uma intelligencia fora de nós: ura
espirito.

Temos ainda o caso em (pie o Dr.
Beaunis diz a uma Senhora : Quando
quizerdes dormir, ponde esta medalha
dentro de uni copo (1'a'gua assucarada,
Dias depois, querendo ella verificar o
que o Doutor lhe dissera, mas não se
lembrando absolutamente da natureza
do liquido (pie lhe fora aconselhado,
collocou a medalha em um copo de
vinho ; nada, porém,, conseguindo, pol-a
em um copo de água com vinho ; não
ponde ainda dormir. Experimentando
então com um copo de água assucarada,
dormiu logo.

Analyseiuos esse facto, e vejamos se é
possível suborclinal-o a essa theoria : Diz
o Dr. Philip-; que pára elle o essencial é
reduzir ao seu minimo a actividade do
pensamento, restringindo o seu exercício
a uni dos seus modos mais simples ; para
isto se a submette á excitação exclusiva
de uma sensação simples, homogenia e
continua, como a fixação de um objecto
brilhante ; oblendo-se assim üma sorte
de suspensão da actividade mental. A
accumulação dessa força continua no
cérebro produz o que se chama uma
con.'estão nervosa podendo essa força
se deslocar e dirigir-se para tal ou tal
ponto do corpo, para este ou aquelle
nervo, este ou aquelle orgam sensorial,

augmentando sua actividade de um
modo notável*

Ds phenomenos bypnoticos, diz o
ni' sino doutor,não cansam mais que um
deslocamento da força nervosa aceumu-
latia no eiicephalo [o submettida á
direcção que lhe imprime o hypnotisador.

Segundo esta opinião, a senhora de

quem falamos acima, devia dormir desde

que mergulhou a medalha no primeiro
copo, pois Cila, pela fé que linha na

medalha, e pela resolução queja havia

toma,Io de dormir, devia tel-o feito logo,

pois (pie, pdo seu esquecimento, tinha

a certeza de ser no copo de vinho que a

medalha devia sev mergulhada, e por-
tanto ja tinha a esse ponto restringido a
sua actividade mental ; apezar de tudo,

porém, ella não dormiu então, e só o fez

quando a iminersã') teve lugar no copo
(1'agua assucarada, como o hypnotisador
lhe tinha prescripto.

Onde está ahi a congestão nervosa ?
Pois essas forças congestionadas no
cérebro terão a previdência de não
deixar que o indivíduo durma, sem (pie
a verdade se realise em todo o seu
esplendor? Assim, essas forças seriam
mais entelligentes que o próprio indi-
viduo, pois que este se pode esquecer e
ellas nunca; e ainda mais ellas tem mais
consciência que esie, pois (pie elle
simula, procurando enganar-se com
aqüillo que não é a realidade; e ellas só
aceitam a verdade pura. Depois como se
dá a accumulação dessa força ? Quaes os
meios empregados para isso 1 Se ellas
existem no nosso systema nervoso, pela
paralisação do pensamento ou sua
reduCção ao seu mínimo de actividade,
ellas ficariam paralisadas ou estaciona-
rias em seus respectivos lugares.

Ainda se nota, nos casos de suggestões
burlescas ou criminosas, que a direcção
impressa pelo hypnotisador provocam
lula da parte do hypnotisado, como bem
obse va o Dr. Beaunis. Ha sempre uma
reluctáncia da parte do ultimo, quando
o primeiro lhe suggcre o pensamento
de actos criminosos; o que não concorda
com a theoria do Dr. Philips.

Alex...

Corroí, vinde depressa, raro doutor ltnbrolio '

0 aparadòrse move por ti. vfd; i? riiivel,
«Que importa ? Demonstrar-vos eu hoido n'um in-folio

que aquillo que estou vendo não pode ser possível. >

I u KSPIRITO BÁTÍIIO».

O «giinrJo entfftiilU» riu sfitutfei>iii

Ein 1816 disse Faraday, celebre
cliimico e physica inglez: « Ha taes
differenças entro o.s estados solido e
liquido e o estado gazoso. que seria
extraordinário (pie não existissem
lambem dissera il bancas pronunciadas
eiure o estado gazoso e uma forma da
matéria que ainda nos escapa. Tudo
se simplifica singularmente passandodos sólidos aos gazes; a variedade nas
propriedades dos corpos sólidos se
aiteniia sensivelmente nos líquidos e
quasi totalmente desappnrece nos
gazes. Adem do estado gazoso deve se
chegar a uma unidade absoluta de
propriedade, a uma simplificação
completa- caraclerisando svidente-
mente um outro estado da matéria,
apenas suspeitado, cuja existência
não pode ainda ser demonstrada, mas
que poderá sel-o um dia, e á qual eu
daria o nome de matéria radiante. »

Em sua conferência em Schéfpield
diz W. Crookes : « Parece-me que ja
estamos de posse dos átomos indivi-
siveis, que com razão consideramos
como formando a baze physica do
Cosmos. Por algumas de suas proprie-
dades a matéria radiante é tão mate-
rial,como a mesa que aqui vemos,mas
por outros ella apresenta quasi o
caracter de uma forca de irradiação...

Ouso crer que os maiores problemas
seieiitilieos do futuro encontrarão sua
solução nesse dominio inexplorado. »

E' sempre o mesmo facto que encon-
traremos a cada passo na historia da
sciencia; sempre a intuição, uma es-
pecie di; suggestão precedendo muito,
h adquisão de uma nova verdade pelos-
meios scientificos de que dispomos. '

Traduiido da collecção do Sr. Jnuliert

Pensamentos

Homem 1 Medita no que te aguarda
depois da morte ; evita a dor immensa

que te espera, quando, vendo evapo-
rarem-se os sonhos das mundanas

glorias, pelos .quaes sacrificas tudo,
fores chamado a prestar contas do

bom on mau uso que fizeste, dos

dons que concedeu-te o Pai celeste.
Ora, trabalha e faze o bem que.

puderes.

O spiritismo é a fonte d'agua viva
offerecida por Jesus aos sedentos pe-
rigrinos deste valle de dore.s o expia-

ções. Saciai-vos, pois, nella bebereis
a vida eterna.

SfliMftiM&lASiBUJIfi

Aquellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi- k*

mental) contendo a theoria de todos
os '^eneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Sjnritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli*
cação econcordância com oSpiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di*
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementare* do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontrain-se
na Livraria Garnier.
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pulso á propaganda «lo Spiri-
Cismo, a B<'e«lca'oçã«> Ngtirila
Itraxiicira mnuüSirona suas
sessões «le sextas Seiras.«les-
tinada.s a<» estn<l<» e <Iisciissã4>
«Ie; tlieses e pontos eseo!hi«los
«Ia «I o n t v i u a, iacBiHaaado
Kie!leu«» ingresso a visitantes,
e creando na» terças feiras
nana sessão «lcsstinnria a«» «le-
senvolviuiciito e estudo «Ia»
incdiianlriaries, sendo nestas
s«»líU<-*u<eadniit<Í4l«» o ingresso
a ivvj. visitantes «lo cada vez.

A evocação e eo3iianuiftica4*n>o»
dos espirif os

Sempre que pretendem combater o
Spiritismo, não deixam os intransi

j gentes sectários da lettra da Biblia,
os" que ãdherèm ao protestantismo, de
lançar mão da velha prohihição feita
por Moy/.és aos Hebreus de evocarem
os mortos; tirando d'isso ura argu-
mento,á primeira vista,de algum peso
para incutirem no animo dos seus.
que essa evocação é um crime imper-
doa vel, um peccado que brada aos
céus.

Os defensores do spiritismo não têm
também perdido a occasião de se servir
com vantagem do mesmo argumento ;
visto que, se Moyzés prohibiu as
evocações, é porque ellas se podem
realizar, dando lugar aque os espíritos
dos que viveram na terra, entrem em
relação com os que ainda ahi se acham ;
o como Deus nada fez de inútil, nada
que possa prejudicar a seus filhos,
concluem co~n toda razão que a com-
municabilidade dos espíritos coinnosco
é um facto providencial e ut.il á
humanidade; facto que se outrora,
n'esses tempos de tanto atrazo moral
e intellectual, podia trazer uma per-
turbação a ordem social, porque os
homens, dominados pelo sentimento
do maravilhoso e do sobrenatural,
aceitavam tudo o que lhes vinha do
mundo invisível; hoje que esses sen-
tiraentos já não tem razão de ser, não
deve mais causar o mesmo receio,
porque o homem já possue elementos
para distinguir as boas das más
suggestões, já sabe que não são só os
espíritos bons que com elle se cora-
municam, mas também os maus;
ficando, portanto, sem applicação aos
nossos dias a prohihição outrora feita
por líoyzés.

Nós, porém, queremos ir adiante, e
demonstrar aos nossos contradictores,
que elles interpietarara mal essa
passagem da Biblia, e que a prohihição
feita pelo inspirado legislador hebreu
não tem o sentido que lhe querem
emprestar.

Vejamos : « Se de teu seio se levantar
um propheta ou qualquer outro ho-
mem dizendo que teve uma visão em
sonhos, e os factos justificarem a sua
visão: e se elle te disser: Vamos,
sigamos e sirvamos a deuses estranhos,
desconhecidos, não ouças taes palavras,
porque o Senhor pode tentar-te para
ver se o amas de todo o coração.
( Deut. cap. 13, v. 1, 2 e 3).

Vfi-se logo que o legistador con-
demna somente, aquelles que preten-
dessem desviar os Hebreus do culto do
verdadeiro Deus; e não aquelles quelhes viessem aconselhar quo seguissem
á risca os preceitos da lei, que temes-
sem e adorassem a Jehovah. Como o
fez depois o evangelista João, elle
aconselha a escolha das communica-
ções obtidas do inundo invisível. E' o
mesmo que se dissesse : Recebei o quevos mandar amar a Deus, e repelli o
que combater tal amor

Ainda no Doteuronoinio, cap. 18 se
lê : « Quando tiveres entrado na terra
que o Senhor teu Deus te hade dar,
não imites as aborainações dos que Iavivem; nenhum do vós procure puri-ficar seus filhos fazendo-os passar pelofogo; nenhum consulte adévinhos
e pythons, nora observe sonhos e
agouros, nem seja feiticeiro, nem
indague dos mortos a verdade.

Esses adévinhos, pythons o feiti-
ceiros, que hoje sabemos terem sido
médiuns inspirados por espíritos de
ordens differentes, de diversos grausde adiantamentos moral e intellectual,
acreditavam que esses phenomenos
que çom elles se davam, eram fílhna
de uma faculdade especial, do dom de
adevinhar que elles possuíam. Me-
diuns pouco adiantados em instrucção
e moralidade, imbuídos das idéias
religiosas em que tinham sido edu-
cados, elles podiam e deviam attrahir
espíritos sympathicos a essas idéias,
ou mesmo alterar o que recebiam,
sem o medo da responsabilidade, pois
acreditavam que tudo era seu.

D'ahi o receio de Moyzés de que
elles podessem vir alterar a crença
nionotheista, que elle tinha por mis-
são firmar entre os seus.

Não consulteis os mortos acerca dos
negócios dos vivos, diz elle; mas quem
são os mortos ? quem são os vivos 'r

Serão, por ventura, mortos os espi-
ritos d1aquelles que deixaram o corpo,
e vivos os que ainda estão presos a
este ? Seria esse o sentido lig*ado pelos
Hebreus a taes expressões ? Jesus e o
próprio Moyzés nos aíHrmam que não.
« Deixai os mortos sepultar seus mor-
tos », disse Jesus. Será crivei que elle
aconselhasse aos homens o abandono
dos corpos privados de vida, afim de
que os espíritos, as almas dos fallecidos
os viessem sepultar ? Não. A palavra
mortos tinha entre elles um outro
sentido, sentido figurado era que nós
também a empregamos, e queria dizer
morto para o espirito, sem crença,
adorador cego das grandezas mim-
danas. Deixai que os adoradores da
matéria tributem subidas honras ao
corpo, que vai ser pasto dos vermes ;
quanto a vós que credes na vida do
espirito, que sois vivos, tractai antes
do espirito. Era isso o que Jesus
queria ensinar.

« Eu sou o Deus de Abrahão, de
Isac e de Jacob », foi dicto a Moyzés;
ora, já havia muito que esses patri-
arcas tinham deixado o corpo; e o
mensageiro da Divindade, o repre-
sentante celeste falia no presente— Eu
sou, ect.—, dando a entender que
Abrahão, Isac e Jacob ainda estavam
vivos.

Para demonstrar ainda que não era

aos espíritos dos passados, que Moy/.és
se referia eni sua prohihição, basta-nos
resumir o que acaba de escrever na
Nineleenth Centurg Repieioàe Londres
o celebre professor Huxley sobre os
costumes dos velhos hebreus.

Ninguém que tenha acompanhado
o movimento scientifico do nosso
século, desconhecerá os créditos do
illustre escriptor, naturalista philo-
sopho de nomeada, e limadas glorias
do Reino unido.

No artigo de que fazemos menção,
intitulado—.á evolução da theologia,
no qual elle faz uma minuciosa des-
cripção das cerimonias que, em muitas
das ilhas da Polynesia, acompanham
o empossamento do corpo do sacerdote
por um espirito desencarnado ; diz o
illustre professor o seguinte: Os
Hebreus chamavam videntes os pro-
phetas, sacerdotes, homens instruídos
e mulheres, aos quaes nós damos o
nome de adévinhos. Elles professavam
o culto dos antepassados, e conser-
vavani em suas tendas as imagens
d'elles, acreditando que muitos d'elles
eram patronos da familia, e podiam
ser por esta evocados e consultados. »

sitiva, Huxley é incapaz de avançar
aquillo que eíle hão tenha bem veri-
ficado, aquillo que elle não possa
demonstrar, no caso de necessidade.

Todos sabem o rigor com que Moyzés
punia os infractores da. lei, que por
sua alta inspiração elle sabia o que se
passava entre os seus, e no entanto
elle não castigava os que evocavam e
consultavam os espíritos de seus
antepassados.

Essa prohibição tão citada pelos
nossos contradictores não tem, pois,
alguma applicação ao que se dá com
o spiritismo. Os médiuns não são ade-
vinhos, pythons ou feiticeiros, mas
simples intermediários entre os dous
mundos, instrumentos de que os
desencarnados se servem para entrar
om relação cora os que ainda e-;tão
nresos a um corpo. Os trabalhos quo
elles recebem, não são impostos, mas
são submettidos a rigoroso exame da
razão esclarecida, como aconselharam
Moyzés e o evangelista João.

Além d'isso, o que nos ensinam
essas communicações ? Que não ha
mais que um so Deus, creador de tudo,
fonte de todas as perfeicões, a quem
devemos tributar todo amor e ado-
ração; que o espirito não morre e
resurge dà carne na morte do corpo;
que os santos, os bons é maus se podem
communicar comnosco; è que é pelas
nossas obras que nos levantaremos aos
olhos do Pai celestial, seguindo os
ensinos do Christo, o verbo de Deus,
ensinos que são para o mundo a luz,
a verdade e a vida.

.Federação Spirita
Brazileira

Na terça-feira í° do corrente serão

inaugurados os trabalhos práticos, se-

g-undo o prescripto nos novos Estatutos

da Sociedade.

llagm^tisaçao inconsciente

Conta o Mèssagèr de Liege de Abril
ultimo o seguinte Cacto digno de serio
estudo.

Uma menina da escola do canlão de
Santo Estevão, em França, observou
une olhando íixadainenle para os olhos
de suas companheiras, as fazia àdpr-
mecer. Gommunicàdo o facto ás outras,
estas fizeram a experiência, e conse-
guiruni o mesmo resultado.

I)'ahi tiraram ellas um motivo de dis-
tracção ; c foi interessante ver-se, quandoa professora llies expunha a lição, càhi-
rem algumas das alumnas em completo
estado somhamhulíco. Chamaram-se me-
dicos para estudar o caso; e estes
reconheceram apenas que essas crianças
tinham predisposição para as en ferrai-
dades nervosas, as couvulções e a
hysteria. »

Ficaria; por ventura, resolvida a
questão? Teriam, por acaso, os exami-
hadòres colhido toda a luz que desse facto
podia vir a sciencia ? Ninguém o affir-
mnra.

Essas inexperientes experimentadoras
acreditavam, que lhes bastava fixar as
vistas nos olhos das outras, para que
estas adormecessem, e não prestavam
attenção ao principal elemento da acção
nníi minti/?»witn <> nnppi-.i :i uiiíi vfYnf*wle«le que as outras dormissem, vontade que
lançava sobre estas uma corrente de
fluido que produzia o desejado effeito.

Ja cm numerosas experiências, feitas
em Pariz mesmo,ficou demonstrado que
não são somente os indivíduos hysteri-
cos.que soffrem a acção do magnetismo.

Por conseqüência essas crianças po-
diain ser magnetisadas, sem serem
hvslericas. Este facto nos faz lembrar um
outro de não menor importância, acon-
tecido ha alguns annos na cidade da
Parahiba do Norte ( Brazil).

Freqüentava as aulas de um collegio
uma menina, com quem se dava um
phenomeno extraodinario que para ella,
como para todas as suas companheiras,
era um objecto de distracção que, ás
vezes, lhes custava caro. 0 fado nos foi
contado pela própria auetora, hoje res-
péitável mal de familia. Quando a pro-
fessôra vinha assistir ao seu estudo, as
meninas pediam aquella de que foliamos,
que descompozesse á mestra. Ella reco-
lhia-se, pedia a Deus e á Nossa Senhora
que não deixassem que a professora a
ouvisse; então em voz alta dizia : « A.
professora é muito feia, émá.uma bruxa,
etc ; e a professora continuava impassível
em seu trabalho sem ouvir cousa alguma.
A's vezes, porém, as outras meninas não
se podiam conter, e riam-se ; mas então
chamavam a attenção sobre si, e eram
castigadas por estarem brincando. Neste
facto não ha simplesmente uma inflii-
encia magnética, ha ainda uma inter-
vençao de espíritos, talvez brincadores,
mas que as preparavam para o futuro,
quando suas razões desenvolvidas lhes
p ocurassem dar iPelle uma explicação
racional.

Recebemos

Os dous primeiros números do Lucta-
dor, or<ram do Grêmio Lilterario Octa-
viano Hudson, publicação mensal, cuja
redacção 6 confiada a esperançosos e
distinclos estudantes.

Mém de bem traçados artigos de apre-
sentação, começa um importante estudo
sobre o ensino publico, e minioseiaseus
leitores com hellas poesias.

Saudámos aos valentes campeões do
progresso.
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A Terra airavòas dos teBBB|ios

ÉPOCA SECUNDARIA

VI
A formação cretácea superior não c

separada da inferior por nina dcmar-
cação profunda e bem clara ; e se ella
em certos lugares so apresenta era
cstrátiíicação discordante com o grés
verde, Cm outros o continua sem
interrupção sensível.

No começo cslesnovos depósitos cons-
tam de cré mislu-ada com argillas. que.
lhe dão nina còr suja ; é a chamada cré
marnosa; acima acre torna-se mais

pura e contem muita pedra de sílex,
com a forma de rim ; na parte superior
a o terreno formado de calcareo pisou-
tico em camadas, sobre as quaes as-
sentam os terrenos teroiarios.

Dura no começo, a cré branca se
mostra mais molle nas camadas supe-
riores, onde a silex se toma mais
airtuiuuiHi>.

O mar era, a princÍDÍo, aberto e

profundo, o nelle elevavam-se immcnsos
recifes de coral que, aos poucos, depo-
silavam no fundo das agnas sua
matéria cale arca.

Us molluscos sfio os mais poderosos
agonies para a creação dos depósitos de
cal carbonatada.

Nos pontos cm que a cré é pouco
consistente e dilui vel, observa-se que
ella contem uma quantidade incalculável
de conchas microscópicas: foramini
feros e cvlberidas.

Os testaceos, ouriços c coraes dc toda
espécie deixaram seus restos nas camadas
da cré; onde não se encontra outro
vestígio de vegetaes, a não sav pedaços
de madeira, depois da formação do gres
verde.

Òsechinodermas abundam,sobretudo,
na crê branca, que tem para typos ca-
ractéristicos a ammonita ovota o a
bclemnila micrunata.

A Terra, pois, no período cretáceo
eslava, em grande parte, coberta de
água, na qual os molluscos formigavam.
Os ccphalopodos crioceras, certas espe-
cies de ancyloceras, gênero que já tinha
antes feilo a sua apparição c affeeta a
apparencia do hippocambo, e as sen-
phites de forma espiralada, denotam
então novas condições no oceano. As
belemnitas perdem seu aspecto lan-
ceolado, c vão dcsapparecer nos limites
da cré.

O spondilüs spinosus, a astrea vesi-
cularis, o lurrüites costutusao calillus
lamarcldi são os typos mais notáveis
dessa população conçhiíifera, oue se
mistura aos radiarios, representados
principalmente pelo spatangus cor
anguinum.

Seis crustáceos são cpiasi iodos da I
1 ri 1 tit dos dbcápòdds inacroorcs ; os
bryosoarios ahi existentes in licàin por
sua eslructura, qtic habitavam águas

profundas ; e as esponjas que áppárecetn
ein abundância, apresentam em suau
cavidades pedras silieosas.

Tudo nos leva a crer que ainda boje a

cré continua a se depositar no fundo
dos mares, totalmente idêntica á tia
formação cretácea.

No fim do período a que chegamos, a

fauna crpelologica eínpobreccu-se, sé
continuando ainda a viver e n vários
typos da familia dos dinosauriosou reptis
terrestres, como o mcgalosaurq, chj -

leosauro, o pelerosauro eo iguanodon.

qs mammiferos marinhos: golpbinhos
e lainaiiiins, fizeram a sua apparição nos

últimos tempos do período cretáceo.
Tinham decorrido cerca dezenove

milhões c oilocenlos mil annos, desde o

tempo cm que se começaram a formar
os primeiros depósitos sedinienlariQS,
ate o em que cbegou a n issa narração.

Duron a época secundaria cerca dc

2 : 330 : OÜO annos, e, era media, sobe a

espessura dc seus depósitos a cinco
kilometros.

As condições climafericas tinham mu-
dado muito, e a Terra estava nas
condições da receber novas niani-
festações da vida orgânica.

Findamos tempos secundários.

ÉPOCA TERCIARIA

Muito menor que as precedentes, a
época lerciaria durou cerca de 510 : ÜOO

A influencia dos agentes cbiniieos tinha
diminuído c, com o augmentoda espes-
sura da crosta solida do globo, descres-
cera muito a acção do calor central na
superfície, as zonas terrenas so tornaram
mais dislinclas, c o planeta entrou om
condições clima lologicãs muito mais
semelhantes ás aciones.

Surgem novos depósitos sedimon-
tarios, prendendo umasásoulras muitas
das ilhas formadas mis idades ante-
riores, o creàndo assim maiores exten-
soes de terra firme, onde a vida se nos
vae mostrar com aspectos novos e mais
variados.

Vamos ver apresen larcm-se typos até
então ainda não conhecidos de vegetaes
e animaes, em- cada mu dos quaes
acccntúani-se certos caracleres dos pre-
cedentes que assim, por unia especie de
desdobramento ou ramificação, dão
nascimento a gêneros c famílias pouco
semelhantes entre si, como também
aquelles donde sahiram.

A fauna e a Hora, cada vez mais, se

iic um grande período gjaciario, o único
cuja existência, na época de que nos
vamos oecupar, podemos attéslar, no
estado em que chegaram os nossos
coiili cinientos geológicos.

Dividimos a epoca lerciaria em trez

períodos: <> coceno, o mióçcho c o pli-
oceuo, segundo a menor ou maior

proporção dos fosseis, que nelles de-

Liunciaih formas idênticas ás acluaes.

Vimos á imprensa, porq ue.
firmemente uno a unpugnaçao íogica

'-:í ftj&iVi"! 5««bo

E' esta a epigraphe do artigo pu-
blicãdo ira Gazeta Mineira de 2/7 de
Marco ultimo pelo Sr. Joaquim^ Ma-
nueí da Paixão, que com a divida
venia, como prometteraos, transia-
damos para as nossas colunas.

K Vimos á imprensa, possuídos de,

júbilo, para saudarmos a aurora da
doutrina que nos parece ser a mais
completa o racional, que por ventura
haja appafecido : O Spiritismo, osso
reflexo puro das leis do Christo, ba-
seado no próprio texto do Evangelho.

Não vimos som base, sem um solido
escudo, pois que, temos diante, dos olhos
as paginas sublimes traçadas pelos
illustres fundadores da philosophia
spirita.

Ainda mais.
cremos

lOj

da mesma doutrina jamais caberá nas
raias do possível: porque esperamos
que ella virá um dia a snpplatitar essa
crença caduca que transforma o Deus
de bondade e de perdão, infinitamente
misericordioso e justo, n'um odioso
sicário sedento de vinganças, num
carrasco conduzindo ao fogo eterno as
almas da frágil humanidade, I

Vimos, dizemos, possuídos de júbilo,
pòrqUe antevemos que o .Spiritismo,
considerado hoje por muitos uma
utopia, virá a fazer agloriados séculos
vindouros, utopia lambem foram con-
sideradas as theorias de Gfallileo e
Copernico, formulando o código do
firmamento. Utopia fora, tida pela
Franca a idéa do vapor, apresentada
por Fultoii. Franklim, o gênio qne
arrancou o raio das mãos de Júpiter,
não escapou ao escarneo dos incrédulos
rotineiros. O venerando filho dc
Mayença, quando, ha quatrocentos e
tantos annos, dera ao inundo a Luz
f essa soberana do universo, que se
cháhiá-imprèrisá), nãoescapára igual-
mente ás apupadas do seu governo,
dos invejosos e da fradaria jcsuilica,
que não desejava que os povos vissem
mais do qtie aquillo que convinha a
elles jesuítas.

Hoje, porém, o (pie vemos?.-..
Vemos que o mundo inteiro articula
com respeito o, veneração os nomes
d'esses venerandos obruiros da scien-
cia e do progresso, adinirando-os,

Saudámos pois, o Spiritismo 1

Seis mil annos desappareciam na
escala chrOnolóffiCa dos tempos., e a

avisiuha da de nossos dias; os vegetaes , illimallidnde. era sua trajectoriá uide
dicotyledoneos adquirem grande desen-
volvimenlo, as llcrcs desabrochain, os
fruetos amadurecem, os insectos abun-
dam, as aves se multiplicam e enchem
os ares de harmonia, os nianuniforos
supplantain os reptis e, no meio desse
concerto imnicnso e masgestoso, appa-
rece o homem.

Do meio para o fim da epoca de que
Iráetamos, grandes convulçoes do fogo
central abalaram e fenderam o solo,
produzindo o levantamento de novos sys-
temas de montanhas, cm cujos vértices
se accumularain condensados os vapores
aquosos das nuvens, e dando origem á

profunda modificação dc climas, seguida

unida, esperavacoin anhelo encontrar
uma bússola qne a encaminhasse á
estrada da verdade, arredando-a da
vereda das incertezas ; que a fizesse
comprehender o que devia esperar
depois do desprendimento do seu es-
pirito após teu- deixado o envolucro
material ; que levantasse-lhe o véo
mysterioso e inextricave' do grande
painel tPessa vida d'além-tuuiulo.....
Parte da mesma humanidade, quasi
euvolvida de todo no dedalo enima-
ranhado do materialismoávoltairiana
e do scepticisino atrophiador, dír-se-ia
precipitada nas profundezas de um
abysmo iusondavol, de um novo
cabos !.. Mas eis que estava reservado
ao XIX século o ver produzir-se o fiat
sublime !../

K o Spiritismo, essa philosophia
doutrinaria*, surgira, como phauál
imponente, do novo cabos !...

Saudaraol-o ainda I
Eis a bússola e com ella a resolução

do problema da vida iralé.m-tumulo...
Eis a verdade ao alcance e á compre-
heusão «le toda a humanidade, despe-
diiido sons luminosos raios pelas cinco
parles da terra I

Eis sua legenda : Progresso e per-
fectibilidade moral.

Eis a doutrinada verdadeira igual-
dade fraternal— demonstrando que
perante, Deus não ha nem pode haver
distineções delíierarchiás, de realezas
ou de raças ; que não ha nobres nem
plebeus, sangue azul ou roxo; que pe-
rapte Elle as verdadeiras realeza e
nobreza são aqueilas que tendem a
engrandecer o homem om seus desen-
volvimentos moraes, elevando-o ao
zenith da perfeição, quer pertençam
ás raças caticasiana, americana ou
mongóiica, quer á ethiopica.

Ja era eras do paganismo Sócrates e
Platão haviam-se iniciado na grande
obra da regeneração da humanidade;
haviam sido os precursores da sabia
doutrina que ora saudámos ; os obrei-
ros ingentes que preparavam silen-
ciosesos materiaes para o levantamento
do augusto templo, cujo sublime
architecto devia ser, mais tarde, o
Homem —Deus, e cujas sacrosantas
leis deviam servir do base á doutrina
spirita.

Honra a elles I honra aos arautos
da propaganda humanitária: Alhm-
Kardec, Figuier, Pezzani, Roustaing.
Betim e outros campeões do principio
fundado na sã moral, na razão e na
Íogica dos factos consummados. Ella,
a doutrina spirita, será um dia consi-
derada-dognia, lei; —lei itnrautavel
que regerá a humanidade inteira, for-
mando da mesma uma sò grande
familia, o tornando-a solidaria nos
princípios da sã moral e do amor do
próximo—

Como todas as idéas grandes, en-
contrará som duvida a doutrina que
saudámos, immen.-os embaraços ao
seu desenvolvimento; como todas as
;déas novas, tora do lucrar na sua
marcha deslumbrante com o escolho
chamado —rotinismo... Porém,quanto
maior for a lueta, quanto maiores os
obstáculos que tenha a vencer, tanto
mais esplendido será o seu triuni-
pho.

E avante, Spirítas I....

Agora, algumas palavras aquelles
que antecipadamente, hão qualificado
de—absurda—a doutrina que defen-
demos, dizendo ter ella cooperado para
o transtorno das faculdades raentaes
de alguns. Pergunto-lhes :

Quando era 1825 e 1830 enlouque-
ceram trez religiosos da congregação
das Bernarnas —benedictinas, fundada
por Martin Verga, na Hespanha, seria
isso também por influencia do Spiri-
tismo ?... O estudante de Direito, em
S. Paulo, que ha annos, numa reunião
de collegas (republica), depois de
calorosa discussão sobre theologia,
enlouquecera, seria igualmente por
effeito do Spiritismo? A'quelles que,
por ventura, nos julguem era erro,
objectareuiòs:

Tendes cousa melhor a apresen-
tar-nos, a não serem o vosso purga-
torio de fogo, e as xossíxspeiias eternas,
e a caldeira de Pedro Botelho ?.

Se tendes, apresentai-nos, e ca-
lar nos-hemos ; se o não tendes, então,
permitti que coutenuemos a defender
e sustentar a nossa doutrina.

S. Bráz de Suassuhy—1886,:

Joaquim Manoel da Paixão.

\ ... *. >



REFORMADOR — 18M»— Junho — t 3

fi
¦: i

> '.-

.'•" .'

4.'<.u<on sem prciençíto

Vivia outrora em Spaham uma fa-
mi lia nobre e rica, cujo chefe, velho
de gênio iracivele pouco comedido de
linguagem, tinha o mau habito de
desabafar-se cora quem encontrava,
Ial laudo de um modo sempre exage-
rádd das contrariedades que soffria e
dos defeitos dos seus.

0 tino sempre acontece, os seus de-
sabafos correram de bocea era bocea,
cada um lhes fazendo sempre algum
acréscimo; e a conseqüência foi que
elle e sua familia se tornaram o objecto
do geral entretenimento, viram-se
desprezados por todos, e era pouco
tempo se acharam isolados.

Foi ellequeixar-.seaumseti visinho,
velho e sábio, da desgraça que injus-
lamente o feria no tira de seus dias.
«Nao tens razão de queixar-te senão
de ti só ; disse-lhe o sábio. Tu fosfe
o auctor de tudo o que se diz dos teus.
Não soubeste respeitar a ti mesmo e
aos teus, como queres que os outros
vos respeitem? » Não sei se o velho
aproveitou-se do conselho; mas eu
lanço mão (Velle para offerecel-o aos
meus irmãos era crença.

Spiritas, bani de vás o orgulho, a
inveja e a maledicencia.que vos fazem
achar mau tudo o que é feito pelos
vossos irmãos I Estudai, meditai
muito sobre os conselhos que tendes
recebido ! Lançai para longe essas
rivalidades pessoaes, que podera pro-
duzir o descrédito de todos vós, e
talvez promover a demora da propa-
gancla das verdades spiriticas que,
ficai certos, hade se fazer por vós ou
sem vós; não acarretando o vosso acto

prejuízos senão para vós somente.
Este conselho bem podia também

ser offerecido aos jornalistas do nosso

paiz. Clamam, agastaui-se quando
vêem nos jornaes estrangeiros alguma
cousa que nos desabone; sem pensarem
que essas opiniões se baseiam no que
elles escrevem aqui.

Ha entre nós um inveterado erro de

juízo, que converia banir-se : é o de

suppor-se que só é independente e de

caracter nobre, aquelle que faz oppo-

sicão a todos e a tudo.

Em tempos que aiuda não vão longe,
um pobre e velho pescador do sul da
China sentiu-se um dia animado de
uraa alta inspiração de alliviar os
males physicos de seus semelhantes,
e forte com o auxilio de seus pro-
tectores invisíveis, começou a operar
curas maravilhosas por meio de passes
magnéticos e orações. Milhares de
enfermos, muitos dos quaes já aban-
donados pela sciencia da terra, cor-
riam á choupana do pobre, donde
voltavam convencidos da existência e

poder dos agentes invisíveis, de que o

pescador era um simples instrumento.
Ura dia vários discípulos de Escu-

lapio, não cTesses de reputação já
firmada, verdadeiros adeptos e honra

da sciencia.mas dos que delia só se ser-

vera como ura meio de fazer fortuna,
viram-se tontos á vista de ura indivi-
duo atacado da catalepsia; já tinham
empregado todos os meios que conhe-
ciam, sem disso tirar algum resultado,
quando o pescador chegou e, appli-
cando a mão sobre a região do coração
do enfermo, transmlttiu-llm parte de
seus fluidos efel-o tornar a si. Pos-
sessos,endiabrados correram os intitu-
lados apóstolos da sciencia ; e aquelle
que acabava de prestar tão relevante
serviço á causa da humanidade soffre-
dora, foi conduzido á presença da
auetoridade.

<( Porque me perseguis ? Disse elle
aos seus aceusadores. Curo pelo
magnetismo, mas o magnetismo não é
um meio therapeutico admittido pela
sciencia oíficial. Elle é inoftensivo'
como proclamais ; talvez com o fim de
desmoralisal-o, porque vos prejudica
em vossos interesses particulares.
Mas, illustres guardas da saúde pu-
blica, podereis em consciência aceu-
sar-me, vós que gastais o vosso tempo
em polemicas condemnaveis, cujo fim
único é abater os vossos colegas que
se elevara por seu merecimento real ;
quando eu nada mais faço que auxi-
liar-vos no desempenho da tarefa, que
o vosso orgulho desmedido não vos
deixa bem cumprir ? Não receiais que
alguém diga, que o vosso zelo é
fingido, o só dictadopela ganância?

Senhores 1 A vossa justiça não
alcança senão a mim. Aquelle que me
inspira, está livre da vossa sanha, e
lem euttipaixao da vus»_t uc^u.hu.
Encarcerai-me, e vereis outros snr-

girem era meu lugar. Deportai-os
também, e milhares de outros virão,
até que vos vejaes obrigados a trans-
formar esta cidade era ura vasto
presidio. Mas, então, tremei por vós e
pelos vossos, porque 110 presidio esta-
rão a moralidade e a inspiração do
céu,e fora delle o orgulho e a estulta
ambição dos bens mundanos.

A mediunidade curadora é uma
realidade, contra a qual lutarão era
balde todas as potências da terra. Por
toda parte hoje buscam estudal-a.
Por amor de vossos nomes, da gloria
de vossa classe, da vossa pátria, e da
verdade que j tirastes defender; estudai
a também. Aceitai o meio que vos é
offerecido, porque elles vos fallecem,
na sciencia de que tanto vos orgulhaes.

*_$>_*- Francisco de Ilcnczc*
Eíia* «Ia CriísK

A Sociedade Psycholegica Fralerni-
dade conunemorou com uma sessão
magna o 8" anniversario do passa-
mento do illustrado e caritativo me-
dico, cujo nome encima estas linhas.

Presidiu á sessão o Sr. João Kahl
e pronunciaram discursos os Srs. Va-
leriano Couto,Oliveira Quintana,Ray-
mundo de Souza e Frederico da
Silva.

Receberam-se coramunicações ira-
portantes do inundo espiritual (pie
impressionaram muito agradável-
mente os visitantes.

Factos meriiauimico*
Julgando conveniente que as pes-

soas cora quem se tenham dado factos
medianimicos importautes e dignos
de estudo, venham apresental-os a
publico sob a responsabilidade de
suas assignaturas, como hoje se está
fazendo em ltda. parte, creio servir
aos leitores do Reformador narrando
o.s seguintes que commigo se deram.

São passados l 1 annos ; estava eu
trabalhando parti desenvolver a
mediunidade psychographica,quando
vi diante de mira a figura bem dis-
tineta de uni frade, ainda moço e de
physicmomia sympathica e muito at-
trahente ; tal que era mim,que ainda
era um principiante, não despertou o
menor receio.

Nunca te confessaste,disse-me elle,
pois bem escuta-me. Pausadamcnte
este homeni repetiu-me toda a minha
vida, desde a idade de 4 annos; e á
medida que elle fallava, os factos me
vinham á memória com uraa clareza
admirável ; factos de que nunca mais
eu haviame recordado.Estava perplexo
diante dessa testemunha não só dos
actos todos da minha vida,como ainda
dos sentimentos que os tinham dic-
tado ; quando elle acrescentou : Já
sabes agora o que fizeste de mau,
evita a contiuuação 110 mau caminho;
Deus te perdoe ; não peques mais.

Outra vez, fatigado do trabalho,
buscava repousar, quando vi debru-
cada sobre a minha raeza a figura de
um padre que parecia escrever.

Depois elle levantou-se e mostrou-
me nm papel, no qual estava escripto
apenas o seguinte : 3G;176 léguas.

Perguntei-lhe o que significava
aquillo, e elle respondeu-me : é o raio
médio do núcleo solar.

Como, porém, perguntei-lhe eu,
poderei apresentar isso,sera ter meios
de proval-o? « Não te dè cuidado, re-
torquiu elle, terás as provas. »

Communiquei o facto a diversos
amigos, dando-lhes ao mesmo tempo
o nome do espirito que se me havia
apresentado, e que não só por um re-
tracto que eu havia visto, como ainda

pela intuição que então recebi, soube
ser o Pe. Secchi.

Seguindo nos estudos de astronomia

que estava fazendo ; obtive depois
umas formulas simples que publiquei
nesta folha, as quaes prendem entre
si a forca attractiva do astro central,
sua distancia a ura qualquer dos

planetas do seu systema,os movimen-
tos de rotação e translação deste, seu
raio, densidade e riqueza fluidica ;
e considerando Vega como o centro
attractivo do nosso sol, empreguei a
formula, e achei, com grande espanto
meu, para raio do núcleo solar 36:710
léguas. Havia uma ditfereiiça de 531
léguas, devida sem duvida ás frac-

ções desprezadas no calculo, ou ao
ter eu lido mal o papel que o espirito
me mostrara de longe.

Outra vez ainda tinha sido convi-

dado para assistir a uraa sessão spi-
rita, mas sentia-me pouco disposto.
Nisto me veiu á mente uma questão
séria sobre fluidos, da qual não me
posso recordar.

Embalde buscava resolvel-a ; mas
surgiu juneto a mim um espirito que
calou seu nome,mas deu-me a solução
mais racional e scientífica da questão.
Depois acrescentou rindo-se : pres-
tei-te uni serviço, e exijo outro ; vai
á sessão para que inste convidado.
Era justo ; fui.

Poderia citar ainda muitos factos,
mas creio que basta por agora.

E. Quadros

31. .1. Turck
Partiu para as rigiões da luz e da

verdade,deixando o corpo cançado por
ura penoso labor de oitenta e oito an-
nos, nosso distinto amigo e irmão em
crenças, TI. J. de Turck, principal
redactor do Moniteur Spirite et Magne-
lique. de Bruxellas, e auctor de di-
versas obras spiritas.

Spirita da primeira hora,trabalha-
dor infaiigavel, deixa o nosso irmão
um nome venerado, não só no seu
paiz, onde desempenhou importantes
cargos durante a sua longa peregri-
nação terrena, como em todos os outros

pontos oude suas obras têm sido estu-
dadas e apreciadas.

Que Deus lhe illumine os passos
j .

verdade.
.,).,.. „„ +. ijaXÀ Aa

Um Tacto medianimico

Imforma-nos pessoa insuspeita do
seguinte facto medianimico acontecido
no Rio Cirande do Sul. Dous indivi-
duos muito amigos viviam visinhos
na compunha do Sul. Questões de
limites de seus respectivos terrenos
fizeram nascer depois entre elles uma
indisposição que aos poucos se foi
azedando com as reciprocas represa-
lias, e transformou-se em ódio figadal.
Veio ura d'elles a adoecer gravemente.
Uraa noite, quando o outro se agaza-
lhava cora sua família, ouviu bate-
rem-lhe com força á porta, e indo ver

quem eraqueataes horas o procurava,
sentiu-se preso e subjugado por um
ser invisível que, sem pronunciar uma

palavra, apertava-lhe o pescoço.
Louco de dor e de medo, sahiu o
coitado a correr pelo campo até grande
distancia de casa.Ahi sentiu-se livre
do constrangimento que soffria; mas
então ouviu claramente a vóz do seu
visinho que lhe dizia :« Soffro hor-
rivelmente, manda-me rezar uma
missa e vai ouvil-a; e para mostrar-te

que eu lá estarei presente, ao terminar
a missa, apagarei a ultima vela da
esquerda do altar. »

Recolheu-se o homem para a casa,
e no dia immediato soube da morte
do outro.

imBat
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Em 1850 publicou o Sr. lienri Berthoud

um trabalho, do qual olíerecemos o

resumo aos nossos leitores.
Na noite de 12 de Agosto de 1819'

lium vasto c mal illuminado salão do

caslello de Krieblowitz, na Prússia,

estavam dous homens, dos quaes um já

velho e bastante enfermo, guardara o

leito; e o outro, mais novo, forte ctra-

jando o uniforme dos officiaes superiores

prussianos, oecupava uma cadeira ao

lado do enfermo, esforçando-se para
n'elle fazer renascer a esperanço qua

pareciatcl-oabandonado. O enfermo era

o feld-marecluil Gerluirt Lebrecht de

Bluchcr, princepe de Wahlstaedt c ge-

héral dos exércitos prussianos; homem

que desempenhou um papel tão saliente

nas campanhas de Napoleão 1/ e cuja

chegada inesperada veio por o remate ao

desastre de Wateilôo. O outro era Frc-

derico Guilherme 3," rei da Prússia.
« Sabia que vos achaveis próximo, disse

Blucher, e por isso fiz chegar a vós a

expressão do meu desejo de ver-vos

antes da minha partida, que se linde
effectuar hoje. »

Buscando o rei liberlal-o ifessas idéias

sombrias, que elle julgava o produeto de

umaallucinação, o enfermo continuou.

Contava eu liannos, quando, em 175(5,

rebentoua terrível guerra dos sele annos.

Meu pai que residia em Gross-líenzow,
fez me seguir com um irmão meu para
a companhia de uma parenta, a princçza
Kraswisk, na ilha de Rugen.

Todo o paiz de Gross-Uenzow tornou-se,
o theatro da guerra, e os exibidos de

llugen deixaram de receber noticias dos

exércitos da Suécia, e só 16 annos depois
consegui, alistando-me nas fileiras prus-
sianas, obter uma licença para indagar
da sorte de minha familia. Atravessei
esses campos onde a guerra linha deixado
impresso seu cunho de ferocidade c de-
solação, e por uma noite de horrorosa
tormenta, cheguei só á velha morada de
meus pais. Bati, ninguém me respondeu;
depois a porta abriu-se por si mesma.
Cheio de tristeza percorri todos as peças
do castello; um silencio da morte me
envolvia. Penetrei na velha câmara, t
abi, junto ao mal extineto fogo da cha-
mine, vi cinco vultos assentados ; os

quaes se ergueram á minha chegada,
podendo eu então n'elles reconhecer
meu pai, minha mãi c minhas trez
irmans.

Quiz lançar-me ao pescoço de meu
pai, mas elle prohibiu-ni'o por uni gesto
severo ; dirigi-me para minha mãi, mas
ella afastou-se triste, líntão, já fora de
mim, bradei-lhes :« Era assim que me
devieis receber ? Ha dezesseis annos que
a guerra inpediu-mc de ter noticias
vossas; e quando atinai posso vir abra-
çar-vos, não me dais mas que esta
fria repulsa ? »

Consegui então ajnelhar-me aos pés
de minha mãi, mas recuei aterrado pois
sob os seus vestidos senti as formas
angulosos de um esquelelo, cujos ossos
se entrechocevam. Tudo desapparceeu.
Dias depois voltei ao caslello para re-
colher os restos dos meus e dar-lhes
honrosa sepultura, não pude encontrar
mais que os ossos de uma mão juneto ao
brhcelele de ouro que vêdcs. Segui para
as campanhas; correram osannos; afinal
deixei o serviço e vim residir aqui.

Ha dous mezes acordei uma noite
sobnvaltadoe vijunclo ao meu Leito as

mesmas figuras de (pie vos falei. Meu

pai, severo, me disse—Justiça; minha
mãi, com ar melancólico-Penitencia ; e

minhas irmans-Preee,—Espada—12 de

Acosto a meia noite. Depois todos

j miolos, ao retirarem-se, me disseram1.
Ver-nos-hemos em prevê.» Procurava o

monarca fazel-o díssuadir,quandoo pen-
dulo deu compassadamehte doze pau-
cadas. O enfermo pendeu a cabeça. Seu
companheiro tomou-lhe o pulso. Blucher
deixara de viver.

Este facto que fez classificar o illustrc

general no numero dos visionários em
1850, tem boje uma explicação natural
no Spiritismo. Era uma manifestação
destinada a contei o nos desregramentos
a que n guerra conduz. Sobretudo o

aviso dado, com dons meses de anlece-
dencia. do dia c hora cxa.cla do seu des-

prendiinento, e digiio de chamar-nos
ti attenção.

Entre mis tem se dado alguns avisos
destes, dos quaes ja temos citado alguns
em outros números d'este periódico.

Ha dous, porém, que parece-nos ainda
não termos mencionado, e que o fazemos
agora. A filha do nosso amigo, o Sr. M.
R, Fortes, -Eulalia, fallecida a 18 de
Abril de 1883, tinha prcdiclo aos 15
annos de idade que morreria aos 23, e
assim aconteceu.

A menina Lamberia, li lha do nosso

rica de Colômbia
•tada ouviiuh

n chamava.

assassinado na tabi"
Street, sua mãi foi despertada ouvindo

a vóz «le seu filho que.
Basti vóz era tão real que ella levun-

tou-se, e foi perguntar, uma ;i uma,

a todas as pessoas da familia, quem a

havia chamado. Pouco depois rece-

boti-.se noticia do facto.

O Trath-SeeUer de New-Iork traz

uma longa deseripçao do poço arte-

iano de Chicago, e conta com o ( lie

foi descoberto pela nicdiuiiidadc de

Abrahain James.

Mais de 4000 pessoas assistiram em

Boston n inauguração do magnífico

amligo J. G. do Nascimento,atacada ape-
nas de ligeira febre, disse á sua mãi:
depois d'aiiianham èb dia. De Cacto, seu
mal agravou-se, e seu desprendi monto
eílectiipu-se no dia annimòiado. São
sempre avisos dados íip.lns nnssns nfei-
coados invesiveis, imra dispdr-nos, como
.iquedos que nos cercam, para a nossa
separação terrena.

Noticiário

Brazil.— A (5 de Março ultimo fal-
leceu no Ludurio, província de Matto
Grosso, o 1" Tenente da armada
Joaquim A Fernandes Assumpção,
joven por todos estimado, mas que
ultimamente chamava a attenção por
sua excentricidade e hypocondria. A
2 de corrente encerrou-se elle em casa,
a 3 recolheu se ao leito, o a 6 exhulou
o ultimo suspiro.

O que, porém, deu-se abi de mais
notável foi que a 200 léguas cVesse
ponto, falleciu exactumente no dia em
que elle recolheu-se e receusou toda
alimentação uma moça, com quem
elle pretendera casar-se, o que, pa1"-
tindo com sua familia para Cuiabá,
ahi casara com outro.

E' uma coincidência, o acaso, um
caso de lypemania; dirão os que se
contentam com um estudo superficial
dos factos; uma communicação de um
desencarnado com um encarnado, a
quem estava ligado pelos laços da
symgathia, dizemos nós.

odiíicio, com que o Sr. A ver presen-
teou aos spiritas daquelle lugar em

Setembro ultimo.

Rússia.—Os professores de Moscow,
diz. o Banncr of Light, tèin tomado

grande parte no interesse que actual-

mente estão despertando na Rússia as

experiências do médium Eglinton. De

entre elles, os Seus. Schatnaolf e Lu-
bamoodrov, lentes de mecamica e

finanças, têm asses ti do ás suas sessões
com soberbo resultado, e publicado
theorias baseadas no que tem obser-
vado.

Argélia.—Conta a Revue Lpirite
de Pariz (pie alguns officiaes francezes
da guarnição da Arirclia fundaram
ahi um grupo para estudar o spiri-
tismo. Ahi deu-se ultimamente a
manifestação do espirito de um Coronel_
morto havia pouco. Nada conhecedor
do seu novo estado, esse espirito se
mostrava resentido com o governo por
havel-o substituído no commando,
sem que elle para isso tivesse dado
motivo. Euibuide buscaram fazel-o
comprehender o que cotnelle se tinha
passado; elle praguejava e chamava
aos seus ex-companheiros de mysti-
ficadores. Afinal lhe perguntaram se
sabia onde se achava o couimandante
13. e se podia ir buscal-o. « Está lium
restaurant jogando as cartas, e, com-
quanto não seja vosso estatela, vou
fazer o que pediu.

Não acreditaram, por saberem ser
o eonimandante 11, muito .sisudo e ini-
migo declarado do jogo.

Ia ja adiantada a hora, quando o
commandante entrou, contando que
fora arrastado por um desejo irresis-
tivel de não perder o resto da sessão.
Um médium vidente amnanciou, logo
que elle appareceu, que o espirito do
Coronel vinha com elle.

Poi uma bonita prova, que veio
animar muito os trabalhos do grupo.

França; -Diz o Journal du magne-
tismo, do, Pariz ; « O hypnot isino acaba
de adquirir direito de, exame nos
t ri Imunes, na pessoa de uma joven
que furtou um cobertor e pretende ter
praticado esse acto sob a sugg-estão
de uma influencia maligna. Os juizes
da primeira intrancia condemna-
ram-n'a; mas depois deram-se com
ella outros phenomenos que vem em
abono das asserções de seu advogado,
Mme. Lugusse. O tribunal superior,
consentindo em se deixar esclarecer,
encarregou os Snrs. Charcot, Motet e
Brouardel de proceder a um exame
medico legal, afim de se poder deter-
minar o grau de responsabilidade da
aceusada. »

.Assim devem proceder os juizes que,
pondo de parte seu orgulho, querem
obrar com justiça,

Inglaterra.-rNo numero de Março
da Nineieenth- Century Riview publi-
con o destinto professor Huxley um
notável artigo sobre a evoloção da
Theologia, em que descreve com con-
vicção a comraüiiição dos espiritos
desencarnados com o.s que estão presos
a um corpo, citando muito3 factos da
historia dos Hebreus e dos modernos
habitantes da Polynesiu

Estados unidos.— O Religio Philo-
sophical Journal de 27 de Fevereiro
publica um notável facto de presen-
timento dado em Springfield (Ohio).

Na madrugada de 24, na hora
oxacta em que George Driscoll cabia

Hollanda. — A união espitualista
de Middelbourg publicou a 20 de Fe-
vereiro ultimo o primeiro numero do
Spirituãlistisch, Weckhlad, orgam heb-
domadario consagrado á defeza dos

princípios spiritico.n

.—>^*;:.>ochkvs£—
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Aquel Ias pessoas que desejarem so
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parto philo-
sopliica ) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
ÍParte moral) contendo a explicação
tlus máximas do Christo, sua appli-
cução e concordância com o Spiritismo.

O Cco e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
cões segundo o Spiritismo (parte
scienti fica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenonienos da na-
tureza.

Ü que c o Spiritismo.

Noções dementarei do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.
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Pedimos aos nossos assignan-
tes a bondade de mandarem

satisfazer as suas assigna-

turas para nfio soílrerem in-

terrupçfio na remessa da Io-

lha.

tVl-i parte os poderosos se têm dores os mensageiros do Altíssimo,

Abençoadas lagrimas

Cumpre-se a prophecia do Christo !

Chegaram os tempos, e a revolução
campeia pujante, abalando desde seus

alicerces os mundos physico, moral e

intellectual. Sobre os destroços accu-
mulados pelos formidáveis cataclys-
mos que, nestes últimos annos, tèm

por toda parte ferido o nosso planeta,
~ü~ gênio sombrio da discórdia sacode

seu facho pavoroso, provocando essa

lueta titanica em que os desprotegidos
da fortuna, na partilha feita pelos
homens dos dous que o Pai celeste

concedeu a todos os seus filhos, para
amenisar-lhes a vida neste mundo

de dores e expiações, levantam-se re-

clamando uma reparação aos seus

amargos dissabores de tantos séculos*

São os pobres, os pequenos que surgem

no grande palco onde se representa o

drama da vida terrena, protestando
contra a tirannia daquelles quo usur-

param todos os seus direitos, sup-

pondo-os apenas simples degraus,

meios para galgar uma posição, donde

melhor podessem calcal-os aos pés.
Com os progressos da civilisação

dissipou-se o nevoeiro, que envolvia

os grandes e poderosos, e fel-os co-

nhecer em suas verdadeiras proporções
por aquelles que, até então illudidos,
os criam de uma estatura, de uma na-

tureza superiores ás delles.
E' uma lueta feroz, envenenada por | para a nossa elevação

ódios inveterados, uma- empreza de

gigantes a cujo triumpho nenhum

poder humano conseguirá obstar. E' a

avalanche que rola dos cimos nevados
da montanha, arrancando e lançando
ao abysmo, tudo o que se oppõe â sua

marcha, aplanando todas as saliências

do caminho que percorre.
Não se tracta ainda de mudanças de

formas de governo; o movimento é tão

accentuado na Russia,ua Allemanha e

na Inglaterra, como nos Estados Uni-

dos, na Suissa e na França; porque

p ir

julgado com o direito de explorar os
fracos.

E onde a causa d'esse horroroso e
inevitável conflicto? Onde o mal
d'essa lueta que jâ tantas lagrimas
têm feito derramar ? No orgulho, na
ambição e falta de caridade das cias-
ses que dispõem do poder; na propa-
gação dos principio.: deletérios do
màterialismo, da sciencia sem Deuse
sem moral que tanto se empenharam
em incutir no espirito das massas pouco
illustradas.

Sem a crença nos prêmios e castigos
de uma vida futura, sem confiança
na justiça de seus oppressores, sem a
menor esperança de dias melhores, os

pobres lançam mão da força, para
conquistar o lugar que lhes pertence
ua sociedade.

Mas tudo isto estava previsto ; tudo
isto é necessário e útil para o avauçar
da humanidade na senda do aperfei-

çoamento indefinifo.
Do seio d'esse medonho cahos sur-

gira a luz, do meio d'essa desordem
cujas proporções crescem a cada mo-
mento, nascerão, dias de calma e
ventura para as gerações que nos tém
de sueceder, e das quaes, com toda a
certeza, tambem faremos parte em
nossas futuras encarnações.

Orgulhosos potentados de hoje, um
dia ahençoareis as obras dos que hoje
trabalhanfcontra a vossa usurpação I
Abençoadas as lagrimas que ja têm
corrido n'esse pleito hercúleo, porque
ellas têm sido o crisol para a purifi-
cação de muitas almas ; porque, como
um orvalho benéfico, ellas fertilizam
o solo donde se vai erguer froudosa a
arvore da fraternidade universal.

Spiritas, entremos na lueta sem
ódios ; luetemos pelo triumpho da jus-
tiça e da verdade ; trabalhemos pelo
reinado da igualdade no nosso planeta,
porque ella é um elemento necessário

essas estrellas que se desprendem do
alto dos céus, esse clarão súbito que
com rapidez indescriptivel invade
todos os recantos da terra.

Luetemos, porém amando sempre
aos nossos adversários; luetemos sem
descauço, mas depois do triumpho
abramos-lhes os braços, por que esses
oppressores são tambem nossos irmãos,
são todos, como nós, filhos do mesmo
Deus.

E' pelo amor fraterno que a nossa
humanidade hade subir, para merecer
os thesouros de felicidade que nos
reserva o bom Pai,aquelle que pe.a voz
de seus enviados, atravez dos séculos,
tem sempre dicto aos homens: Amai-
vos uns aos outros; fora do amor
e da caridade não pode haver sal-
vação.

Mas, n'essa lueta , tenhanios sempre
os olhos voltados para essa nuvem
brilhante, que desce sobre as nossas
cabeças do alto dos céus, para esse
astro novo e espleudoroso que se le-
vanta nofirmaraento, aosolhos pasmos
da humanidade inteira, expellindo as
duvidas que enteuebreciam a vida das
choupanas,e dificultavam o caminhar
dos sábios na decifraeão dos mysterios
da natureza. Gravemos em nossos co-
rações os ensinos sublimes dessa santa
doutrina, de que se fizeram propaga-

O regato e a chuva
Fábula

De extensissima campina
cortando a-face vireute,
deslisava-se indolente
um veio d'agua argentina.

O coitado não podia
levar a huuiidade e a vida
por todo o campo, e bem via
ja a relva emmurchecida.

Mas, vaidoso, blasonava
ter só elle o encargo nobre
de dar alento a esse pobre,
que.sem isso morto estava.

Um dia chuva abundante
cahiu, presente dos céus,
e a vida surgiu pujante
cantando hossanas a Deus.

Por toda parte a alegria
reinava, o contentamento,
mais um sentido lamento
tambem aos ares subia.

Era o orgulhoso regato
que contra a chuva clamava
por fazer-lhe um desacato
que seus brios maculava.

« Silencio, fatuo egoísta 1
diz-lhe uma voz da amplidão,
todos têm uma missão
só pelo Senhor prevista

Cumpre a tua. Tua insolencia
jamais pod'rá empecer,
que outros tenham a incumbência
do que não podes fazer.

A moral, caro leitor,
desta simplissima historia
se applica aos que querem a gloria
sem curar da alheia dor.

O regato é a medicina,
a chuva a mediunidade,
e toda a vasta campina
representa humanidade.

Discurso
Remetteram-nosdeS. José do Norte,

província do Rio Grande do Sul, o
seguinte discurso pronunciado pelo
Sr. H. Forte, ao descer â sepultura o
corpo de D. Ambrosina B. de Araújo:

« A morte é extincçSo para o corpo
e promoçílo pa-a a alma. »

Marquez db Maricá.
Eis-nos, Senhores, ante o emblema

da morte, personificado no corpo d'a-
quella qne em vida chamava-se Am-
brosina B. de Araújo I

Ainda no despontar da aurora,
quando apenas 16 ridentes primaveras
engrinaldavam-lhe a esperançosa fron-
te, tombou... como roza que pendeu
da haste, espalhando suas pétalas
sobre o humido solo 1 Disse o ultimo
adeus aos seus extremosos pais que
entre prantos lamentam esse fatal
acontecimento, para enterrar-se na
tetrica voragem do túmulo l

Altos Decretos 1...
Que fazer pois, ante esse3 decretos

irrevocaveis? Resignar I Siml...
A resignação é obalsamo consolador

que temos para podermos affrontar
todos esses golpes profundos, que nos
delaceram. a alma, no decorrer de
nossa fragilissima existencial

A nossa curta existência sobre a
terra, Senhores, é um mar de duros e
cruéis sofTrimentos 1 E no emtanto o
orgulho,esse sentimento vil e-despre-
zivel, ainda predomina em nossos
corações, fazendo-nos muitas vezes
esquecer o que somos,e o papel que de-
vemos representar durante a nossa
estada neste mundo de mizerias e
enganos ! Quem somos nós n'este
mundo ? Verdadeiros expatriados su-
geitos a martyrios atrozes T

Correi um olhar por todos os an-
gulos do globo terráqueo, desde o
palácio até a mais humilde choupana,
e vereis que todos soffrem... moral ou
physicamente 1

A felicidade não é d'este mundo,
disse o Christo. Portanto essa pura
illusão que almejamos com tanta an-
ciedade, jamais a encontraremos sobre
a terra 1

Será preciso morrermos, vivermos,
tornarmos a morrer e vivermos ainda
e assim por diante, para um dia sa-
hermos apreciar a felicidade real que
Deus concede a seus filhos. A morte é
uma palavra que a todos horrorisa 1
E porque ? ..

Julgam ser ella o fim da vida, o
termo final. Cruel engano 1 Absurdo
completo 1 A morte é a vida, sim 1
mas a vida perenual que s? goza na
immensidade incommensuravel.

Aquelle que morre é semelhante a
um desterrado, que completou o seu
tempo de exilio, indo de novo tomar

parte nos direitos que lhe foram tira-
dos por justos motivos.

D. Ambrosina I Eu curvo-me revê-
rente ante o vosso espirito, e congra-
tulo-me por ver-vos desembaraçada
dos tormentos que martysisaram vossa
alma angélica e pura. Que Deus vos
receba em paz; são os votos que nóa
todos lhe fazemos em occasião tão so-

I lemue, unidos por um só pensamento.
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ÉPOCA TERCIARIA
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Periodo eoceno.— Os depósitos deste

período não apresentara a mesma con ti-
unidade, espessura c identidade de
origem que os dos tempos que o prece-
deram ; em grande extensão de sua área
elles constam de formações marinhas
alternadas com as de água doce, divi-
dindó-se em camadas ordinariamente^
regularesj nas quaes não se observam
indícios de rupturas e grandes des.ni.v.e-
lamentos parciaes do solo.

Esse terreno consta, no principi i, dé
massas de areia, argilla ecalcareo, mais
ou menosarenaceo; não somente super-
postas, mas ligadas formando um todo,
era cada uma de cujas divisões domina
ura dos citados componentes.

As camadas mais antigas são de uma
argilla plástica, encerrando linhitos e
cobertas pelo andar suessonio, cheio de

pequenas conchas, chamadas nummu-
lilás, por sua forma com apparen.cia de
uma moeda. S.egúe-se-llie um ctilcareO
grosseiro e uni outro silicoso, onde
abundam as pedras duras, chamadas

pedras cie nio. 0 gesso toma nesse tempo
muito desenvolvimento.

Uma flora e urna fauna destraÇtas
corresponde a cada unia dessas forma-

ções.
O mar ainda então cobria vastas ex-

tenções da superfície terrena, como nol-o
atteslam os fosseis marinhos ágglome-
rados em muitos pontos ; mas, ao mesmo
tempo, os restos do conchas fliiyia.es e de
aniniáes que so vivem na terra firme-
amontoados cm áreas mais ou menos
extensas e isoladas no meio dos grandes
depósitos marinhos, nos mostram queja
então muitas ilhas e vastos continentes
estavam descobertos, semeados de im-
mensas lagoas e sulcados por largos e
torrentosos nos.

Pelo estudo das plantas e fruetos fos-
seis encontrados nesta formação,ficamos
sabendo que a sua Hora não era mais
que uni desenvolvimento da dos períodos
precedentes; novas espécies tinham àp-
parecido, outras tinham diminuído de
proporções, porém as zonas lloracs^ não
estavam ainda tão acentuadas como hoje,
e não apresentavam nás regiões tempo-
radas tuna physionomía tão tropical,
como nos parecem denunciar as conchas
. e então. Nas zonas temperadas, que

são as que melhor tèm sido estudadas,
íio lado das betulas, aniieiras, olmos,
bordos, carvalhos e nogueiras,cresciam
altas palmeiras, das espécies [Labellarià
e palmacila, hoje dcsapparecidas.

As eoniferas tinham muitos represem
tantos dos gêneros abolo, pinhicro,
ilmya, teixo, cypreslc e ziinb.ro; tis sa-

pindaceas eram representados pelos
cupanioide.-, c as cucnrbilaçcas pelas
cucumilàs, espécies análogas ás nossas
bryonias por sèuporfe e que, formando

grinaldas, suspendiam-se áòsranios das

grandes arvores.
üs gêneros pccQpWis, teniopieris,

asplemwn e polyopodites representam
a família dos feios: os musgos o as lie-

(líiticas alastravam o solo. ferlilisando
com os setis restos; cos íiympheaccas e

muitas outras plantas aquáticas osten-
(iiain-se na superfície das águas tram

quillas.
o conjimcto das conchas do pcriOdó

eoceno nos apresenta unia certa analogia
com as danpssa fauna testacea tropical;
enlre cilas abundavam osgasteropodos;
zoophagos, que encontravam rica presa
nos inolluscos propriamente dictos c nos

aceplialos.
Nos deposifos còrichili feros desse pe-

riòdo íippareccm restos de diversas
espécies de natitilús, niilras, voiulos, da

^grande eyprôa clegans, da gigantesca
rostcllaria mtôróplera, de numerosos
cerithcs e millioni.tcs de extrema pe-
qiiericz.

Os peixe.- do eoceno denunciam por
sua cstrticlura o clima quente cm que
viviam. Di' enlre cílcs citaremos o lê-
Ira píer $+pictüs (espada do mar) e o

/;• isles bisulealus (a serra do mar) que
media trez metros de comprimento.

O ^»s>iritiwn»«» experimental

Dando eu ni pri mento ao prescripto
e u seus novos Estatutos, a Federação

Spirita Brazileira inaugurou a 2 do

corrente suas sessões de trabalhos

experimentaes.
Para iodos nós queestamos conven-

ciilbss da veracidade, justioa e sublime

o-raudeza dos ensinos spíHticos; para

todos os que buscado áprofundal-os

pelo estudo theoricoepeia observação.

uenllUma duvida pode mais restar de

q„e essa grande doutrina mola mais 6,

quaochristiaiiismopuro, 
aquelle que,

cm vez das pompasqueo desfiguraram

depois, linha para templo., coração

dos fieis refugiados nas catacumbas

de Roma, e para propagadores os pri-
meiros apóstolos e discípulos'do Mes-

tre divino; os quaes, entre os horrores

dos mais penosos suppliciqs, uão ees-

savom de pregar ai

Em geral, ja elles não apresentam
ccrtoscaracterésdíslinctivõs.das espécies
amigas ; ja. como nos peixes modernos,
sul! espinha dorsal termina ua nadadora
cuidai. Os peixes escamosos tendem,
cada vez mais, a subslitu r aos ga-
lloides.

Com o terreno terciario apparece ti
ordem dos plèurone tes ou peixes
chatos.

Os peixes abundam nas camadas la-
castros do eoceno nos Estados Unidos, e
pertencem principalmente aos elasmo-
branchios e aos cbondropterygips; seu
as; ecLo geral pouco differe du fauna
actual das águas doces dessa região. As
arraias eram alli representadas pelo
xiphotrygon.

Os repus contavam então muitos repre-
sentantes, tendo-se junetado aos cheio-
nianos e sauriauos ;is serpentes ou
ophidios que, ainda qiie de una organí- 1 sua influencia; nãe é 1 betando c
saçãO inferior ás dos lagartos, Nos
listados Unidos a serpente então mais
notável era a proldgras, que pouco
ditforia do boavus.

Entre os batraçiartos surgiram as ransY
As aves crescem em especies novas, lor-
n ndo-se notável a espécie odo?i\oplcris,
(pie tinha as inaudibulas margeadas de
dentes ou proluberancias ósseas, apre-
sentando alguma semelhança com os

pterodactylos e estabelecendo mn laço
entre o pássaro e o réptil.

As especies marchadoras se mullipli-
carani, e a gotornis ja apresenta uma

passagem deste typo para o das palmi-
pedes.

> mundo sua

palavra d-' amor e de. perdão.
C.mio sabemos: todos os ensinos

dessa incorapãravel philosophia se,

resumem no amor a \)^/\<. sobre todas

os cousas e no amor ao próximo como

a nós mesmos.
f'/ exercendo a caridade sob todas

as formas, pra.ticaudo-a sem cessar em

relação a. todos, conhecidos ou desço-

nheçidos, amigos ou inimigos, por
todos 03 meios ao nosso alcance, que
daremos a Deus provando nosso amor e

gratidão, cumprindo o seu divino pre-
ceito de amarmos-nos uns aos ou-

tros.
Ainda quo nos faltem os predicados

exigidos, para que nossas palavras
sejam por vós aceitas como conselhos

proveitosos; deixtii, amigos, que fallè

por nos uma experiência de quatorze
annos de trabalhos spiriticds.

O mundo espiritual é um reflexo
d'aqui'lle em que vivemos', sela exis-
tein espiritos de grande elevação moral
e intellectual, espiritos que não per-
dem um momento de fazer o liem, de
auxiliar-nos em nossas provas e
éxpiações; outros ha, infelizes cegos,

que, dominados ainda pelo orgulho, a
vaidade, a inveja, vícios (pie os h-
zeram cahir em suas passadas encar-
nações, procuram todos os meios de
desunir-nos, de inspirarmos senti-
mentos próprios, para cònseryar-uos uo
ambiente vicioso em (pie elles vi-
vem.

Não nos julguemos ja libertados de

que se
vence, é passando pelo crisol do sof-
frimento e das provas que o espirito
pode adquirir a força necessária para
vencer o mal, para expellir de si os
germens do crime, as inclinações más
que o levaram íi queda.

Em todos nós ha germens oceultos,
que convém extirpar, defeitos que
esses irmãos infelizes exploram sempre,
para desligar-nos e assim contrariar a
nossa marcha progressiva, para a
felicidade que Deus destina aos tra-
balhadores de bôa vontade.

Entremos em relação com o inundo
espiritual; estejamos, porém, prevê-

nidos sempre, do que as mais orosas
flores, têm, muitas vezes, espinhos que
nos podem fazer dolorosas feridas.

Esílidemos com calma, seín idéias

preconcebidas com o sincero desejo de
acertar'; acertar, tudo o que nos venha
do inundo espiritutil; pecamos sempre
iVésse estudo a protecção dos nossos
guias e amigos do espaço; busquemos
sempre o pensamento antes que a
forma nas coramunicàcõés que rece-
berràos, pois muitas vezes encontra-
remos sob a, linguagem mais bella e
imaginada, mais poética e fascina-
dora, um veneno subtil que se ino-

pulando mn nossas veias, pode nos
dar a morte.

Jamais seja uma curiosidade fri-
vola o motivo quo nos guie em nossos
trabalhos. E' um recurso de que sem-

pre lançam mão nossos inimigos do
espaço, para distrahir-nos e fazer-nos

perder tempo. Elles inventam liifto-
rias cheias de peripécias commove-
do ras, era que dizem nos achamos eir
volvidos em outras vidas; factos que
não podemos verificar e que nada
interessam á nossa vida presente, com
o íim de impedir que corramos era
auxilio dos que soffrera, concluindo
muitas vezes por dizerem que nin-
o-tiera soffre sem merecer. E' certo

que o soffrimento é sempre uma ex-

piação ou uma prova; mas nao o ó

menos que a todos nós compete atixi-

liar os outros em suas dores, buscar

consolal-os, levantai-os, do seu abftti-
mento. Busquemos sempre o fundo
moral das communicações; procuremos
sempre nellas uma occasião de pra-
ticar o bem, mesmo aquelles que nos
desejam prejudicar.

Preparemos o nosso ambiente pela
concentração e o desejo de bem fazer ;
e assim não daremos entrada aos maus

em nosso grêmio.
Nunca nos supponhamos superiores

aos outros, e mais que estes merece-

dores do auxilio dos bons. Só Deus
nos pode julgar com justiça. Nossos

juízos sobre os nossos irmãos são quasi
sempre errôneos, porque o orgulho e a

inveja nos fazem ver os defeitos dos

outros, ao mesmo tempo em que nos

impedem de ver os nossos.
Pecamos a Deus que do alto dos os-

plendores celestiaes lance suas vistas

paternas, sobre os que trabalham pelo
triumpho da verdade; derrame a luz

de sua graça sobre aquelles que vivem

nas trevas, e buscam prejudicar aos

seus irmãos que querem avançar;

permittindo que elles reconheçam

seus erros o reparem suas faltas.

As verdades spiriticas se nos mani-

testam sob formas tão maravilhosas e

inesperadas, que k sua vista empalli-

decein as mais arrojadas concepçõei

da mais rica phantasia.

Kão vem de cima a corrupção dos

povos, mas sim de baixo a formação

dos déspotas. Não são os tyranuos que
corrompera os povos ; mas a corrupção

dos povos que produz os tyranuos.

I
,víOs-
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Factos mcriianiiiücos

Ha poucos mezes noticiamos o pas-
sainento do nosso velho amigo e irmão
em crenças João Coelho de Souza, bas-

•

tante conhecido por todos o.s spirítas
desta Corte, como homem de crenças
firmes e poderoso médium curador.

Foi com elle que se deu o facto, a

que nos referimos.
Contou-nos um distincto facultativo

desta Corte, hoje spirita convicto e
então não se tendo ainda occupado
com o spiritismo, que estava 1 betando'
com um serio caso de hemorrhagia,

que a nada queria ceder, quando um
amigo seu, eugenheiro e muito illus-
trado,lembrou-se. de ir chamar o velho
João Coelho.

Sem nada esperar disso, o doutor
consentiu, que seu amigo fizesse como
dizia,

Estando, porém, o Sr. Coelho em
sessão, respondeu que não podia então
ir, mas, depois de concentrar-se e
fazer uma oração, acrescentou: Pode
ir, Doutor; nada mais ha ; a hemor-
rhagia ja cessou.

Voltou á casa o emissário, e abi
soube que era real o que o médium
lhe dissera.

Ein outras eras esse facto seria pro-
clamado um milagre; o Spiritismo,

porém, lhe tira hoje todo o caracter de
sobrenatural. 0 Sr. Coelho pediu a
Deus e a seus espiritos guias, e estes,
depois de effectuada a cura, lhe avi-
saram de estar ella feita.

Acerca de uma légua da cidade de
São Gabriel (Rio Grande do Sul)
vivia um casal, cuja casa era frequen-
tada por ummancebo turbulento e de
maus hábitos, a quem inutilmente

procuravam separar do mau caminho,
em que ia cada vez mais se inter-
nando.

Uma noite sonhou a dona da casa

que o via aproximar-se ferido, amar-
rado e seguido por soldados. Ao pro-
prio sujeito ella" contou seu sonho no
dia immediato, mas isso nada mais fez

que provocar-lhe o riso.
Trez dias depois, chegando ella á

porta, viu passar o infeliz com as
roupas ensangüentadas, atado e se-

guido por soldados.
Ora, dirão os incrédulos, um sonho.

Ura aviso, dizemos nós, que, se fosse
. attendido, talvez houvesse impedido
essa desgraça.

eu o vi subindo ao ceu cercado de
anjinhos.

Um facto idêntico deu-se ha poucos
annos em Uruguaiana (Rio Grande
do Sul.) Ahi estavam residindo dous
íntimos amigos: o capitão de fragata
Balduino, commandante da flotilha
do Alto-Uruguay, e o Dr. Bello, juiz
municipal do destricto. Ambos adoe-
ceram gravemente, mas mesmo assim
não deixavam de indagar sempre pela
saúde um do outro.

Um dia estando o tenente coronel
V. no quarto do doutor, este pergun-
tou lhe: Como vai o commandante?
« Muito melhor. » respondeu-lhe V.
« Sim,Tretorquiu o enfermo, comple-
tamente bom ; pois ja partiu, e não o
fez sem vir despedir-se de mim. » Era
exacto, na hora rigorosamente exacta
do seu desprendimento o commadante
Balduino foi despedir-se do amigo,

que oito dias depois estava com elle
na erraticidade.

Ainda da mesma ordem é o segminte
acontecido em S. Luiz do Maranhão
O Dr. .1. R. Jeauffret, distincto medico
do lugar, falleceu quasi repentina-
mente. Nesse tempo estava bastante
enferma uma parente sua, a quem
niuguein seria capaz de conimunicar
tal facto. Um dia disse ella de repente
á sua mãi, o Dr. Jeauffret morreu, eu
o vi partir risonho me dizendo adeus »
Era exactamente o dia e a hora do

passamento do doutor.
Como este ha milhares de factos,

revestidos de taes circunstancias que
é impossível explical-os por uma pre-
concepção de idéias. Os tempos são
chegados ; a propaganda é feita pelos
próprios espiritos, que não se inti-
midam com os ódios dos homens.

ü. «fosédoNerte c o$piritÍsmK»

*
* *

Em dias de Abril ultimo falleceu
nesta Corte o Sr. Constantino de Fa-
risfs. Quando ainda se achava elle
raíiito atormentado pelos soffrimentoiS

le o levaram á morte; sua família
íviára seu filhiuho, de 3 annos de
lade, para a casa de um pareute,afim

Le livral-o da triste impressão da
ígonia de seu pai. No dia e hora

.'exactos do passamento deste o menino
disse ao seu parente: Papai morreu,

íniprcsiones y comentários

Sobre los sermones de un esculapio,

y un jesuíta.

E' o titulo de um notável trabalho
da Ex.'Sra. D. Amalia Doraing) e

Soler, distineta e assaz conhecida es-

criptora spirita de Hespanha, cujos
trabalhos são sempre lidos com gosto
e muito proveito por todos os que se
dedicam ao cultivo da sciencia spi-
rita.

Com muita vatagèm combate ella
as opiniões errôneas emittidas contra
o Spiritismo, prendendo a attenção do
leitor e forçando-o a acompanhal-a
extasiado nos arroubos de sua elo-

queucia fascinadòra.

Manejando com mestria o esçalpello
da sciencia, ella descarna toda a obra
dos nossos adversários, e vai encontrar
a origem do mal que os devora, e que
elles tentam innocular no animo de

seus ouvintes. Damos parabéns á illus-
tre batalliadora do progresso,ao deno.
dado compeão do cliristianismo scien-
fico. Agradecemos á iilustrada Redac-

ção da Revista de Cienfuegos, La

Nuéva Alianza, o exemplar com que
mimoseou-uos.

Com esta epigraphe appareceu, as-
signado por Corydon, no Commercial
do Rio Grande do Sul de 21 de Maio
ultimo, um artiguinho todo cátita e
recheiado de termos alti-sonantes,
como masturbarão mental desenfreada,
domínios impalpaveis do incognoscivel,
etc, etc; poeira levantada de propósito
para esconder o cumulo de inverdades
e disparates que formam o fundo de
tal produeção, attestado patente da
ignorância de seu auetor sobre aquillo
de que pretende fallar com ares de
mestre.

Ah, Corydon, Corydon, quce te de-
mentia cepil! Não pensas no prejuízo
enorme que teria soffrido a marcha

progressiva da humanidade, se os
homens do passado se tivessem detido,
ante o espantalho d'aquillo que era

para elles o incognoscivel ? Entre-
tanto, elles mais sensatos que a escola
a que pertences, não recuaram diante
de tal obstáculo, formularam hypo-
theses, estudaram, analisaram tudo, e
afinal chegaram ao conhecimento das

grandes verdades, que hoje formam o
mais rico cabedal da sciencia hu-
mana.

O desconhecido de boje será a ver-
dade patente de amanban, como o
desconhecido de hontem é a verdade
incontestável de hoje.

Diz o articulista que, depois de uma
noite de horroroso pesadello, Allan-
kardec procurou immortalisar os ca-

prichos de seu espirito desvairado em

paginas, que em todos os tempos hão
de attestar a fraqueza do espirito hu-
mano, quando transviado nos domínios
impalpaveis do incognoscivel. »

Esquece-se o articulista que esse
desvairamento ja se apossou também
dos Crookes, Du Prell, Barret, Wal-
lace, de toda a Sociedade Dialectica
de Londres, de toda a Academia de
Sciencias de S. Petersburgo? das

primeiras potências mentaes de todos
os paizes do mundo, de modo que o
Spiritismo, por uma força de propa-
ganda admirável, conta haje milhares
de denodados defensores em todos os

pontos do nosso planeta?
Estarão loucos todos esses homens

tão justamente venerados pela. huma-
nidade? Correrão o risco de perderem
a luz do entendimento por seus her-

culeos esforços para implantar as
bases de uma moral absurda e itnpra-
ticavel, como aconteceu com o chefe
da vossa escola?

O que tem arrastado maior numero
de adeptos á causa do Spiritismo, é

justamente a racionalidade de seus
ensinos e sua conformidade com os

progressos da sciencia moderna; e no
emtanto tendes a coragem de avançar,

que esses princípios são falsos e repel-
lidos pela razão.

Quaes serão esses priucipios irra-
cionaes ? a existência de Deus ? a
immórtalidade da alma? a communi-
cabilidade dos espiritos comnosco ? a

reencarnação? as penas e recompensas
de uma vida futura? o progresso
indefinito? Mas a nossa razão, o con-
senso unanime de todos os povos desde
a mais remota antigüidade, eas provas
palpáveis, positivas e irrecusáveis
obtidas nestes últimos 50 annos, sob a
mais rigorosa inspecção da sciencia
positiva, demonstram-nos a realidade
desses ensinos; hoje só combatidos
por quem não tem querido observar.
Dizeis que os hospícios de allienados
estão cheios de sectários de Allan-
Kardec. E' uma proposição temerária,
só própria para produzir effeito, e que
só merece desculpa quando aquelle
que a emprega, não tem plena cons-
ciência do que diz.

Gitai-nos os nomes, venham os at-
testados; sem o que não nos podem
impressionar as vossas aceusações.

Aos nossos irmãos de S. José do
Norte enviamos um abraço fraternal
e, dando-lhes os parabéns pelo feliz
êxito de sua propaganda, pedimos que
se lembrem sempre que, em todos os
tempos,o.s defensores das novas verda-
des foram insultados e redicularisados,
por aquelles que não estavam nas
condições de comprehendel-os.

E'oi*«|uoi Ia vie?

E' o titulo de uma brochura publi-
cada em Tours (França) pelo Sr. Leon
Denis, contendo em poucas paginas a
explicação e.resolução das mais im-

portantes questões, de que se oecupa
a doutrina spirita.

E' uma obra digna da attenção e
estudo dos que dezejam conhecer o
Spiritismo.

Agradecemos o exemplar com que
fomos presenteados.

Pensamentos

E' melhor ser mystificado que mys-
tificador ; o mystificado pode não ser
mais que uma victima de sua bôa féo

signal caracterisco de um caracte,
simples e honesto; ao passo que r

mystificador é sempre um ente frau"
dulento e desprezível.

Nunca se colherá bons fruetos de

uma arvore má. Se vos descurardes

da educação de vossos filhos, contai

que a vossa velhice será cheia de

dissabores e amargas decepções.

A alma que peccar, morrerá; o filho

não carregará com a iniqüidade do

pai, nem o pai com a iniqüidade do

filho; a justiça do justo estará sobre

elle, assim como sobre o irapio a sua

irapiedade.

Ezequiel (cap. 18, v. 20.)

t
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Noticiário

Republica Argentina.-CónVa epi-
irViiV]^^Edudospreparatórios de syn-
Use, humana-esiix a Cpwtoncw
periódico spirita de Buenos-Ayres,
Publicando uma, serie, de artigos me-

aianimicosi.nportantisduios recebido.

pelo Sr. .1. •'.
Vêem ainda uma vez os nossos

contrários, que os espíritos nao se

limitara a nos vir ensinai' a homceopa-
thia.

dis-

Sobre quem pesa a responsabilidade
desse atroz assassinato? Sobre áquelles

i uma guerra d
todos os cpie

tes,
lições üo
diplomado

Conta a Luz dei Alma, outro
tracto campeão do Spiritismo de
l.utmos-Ayres, no seu mim-ro üe_ LO

de Maio ultimo, os factos i.iedinnu.iicos
que tiveram lugar na sala de sua
redacção, com auxilio do médium de

Peitos physicos, a Sra. de Rodrigues
Freire.

Uma pesada mesa de jantar correu
rapidamente em diversos sentidos cora
o simples coutado das mãos do médium
e mais trez pessoas.

Depois, apagadas as luzes, sentiu-se
como um pássaro voando pela sala e
chocando os globos dos caml.eiros. e
atinai lançando flores sobre a mesa.

Estados Unidos.—'O Banner of Lig-
hteoPresentAges, Boston, vêm cheios
de attestados dos maravilhosos phe-
nomenos obtidos pela escnptura çli-
recta ; figurando entre os signatários
os distinctos materialistas Srs. O. VY-.
Grood Lander, C. W. Start, J.. V.
Charle, D. P. Greóly, etc.

(,,ie declaram uma guerra de morte, a
loUOs os que; servindo-se dos meios
simples que a natureza pozau alcance
dtí todos, curam as enfermidades de
seus irmãos era humanidade, pelo
simples fado de não terem tirado um
diploma; ao passo (pie, inconsequeii-

prostram-se aos pés e recebem
illustre, mas também nao

descobridor do remédio

prophylatico da hydrophobia.

At.LEMANIIA.- 0 segundo numero

do Sphinye, unportanterargaiuyspm-
tista redigido pelo S.y l)t> 1 reli, o 

;
ura artigo notável sobre a aeudade
da dupla vista pelo Sr. Carlos.W
wetter, que vai buscal-a entre as

brumas de remoto passado, nos co-

mecos da cultura do lioinem, nos

tempos era que este achava ura gozo
infiimo na posse das lirapidas geniinas
edos brilhantes metaes. Desde; então,
diz elle, notou se .pie a fixação inum-
temipta de um desses objectps.de
luxo produzia um estado particular,
uma diminuição do poder da vontade
do indivíduo, e concorria para a ap-

paricão dessa faculdade singular cha-
inadã segunda vista ou souinambu-
lismo.

Não podendo explicar o facto scien-
ülicaiiieuie,esses homens o attribuiram
a uma influencia occu Ita dos deuses,
dos demônios ou mesmo desses objectos

acima dos juízos do íMinanisnío, estão
os juízos do mundo, da posteridade o
de Deus.

Saudámos ao illustre apóstolo úo
Christo.

brilhantes.
Depois elle eita os nomes dos sábios

que se occu param disso na antiga e
media idade, entre os quaes Aristóteles,
Dioskórides, lMiinius,Caleira e outros.

Em Ciucinnati consultaram a Mine.
Helleberg, distinto médium de escnp-
tura directa, pedindo-se a opinião do
espirito de Roèsliave sobre uraa afiec-
cão das vias ormarias. A resposta do
evocado mi em tudo contorme aos
conselhos hygienicos, ao tratamento

prophylatico e ao regiinen a obser-
var-se. Embaixo da consulta lia-se
Hermau líoeshave.

Japão.— A índole e o caracter
moral de um povo.se manifesta mesmo
era suas mais simples pro.ducções.Noó
restaurante; do Japão, alli chamados
casas de chá, observam-se um assem e
uraa ordem admiráveis. Suas paredes
são cobertas de desenhos representando
animaes e flores, entre os quaes .->e
destacam sublimes preceitos de moral,
extrahidos dos mais notáveis escrip-
tores bulhistas. Que, contraste! Nas
nossas casas de pasto, diz com toda
razão o professor Morse, só se vêem
grosseiras scenas de pugilato. e ílores
desbotadas pelo fumo do tabaeco. Se
nèllas se encontram algumas sentou-
cas, são da ordem seguinte—ao bom
vinho—cuidado eom os gatunos, etc;
E' que o japonez, que nós suppoinos
um povo bárbaro,apenas agora catlie-
chisado pela nossa civilisação,é polido
e muito respeitador das leis moraes, e
nisso, como em muita cousa, esta ;a
caso de dar-nos lições.

Thibet. — Conta, o Dr. Tcherpanoff
que entre os lamas thibetanos viu
muitas vezes mesas elevarem-se, sera
o contacto das mãos, até acima da
cabeça do evocador, e acorapanhal-o
em seus movimentos; facto cpie e
também afirmado pelo Abbade Vinot

EiiANoA. — Contou a Gazeta de No-
íicias dé õ de Maio passado, ([lie no
cemitério de Saint-Uuen, em l^ariz, foi
profanado o cadáver da artista ber-
uanda Mery por um joven chamado
Duhamel. Foi elle o próprio que por
uma carta, anônima Jeuunciou-se á
policia.

Preso, elle disse que ven(}0 passar
u enterro, sentiu desejos de saber o
lugar do sepultamento, com o fira de
ir roubar as jóias que a defuneta
levava; mas, ao tornar á casa de sua
raãi, iui outro o sentimento que tVelle
se apossou ; foi uma paixão violenta e
bestial pela morta; contra a qual toda
luta foi impossível.

Terminada a sua narração, o infeliz
cahiti em horrível ataque de. epilepsia.
Devem lembrar-se nossos leitores das
experiências de llansen em Lisboa, e
de Donato em Bruxèllas; elles por
meio de suggestões magnéticas fizeram
ipte ura joven se apaixonasse poroutro,
a ponto de cpuerer devoral-o cora seus
beijos.

\qui,em vez de um joven,é um ca-
da ver, em vez de um hypnotisador
humano 6 um invisível.

Entre nós esse infeliz teria ainda o
nome de louco, em Pariz a escola do
Sr. Cbarcot o classificará melhor.

Tudo nos mostra n'essé homem ura
médium (pie, por sua ignorância, nau

pó.le repellir as suggestões más que
recebe do mundo espiritual, e que
seria curado e transformado n'um ins-
truraento útil com o estudo do Spiri-
tismo, d'essa sciencia que, segundo
os nossos sábios, pretende transformar
o mundo era um hospício de loucos.

0 cura, de IMoussay, esse verda-
deiro apóstolo do Christo que re-

colhia diariamente 150 entornios,
os curava gratuitamente e,.dotado de

uma faculdade admirável, fazia, a

simples vista,o histórico das moléstias
de quem o consultava; acaba de ser

multado em 20 francos por exercício
illeeral da medicina 11

Cora muita vantagem, no salão des

Capueines em Pariz, respondeu o Sr.

Met/.'-er ao discurso ahi feito pe o se-

nador e chiraico Sr. Naquet defen-

dendo o fatalisuio na vida.

f-lESPANHV. —La Solucion, notável

periódico spirita de tíerona, de l" de

Vbril ultimo, traz um importante

artiõ-ò com a epigraphe Os Sacerdotes
do Spirititismo, que começa assim:

, « Nada ha de mais bello na sociedade
humana (pie a existência de seres de-

dieados única e exclusivamente ao

ensino da moral, consolo iminenso que
proporciona á alma as delicias da paz ;
e lhe faz antever o porvir do nosso

espirito mis regiões do desconbe-

cido. »

lNOi.ATEHUA.-N^o Light de l/mdres
de 17 de Abril ultimo falia o Sr. 1 . L.
Nichols das sessões do Sr. Husk, ce-

lebre médium de èffeitos physicos que
está fazendo furor na capital mgraza.
Di/, o articulista que em uma das ses-
soes se apresentaram seis formas, ninas
muito brilhantes e outras cercadas de

uma aureola luminosa que a.s tornava
bem visíveis. Todos as viram, ouviram
o alguns, mesmo, as tocaram, Al-

guraas vezes se apresentaram duas ao

mesmo tempo, não podendo-se admit-
tir que seja o médium quem se mostre
assim em dous pontos differentes.

o Bokte estremecer e entrar gradual-
mente era frenéticas convulções. Os
lamas então deixara toda a reserva,
sua voz seanima, seu canto se precipita
desordenado, a recitação das preces é
substituída por gritos e uívos. Então
o Bokte arranca seus vestidos e, era-
puubando a faca sagrada, abre o seu
ventre era todo o seu comprimento.
Emquanto o sangue corre, a multidão
se prostra e interroga-o sobre as cousas
secretas, os acontecimentos futuros e
o destino de certos personagens,
considerando suas respostas como
oráculos.

Quando se acha satisfeita a devota
curiosidade dos peregrinos, os lamas
recomeçara cora calma e gravidade a
recitação de suas preces. O Bokte enche
sua. mão direita de sangue, leva-a k
bocea, sopra trez vezes sobre ella, atira
o sangue ao ar, dando um grande
grito, depois passa a mão rapidamente
sobre a ferida de seu ventre, e tudo
volta ao estudo primitivo, sem restar
dessa operação vestígio algum, a não
ser o extremo abatimento em que elle
fica sepultado.

Deixando de parte o acto mesmo, de
uma selvageria revoltante, não pode-
rao3 deixar de pensar no modo por que
desapparecera todos os vestígios da

ferida que o Bokte fizera era si. Não

será isso ura effeito do magnetismo
animal por elle inconscientemente
empregado, com o auxilio de seus

amigos invisíveis, afim de impres-
sionar e despertar a crença nesses

ânimos embrutecidos, fanáticos e fe-

rozes!? Os meios de educação são

Polônia.—Sempre os mesmos: Con-
am jornaes allemães que era Janeiro

irai sêpultado'perto de Varsovia o ca-
fdaver de uma mulher grávida de seis
mezes. Sua morte fora repentina e sem
uraa causa que a motivasse. Suspeitas
de ter nisso havido um crime, coudu-
/ara as auetoridades a procederem a
exhumacão; e então verificou-se que
a* infeliz* tihllá sido enterrada viva,

que na sepultura dera á luz uraa
criança que, como sua raai, tora vic-
timade uma asphyxia.

A democracia, seu futuro social e re-
ligioso é o titulo de uma notável bro-
chifra, que acaba de publicar o Sr.
Guilbert, arcebispo de Bortléos. Fiel
contiuuador das doutrinas do Christo,
das lições de liberdade, igualdade e
fraternidade, o eminente prelado se
eleva cnthusiasta defensor das idéias
modernas cpie caminham, sem curar
dos tropeços que se levantam em seu
caminho, 

"para 
o estabelecimento no

nosso planeta do governo do povo
pelo povo.

O catholicismo intransigente o con-
deuará, Roma o hade censurar; mas

Cerimonia* barbaras do B,a-
miais ano

Cora esta epigraphe conta o abbade

IIuc, antigo missionário, em suas

Lembranças de uma viagem pela Tar-

taria, o Thibet e a China o seguinte

facto, citado pelo Sr- Rossi de Giusti-

niani em sua obra-Le Spiritualisme

dans V histoire:
0 lama Bokte, era certos dias so-

lemnes, tem a obrigação de se abrir o

ventre, tomar suas entranhas e collo-

cal-as diante de si, e depois voltar ao

primitivo estado. E' um espectaculo

muito commum nas lamaserias do

Thibet. O Bokte que assim deve ma-

uifestar o seu poder, como dizem os

Mongoes, se prepara para esse acto

formidável por longos dias de jejum e

preces, interdizmido-se toda coramu-

nicação com os homens e iinpondo-se

o mais absoluto silencio. Chegando o

dia fixado, todos os peregrinos con-

correm ao grande atrio da lamaseria,

em cuja porta se eleva um altar.

O Bokte avança gravemente no meio

das acclamaeões da multidão, vai

sentar-se sobre o altar e destaca de

seu ciuto uraa grande faca, que colloca

sobre os joelhos. A seus pés numerosos

lamas, formados em circulo, dão co-

meeo ás terríveis invocações dessa

horrorosa cerimonia. A' medida que a

recitação das preces se adianta, vê-se

sempre apropriados ao estado de adi-

antamento de quem a recebe. Para os

espíritos endurecidos são necessários

golpes fortes e profundos.

I

Mti.ll011.trl_ DUM
Aquellas pessoas que desejarem se

iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
spphicã) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

ü Livro dos Médiuns [parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceoco Inferno ou a justiça di-

vina segundo o Spiritismo (parte dou-
triharia. contendo numerosos, exem-

pios sobre o estado dos espíritos no

mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
cões segundo o Spiritismo (parte
scientífica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.
Noções dementarei do Spiritismo. \

Estas duas ultimas são uras pe-
cpienos resumos da doutrina Spirit%

Todas estas obras acham-se vertj|
das para o portuguez e encontram-^
ua Livraria Garnier.
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Conferências spiriticas

A grande aceitação que teve, por
parte do publico desta Corte, no anno
ultimo as conferências spiriticas, leva-nos
a empreheiider de novo essa campanha
que, em todos os pontos do nosso planetaestá produzindo tão benéficos effeitos,
derramando os princípios do verdadeiro
christianismo, no seio das sociedades
onde a descrença ia lavrando de um
modo assustador.

Sectários de todos os cultos, é tempo
de lerininardes a lucta em que temUes
procurado esmagar aos vossos adversa-
rios; estudai os ensinos ila grandedoutrina, e comprehendereis que são
futeis os motivos, que vos conservam
divididos ; puras questões de interpre-
taçóes humanas, mais ou menos eivadas
de erros, e que por forma alguma não
devem ser uma razão para vos esquè-
perdes do principal preceito do Christo,
de vos amardès todos como irmãos, e
amareles a Deus sobre todas as cousas.

Hoje ás 7 horas da noite terá lugar a
primeira conferência spiri lica da segiin -
da serie no grande salão da (.iuarda-
Velha, rua do Senador Dantas.

Entrada franca.

y

7

A missão «lo spiritismo

Como esses cardumes de brilhantes
meteoritos, eme em muitas noites de
Agosto e Novembro'vemos suicar a
abobada sombria do Armamento, illu-
minando-o em seus cursos fantásticos
e caprichosos e correndo do zenith
para todos os pontos do borisonte ; os
mensageiros do Eterno, esses porta-
dores da consolação que o Christo
promettera aos homens, baixam do
empireo, radiantes de luz, sciencia e
poder, até a nossa morada, no mo-
mento em que se agita em todos os
pontos da Terra a mais gigantesca e
formidável crise social.

Era tempo de vir o céu era nosso
auxilio, trazendo-nos o remédio aos
tantos inales que nos aílligem, derra-
mando uni balsamo consoladòr, sobre
a.s feridas que nos laceram a alma.

A sciencia, em suas investigações,
tinha atacado todos os credos impostos
pelas velhas religiões, e de envolta
com as falsas idéias, fmeto de erro-
neas interpretações, feriu imprudente
aquellas que sempre deviam ser res-
peitadas, como sendo a base de toda a
moral,o bordão a que se deve arrimar
toda sociedade bem constituída ; taes
como as da existência de Deus, da
immortalidade da alma humana e das
penas e recompensas de uma vida fu-
tura ; idéias que sempre foram acata-
das em todas as sociedades, e só tive.
ram antagonistas nos períodos de de-
cadência dessas sociedades, nas épocas.

que precederam immediatainènte ás
grandes revoluções religiosas ou so-
ciaes.

Era tempo de que uma nova revê-
lação viesse despertar a attenção dos
homens, no meio desse baratliro me-
donho de ódios e represálias, de
despeitos e ambições, em que o mundo
inteiro parecia querer submergir-se.

Limitando-se a-estudar os factos de
sua vida presente, do curto periodo
que prende o berço á tumba, o homem,
perdido o pavor que nelle despertava
a ideia da Divindade.ousou erguer sua
mente ao céu, e interrogou o destino
sobre a inexplicável desigualdade da
distribuição dos bens e inales, que por
toda parte se lho mostrava patente.

Era inevitável a descrença com todo
o seu cortejo do horrores, immorali"
dades, crimes e soffrimentos,se a nova
revelação nao viesse rasgar o véu, que
nos escondia os mysterios d'além-tu-
mulo, ensinar-nos e convencer-nos
cora provas irrecusáveis a verdade das
reencarnações ou vidas suecessivas de
um mesmo espirito, neste e nos outros
mundos profusamente derramados pe-
los espaços sem fim; ideia que, com
quanto admittida pelos videntes de
todos os tempos, e ensinada pelo
Christo sob o veu da parábola,cm sua
conversa com Nicodeuios e com os seus
discípulos-, quando lhes disse que João
era o próprio Elias promettido, tinha
caindo em esquecimento para os ho-
meus do presente.

E' um pharol brilhante levantado
ante os pobres que desfalleciam na
luta com a.s ondas revoltas do oceano
da duvida, em que todos os seus so-
nhos de um futuro melhor, todas as
mais doces esperanças que os alenta-
vara na vida, sumiam-se, deixando-
lhes na alma o vácuo e o desespero.

A ideia da justiça infinita que pre-
side os destinos do mundo, levanta-se
assim sobre um pedestal inabalável,
e o homem, reconhecendo-se o factor
único de todos os seus soffrimentos do
presente, trabalha, esforça-se para
erguer-se do seu abatimento, e pre-
parar para si mesmo um futuro me-
lhor, para galgar novos degraus da
escada, que liáde conduzil-o á boina-
veuturança.

A immortalidade da alma humana
não nos é hoje somente demonstrada
pelo raciocínio, por essa aspiração k
felicidade que sempre nos alenta na
vida ; com o desenvolvimento das me-
diunidades, explicadas e fortalecidas

pelos estudos spiriticos, os espíritos
dos que foram, se nos manifestam vi-
siveis, tangíveis e coin toda a eviden-
cia de sua identidade, vindo aconse-
lhar-iius e desvendar aos nossos olhos,
os segredos da, vida que nos aguarda,
depois de legarmos, á terra o envolucro
material que a ella nos prende.

Tudo assiin se clareia sobre os
nossos destinos ; e no meio desse
cabos de cataclysmos geológicos, de
^evoluções sociaes, e de tremendas
lutas religiosas ergue-se a luz puris-
sima da regeneração, promettida e
enviada pelo Christo, no tempo mais
próprio para produzir todos os seus
benéficos effeitos. Tudo é no universo
regido pelos princípios de uma justiça
infinita: as revelações nunca chegam
antes da hora apropriada.

Assim como a revelação trazida por
Jesus veio esclarecer e ampliar a de
Mqysés, a revelação spiritica vem
hoje dar-nos o verdadeiro sentido
dos ensinos do Mestre divino, que
os homens do passado só podiam re-
ceber sob a forma de parábolas, sob
o veu da lettra. Hoje é só o sentido
desses santos ensinos que devemos
procurar, posto que com os progressos
que tem tido a humanidade, a iii ter-

pretação segundo a lettra dos Evan-
gelhos é um tropeço á sua marcha

para o aperfeiçoamento indefinito.
Trabalhemos, estudemos e, sobre-

tudo, ponhamos em pratica os con-
celhos do Christo e de seus auxiliares,
e so assim concorreremos para o me-
llioramento da humanidade terrena;
só assim mereceremos as bênçãos da

posteridade e faremos juz ao prêmio
que Deus reserva aos trabalhadores
de boa vontade.

Passamento

Deixou o envoltório terreno em
Abril ultimo o nosso distineto consocio,
o illustre Sr. Commendador Paulino
Pires Falcão.

Spirita convicto, sabia o que o es-

perava depois da separação de seu
espirito do corpo, que lhe servira de
instrumento de progresso.

Que Deus dê-lhe a força necessária

para continuar na sonda que trilhara
na vida terrena.

A Federação Spirita Brazileira ce-
lebrará cora uma sessão magna, a 6
do corrente, o seu e o passamento do
também nosso consocio o Sr. H. J. de
Turk.

Factos me«lÍAiiimicos

O seguinte deu-se, ha pouco tempo,
com um illustrado sacerdote desta
Corte, que não é crente nos pheno-
menos spiriticos. Tinha elle um amigo
de infância, cuja conversação era sem-
pre animada por dictos chistosos, de
modo que junto delle era impossível
alguém suecumbir ao império da
tristeza. Passaram-se depois annos sem
que os dous se encontrassem. Ultima-
mente, porém, estando o sacerdote
officiando, ao voltar-se para os ou-
vintes, viu ajoelhado diante de si e
muito contricto, aquelle de quem
havia tanto tempo seachava separado.
Terminado o officio, o sacerdote sahiu
correndo para abraçar o seu amiero,
mas ja não ponde descobril-o entre os
que sabiam da igreja. Desde então
sentiu-se elle triste, e um pensa-
mento estranho aceudiu-lhe de que
alguma cousa de mal tinha suecedido
ao seu amigo.

No dia immediato veio procural-o
uma senhora, trajando lucto serrado,
cora o fim de pedir-lhe um arranjo
para si e seus fílhinhos, que estavam
sem recursos para viver.

Perguntou-lhe o sacerdote quem era
ella ; e sentiu extraordinária commo-
ção, ouvindo-a dizer : Sou a viuva do
vosso amigo B. morto ha oito dias.

Era o seu amigo de infância, o
mesmo que havia visto na véspera na
igreja. Felizmente trez dias antes
havia elle recebido o pedido de um
fazendeiro, para indicar-lhe uma se-
n li ora viuva, capaz de encarregar-se
da educação de suas filhas, que aea-
bavam de ficar orphans.

Além do facto da videncia tão
pronunciada, que o sacerdote confun-
diu com a presença real em corpo e
nlma do seu amigo; chama-nos ainda a
attenção o de ser a viuva conduzida k
casa d'aquellé,qiiè lhe podia facultar
ura arranjo que, como de propósito, ja
estava preparado para ella, por aquel-
le que dirige os destinos do mundo.

Federação Spirita Brazileira
Sessão em 11 de Junho ultimo.
Foi dado para estudo o seguinte

lliema :
Podendo os espíritos tomar as formas

que lhes aprouvorem, e usar de uma lin-
guagein capaz de mystiíicar-nos, quemeios lemos para conhecer esses em-
bustos? Que vantagens, caso o meio
empregado não seja bem suecedido,
colheremos do estudo das communica-
ções spiriticas ?

. . *-***=aí -
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•Òcèno ja não era simplesmente repre-

sentada pelos didelphosoüanimaes de

gestação imperfeita; os monodelphos ja
nclle se apresentam, a principio pouco
distinetos dos animaes das classes ante-
riores, mas depois formando famílias,

gêneros e espécies perfeitamente carac-
terisàdos.

Pela importância e o numero de suas

espécies predominava a ordem dos

pachydermcs, que hoje cede o lugar

preponderante aos ruminantes. Elles

formavam gêneros numerosos, dos quaes
os primeiros apparccidos foram os xi-

phodons, os hyracolherios, os eheropo-
ihamos, os lophiodonse os adaspis; os

primeiros, animaes graciosos c ágeis
como a gazella, eram herbívoros, tinham

o talhe da cabra-mootez, porém suas

formas eram mais delgadas e sua cabeça

menor que a desta.
Guvier prende este gênero ao dos ana-

plolhcrios.
Os cheiropothamos tinham muita

analogia com o peccaris dos nossos dias
e, junetamente com os lophiodons e os
hyracotherios, eram omnivoros como os

porcos e os tapiros. O lophiodon era
ainda mais aparentado com os tapiros, e
variava em espécies, cujos talhes iam
desde o de um coelho até o de um
rhinoceronte.

O adaspis tinha a forma de um ouriço,
e prendia os pacliYdcrmes aos inseeli-
voros.

Apparecem depois dous novos gêneros
assaz importantes: o paleotherio e o
anaplotherio, contando cada um delles
muitas espécies. Entre as do primeiro
estavam o palcolherium magnum, ora
apresentando um corpo grosseiro, pernas
curtas e grossas, cabeça enorme, olhos

pequenos e pouco intelligentes e o talhe
de um cavallo grande; ora formas ele-

gantes, mais adelgaçadas que as do

cavallo, reproduzindo antes as do lama,

e proporções menores que as de um ca-

vallo de talhe médio.
Seus membros terminavam por trez

dedos encrustados em um casco, sua

cabeça terminada por uma tromba mus-

culosa assemelhava-se k do tapiro, e seu

systema dentário composto, em cada

mandibula, de seis incisivos, quatro
caninos e quatorze molares, o prendia

aos rhihoceronles pela configuração
destes últimos dentes.

Era um typo de transição entre os
rhinocerontes, os cavallos c ps tapiros.
Duas outras espécies desse mesmo ge-
nero: o paleotheriwn minora o mi-
nimUiti,tinham,aquehe as proporções de
um cabrito e este as le uma lebre.

Elles alimenlavam-se de folhas de ar-
vores como os IcixugoSj e de raízes co-
reaccas como os rhinocerontes.

Ó ãnaplòlherio connnuni tinha o talhe
de um jumento, mas a cabeça menor que
a deste, o unia longa cauda muito grossa
na raiz.

Havia, porém, algumas espécies me-
iiores, com [jatas apropriadas ao curso
rápido, e outras aiuda menores, igua-
laudo no talhe ao ralo ou ao porquinho
da índia.

Seus dentes molares posteriores eram
análogos ao.-, dos rhinocerontes, suas

palas compunham-se de dous grandes
dedos, como as dos ruminantes, e o tarso
era idêntico ao dos camelos. Sua ali-
mentação era intermediária ás dos

paleolherios c dos cheiropothamos;.
Elles formavam a transição dos pachi •

dermos para os ruminantes.
O estudo dos fosseis dos depósitos eo-

{Pensamento»

A alma depois cía morte do corpo con-

serva um corpo cthcrcp.ma forma, se-

melhante aquelle.
Origens.

As almas, depois de separadas de seu

corpo grosseiro, conservam sempre

uni corpo etheueo,
Man ú.

Existem seres superiores libertados

de toda pena corporal, seres irradiantes

c luminosas, espirito mais suhtil e mais

puro, matéria menos densa e pesada,
mensageiros lluidicos que unem os

mundos entre si, sustentam e animam

os astros e as raças diversas que os

povoam, no cumprimento da tarefa que
lhes foi impotta.

LUIZ JOUKDAN.

cênicos de Wyomitig, nos listados Uni-
dos, veio destruir muitas idéias falsas,

que se formava sobre os animaes deste

período; muitos dos quaes igualavam
em grandeza aos nossos elephantes,
unham as cabeças ossosas, longas e
estreitas, adornadas de.trez pares de
cornos bem separados uns dos outros,

Sua mandibula supt rior era armada
de grandes defezas curvadas para baixo;
e seu systema dentário, privado de in-
cisivos, tinha dentes caninos e molares
pequenos e d 3 uma forma especial.

A espécie lypica desse grupo é o
dinoceras anceps, que Mune Edwards
acha ter muitas relações cum o nosso

porco.
Entre os roedores ja tinham appare-

cido os esquilos e arganazes; entre os ce-
taceos u zenglodon da Alabauia, elo que
prende os mososauros ás baleias, e entre
os carniceiros alguns de pequeno talhe,
não excedendo ao do lobo, e apresen-
tando-nos um typo aproximado ao ginela
on gato bravo.

O gênero bunòtheria representava os
carniceiro.- de então ua America do
Norte, e comprehehdia os lemurianos e
os inseclivoros actuaes. bem como outros
typos que se transformaram nos carni-
voros de hoje.

Os leniurianos apresentavam typos
variados no eoceno da America do Norte,
sendo delles o mais notável o anapto-
niorpJius homnncvlus, cujo craneo ar-
redundado! de forma quasi humana, tem
caracteres dignos de serio estudo da
parte dos naturalistas, que-procuram a
origem do homem terreno. Seu talhe era
o dos tarsidios, mas seu focinho muito
mais curto e menos proeminente. Os
creodontes eram os carnívoros ameri-
canos do período eoceno, seu talhe
variando desde o dos maiores leões e dos
maiores ursos até o das doninhas. Eram
todos plantigrados, com tuna grande
cabeça encerrando um cérebro muito
pequeno, a cauda longa, o corpo mais ou
menos alongado, e os membros curtos
como os dos carnívoros vormiformes.

Os laurees de Madagascar e as toupei-
ras douradas da África [austral perten-
cem a esta subordem dos creodontes.

BB'alÓm-tiimnl©

Médium—R- Fortes. Rio de Janeiro.

O denso veu do mysterio que envolvia
o meu espirito, não lhe deixando ver
além do horisonte que limitava as
vistas da minha ainda tão acanhada
intelligeiicia, rasgou-se no momento
em que o meu espirito, transpondo as
barreiras da vida terrena, foi despertar
de seu hnvo somno na magestosa
solidão do espaço. Ahi ainda pude,
nos primeiros momentos, assistir aos
derradeiros transes por que eu havia

passado na vida material.
Que contraste entre essa vida que

finou-se, e aquellaem que, recebendo
um feixe de luz divina, eu me reco-
nhecia eterno na eternidade do espaço 1
Meu corpo, ápparelho tão bem dis-

posto para receber os elementos de

progresso, e derramar subidas^lições
por°todo o circulo em que girou a
minha existência terrestre, serviu-me
antes para um deposito de orgulho e
vaidades, uo que para uma arca sa-

grada destinada a receber e intornar
sobre as misérias humanas o obulo da
verdadeira caridade.

Deixei-me arrastar pelo orgulho de
uma opulencia que não era minha,
chegando a acreditar-me o primeiro,
de entre todos que tinham conquistado
os louros da tribuna sagrada.

Tamanha ambição de ephemeras
glorias fez fanarem-se as coroas, ob-

jecto constante dos meus sonhos.
Minha cabeça ardia, qual o vulcão

que sem descanço lança rios de incan-
decente lava; nenhum outro pensa-
mento, nenhuma outra idéia eu
acariciava, a não ser a de supplantar
a todos na tribuna sagrada, na protaiia
e, mesmo, na imprensa- Subi na terra
tanto em orgulho e vaidade, quanto

' desci na gradação dos escolhidos do
I Senhor. O que deixei na terra, onde

I arrastei o fardo pesado da vida mate-
rial, não deu-me aqui o lugar de honra

que eu esperava. Os louros que ahi
colhi, ahi ficaram ; o que dahi trouxe

para o meu aproveitamento, o que me
fez merecer a gloria de ser contem-

piado entre os últimos servos de Deus,
foi o soffrimento que pungin-me por
quasi tantos annos, quantos eu ahi

passei enlevado nos sonlns da minha
louca vaidade.

A luz que então illuminou a minha
intelligeiicia, expelliu o orgulho con-
trahido pela minha fraqueza. Fraco,
não tendo sabido desempenhar a au-

gusta missão que tomei na vida
terrena, perdi-ine no laberintlio das

1 minhasorgulhosas investigações 1 Em-

pauOu-se a luz dos meus olhss, e nessa
lueta das trevas que. me envolviam, o
meu espirito foi aos poucos pagando
sua divida enorme.

Co nio os cantores da T beba ida, choran-
do suas amarguras e disfarçando com
seus cânticos e as tristes modulações
de seus instrumentos, minoravam suas
magnas e tributações, eu tambem na
escuridão de meu espirito chorei e
disfarcei com nieu.s cantos espjrituaes,
com meus sonhos de lu/. todas as
agonias de minha alma.

A lueta foi grande, mas não tanto
co no eu tinha merecido. Onde então
essas glorias que colhi na terra? Onde
os louros por mim conquistados na
tribuna sagrada? Daqui só descubro
dispersos fragmentos do orgulho, que
esmagou a humildade (pie eu devia
ter. Daqui so vejo os quebrados de-
graus da escada, que a vaidade hu-
mana preparara para mim. Com a
alma transida de dõr so vejo daqui as
glorias ephemeras de um nome, que
eu não devia ter bustado.

Oh' Como é grande a misericórdia
divitial Foi no curto soffrimento dos
meus últimos dias, (pie eu pude pre-
parar alguns degraus para subir ao
ponto em que me acho.Quantas coroas
de gloria meus lábios teceram no or-
gultiò do púlpito, çahiram uiurchas,
faltadas pelo sopro da tempestade.

Aqui onde só impera a humildade,
onde só o amor é jóia de subido qui-
late, não vallem as ephemeras glorias
da terra.

Sede todos humildes, buscai nos
transes da vida material os degraus

para stihirdes ao céu. Não quebreis,
como «u, as cadeias que me diviam

prender á vida real. Orai, para que
no dia em qui deixardes o envoiucro
material do vosso progresso, possaes
encontrar tambem a misericórdia di-
vina. Não hesiteis na trajectoria que
tomastes; nem vos amedrontem as
tempestades, que levantam as ondas
enfurecidas do revolvido oceano;,.por^.^.
que outro não é o caminhojdos natitas
encarregados de conduzir o navio ao

ponto do seu destino.
No meio da escuridão da noite, do

estrondear dos trovões, da fúria dos
ventos, e das gargantas medonhas do
abysmo, a mão invisível e poderosa
dos guias do progresso, do amor e da
verdade vos conduzirá, atravez dos
escolhos da viagem, ao ponto obrigado,
onde as fadigas desapparecerão, e uma
vida cheia de delicias e encantos vos
dará suave repouso.

Cada lagrima que vos humejdecer
as palpebras, cada espinho que vos
fizer sangrar os pés, se transformará
em delicioso nectar, em um halsamo
salutar. A estrada, percorrida na terra

pelos escolhidos do Senhor é inçada
de urzes, cheia de dores e sacrifícios ;
e feliz aquelle que pode chegar à

porta estreita para ahi depor a sua
cruz.

Muitos são os camiiiheiros, mas

poucos os que chegarão ao fim da jor-
nada ; e é porisso que é muito estreita
a porta da bemaventurança. Não lie-
siteis diante dos perigos, que vo3
ameaçam, nem jamais vos abandone a
fé no auxilio dos mensageiros de Deus,
(pie alegres aguardam o momento da

partida dos filhos abençoados para,
despojando-os dos audrajos da terra,
vestirem-lhes as alvas roupagens dos
anjos. Não.vos faça esmorecer a lueta,

pois quanto maior for ella, cora

quanto mais coragem e resignação a
supportardes, tanto maior, mais es-

plendida e brilhante será vossa vic-
toria,

Ja poucos passos vos restam da
immensa jornada; e basta-vos um

pequeno esforço para chegardes ao

ponto, onde vos aguarda suave e dul-
cissimo repouso.

Avante, pois, e coragem, que a mão

poderosa dos anjos, vossos guias, não
vos abandonará no meio dos perigos.

Fr. F. de Monte Alveme. (Continua)

Y 
'¦.'¦-' 

;'. --y.
...... .- ¦¦¦;,. ,.;¦:. ' ¦ > y ¦ ¦ ¦



A
¦ v %¦ Pi., f:-

BEFOftMADOB — !*<*« _ J„lho— 1

Os novos agentes de cura e a
nos.su meriicimi offlcial

Como um sombrio penhasco inces-
santementc açoutado pelas ondas en-
furecidas, conserva-se iinraovèl pare-
cendo zombar da sanha de seus
contrários; a nossa medicina oílicial
recebe impávida a noticia das curas
maravilhosas, dos portentosos effeitos
diariamente conseguidos pelo homceo-
patina e o magnetismo, que ella teima
em repellir de entre os meios thera-
peuticos, que devemos empregar para
allivio dos nossos soffrimentos phy-
sicos.

Imprudente e louca ! minado pelas
ondas o penhasco, sem mais apoio
solido, tombará ura dia nos sombrios
abysmos do oceano; assim como a
observação acurada irá aos poucos
deixando-a isolada no seu propósito,
até que seja sepultada nos sumidouros
do esquecimento e do abandono.

O vapor e o tellegrapho continua"
mente nos scientificam dos esplendidos
triuraphos, que os vossos adversários
vão conseguindo em todos os pontos
do mundo, nessa pugna gigante em
que combatem a seu lado a justiça, a
verdade e o amor do próximo ; e essa
corrente de ideas progressivas que ja
invadiu o nosso paiz, tem de arras-
tar-vos se teimardes em antepor-vos
ao seu desenvolvimento.

O mundo moderno não admitte
sciencia, que não tenha para base a
observação de factos ; e esta é total-
mente contra vós.

Dezeis que a horaceopathia é uma
medicina espectante; que ella não
cura por si, mas sim porque, dando
descanço ao organismo, permitte que
este naturalmente se restabeleça. Se
assim é, se por esse modo a cura se
pode effectuar, sem ingerirmos esse
sem numero de substancias mais ou
menos nocivas que nos propinaès em
vossas tisauas e xaropaias, porque
empregar outro meio therapeutico,
além desse tão natural e raoffensivo?

Mas, não; deixai que vos digamos;
estaes illudidos. Em serias moléstias
agudas temos observado espantosos
effeitos obtidos pela horaceopathia no
curto praso de 15 a '20 minutos; e
ainda que em praso mais dilatado,
temos "visto ceder á sua acção pode
rosa, moléstias chronicas que haviam
resistido a todos os vossos pesados me-
dicamentos. E sobre o magnetismo:
quereis factos mais admiráveis que os
que estão sendo observados,nos hospi-
taes da França e de outros pontos, por
notabilidades da classe a que perten-
ceis? São curas rápidas, além de
indicações e diagnósticos rigorosos
dados pelos próprios enfermos durante
a crise de sua liypnotisação.

Mas, qual será o motivo dessa vossa
repugnância em acenar esses factos,
estudal-os, observal-os com attenção,

para adquirirdes meios seguros de
bem desempenhar a tarefa de que vos
encarregaste? Um só se nos apresenta
logo; e e a facilidade de serem esses
novos agentes empregados por a-

quelles, que não têm um diploma
conferido pelas Faculdades médicas do
nosso paiz.

Cheios de vaidade dizeis: cursamos
uma academia, ficamos sem pestanas,
e não consentiremos que, quem não
fez outro tanto, venha correr comnosco
na subida missão de álliviar os males
da humanidade soffredora. Palavras
sem seutido 1

Os homens mais nomeados da vossa
classe são os primeiros a combater
essa louca pretenção, com qne ella
quer se impor ao' mundo. Vejamos:
« A sciencia- medicai é um conjnncto
imforrae de idéias nínexatas, de ob-
servaçõe.s pueris ede meios illusorios. »

BlCtfAT.

« Depois de 23 séculos de ensino e de
pratica em sciencia medicai, ha ainda
motivos de perguntar-se, se essa sei-
encia realmente existe. »

Clâuoe Beunard.

« Nenhuma sciencia é mais eivada
de prejuízos. Cada uma de suas for-
mulas é uni erro. »

Rostan.

« Com toda a vossa sciencia e o raeu
talento nunca me pude curar de uma
dor de dente. »

FllAPPAKT.

« Demonstrada a veracidade do
magnetismo, a medicina não tem mais
razão de ser. »

Broussais.

Estamos intimamente convencidos
que essas opiniões peccam por extre-
madas. O homem sempre foi exa^e-
rado em suas opiniões. Se no systema
melhor constituído elle descobre um
ponto falso, nunca se limita a recusar
somente este, mas condemna logo o
todo.

Cremos que podeis prestar grandes
serviços á humanidade; inas para isso
é necessário que observeis e pratiqueis
muito, que não repillais meio algum
que a natureza ponha no vosso ai-
cance. Se os profanos, corno chamais*;
podem tirar resultados do emprego da
houioffiopathia e do magnetismo, vós
tirareis muito maiores, porque estu-
dastes o maquinismo do corpo humano.

Os factos se multiplicam sem conta,
estudai-os. Occasiões propicias se vos
apresentam diariamente de observar-
des, de vos levantardes ná opinião de
vossos concidadãos, e elevardes vosso
paiz na opinião dos povos cultos.

A febre amarella, a tuberculose, o
beriberi e o nervosismo, que baptisaes
com mil nomes,cada qual mais exqui-
sito, ferem sem descanço os habitantes
do nosso paiz. Vós tendes o dever de
libertal-os desses flagelhos.

Querei, porque querer é poder.

Conto sem pretençito

Em começo do segundo decênio do
século passado, em uma cidade da
Bohemia, banhada pelo Élba e apoia-
da .sobre a fralda dos Sudetos, vivia
um velho, Samuel Gilb, que adqui-
rira na exploração das minas metal-
licas, de que são tão ricas essas re-
giões,recursosquelhtí proporcionaram
uma velhice feliz e sem cuidados.

Estreita sympathia ligava-o a um
joven, chamado Ladislao; que por sua
instrucção e fino trato soubera tara-
bem captar a estima dos habitantes
do lugar.

Depois de dar-lhe sua filha única
por esposa, Samuel eniciou-o no tra-
balho que lhe dera a abastança ; e
tudo parecia sorrir a essa família
feliz, quando o desgosto veio feril-a.

Depois de uma ausência de dous
dias, alguns pescadores conduziram
á terra o cadáver do velho Samuel,
que haviam encontrado no Elba.

Recoulieceu-se. haver elle suecum-
bido a uma apoplexia ; e desconfiou-se
ter elle sido surprebendido quando
passeava juncto ao rio.

Correram os annos. Ladislao não
foi feliz nos seus negócios. Possuidor
de importante fortuna, tinha vindo se
estabelecer no lugar um joven chá-
niado Otto qne, como de uroposito,
se lhe antepunha a todos os projectos,
e pelas muitas ralações que tinha,
triumphava sempre nas emprezas era
que se envolvia.

Disso resultou entre elles uma an-
tipathia que Ladislao não procurava
dissimular, mas antes manifestava
bem claramente.

Teve elle uma vez um prejuízo bem
serio e, buscando espairecer, internou
se por um caminho que ia ter ás
minas dos Sudetos.

Era quasi noite, quando um fraco
gemido veio distrahil-o de seu pro-
fundo meditar. Procurou descobrir o

que era, e ao lado do caminho viu um
homem cabido com uma profunda
ferida no peito, por onde se lhe ia
a vida.

Ladislao aproximou-se, e sentiu um
violento abalo ao reconhecer que esse
moribundo era Otto.

Sua consciência triunaphou então
da tentação que assaltou-lhe a mente,
e elle buscava salvar aquelle que
tanto mal lhe fizera, quando se viu

preso e injuriado por uma tropa de
cavalleiros, amigos de Otto, que che-

gavam para encontral-o juncto ao
cadáver ainda quente, daquelle que
criam ter sido uma victima de sua
vingança.

Todas as apparencias eram contra o
infeliz; seus defensores nada poderam
fazer por elle ; a justiça dos homens
foi inexorável; e Ladislao foi condem-
nado e executado como assassino de
Otto.

Dias depois foi aprisionada uma
quadrilha de salteadores, que infes-
tava essas paragens; e um delles
confessou ter sido o assassino do infeliz
Otto.

E' indescriptivel a commoção que
se apossou de todos os ânimos, prin-
cipalmente da família e dos amigos de
Ladislao que, no transporte de sua
impotente raiva, clamavam contra a
justiça dos homens e contra a justiça
dos cens.

Foi então que apresentou-se um
veneravel ancião, um desses typos de
sacerdotes que tão raros se vão tor-
nando, o mesmo que acompanhara ao
suppliciado nos seus últimos momen-
tos, para fazer conhecer aos homens a
justiça do castigo de Deus contra a
victima do erro da justiça dos homens-

O homem se move, e Deus o guia.
Nenhum cabello cahirá dos vossa ca-
beca sem o consentimento do Pai,
disse Jesus, para ensinar aos homens
que tudo na terra, como no universo
inteiro, está sujeito ás leis eternas e

1 invariáveis da creação. Tudo é regido
pelos princípios de uma justiça
infinita, que o homem nem sempre
poderá comprehender nesta vida.

Ladislao, innocente do crime que
os homens lhe imputaram, tinha com-
mettido um outro mais grave e co-
varde; elle tinha sido o assassino de
Samuel Gilb, do seu protector,do seu
segundo pai.

Vira-o acommettido de um ataque
e, assaltado de súbita tentação de
apossar-se logo de sua fortuna, lan-
çou-o ao rio, precipitando-lhe o mo-
mento da morte.

Homens, quando fordes feridos por
alguma desgraça, que o vosso vi"ver
presente não justifique, lançai os olhos
sobre o vosso passado, e muitas vezes
encontrareis mesmo nesta vossa exis-
tencia a causa da punição que rece-
heis.

Deus vela sobre todos e quer o
progresso de todos os seus filhos. Se
nesta vossa curta vida não encontrar
des os motivos procurados, estudai as
vossas inclinações, e tereis a expli-
cação do que fizestes nas vossas outras
vidas, das quaes o que soffreis no
presente, não é mais que uma conse-
quencia.

Dirão, sem duvida, que Ladislao
acabava de praticar um acto subido
de amor fraterno^querendo salvar a
quem tanto o havia cffendido: e que
elle estando assim regenerado não
merecia mais castigo. Responderemos
que tanto havia ainda nelle germens
maus, que um espirito mau veio ainda
tental-o. Venceu, pagou, progrediu.

Não é senão por encarnações sueces-
sivas e diversas que a alma conquista
a morada celeste e eterna, depois de
haver tios corpos terrestres expiado
seus peccados.

Pljltão (Phedou)'
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uoBrazil—0 Echo do Sul, jornal

Rio Grande do Sul, faltando do estudo
do Spiritismo na villa de São .lozé do
Norte, diz no seu numero dc 19 de
Maio ultimo que, devido aos pacientes
esforços dos crentes e a uma bem diri-
gida* propaganda, até os mais incre-
dulos se tem convertido, podendo-se
dizer que todos vivem em estreita
relação com o mundo invisível, nesta
villa* outróra tão florescente e hoje
em manifesta decadência ; pareceu-
do-lhe que os homens, descontentes
com. os negócios da terra, se lançaram
nos braços do outro mundo.

Censura o articulista um tal estado
.de cousas, porque diz que, os crentes
não tractam mais de seus interesses
presentes. Nós o acompanharíamos na
censura, muito mais quando o Spin-
tismo não nos manda descurar dos
meios de progredirmos material e in-
tellectualmente, somente nos acon-
selhando que não desprezemos o nosso

progresso moral ; se felizmente o

próprio articulista não viesse em
nosso auxilio dizendo, que alguns
homens dalli, apezar de sua nova
fé, trabalham pela prosperidade do
lugar ;;;è publicando uma communi-
cação 

'de 
além-tumulo, (pie lhe en-

viáram de São Jozé do Norte, e que
elle mesmo reconhece ter um alto
cunho de verdade e moralidade.

Apezar, porém, de confessar que o
conselho do espirito é verdadeiro e
bom, que alguns spirítas dalli tra-
balham pelo seu bem estar terreno, e

que o spiritismo só se desenvolveu
alli, quando a villa estava em deca-
dencia manifesta, couclue que é unia
doutrina perniciosa e que vai sendo
fatal a São Jozé do Norte.

Se o articulista nos explicasse como 11

Estados Unidos.—Na vida, cartas
e correspondência do poeta H. W.
Longfellow, obra recentemente pu-
blicada por seu irmão, Samuel Long-
fellow, encontram-se muitos factos e

pensamentos que se prendem ás idéias
spiriticas ; entre outros o de um estudo
que elle fez com o médium Kate Fox,
onde esta fez ouvir ná sala de estudo
do poeta pancadas dadas por agentes
invisíveis no forro, soalho e paredes.

que o Spiritismo está sondo praticado
em grande escala no archipelago das
Carolinas.

.lá o Sr. do Quatrefages falloiit de-
talhadamento da religião dos Taitia-
nos, onde são ad imitidas as idéias de
uma outra vida. de penas o récòiri-
pensas depois da morto do corpo, e
da existência de uma multidão de
gênios ou deuses inferiores,presidindo
a marcha de tudo nesta vida, sob n
direcção deTaarôà, o deus principal.

Vê-se, pois, que esses povos nao são
tão brutos, como o fizeram suppor
aquelles que tinham interesse em
destrtiil-os, para se apossarem do que
lhes pertencia.

Au.KNUNiiA.-O Dr. Wemer _Sie-
meus offereceu ao governo allemão a
importante soiiuna de 25:000 libras
sterlihas para a creação de, um Inati-
tnto de experimentação scientifica
do esniriluali-mio. sesrundo lê-se no

A 15 de Dezembro ultimo falleçeu
em Massachussets o celebre me-
dium Carlos Foster, do (piai tanto se
fallou nestes últimos annos nos Esta-
dos-Unidos e na Europa.

De entre os factos mediatiimico»
que com elle se deram,contam os se-
guintes assaz importantes:

Dous indivíduos scepticos o agar-
raram um dia pelos braços, e exigi-
ram que fizesse apparecer pela escrip-
turadirecta alguma cousa sobre o seu
braço, que com elles tivesse relação.

Rapidamente appareceu um eseripto
sobre a carne era letras vermelhas—
são dous tdiotas.

Outra vez o Sr. Carlos de Long,

que zombava sempre do que lhe con-
tavam, sobre os phenomenos produ-
zidos por Foster, foi assistir a um
trabalho seu : e ahi ouviu o mediuin
dizer: Só tenho uma mensagem para
vossa mulher

Vindo esta, escreveu o médium :
« Minha filha. Ha 10 annos confiei
uma somma de dinheiro a Thomaz
Madden; encarregando-o de satisfazer
certos compromissos, que elle deixou
de cumprir. Elle empregou essa
somma na compra de terras, cuja
metade vos pertence. Vossa pai Vi-
neyard.»

O Sr. de Long foi indagar e soube
que tudo era exacto.

Ganhou muito dinheiro o Sr.Foster;
mas tudo gastava em obras de benefi-
cencia,vindo a morrer completamente
pobre.

Polynesia.— Diz o jornal de Ha-
vana: Revista de Estudos Psicológicos,

Banner of Light d\ 25 de Abril.

Itália..—Em Março ultimo o Sr.
G- Damiani leu em Florença o an-
núncio de, um espectaculo, que ahi ia
dar o prestidjgitador Giordáno,. pro-
raettendo fazer experiências anti-spi-
riticas. Correu elle ao th.3a.tro e, era
vez do (pie, estava proniettido, foi
assistir a verdadeiras experiências
spiriticas,feitas com o auxilio de duas

jovens, que eram os auxiliares do

prestidigitador. Este não combatia
de forma alguma os factos das mani-
festáções, hão empregava recurso ai-

gum'de sua arte para demonstrar que
o spiritismo era um embuste;produzia
phenomenos que elle não sabia expli-
car, demonstrando apenas que ha me-
diuns inconscientes, pessoas que, sem
conhecer o spiritismo, estão em re-
lacão como inundo invisivel.

O Sr. üainiaui procurou o prestidi-
gitador, explicou-lhe tudo o que elle
acabava de fazer, o este ficou tão
convencido que dahi em diante so
annunciou factos de negromancia.

Este facto, narrado pelo Mcssagcr
de Liege de 15 de Abril, provocou
um escândalo que depois tornou-se
util á propaganda do Spiritismo.

FiiÀNÇA.— À 21 de, Novembro ultimo,
no Instituto Magnetologico de Pariz,
pronunciou um brilhante discurso o
illustrado Sr. Dr. Regnier, cujo re-
sumo se encontra na Chaine magne-
tique de 15 de Abril. Demonstrou o
illustre presidente da União Spirita
Franceza que o magnetismo animal é
uma sciencia. porque, so apoia nos

princípios da philosophia racional, e
que aos magnetisadores compete gru-
par por analogia todos os factos por
elles diariamente observados, afim de
se constituir essa doutrina, que hade
vir a ser a base da sciencia. universal.

Provou as numerosas analogias dos
fluidos imponderáveis com o magne-
tico; a terminou appellando para os
conhecimentos e boa vontade de todos,
para ajudareui-h'0 a constituir uma
sociedade forte, capaz de exbrcer uma
feliz infiuencia sobre o progresso da
sciencia universal.

,1,. uma novaCarthagoo ponto ter mi-
unida estradado ferro transaliariana.

Contam jornaes do Alto-Vieniin
estranhos factos de. manifestação de
espíritos, produzidos na herdade de,
Chabronlie, perto de Luniges. São
golpes, movimentos bruscos e. trans-

portes do moveis, num desordem
emfim que torna tal habitação intole-
rayèl Alguns empregados do com-

mercio ahi foram para descobrir o

embuste, apresentando-se um armado
de, um pao, com o qual batia no soalho,
acompanhando à musica infernal dos
invisíveis; tiveram porém de tugi-
amedrontados, quando uma inao invi-
sivel arrancou lhe o pao e lançou-o

'"'ii "™sM »q»i <»"«'»!" yy
èm 1883: Alguns cadetes do 1 Bata-

íhão de infantaria, estudando o Spiri-
tismo. obtiveram manifestações vi-

dentes, auditivas e physicas. Um

delles via sempre o espirito de uma
velha que o incoramodava ; br.ncador,
elle segurou uma vez em um pao, e

disse" Velha do inferno, dou-te unia

cacetada. De repente arrancaram-lhe
a arma e a lançara... para longe ao

mesmo tempo em que lhe d.ziam : Nao
zombes dos mortos. _

São factos que sempre se darão com

quem investiga os phenomenos spiri-
ticos, sem compenetrar-se da impor-
tancia do (pie está fazendo.

iN-cu.M-K.uiA.-Olbn-.G.N.Darboin,
ministro não conformistade Whistable
continua, segundo o Ligth de Londres,
a ser notavelmente bem succedido no
tratamento da dança de São O nulo e
das paralysias pelo magnetismo am-
mal; contando-se entre os seusven-
ferinos alguns cujo mal ja resistia a
todo outro tratamento por espaço de
annos. ..

O numero dos curados cresce dia-
riam ente.

Essa senhora.que tinha ja por varias
vezes se, manifestado contra a dou-
triiia, discutia então com animosidade
e negava tudo, o que o cavalheiro
trazia a campo para convencei-a.

—Todas as vossas asseinbléas e
(!vocações não são mais que embustes
para apanhar os incautos ; dizia ella.

— Mas minha senhora, é uni facto
que VEx*. pode averiguar muito fa-
cilmente. Perraitti-írie evocar o espi-
rito do qualquer pessoa de seu conhe-
cimento.—Aqui, na rainha salátl

... Pois seja; tenho tanta certeza de
dissuadil-o de uma doutrina ridícula
e desfructavel, que consintò.—

Queira tomar uma penna. E dizendo
isto, o cavalheiro collocou sobre a
mesa unia folha de papel em branco.

—Que espirito deseja VEx", que eu
evoque? — lia seis niezes que perdi um
filho que adorava ; seja este. Começou
então o cavalheiro a fazer a evocação,
e a Senhora, apezar da extraordinária
resistência (pie oppunha, sentiu uma
forca superior impellir-lhe o braço.
Momentos depois lançando os olhos
sobre n papel leu : « Estou presente ».

Fez-se a Senhora pallida como ura
lençol, um calafrio percorreu-lhe o
corpo, reconhecendo que a lettra era
rigorosamente a de seu filho.

Levantando-se subitamente disse:
—Retire-se, cavalheiro, estou bor-

rorisada; receio enlouquecer. E muito
perturbada entrou para os seus apo-
seiitos.

Aos que duvidara e combatem o
que não conhecem, diremos fazei com
ella, experimentai, e colhereis provas
inesperadas.

No mesmo periódico conta o Sr.
Levasseur a seguinte prophecia de
uma soranainbula ; ja em parte veri-
ficada:

Disse-lhe a somnambula •. üe-ve-se
reconstruir Carthago, cujas minas
visitastes durante a vossa estada na
África ; idéia de que vos fizestes o
defensor na imprensa, publicando um
projectó de reedificaç.ão. liem depressa
vereis a vossa idéia realisada com o
auxilio de um sábio notável.

O Sr. Levassem" não acreditou na
prophecia, mas eis que, a 4 de Março
o governo francez nomeou o Sr. Rehé
Cagnat membro da commissão encar-
regada de fazer estudos archeologicos
na Tunísia ; é um homem que syrapa-
thisa cora o pensamento de fazer-se

FUCÍO* BBBC(lÍUBBÍBBBÍeO.<>l

O facto seguinte deu-se com um

sacerdote nesta Corte :

Era uma sessão spirita, declarou o
médium F. que via uma alcòva pouco
alumiada e juneto a unia meza, sobre
a (piai se achava nm crucifixo, um
sacerdote, de joelhos a como adormecido
era profunda meditação. Depois acres-
contou,é, o padre A. No dia immediato
um amigo, encontrando-se com o refe-
rido sacerdote, perguntou-lhe o que
estivera fazendo á tal hora da noite
ultima ; e elle respondeu-lhe -. Não sei
o que tinha hontem ; pensava era
todos esses factos extraordinários,
de que tenho ouvido fallar com tanta
insistência ; estava realmente en-
tregue a uma luta tremenda. Comecei
a fer o Evangelho, e com a mrnte
fixa na imagem d > Christo, que tenho
emfrehte ao meu leito, adormeci.

Temos ahi um facto de transporte
do espirito do médium á câmara do
sacerdote, dando a este a prova que
ellepedia,de poderem os espiritos,sem
o concurso dos organs materiaes, ver
e ouvir o que so passa era lugares
afastados, uma prova de communica-
ção dos espiritos livres do corpo com
os encarnados; visto (pie, se um espi-
rito ainda preso ao corpo pode se
desprender e ir entrar em relação com
um outro, com mais vazão o poderão
os que ja não tòm um corpo.

Um irmão nosso, cavalheiro distinc-
to, achava-se em casa de uma senhora
da nossa melhor sociedade, cujo nome
não temos autorisação para declarar,
tão illustre pelo seu nascimento,
quanto por seu espirito elevado;
quando a conversação cahiu sobre o
spiritismo.

IIIl*I01lt*l»"Ull

Aquellas pessoas que desejarem sei

iniciar no conhecimento da sciencia

Spirita devem seguidamente ler as

obras de Allan-Kardec constando da

relação que segue :

O Livro dos Espirites (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
montai) contendo a theoria de todos
os o-erieros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte, moral ) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação o concordância cora o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exein-

pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
cões segundo o Spiritismo (parte
scientifica) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontram-se

na Livraria Gamier.
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Èxpedíenvb
BIojc terá lugar a segunda

conferência da segunda serie
das conferências spiritien*
organizadas pela Federação
Spirita Brazileira : oeeu-

pando a tribuna o lllm. Siri
|>r. Henrique Antíio de Vns-
coneellos.

Ai do que escandalisa ! !

Matéria e só matéria, o acaso, de-

pois a morte, os vermes e a podri-
dão! — Eis o lemma fatal, subversivo
de toda ordem e moralidade social,

que a escola materialista escreveu na

bandeira, com que entra imprudente
na pugna do progressol Eis os prin-
cipios com que pretende conduzir a
sociedade a um barathro medonho,

pelo aniquilamento de todas as cren-

ças que alentavam-n'a, em sua penosa
marcha pelos escabrosos caminhos da
vida : pela perda de suas mais doces
e consoladoras esperanças de ura fn-
turo melhor. Em vão factos sem
conta dão-lhes diariamente, por toda

parte, um solenne desmentido â sua
louca e vaidoso pretenção ; embalde,

pelas cera bocas da historia, a huma-
nidade ergue-se para protestar coutra
as crenças, por ella os profanadodes
acariciadas om sua peregrinação de
tantos séculos; e a natureza toda, em
sua poética e sublime harmonia parece
indicar-lhes o verdadeiro roteiro, de

que a todo custo se empenhara era se
afastar.

Cegos conduetores de cegos I pensai
na responsabilidade immensa que
chamaes sobre as vossas cabeças; vede
ja bem patentes pelo mundo inteiro
as conseqüências funestas de vosso
pernicioso ensino. Vede o sem numero
de infeiizes que as vossas lições ja
tem conduzido ao desespero com toda
o seu cortejo de crimes e abomiuações.

Negaesa existência da força credora
repellis aaideia deuma justiça infinita
presidindo os destinos do mundo ;
calcais aos pós o código sublime que
garante aos pobres, ao.s infelizes uma
reparação aos ultrages a injustiças,
com que os esmagam os poderosos da
terra; roubais dhes; com todo o re-
quinte de uma crueldade ferina, os
theso tiros de esperança, que elles en-
cerravam ciosos em seus corações fe-
ridos pelas misérias e amargores desta

existência; para atiral-os sem crença
alguma, sem medo algum de respon-
sabilidade, além da illusoria que a
sociedade lhes impõe, de encontro á
opulencia antipathica por seus vicios,
sua ambição desregrada o seu desme-
surado egoismo.

Que resultado esperaveis desse cho-
que ? Suppunheis, acaso, a natureza
humana já tão forte, tão desprendida
dos gozos da matéria, tão superior a
esses nadas da vida, para que, de um
lado, não surgisse a tentação de se
apossar do alheio, sem trepidar na
moralidade dos meios a empregar
para conseguir esse fim; e de outro
lado houvesse já tanta abnegação de
si mesmo, para entregar seus haveres
sem reluetancia alguma?

Era um sonho, nina utopia, uma
illusão completa sobre a força da na-
tureza humana. Enganastes-vos; mas,

¦ oh ! quão pesado está sendo o vosso
engano aos coitados que se deixaram
arrastar ! Que de lagrimas amargas
já tem corrido pela ira prudência com
que derramastes no seio das massas
pouco illustradas os princípios dele-
terius de vossa presumpçosa escola.

E' certo, que o soffrimento purifica
e eleva a alma, que essas dores são
provas e expiações necessárias para o
seu melhoramento e progresso; mas
acreditais, por ventura, que os que
d'ellas foram os causadores, que
os que, sem o menor sentimento de
caridade, foram os algozes de seus
irmãos, perturbando-lhes a razão e
impellindo-os á tenebrosa via do cri-
me, poderão gozar da calma e da fe-
licidade, que aguardam áquelles que,
acima de todos os sentimentos de
gozos mundanos col locam o amor do
próximo, o desejo ardente de levantar
os opprimidos e consolar os aííiictos,
pelos meios sauecionados pelo moral
sublime do martyr de Golgotba ?

Ainda uma illusão, ou antes uma
afrirmação d'aquillo em que não podeis
crer ! Jesus disse: « E' necessário que
o escândalo venha ao mundo ; mas ai
d'aquelle por quem elle vier I » Ai
d'aquelle que faz das lagrimas e des-
gostos dos outros um meio de conquis-
tar posições e dominar a sociedade,
levado, muitas vezes, pelo despeito,
por ella não veneral-o como elle sup-
põe merecer I Ai de vós, orgulhosos da
terra, porque sereis medidos pela me-
dida com que medirdes os outros I

Talvez que mesmo nesta vida te-
nhais a paga do mal que estaes fa-

zendo, Se tendes a força precisa para,
baseados nos ensinos que recebestes
de vossos pais e que, apezar da trans-
formação das vossas idéias, não con-
seguistes banir de vosso espirito,dedo.
minar-vos na luta das paixões e evitar
a praticado aetos maus, seguindo um
caminho que a vossa doutrina não
justifica senão por simples palavras;
que vos afi anca que vossos filhos
terão a mesma força, quando não re_
cebem ensinos análogos aos que rece-
bestes ?

Quem vos diz que esses innocentes,
de cuja educação vos encarregastes,
não serão um dia victimas da vossa
criminosa propaganda? e não vol-
tarão, coitados, contra vós mesmos as
armas que lhes forneceis '?

Não espereis colheis bons fructos de
uma arvore má. Se descurais do cul-
tivo dessas plantinhas, sobre cujo de-
senvolvitnento aceitastes a missão de
vigiar e afastar das espécies damni-
nlias, que podem envolvel-as, su-
gar-lhes a seiva e dar-lhes a morte,
encontral-as-heis mirradas.ao chegar
a estação em que ellas deviam frueti.
ficar.

Então tarde, bem tarde, chorareis
sobre a vossa falta, e a vossa consci-
encia despertada virá estampar-vos na
mente os quadros aterradores e tristes
dos soffrimentos atrozes, de que sois a
causa.

Meditai, pensai bem nas consequen-
cias de vossa obra.

Conferência»

O êxito da primeira conferência
spirita realisada neste anno foi acima
de toda a nossa boa expectativa.

O vasto salão da Guarda Velha
ficou, no dia Io do corrente, repleto de

pessoas anciosas de ouvir a palavra
auetorisada do nosso distineto amigo
e irmão em crenças, o illustre philo-
lofJ-o brazileiro, Dr. Antônio de Castro
Lopes, em sua conferência sobre o
Spiritismo.

Em linguagem alevantada e digna

do assumpto, o orador demonstrou a
o-randeza e sublimidade da doutrina
spirita, provando exuberantemente a

injustiça e desacerto daquelles que
repellem esse seguro meio de progresso
não querendo estudal-o, para poderem
a respeito fallar com conhecimento
de causa.

Uma salva de palmas recebeu-o ao

descer da tribuna.

Federação Spirita Brazileira
Esteve bastante concorrida a sessão

magna com que, a 2 do corrente, com-
memorou-se o passamento dos nossos
irmãos e consocios H. J. Turk o
Pauliuo Pires Falcão.

O presidente da Federação pronun-
ciou ura discurso terminado por uma

prece, que publicamos em outro
lugar, depois do que oecuparam a tri-
buna os Srs. A. Elias daJSilva ê San-
tos Moreira como oradores officiaes.

Sessão em 18 de Junho ultimo

Foram dados para estudo os se-

guintes themas:

A desigualdade dos desenvolvi-
mentos moral e intellectual dos dif-
ferentes povos da terra poderá ser
allegada como uma prova da injustiça
da força, que dirige os destinos do
mundo ? Poderá existir essa força
prima, sem o attributo da infinita
justiça?

O suicídio será sempre um crime ?

Como se explica o facto do suicídio

praticado por uma criança, que ainda

não tem o completo uso de sua razão,

ou por uma allucinado? Terão elles a

responsabilidade desse acto aos olhos

de Deus? E no caso negativo não ca-

hiremos no fatalismo?

Pensamentos

Dizer que o cérebro secreta o pen-
samento, é o mesmo que dizer que o

relógio secreta a hora, ou a idéa o

tempo.
Claude Bernard.

Tudo annuncia que caminhamos

para uma grande synthese. Tocamos á

maior das épocas religiosas, na qual
todos são obrigados a conduzir, nos

limites de suas forças, alguma material

para o edifício augusto, cujo plano está

visivelmente traçado.
José' de Maistre.

A
y

. â

yy-yM

y '

'¦¦'¦yy.y7

',:

..:¦¦ :''



t"' -

ítKioiuiiDon — fl*s« — JOiiio— **

O ¦• s. a m e v o 1 n c i o u i s t a

PÜBLIGÁ-SE NOS DIAS l E 15

ÀSSIGNATURAS

Anno 8x000

PAGAMENTO ADIANTADO

Toda a correspondência deve ser diri-
gida a

A. Elias «Ia Silva

120 RUA DA CARIOCA 120

— ii:» —

Os trabalhos de reconhecido interesse

geral serão publicados gratuitamente.

uSo*"5 7:"

71

A Terra atravez «los tempos

ÉPOCA TERCIARIA

IV

Periodo mioceno—-Consta esta for-
mação. era sua parte inferior, de
areias e conchas marinhas, cobertas

por grés, cheios de restos orgânicos.
Acima se mostram calcareos gros-

sei ros, sob depósitos de água doce e
associados, em certos lugares, á ar-

gilla, dando nascimento ao grés co-
nhecido com o nome de molasso e que
é, algumas vezes, substituído por
enormes montões de fragmentos de
conchas, a que damos o nome de
faluns. Vastos lagos oecupavam então
as depressões que formam hoje as ba-
cias dos nossos grandes rios. As zonas
terrenas estavam melhor definidas,
porém suas temperaturas eram supe-
riores ás das suas correspondentes
ctuaes; assim, nas temperadas, ao
lado das plantas que hoje ahi se en-
contram, outras cresciam, hoje pro-
prias das zonas tropicaes.

Era a presença dos grandes lagos
que se devia essa mistura de vegetaes
de climas diversos; o que é hoje para
o geólogo um dos caracteres distinc-
tivos das camadas de terreno do pe-
riodo mioceno; assim, nas zonas tem-
peradas, com as amieiras, nogueiras,
olmos, carvalhos e bordos, cresciam
então as palmeiras, os bambus as
laurineas, as combre'.aceas, as apocy-
neas e as grandes leguminosas, hoje
confinadas nas calidas regiões tropi-
cães.

Nesses tempos as palmeiras tinham
se multiplicado era novos gêneros ;
ao passo que as algas eas dicotyledo-
neas marítimas se iam tornando mais
raras, os fetos diminuíam de propor-
ções e a massa das coniferas enfra-
quecia; apezar de encontrarmos ainda
seus restos nessa formação consti-
tuindo immensos depósitos de linhi-
tos.

Ao inverso do que vemos hoje, o
numero das espécies lenhosas supplan-
tava ao das herbaceas.

No decurso do periodo de que nos
oecupamos, a temperatura foi sempre
decrescendo de um modo bastante
sensível, como nol-o attestam os restos

vegetaes, que encontramos nasdiver-
gas camadas de terrenos então deposi-
fcados.

Os typos tropicaes furam,aos poucos,
ilesapparecendo das zonas temperadas,
sendo substituídos pelos que hoje ve-
mos nas regiões dos limites dessas
zonas coma torrida. A Groenlândia
era no começo do periodo mioceno
coberta de pinheiros, faias mag-nolias
e eyprestres; o.s bordos, [datauos e
tulipas cresciam na Islândia e em

Spitzberg;paizes que no fim do mesmo

periodo, privados de toda vegetação,

ficaram sepultados sob um lençol de

gelo.
Os belemnitas, ammonitas o hippu-

ritas desapparècera de entre os mol-

lusços cephaiopodes ; o ceritheum gi-

ganteum e o cardium porulosum,
conchas características do periodo
precedente, cedem neste o logar de

honra a outras que não existiam an-

tes, como a baianas crassus, a roslel-
laria pespèllicani e a pecten pleuro-
necles,

A fauna dos vertebrados de então
apresenta mui.-.aílinidadecom a nossa;
mas a esses gêneros análogos aos de
hoje ligavam-se também varias espe-
cies que, em tempos diversos, foram
desapparecendo, ou são apenas ainda
representadas por um ou our.ro typo
isolado.

As baleias se apresentaram então,
sendo uma das suas espécies, a dos
etodontes, provida de dentes; os gol-
phinlios e os lamantins continuavam a

povoar os mares, e as phocas repre-
sentavam a classe dos amphibios.

Os peixes pullulavam, e muitas de
suas espécies eram semelhantes ás
actuaes.

Dos pachydermcs vindos do periodo
precedentes vé-se ainda distinetamente
o paleotherio, mais ja differe sensível-
mente dos typos primitivos; algumas
de suas espécies pareciam-se cora o
nosso porco commum, e outras repre-
sentavam o javali mais fielmente que
os cheropothanios e os antelodons do
periodo eoceno.

Uma dessas espécies, o anUirdcothe-
rio, estabelecia uma transição dos
pachydermoá para os carneiros.

Viviam a seu lado ob brontotherios,
cujo craneo não media menos de um
metro de comprimento, e cujo focinhp
era sobremontado de dous enormes
cornos; os paleomys, os macrotherios,
os dinotherios e o ínararnuth ou ele-
phantes primitivo.

Desses animaes, notáveis por sua
corpulencia, o dinotherio, transforma-
ção do lophiodon do eoceno, tinha duas
gigantescas defezas na extremidade
anterior do maxilar inferior, as quaes
curvavam-se para baixo, como as dos
morses.

Por seus dentes molares esse animal
se approximava do tapiro e por sua
conformação do inastodonte e do ele-
phante, sendo porém maior que qual-
quer d'elles.Era um animal herbívoro
e pacifico, que vivia nas bordas dos
lagos e nas embocaduras dos grandes

rios elle desapparece com o periodo
mioceno, ao passo que o inastodonte
acompanha toda a formação plioçeiia
c. mesmo, com formas modificadas,
vai alem destes limites ; eo elepliante
vem ate os nossos ti ias.

Fm diversos pontos os solipedes já
se tinham mostrado, dominando o
typo hipparion, dotado de pequenos
dedos lateraes, indicando a passagem
do cuvallo para o rhinoceronte.

B>i*ei»rs«>

Proferido pelo Presidente da Federação
Spirita Brazileira na sessão commemo-

rativa de. 6 do corrente.

Senhoras. Senhores.

II. J. de Turk e Paulino Pires Falcão
são os nomes de dous illustres irmãos,
de dous valentes propugnudores das
idéias novas que, dobrados pelo peso
da idade e as fadigas de uma vida de
incessantes trabalhos, acabam de legar
á terra, o instrumento de progresso
(pie delia haviam recebido, remontando,
seguidos pelas bênçãos de seus comi-
dadãos e felizes com a satisfação de
suas consciências, á morada da luz
(! da verdade, donde tinham bai-
xado á terra para cumprir a missão
nobre de dar aos homens, um exemplo
dos dotes moraes que, só, podem elevar
a criatura aos olhos do seu Creador.

Partiram para a morada dos felizes,
onde seus guias, seus amigos espirituaes

os esperavam jubilosos, pelo triumpho
por elles alcançado nas lutas com os
dissabores e com as mil contrariedades
da vida.

São ditosos aquelles que partem da
terra,deixando uma memória venerada
ouvindo os louvores da sua consciência
pelo bem que fizeram aos seus seinclban-
tes, pelos ensinos que lhes legaram
uão só em suas palavras como em seus
actos. Não pode deixar de iinpres-
sionar-no.-. a rapidez, com que ultima-
mente temos visto deixarem a l na, eni

tão curto prazo, os spirítas mais con-
vícios, aquelles que, desprezando as

zombarias do mundo, nâo trepidavam
em fazer-lhc a mais publica confissão de

sua fé. Parece que os encarregados de
direcção do progresso da nossa hurnani-
dade estão chamando a si os espíritos ja

provados nas lides da vida terrena, afiiíi

que. retemperados e com instrumentos
novos e melhor dispostos, se reencarnar
em próximo futuro, para tomar parte
na luta gigantesca,q'ue já se acha empe-
nhada, entre os sectários das religiões
formalistas e os adeptos do culto, que
tem para templo único o coração dos
lieis; entre os propagadores da sciencia
sem Deus e sem futuro,e os que ensinam
que o homem caminha s nipre na cter-
nidade, passando por differentes vidas,
vestindo differentes corpos, habitando
differentes mundos, segundo os méritos
adquiridos,c avançando sem cessar para
a perfeição, cujo prototYpo é Deus, sem
nunca perder a sua individualidade, c
atigmentando sempre o seu cabedal in-
lellectual c moral com o fructo dos seus
trabalhos, dos seus esforços nessas suas
vidas suecessivas, e nas da irralicidade
que se interpõem aquellas.

A luta vai bojo titanica e sublime in
vadindo .o mundo inteiro, trazendo
elementos de conforto aos que suecum-
biain sob os golpes da duvida, derra-
mando torrentes de luz na alma dos
incrédulos, mostrando a futilidade das
Conseqüências falsas tiradas pela escola
materialista do estudo da natureza, c
fornecendo aos crentes a força neces-
saria para fazerem a propaganda das
verdades eternas, desses ensinos que o
Christo nos legara sob o véu da allego-
ria, porque os homens de então não esta-
viun nas condições de bem comprehen-
dei-os em toda a sua sublime gran-
dez a.

Sibeis o que é a morte do justo
daquelle que deixa a terra com a satis-
facão intima de liaver cumprido a missão
de que se encarregara ; ella é o liberta-
mento do pesado fardo da matéria, o
despeduçamento dos laços que forçavam
o espirito a arrastar-se, para progredir e
fazer progredir os outros, nos infectos
paus desta morada de dores e expiaçOes,
a que o homem foi forçado a descer por
suas faltas anteriores, por sua desohe-
diencia aos preceitos divinos. E', por
tanto, inútil pedir-vos que banaes de
vossas mentes todo o sentimento de pezar
toda a ideia de lueto pela separação
momentânea de nossos amigos que
partiram.

Trabalhemos para que, como elles,
possamos transpor alegres c calmos os
hurabraes da morte, sem que a nossa
consciência nos lamente por mal algum
(pie tenhamos praticado, por algum in-
fortunio que tenhamos deixado de
consolar, alguma lagrima que não
tenhamos buscado estancar.

Hoje, mais livres esem o empecilho da
matéria, elles poderão vir ter comnosco,
animar-nos com seus conselhos, inspi-
rar-nos sentimentos próprios para que as
possamos concorrer com a nossa pedra,
para a conslrucção do grandioso edifício
do futuro, templo esplendido e único
digno da magestade do Altíssimo.

A Federação Spirita Urazileira com-
memora hoje os passamentos dos nossos
irmãos e amigos H. J. de Turk e Paulino
Pires Falcão, aquelle sócio honorário e
este effectivo c fundador desta socie-
dade.

Deixai que vos convide a elevardes
commigo otosso pensamento ao Senhor
dos mundos.

« Senhor! Permitti que vossos hu-
mildes filhos da Federação Spirita Bra-
zileira ousam congratular-se com os
bons espíritos, por vós instituídos pro-
tiíctores do nosso planeta, pela volta ao
seu grêmio de dous de nossos irmãos,

que tanto aqui se esforçaram pela propa-
-ração dos sublimes ensinos que o vosso
Christo nos trouxe. Deixai que ousenur
implorar-vos a luz de vossa graça, para
todos aquelles que transitam por este

mundo, descuidados do fim para onde
avanção, desperdiçando os materiaes
cpie lhes offereceis para a preparação do
seu próprio futuro.

Nós vos pedimos, Senhores, a luz para
aquelles «pie nos combatem, o auxilio
de vossa graça para todos os que sucum-
bem nas lutas da vida, qualquer que seja

o cubo a que pertençam ; e a força pri-
cisa [.ara nossos irmãos em crença não

desfalleçain no desempenho da tare 5?
de que se encarregaram.

Está uberta a sessão.
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Noticiário

Bka7.il.—E.Hteve brilhante a coiife-
reucia feita a 27 do passado nesta
Corte pelo nosso illustre irmão em
crenças, o illustrado Sr. Dr. Henrique
Antão de Vasconcellos, sobre a refor-
ma da magistratura brazileira.

Assignàlaudo as causa? de seu aba-
timento e do desanimo dos que so
dedicara a essa carreira tão nobre,
uma das mais seguras garantias da
moralidade da nossa sociedade,indicou
ao mesmo tampo os meios a empregar-
se paraeleval-a á sua verdadeira posi-
ção. O orador foi muito applaudidò.

Estados Unidos.—No fim de um
sermão, em que manifestava grande
elevação de idéias e um liberalismo
raro, o Rev. Neuton perante um atidi-
torio numeroso, era uma igreja de
New-York, disse o segunite: «A cren-
ça do Christo foi que temos um pai no
êéu, que a nossa alma é immortal.
Tal foi também a crença de Confucio
e de Budha, e a que começa a preva-
lecer em nossos dias,-porque ella é
eterna e. verdadeira. Christo fallou ao
povo do reino de seu pai, composto
de muitas moradas, e onde mesmo'
0 que menos merece, tora ainda algum
repouso. A crença spirita. que se vai
tanto generalisando, é devida ás as-
pirações da alma humana para a
immórtalidade e ao desejo de conh s-
cer-se alguma cousa de positivo sobre
a vida futura. »

Não se tracta de uma simples aspi-
ração; o illustre pregador esqueceu-se
dos factos positivos, palpáveis e irre-
cusaveis que hoje nos vem demonstrar
a immórtalidade da alma e sua com-
municabilidade comnosco.

The WorWs Advance Thought con-
ta o seguinte acontecido com uma
senhora moradora em Villanette Vai-
ley, próximo de Salem, sectária de
uma das igrejas urthodoxas dos Esta-
dos Unidos e que nunca freqüentara
as reuniões spíritas: Uma noite viu
ella ao lado de seu leito a figura
perfeita de seu sogro ; chamou o ma-
rido, e disse-lhe o que estava vendo.
u. Impossível, retorquiti este; meu paiestá vivo. » « Morri, disse o phantas-
ma. No dia imraediato ura despacho
tellegraphico trouxe-lhe a noticia do
fallecimento de seu pai era S. Frnn-
cisco, na hora exacta em que se dera
a apparição. E! ura facto que se vai
tornando coram um, e que vai deraons-
trando de modo irrecusável a sobre-
vivência e communicalidade dos espi-
ritos.

Austrália.—Espera-se na Austrália
a visita do distincto naturalista e no-
meado spirita inglez, o Sr. A. Eus-
sel-Wallace, que tenciona fazer uma
serie de conferências neste ponto e, em
seu trajecto, nos Estados Unidos. Será
um louco, um allucinado? Não, Se-
nhores. é o naturalista Wallace, uma
celebridade universal,

França.—Na Revue Spiritc de Pa-
riz, de 15 de Maio ultimo, o Sr. J.
Tresorier publica o seguinte notável
facto de magnetisação á distancia,
feita por conselhos de um invisível,
que assim veio mostrar ao mundo, que
os que ja deixaram o corpo, muito
podem auxiliar aos encarnados era
suas investigações scientificas:

Achava-se o signatário do artigo da
Revue Spirite em. Araelie-les-Bains,
quando lhe pediram para niagnetisar
uma enferma, chamada Theresa, afim
de ver se por esse meio era possívelsua cura, cora que a medicina não
podia atinar. Magnetisadaa etnferina,
cahiu era estado sommambuiico, mas
começou a dar gritos e a mostrar-se
muito horrorisada. O magnetisador
ordenou-lhe conservasse a lembrança
do que estava vendo, para contar
quando despertasse. Despertada, ella

disse ter revisto a scena dolorosa da
agonia de seu irmão-Pedro. Fez o Sr.
Tresorier a evocação do espirito de
Pedro, eestesè manifestando declarou,
que fizera aquillo pára impressionar
Thereza e chamar-lhe a attenção
para a existência da vida 6l'aÍêm-ttl-
mulo, promettendò continuar a appa-
recer-lhe, mas sem intimidal-a.

De facto nas outras magnetisações
Thereza continuou a vol-o, mas tão
calmo e tão bello, que com isso se
tornava sunimameritefelize satisfeita.

Teve o Sr. Tresorier de retirar-se do
lugar, e o espirito aconselhou-o de
continuar as experiências do pontoem que estivesse, pois que o effeito
seria conseguido do mesra o modo.

De Alger á cerca de um quarto de
hora de distancia foram feitas as ex-
periencias posteriores com o mais
satisfatório êxito.

E' uma conquista de subido alcance
para o progresso moral da humanida-
de, porque por essa influencia á dis-
tapeia, pela oração pelos nossos ini-
migos podemos modificar-lhes os sen-
timentos que nos votam.

.No mesmo periódico attesta o Sr.
Menri Evette um importante facto de,
cura rápida offectuada pelo raagnè-
tismo em uma sua filha, de uma
angina (pie se mostrava rebelde aos
cuidados assíduos de um hábil facul-
tativo.

Ioda a imprensa'parisiense se está
oecupando das experiências feitas
nessa capital pelo Sr. Slade, celebre
medi um norte-americano.

Le Gaulois descreve os trabalhos de
uma das sessões a que asistiu um dos
seus redactores- Os assistentes se
achavam assentados ao redor de uma
grande mesa, sobre a qual dc-scança-
vam duas ardosias presas por uma
dobradiça e encerrando um pedacinho
de lápis. Todos examinaram as ar-
dosias que eram novas : depois do que
o médium segurou-as e apoiou-as no
hombro de um dos presentes, e iinrae-
diatamente se ouviu o ranger do at-
trito do lápis sobre as lousas. Quando
nada mais se ouviu; abriu-se o apa-
relho, e encontrou-se escripto o se-
guinte: « 0 spiritismo, ha ja tanto
tempo redicularisado e calumniado,
triumpha aos poucos de seus detrac-
tores e em breve terá o mundo inteiro
por adepto. ».

Deram-se depois outros factos de
respostas particulares, que não podiam
ter sido preparadas de antemão por
qualquer meio arteficial.

Bkloica.—O Moniteur Spirite et
Magnctique de Bruxelhas, de 15 de
Maio ultimo, traz um estudo impor-
tante sobre o desenvolvimento do
spiritismo nas duas Américas, predo-
minando a parte phenominal na Ame-
rica septentrional, e a doutrinai na
meridional. O auetor do artigo attri-
bue a differença á natureza das raças,
que formam o fundo das populações
dos dous grandes continentes, crendo
que o grande numero de médiuns de
effeitos pbysicos dá America do norte
é devido, segundo o pensar de alguns
sábios geólogos, as emanações gazosas
dos terrenoscarboniferosdesses paizes.
Com um celebre chimico de Londres
nós, cremos que. a differença é antes
devida ao espirito das raças que ha-
bitain esses paizes; mais pratico e
positivo na raça saxonica, mais so-
uhador e poético na latina.

Allemanha.—Conta o Licht mehr
Licht o facto de um médium que todas
i '- noites via uma sombra indecisa
vagando ao redor delle. Não era uma
allucinação, porque dous cães tani.
bem viam alguma cousa, enfure.
ciam-se e avançavam sobre a sombra.

Sabemos que os irracionaes, prin-cipalraente o cão e o cavallo, são

videntes, o que ja está demonstrado
por numerosas experiências; portantonada ha de admirar-se nessa circuhs-
tancia, que só serviu para provar quenao se tractava. de umá allucinaçãod'» médium.

G que encontramos, na noticia a
que nos referimnyl, raais digno de es-tudo éo facto de declarar um espiritoevocado, que essa sombra era o espi-rito ne „,n cao qae pertenc.eni a0médium.

Terá o espirito do irracional,
quando separado do corpo, a lucidez
precisa para buscar aquelles a quemserviu na vida e se lhes manifestar'?
Será isso por elle feito incohciente-
mente e somente em conseqüência da
continuação de sua. sViupatliia ao
homem, depois de.seu desprendimento
de matéria? São questões ainda poucoestudadas e que merecem sel-o.

i Inglaterra.—A sociedade de estudos
psychícps de Londres publicou o (.t"
volume de seus Proccedinys, continu-
ando a penetrar desassombrada nos
domínios dos phenomenos obscuros,
conhecidos commumente com o.s no-
mes de psychicos, mes me ricos ou es-
piritualistas. Os nomes dos Srs. Bof-
rórr Sfcewart, Stainton Moses, ( pre*i-
dente da sociedade spirita de Londres),
bispos anglicanos de Cai lisle e Ripou,
o professores F. Barrei, Eíenry Si-
dwick, Arthur Balfour, R. Horlíad,
H. líutton, IL Stone, Heusleigh
Wedgwood Esqueireselord Rayleigb,
que estão á lesta de taes estudos, são
garantia segura de sua seriedade e
alta importância.

Noruega. —O Spiritismo começa a
ser estudado seriamente em CÍiris-
tiania; ao mesmo tempo em que os
Srs. L. Baile, jurisconsuito B. Tans-
enson e II. Storjoharn traduzem O
Céu e o Inferno de Allaukardec, foi
ahi fundada a primeira sociedade
spirita ao 1o de Abril ultimo, con-
tando-se entre os fundadores damas,
negociantes acreditados, homens de
lei e estudantes de direiro e medicina.
Esse novo centro de luz espera em
breve publicar uma revista.

Que Deus a auime era sua empreza.

S

A iutelligciieia do* animaes

Na Revue Scientifique de Pariz de
8 de Maio ultimo publicou o Sr. B.
Bali um artigo, que nos chamou a
attenção sobre esta importante questão.Diz elle que, sahindo a passeio nos
arredores de Londres, por uma inanhan
muito fria, com algunsamigos e acom-
panhado de vários cães, quasi todos de
pequeno talhe, cora excepção úe dous :
um dogue e uni terra-nova, aconte-
cèu-lhes passar por juncto de um
pântano coberto de gelo. O.; cãesinhos
laiiçarám-sé log*o sobre, o gelo sem
iuconviniente algum ; mas o dogue,
querendo imital-os, correu o risco de
morrer, pois a crosta solida não lhe
ponde resistir ao peso e quebrou-se.
Nesta triste conjunetura, conseguiu
elle segurar-se ao extremo de um pau,
que alli se achava ; mas isso de nada
lhe serveria, se o terra-riova, que até
então estivera quieto expectador, não
tivesse avançado com toda a precáu-
ção e, segurando no outro extremo do
páu, não o fosse cautelosamente arras-
tando pára a terra firme.

« A previdência, a prudência e o
calculo, diz o citado auetor, se mos-
trara de um modo evidente nesse acto,
tanto mais notável por ser absoluta-
mente espontâneo. Os animaes, com
effeito, são susceptíveis de educação,e
sua intelligencia se pode devenvolver
com o contacto do homem ; mas é ainda
mais interessante seguir-se sua evo-
lução pessoal, e certificar-se do que
ellessãocapazes de tirardesi mesmos.»

Como este, ha milhares de factos
que demonstram-n'os, a não deixar

duvida, que os animaes são suscepti-
véis de se desenvolver intellectual-
mente, e perder certos hábitos de
ferocidade que possuem no estado
livre,

As opiniões são muito divididas
sobre essa questão da intelligencia
dos animaes; uns admittindo que não
ha entre o racional e o irracional
limite algum apreciável, porque é
insensível a gradação dos orangos,
chinpanzês e gibbons para os buchi-
maus o. os selvagens da Nova Zelan-
dia, ^outros sustentando até que o
irracional não tem alma.

São opiniões extremas e exageradas.
Com Plutarco, Lactancio, o Corâo, S.
Francisco de Assis, Montaigne, Reau-
mur, Da Fontaiue, G. Leroy, F.
Cuvier, e ura sem numero de natura-
listas, philosophos e pensadores, nós
cremos que o animal tem o mesmo
principio intelligente do homem, mas
em um estado muito mais imperfeito,
muito menos desenvolvido. Elles pen-sara; raciocinam, recordara-se; mas
todas as suas idéias são encerradas em
ura circulo mais limitado que as
nossas; referem-se todas á sua vida
presente. Elle é incapaz de elevar-se
á concepção de idéias abstractas.

Ao estalar a tempestade o animal
esconde-se com medo do barulho, era
cuja causa elle não pensa ; é o desço-
nhecido qne o fere e aterrorisa; o

| selvagem, tnesmo o mais embrutecido,
não se [imita a fugir ; elle busca em
sua acauhami intelligencia a causa
do facto, e acredita qne é uma forca
estranha que se manifesia, que ó o
Pai do céu que está zangado com os
homens, pensamento notável por sua
sublime singeleza natural. Não ha
selvagem, por mais atrazado ua escala
do desenvolvimento social, que não
tenha uma religião, que não creia na
existência de forças invisíveis, capa-
zes de fazer bem ou mal aos homeus.
Juncto aos restos fosseis do homem
quaternário se encontrara talismans
e amuletos, que nos demonstram quedesde a aurora do seu apparecimento
ua terra, ja o homem cria em alguma
cousa, sentia necessidade de tornar-se
grato ao poder desconhecido- quedirige o.s destinos do mundo. Seus
mortos desciam ao sepulcro acompa-
nhados de seus utensis de caça, signal
evidente de sua crença na vida
dalém-tumulo. São idéias que o. irra-
cional não possue, mesmo nos grausmais elevados da escala.

A esta questão se prende uma outra
de não menor importância: terá o
animal a responsabilidade moral de
seus actos perante Deus? Cremos quenão ; a responsabilidade moral se ba-
seia no conhecimento do dever, prin-cipio absoluto que elle não conhece,
visto que sua intelligencia não se podeelevar á concepção de idéias abstrac-
tas. Se castigardes a um cão que furta,
elle poderá deixar de furtar; não porsaber que aquillo é um mal, mas
por medo ao castigo.

O animal se limita a pôr em pratica,aquillo que aprendeu nesta vida, ou
nas que a precederam, do que elle
conserva uma reminiscehcia, que os
homens chamaram instineto, conheci-
mentos que para elle s,ó se referem á
vida material. São seres que envolúem
na escala indefinita das transforma-
ções, para attingir ás condições em
que terão o dom completo do livre
arbítrio e a responsabilidade moral
perante Deus.

Até esse ponto elles sò tem respon-
sabilidade perante o homem, que ó o
encarregado de sua educação. O ho-
raèra é o seu mestre; o homem é o seu
deus.

O homem 1 Como, porém, tem elle
coinprehendido essa elevada missão?
As sociedades proc te toras dos animaes
hoje, estabelecidas por toda parte nos
demonstram, que houve necessidade
de pôr-se altura paradeiro ás cruel-
dades por elle praticadas contra os
inoffensivos brutos.
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/ Minhas senhoras, meus senhores—

Quiz a sociedade Federação Spirüa

Brazileira que o mesmo orador, que

no anno próximo findo fechou o 
çyolo

das conferências sobre o Espiritismo,

fosse o mesmo que hoje encetasse a

nova serie de suas conferências.

Eu me felicito pela designação, que

de mim fizeram os estudiosos cultores

da novíssima sciencia-, ainda mais;

julgo que a escolha, qne sobre mim

recahio, foi a mais acertada, e que

melhor não poderia ser...-

Acaso por estas palavras supporeis

que um assomo de orgulho inaudito

me cegou ao ponto de declarar que

deveria eu ser o primeiro entre tantos,

dignos e illustrados companheiros ?

Não, meus amigos. Ainda que por

uma infelicidade lamentável nutrisse

tão repugnante vaidade, eu teria o

tento de occultal-a sob o véo de uma

falsa modéstia.
Mas porque, porque me applaudo,

porque folgo de haver sido escolhido

para fal.lar era primeiro lugar . .?

Eu vol-o digo sem demora.
- Antes que o sol brilhante se ostente

em todo o explendor no horisonte, o

céo se matisa de rosicler ; o arrebol o

precede; antes que de uma fonte

recem-aberta, rebentem águas crys-

tallinas, os primeiros jorros são im-

puros e turvos ; antes que a arvore

frondosa e gigantesca expanda nos

ares os seus exparaveis,a microscópica
semente encerra os elementos da fu-

tura grandeza daquella.
Eu represento o arrebol precursor

de constellação fulgente, que logo

depois de mira virá encher de luz este
recinto ; eu figuro a fonte recém-
aberta, cujas primeiras águas, turvas
e impuras, serão seguidas pelos crys-

tallinos jorros de ura verbo convin- |
cente ; eu sou a tenmssima semente,

que lançada neste fértil chão desap-

parecerá, transformada na arvore co-
lossal, cujos ramos e troncos são sym-
bolisados pelos oradores, que teem
de me sueceder.

Eis porque foi acertada a vossa

escolha; eis porque me felicito de

haver tido esta precedência : o fumo

deve preceder á labareda, e não a

labareda ao fumo, Non furnum ex

fulgore, sed exfnmo dare lucem.
Fui convidodo para fazer uma con-

ferencia sobre o Espiritismo. Mas o

que éuma conferência? Todos o sabem;

é um colloquio, é uma conversação,
uma practica familiar sem a solem-
nidade do discurso acadêmico.

Nem para este seria próprio o lugar

e a occasião ; nem tão pouco seria eu

o mais competente.
Conversemos, portanto familiar-

mente; pertencemos todos k grande
família humana ; somos todos irmãos,

e como taes, devemo-nos reciproca-

mente ajudar physica, moral e intel-

atualmente, f

Aquelles, que por um motivo qual-
quer não tenham idéa alguma do as-

suiupto, do qual me vou ocetipar, que
me ouçam, e recebam de minhas

toscas palavras a noção do objecto,

sobre que vou discorrer; os que a

cerca do poneto em discussão tiverem

ideas errôneas, e falsas, que as corri-

jara, e dissipem, dignando-se de at-

tender á sinceridade da minha expo-

sição.
0 Espiritismo não é, como insidio-

sameute propalamos seus adversários,

uma doutrina subversiva; não se ro-

deia de mysterios, de symbolos, de

relíquias, de amuletos, e de tàlis-

maus ; repelle todo esse cortejo eappa-

rato de superstição ; e só quer por

armas a razão esclarecida, e despida

de preconceitos.
O Espiritiamo tem por base iuaba-

lavei, e como chave mestra para ex-

plicar os phenomenos naturaes, a

existência de uma Força inercada, em

virtude da qual tudo existe, tudo se

move, tudo vive, e tudo se dirige.

Em uma palavra, o Espiritismo não

nega, como o atheisrao, e o matéria-

lisL, a existência de Deos; nem tão

pouco procede, como o positivismo,

que declara não negar, nem amrmar

que Deos existe. - Não,meus senhores,

o Espiritismo crê, e confessa a exis-

tencia de um Deos creador, e director

do universo, por cujas immutaveis

leis é governado o mundo physico e

moral.
O Espiritismo crè,e confessa a exis-

tencia da alma, como um principio
director de cada homem, e indepen-

dente da matéria.
O Espiritismo prova experimen-

talraente essa existência de modo

tão incontestável, que os adversários

não lhe podendo negar a evidencia

das provas, pretendem explicar as

manifestações d'além-tumulo, como

intervenção e artificio do diabo'...

O Espiritismo crè na existência de

Jesus, o Christo, venera-o, e acceita

a sua puríssima doutrina ; a sua pu-
rissima doutrina, notae bem. sem as

interpretações,que variaram de século

para século conforme os interesses
mundanos, que dirigiam as grandes
corporações, denominadas Concilios.

O Espiritismo proclama, e adopta
a moral pregada ^pelo Christo ; abo-
minar o egoísmo, e o orgulho (as duas

principaes fontes de todas as desgra-

ças humanas) preceitúa a caridade, o

amor do próximo, e ensina que os
homens, segundo manda o Evange-
lho, devem todos unir-se, como ir-

mãos, que são, e filhos do mesmo Pae

celestial.
Eis em sua synthese a mais resu-

mida as bases, em que se funda o Es-

piritismo, ou como era Inglaterra, e
nos Estados-Unidos se diz—Modem
spiritualism o Espiritualismo mo-
demo.

Dizei-me agora, com a mão na
consciência, uma doutrina, que se
firma em taes bases, pode e deve ser
chamada seita de idiotas, e loucos ?..•

existência, na independência, ua es-

pir i tua lidado, e lia sobrevivência da

alma de cada homem, dando dessa

sobrevivência provas irrecusáveis,

seguir rigorosamente os preceitos
moraes do Christo, taes como estão no

Evangelho, è ser louco, ser idiota,

ser impio ?!,..
Porque perseguir nina tal doutrina,

e seos sectários V Porque lançar-lhes

injurias e impropérios ?}.._.. Deve o

Espiritismo ser responsável pelos
abusos, que em seu nome praticam
homens fanáticos, ignorantes, o as-

tutos?!.*.
Ao Espiritismo, que é o Christia-

nismo em sua pureza, como acabaes

de ver, apódos e perseguições ; mas

o atheisrao, o materialismo, e o posi-
tivismo que campeiem triumphantes,

e que sejamos seus chrypheos tracta-

dos até comdistincção!...Ohl cegueira

humana !..'..
Mas esta mesma guerra,esta mesma

perseguição, essas injurias são mais

uma prova da verdade da nova scien.

cia.

Crer inabalavelmente em Deos ; na

A raça dos phariseus é inextingui-
vel,e se reproduz em todos os tempos,
e em todos os paizes. Quando surgio

a doutrina do Christo, foi repellida

pelos que não queriam adrnittir as

verdades por elle ensinadas, por irem
de encontro ao seu modo de ver, e aos

seus interesses mundanos : mataram o

proclamador da idéa, julgando que
matavam também a idéa.Insensatos!...

ignoravam que o sangue dos martyres

de uma idéa fecunda maisjrapidainente
essa idéa 1...

Dizem os detractores do Espiritismo

que elle é contrario a religião caibo-

lica.
Espiritismo nada tem que ver

com a religião catholica ; nem cora

qualquer outra religião : é uma scien-

cia philosophica ; por outra, é a mais

adiantada philosophia, que abran-

gendo o conhecimento das cousas di-

vinas e humanas, tracta de Deus, da

alma, dos phenomenos psychologicos,
dos deveres do homem para com seu

semelhante, e para com DeoH, seu

creador; e nesta ultima parte, que
constitue a moral desta philosophia,
segue á risca e sem discrepância a

moral ensinada pelo Christo, tal como
se lè nos Evangelhos.

0 Espiritismo é a philosophia na
sua mais lata accepção; e não uma
religião, que não é, nunca foi, nem

jamais será, O Espiritismo não tem
templos, nem altares • não tem sacer-
dotes, nem pontífices; não decreta
bullas, não prescreve formulas, não
concede indulgências; não tem cere-
monias especiaes, cabalisticas e rays-
teriosas; não celebra casamentos ;
não arranca os segredos de cada
homem ; não emprega uneções, iieui
ablucões ; não usa de exorcisraos e
esconjuros para tirar o diabo do corpo;
não faz sacrifícios, nem cruentos, nem
incruentos; não impõe a sua doutrina;

não estabelece como lei que fora do

E?piiithnso não ha salvação; não

creou, noni creará jamais corporações
poderosas para exercer pura inquisi-
ção sobre o fn alo de pensar do cada
homem, condemnahdò-os ao fogo, ou
a outras torturas ; e finalmente o Es-
piritisn'.o, que é uma doutrina philo-
sophica, não forjada por este, ou
tiqnelle sábio ; mas pela communica-
ção dos espiritos desencarnados, que
era todas as partes do inundo se teera
manifestado, estuda de accordo com o
progresso das sciencias os phenomenos
pliysicos, psychologicos e moraes, se-
gundo o que lhe dictarara esses espi-
ritos, e lhes foi communicado pelos
médiuns.

A consolidação de taes communica-
ções é o que constitue o corpo escripto
dessa doutrina philosophica.

Eis o que é o Espiritismo, ou o
moderno Espiritualismo.

(Continua).

Quando se quer passar da physica
do cérebro aos phenomenos da cons-
ciência, esbarra-se cora o incompre-
hensivel.Dizer que os estados da cons-
ciência são produzidos pelo arranja-
mento das moléculas do cérebro, ó
afnrmar o que se não pode conceber.

J. Tyndí.ll,

HEMIOIIANDUII

Aquellas pessoas que desejarem so

iniciar no conhecimento da sciencia

Spirita devem seguidameute ler as

obras de Allan-Kardec constando da

relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral ) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontram-se

na Livraria Garnier.
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Boje terá lugar n terceira
conferência da seguida serie
das confereneias spiriticos
organlsadas pela iVcdernetío
Spirita Brazileira : oecu-

pando a trihuua o lllm. Sr.
Br. A. Uc2ei'i'a de Meneses.

Pompeia e IlerculanuBU

0 viajante curioso que calca o solo
famoso, donde outrora as águias ro-
manas desprenderam seu võo para
avassalàr o inundo, não pode resistir
ao invencível desejo de visitara velha
Campania, cujo clima ameno e doce,
e cuja fertilidade espantosa foram
outrora poderosos incentivos para a
cúbica dos differentes povos, que fio-
recsram na península. Ahi empe-
nharam renhidas lutas os Latinos, os
Gregos, os Etruscos, os Samnitás, os
Carthaginezes e os Romanos; mas
sempre os vencedores pagavam bem
cara a sua victoria; porque a molleza
e as delicias da vida bem de pressa
lhesenervavamos corpos,tiravam-lhes
toda a energia para conservar os
thesouros com tanto trabalho adqui-
ridos; e os entregaram, sem animo e
sem forças, aos novos inimigos que se
lhes apresentavam.

Estabelecido o domínio romano na
Itália, a Campania se cobriu de jardins
e moradas de recreio dos orgulhosos
senhores do mundo antigo. A oeste
desse paiz, banhado pelo mar Tyr-
heno, se encontra o golfo de Napolis,
entre o cabo Mesena ao noroeste e o de
Campanella ao sueste, medindo 31
sobre 22 kilòmetros, de 11111 aspecto
imponente e pictoresco, tendo na en-
trada as virentes e formosas ilhas de
Ischia e Capri, e ao fundo o Vesti viu,
cujo cume se eleva a 1:020 metros.

Faltam ao homem os recursos, nem
a palavra nem o pincel poderão re-
produzir, conservar as impressões que
assaltam de momento, aquelle que
contempla o panorama esplendido
desse golfo margeado de cidades udor-
nadas de bellissimas obras d'arte, nas
horas em que a lua se eleva 110 firma-
mento, prateando a branca esteira de
escuma que, em todos os sentidos,
traçaln mil gondolas, movidas ao
compasso cadenciado de molodiosas
barcarolas, nas águas azuladas onde

se vêm tambem reflectir os fogos fan
tasiicos do rubro peniiacho do Ve-
£UVÍ0.

Ahi se voem a bella Napolis,
outrora Parthehòpô, e descendo para
o sul, Resina, Torre de Annunziata,
Portice e Castellamare, nos lugares
onde ílorecerum Herculanum-, Pompeia
e Stabia, cidades famosas onde os pa-
trictos romanos tinham reunido, tudo
o que o Oriente havia inventado de
mais luxuoso o rico, tudo o que lhes
podia tornar a vida terrena uma cadeia
ininterrompida de requintados gozos.

Palácios riquíssimos, maravilhosos
trabalhos de esculptura e architectura,
therinas, circos montinientues, jardins
sem conta, passeios deliciosos, tudo
etnfiin que podia amenisar n vida dos
ricos, abi se achava accumulado; ao
passo que a classe pobre, a mais nu-
morosa, vivia esmagada sub o peso
dos mais rudes trabalhos, e em escuros
antros se acharam encerrados áquelles
que, pelo único crime de seu vigor
muscular, eram destinados ao circo
dos gladiadores, instruíam-se na arte
de morrer ou matar com graça, para
passatempo de seus cruéis senhores.
Sempre o mesmo, homem eventual-
mente possuidor do poder e da fortuna
facilmente esquece a sua origem com-
mura, e torna-se o oppressor e o al^oz
dos que se acham em posição mais
humilde, suppondo-se até com o di-
reito de vida e morte sobre estes!
Incançaveis trabalhadores de um fu-
tu.ro de desditas para si propriose para
áquelles a quem envenenam com o seu
pernicioso exemplo 1

Ü Vesuvio era um vulcão extincto;
apenas alguns auctores citavam que
em tempos muito idos, 12séculos pas-
sados, elle estivera era actividadé.
Toda a encosta e, mesmo, o vértice da
montanha, estava coberta de planta-
ções, habitações esplendidas e formo-
sissinios lagos.

Roma era então a senhora do inundo,
mas transpondo a sua barreira na-
tural, ella tinha recebido de todos os
pontos submettidos idéias novas, usos
e costumes, que vieram produzir em
:-eu seio uma desordem indiscriptivel.
Todos os deuses ahi tinham altares,
todos os cultos sacerdotes; mas a re-
ligiôo real, aquella que se resume na
elevação da alma ao poder creador,
qualquer que seja o nome que lhe
queiram dar, aquella em que a inspi-
ração do alto attenúa os effeitos do
egoismo, do orgulho, da inveja e da

ambição, tinha desapparecido: Sob
o frio manto do forraalismo do culto
externo reinava a descrença geral,
reinava o scepticisnío, prelúdio infal-
liv.el das grandes revuluções políticas
e religiosas.

Deus porém, que, vela sempre pela
¦sorlc de seus filhos, preparava grandes
acontecimentos, e no humido e teue-
broso seio das catacumbas de Roma
os christãos,victiinas das mais atrozes
perseguições, faziam numerosos pro-
selytos, preparavam o pharol que
tinha de illuminur o mundo.

Começava o reinado de Tito, o des-
truidor de Jerusalém. Ja por varias
vezes, durante um periodo de 1(5
annos, o solo da Campania, sob o im-
pulfc das matérias ignens que oc-
eu para o interior do nosso planeta,
tinha estremecido, como avisando os
habitantes de um perigo eminente; ja
varins cidades tinham sido quasi ar-
minadas por tremores de terra, entre
ellas Pompeia e Herculanum; mas
o homem facilmente se habitua com
tudo; e ura perigo continuado afinal
só attràhe o seu desprezo.

Todos estavam descuidados, en-
tregues aos gozos e aos trabalhos habi-
tuaes da vida, quando, a uma hora da
tarde de 23 de Agosto de 79, fez-se
ouvir um estrondo horroroso, acompa-
nhado de violento tremor de terra. O
sol desappareceu sob espessa nuvem
de cinza, terra e fumo; o mar aban-
donou as praias fundamente agitado e,
descendo pelos flancosdo Vesuvio, rios
de fogo e lama alastraram o campo e
invadiram Herculanum, emqüahtò
uma chuva de pedra e cinza npagava
da face da terra todos os vestígios de
Pompeia e Stabia.

Que de victimas abi ficaram sepul-
tadasl A historia não o diz. O que só
se pode avançar é que a sua agonia
foi curta. Surprehendiuas, ellas ca-
hiram logo asphyxiadas pelo fumo e

pelo pó, e grandes e pequenos, pobres
e ricos, senhores e escravos, nivelados
ante a imponente magestade da morte,
deixaram a vida quasi sem pensar.

Surprehendido, a seu turno, á vista
dessas catastrophes medonhas, em que
milhares de seres passam da vida á
morte com a rapidez do raio,em que os
mais primorosos monumentos ergui-
dos pelo homem,para perpetuar a sua
memória entre os vindouros, somem-se
110 abysmo do nada, o pensador ergue
sua mente aos céus, como procurando
ler nelles os secretos desígnios da

Providencia, que assim feriu indis-
tinetamente numerosas populações.O homem não tem o direito de quei-xar-se: sobre os lugares mesmos em
que lbram sepultadas Herculanum,
Pompeia e Stabia, se elevam hoje
Resina, Portice, Torre Ammunziatá e
Castellamare, apezar das ameaças
constantes do Vesuyip !

A morte?! A quantos infelizes não
é <dla então um consolo aos seus tão
pungentes soffrimentos I Termo de
nossas provas e expiações, ella não é
mais que a entrada na livre vida do
espaço, i^na conseqüência natural da
vida terrena.

No leito dourado do rico senhor, na
encherga do pobre, no campo da ba-
talha, sobre as lages da rua, ella é
sempre a mesma; é sempre a termi-
nação da nossa peregrinação terrena;
e depois delia?... Deus e a eternidade I

Üm espirito sem corpo mesmo flui-
dico, seria um disertor da ordem uni-
versai.

Luiunitz.

Conferência

Esteve muito concorrida a canfe-
ívnc.ia realisada a 15 do passado, no
salão da Guarda Velha, pelo nosso
illustre irmão em crenças, o distineto
advogado deste foro, Dr. Henrique
An tão de Vasconcellos. Em seu dis-
curso, que durou mais de uma hora,
o orador, varias vezes inlerrompidido
pelos applausos do audictorio, de-
mOnstrou a injustiça com que são
repellidos os phenomenos spiriticos,
como impossíveis e sobrenaturaes, por
áquelles mesmos cujas crenças se ba-
seiam em factos da mesma ordem, que
por idêntico motivo podiam ser cias-
sificados de, impossíveis e sobrena-
tura es.

Discorreu brilhantemente sobre a
importância dos ensinos spiriticos, nos
quaes a credita ver a sublime religião
do futuro, a taboo de salvação offere-
cidaá humanidade, no meio da lueta
horrenda em que ella se esta deba-
tendo.

Sua conferência, requissima de cita-
ções históricas e elevados conceitos
philosophicos, expressa em uma lin-
guagem enérgica e beilameute ima-
ginada, mereceu-lhe prolongados ap-
plausos, ao descer da tribuna.
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Em seu numero de "2<S de Maio ül-
timo, publicou o Echo do Sul, impor-
tante jornal da nossa província do
Rio Grande do Sul, um estirado artigo
contra o Spiritismo, em resposta a
outros que alli tem publicado o nosso
distincto amigo, o Sr. dTerculatio
Forte.

Acreditamos que o articulista argu-
menta com convicção segura, por isso
daqui, de tão longe, vamos dar lhe
ligeira resposta.

Começa elle dizendo que conhece o
Spiritismo e o julga, em face das sei-
encias positivas, uma bella extrava-

gancia da imaginação ; idêntico a uma
dessas tantas seitas fatalistas que tèm
dominado o Oriente desde a budhismo
até o máhometismo.

Desculpe-nos; mas o articulista não
conhece o Spiritismo, pois para isso
não basta ler-se, como se lè um ro-
raance, as obras de Allan-Kardec. O
articulistai en essas obras, como con-
fessa-o,mas não buscoua profundarllies
os ensinos á luz da razão calma e sem
prevenções; não tratou dè descobrir
se na pratica eram elles justificados
pelos factos.

O que chama sciencia positiva ? A
palavra positiva era empregada pór
Comte e outros illüstres chefes positi-
vistas como synonima de verdadeira.
Os modernos, os novos discípulos dessa
escola limitaram-lhe, porém, o sentido
admittindo que ella só se applica aos
phenomenos apreciáveis aos nossos
sentidos, e tornando-a assim synonima
de sensualista ou materialista.

E' necessariamente neste sentido
que a empregaes, é nelle que vos
vamos responder. Vejamos se a escola
positivista deve repellir o Spiritismo.
Grande numero de sábios, naturalistas
distinctos, academias inteiras, com-
postas dos luminares da sciencia do
nossoseculo, estão experimentalmente
investigando os phenomenos spiriticos,
ja havendo concluído ser uma verdade
incontestável a communicabilidade
comnosco dos espíritos, daquelles que
viveram ao nosso lado; que esses seres,
que ainda escapam á apreciação dos
nossos sentidos grosseiros, podem
actuar sobre os objectos materiaes, er-

guendo do solo pesados corpos, trans-

portando outros de um para outro
lugar, aiinuticiando-nos sua presença
por golpes liados no tecto. no soa'lho,
nas paredes, nos inoveis de nossas
habitações; demando sobre os nossos
sentidos, a ponto de se tornarem visi-
veis, de nos fazerem ouvir s ms, sentir í
cheiros, etc, ou pela condensação de
seu perispiritoiijunctaudo-lhe os llui-
dos pesados que encontram ua atmos-

phera, ou pelo augmeuto da sensibili-
dade dos nossos organs em virtude de.
uma influencia magnética por elles
excercidá. Intelligentemente elles nos
siiggerein idéias boas ou mas, racio-
naes ou extravagantes, cabendo á
nossa razão escolher o que fòr bom.

A' vista disso,poderáutn positivista
condem na o spiritismo, demonstrado
hoje por factos palpáveis, e de uma
veracidade incontestável? (Oremos que
seu juizo será precipitado e impru-
dente.

K u uda do na dou tri nado Christo,esse
maior dos luzeiros da humanidade, o
Spiritismo nos diz que o nosso futuro
será uma obra dos nossos actos. Onde
descobriu o articulista o fatalismo
nessadoutrina? Deixai que vos digamos
ainda (pie mesmo o budhismo e o ma-
honie.tistno aconselham a pratica da
caridade sem limites, ensinando que
delia procede a nossa felicidade futura.
Files não são, pois, tão fatalistas,
como os julgaes. O maliometisino só
admitte como fatal o momento da
morte, invento de Maliomet, como
anua de guerra, para tornar seus
sectários destemidos nos combates.

Dizeis (pie repelUs como sobrena-
tural a communicabilidade dos espi-
ritos, de cuja inâuencia no curso
lógico dos acontecimentos humanos
acreditaes, que Àllankardec pretendeu
estabelecer a crença. -Será sobrena-
tural uma cousa que existe na natu-
reza, e está sujeita á.-. suas leis eternas
e invariáveis? uma cousa que em todos
o.-? tempos da vida da humanidade se
impoz á attenção dos homens? uma
cousa que em todos os tempos contou
seus adeptos aos milhares no seio de
todas as classes da sociedade? Onde
achaes o limite entre o natural e o so-
brenatural ? Deixai que vos digamos,

que essa existência do sobrenatural é
iimabellaextravagancia de vossaima-
"•inação o Allan-Kardec nãoinventou
0 Spiritismo, reuniu era um corpo de
doutrina com um critério admirável os
ensinos, que até ahi estavam dispersos

pelo inundo, coordenou 03 trabalhos
obtidos em diversos centros, e offereceu
aos seus irmãos da terra essas obras,

que constituem um dos maiores le-
gados que deixaremos aos posteros.

O Spiritismo não repelleos processos
da razão, nem é infenso á analise e ao
exame, como avançaes; ao contrario,
elle nada aceita que não seja saneio-
nado pela razão, baseada no exame e
na analise,

Dizeis que o Spiritismo não é uma
verdade, porque Buclmer aílirma que,
morto o corpo, o espirito se desfaz no
espaço. Que milhares de opiniões de

homens eminentíssimo do passado e do
presente vos poderíamos citar, contra
dictando essa aílirinação? mas o espaço
nos falta e só citaremos L1 Bnchuer

que diz: « Se conseguirem demonstrar
a existência de um principio espiritual,
independente do corpo, contanto que
ei o não esteja em opposição com as
conquistas da sciencia, devem os
houimis de sciencia agradecel-o. »
Vede qüe, mais modesto que os que o
citam, elle nãorepelle a possibilidade.

Dizeis qtieoracionalismo conquistou
o mundo da intelligeiicia. <c Não com-

preheudetnos então porque conibateis
o Spiritismo, a doutrina philosophica
mais racional que até hoje tem appa-
recido.

Afinal dizeis que o Spiritismo não
dá a razão dos phenomenos espantosos,

que allirinani se produzir eín suas
sessões.—Nós poderíamos pergun-
tar-vos, se pode fazer tal aeciisação á

qalquer philosophia o sectário da es-
cola que se limita a estudar os factos
isola 1 is. sem se importar com a sua
filiação, desprezando a causa, primeira,
sem a qual a existência do mundo fica
sem explicação. Se a palavra acaso
é a panacéa para todas as duvidas que
tendes sobre a suecessão dos pheno-
menos naturaes, porque exigis que as
outras escolas vos expliquem tudo.
Apezar disso vos diremos: se lordes
com cuidado as obras de Àllankardec,
tereis a explicação desses factos que
chamaes espantosos, masque para nós
são simples, por sabermos como elles
se produzem.

O Spiritismo, comquanto se oecupo
do estudo de phenomenos que desde os
começos da humanidade se deram no
inundo, é ainda novo como sciencia,

porque data de muito pouco tempo o
seu estudo conforme as regras da mo-
derna investigação scientifica. Estaes
em erro suppondo que o Spiritismo
vem destruir as outras religiões; seu
fim écompletal-as, explicando aquillo

que ellas receberam da revelação e
impozeram como dogmas aos seus
adeptos.

Elle não teme a luz, porque a luz
é para elle a vida; não se receia dos

progressos das sciencias, porque nunca
estas chegarão a obscureeer a sublime
moralidade e grandeza dos princípios
do amor de Deus sobre todas ás cousas

e do próximo como da si mesmo, fundo
de todos os ensinos do Spiritismo,
como pura doutrina christan.

B<'«eío meriiniiimico*

O Jornal do Commercio, o maior e
um dos melhores organs do nossa im-

prensa diária, transcreveu em seu nu-
mero de 7 de Julho ultimo, a noticia
dada pela Folha da Victor ia de um
facto importante acontecido na ca-

pitai da nossa província do Espirito
Santo, e que em resumo otlerecemos
aos nossos leitores.

Na casa de residência do Sr. Faria
homem respeitável por sua idade c
posição social, na capital da refarida
província, tem ultimamente se dado
factos que trazem impressionadas as
pessoas do lugar. A altas horas da
noite, por diversas vezes, estando o
Sr. ['ária perfeitamente acordado,
ouviu chamarem-n'o por seu nome;
não podeudo, porém, saber quem era,
não deu importância ao facto e foi
dormir. Dias depois começaram a
cahir do tecto sobre o soalho,em pontos
differentes da casa,pelra3 de diversos
tamanhosjSendò inúteis todos os cui-
dados empregados por muita gente
para descobrir donde ellas vinham.
Acresce que ninguém ouvia o choque
üas pedras sobre o telhado, como acon-
teceria, se ellas viessem lançadas de
fora. Essas pedras cabiam diversamente
aquecidas, e nunca produziram danno
algum. Os visinhos correram em
massa, e todos poderain apreciar o
pliénomeno.

O que houve ainda de mais notável
foi qne o relógio de algibeira do dono
da casa, apezar de ter *.oda a corda e
não soffrer desarranjo algum, parou
nas 7 horas e 25 minutos,e no dia im-
meiliato,exatamente ás mesmas horas,
começou por si mesmo a trabalhar sem
ser necessário corrigir-se-lhe a indi-
cação.

Ja abi fizeram a evocação do espirito
de um homem, que havia fallecido
nessa casa, e este pediu uma missa

para descanço de sua alma.

Analisemos o facto; as pedras não
vem de fora, pois o facto não escaparia
á vigilância d« tanta gente empe-
nhada em descobril-o. Quem a lança
resido no interior da própria casa;
Donde vêm essas pedras ? sem duvida
de lugares visinhos conduzidas por
uri ser iuvisivel; é um facto de trans-

porte de um objeato pesado, como
tantos se estão dando em vários pontos
do mundo, com grande confusão".dos
descrentes. Os espíritos, carregando
de fluido os corpos, diminuem-lhes o

peso, visto que um corpo é tanto,
menos pesado, quanto menor for a di-
ífereuça da sua riqueza fluidica e a da
capaz de produzir a acção que a terra
exerce sobre elle. Carregando se um
corpo de fluidos, elle se aquece, dahi
o phenomeno dessa pedras cahirera

quentes. Ellas vêm dirigidas por uma
força intelligente, para denunciar a

presença de um ser invisível,sem pre-
judicar alguém. A parada do relógio

e sua continuação de trabalho sem o

prejuiso da perda de um só segundo
demonstra ainda, que ha alli em acção
uma força estranha, mas intelli-

gente; Convinha indagar-se que rela-
cão tinha essa hora com os factos

que se estão dando.
Talvez que seja a horaexacta,em que

o espirito em questão vira cessar sua
Tida terrena. São factos que se estão
repetindo por toda parte, e concor-
rendo de, um modo extraordinário para
a propaganda do Spiritismo.

Mm
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• Bra7IL. — 0 nosso distineto amigo,
o Sr. Herculano Forte, morador na
villa de S. José do Norte, Rio (irand'9
do Sul, tem sustentado renhida luta
pela imprensa de sua província com
os que combatem o spiritismo, apre-
sentando-o como uma doutrina im-
posta, cheia de mysterios, contraria
as leis da natureza e repelíida pela
razão.

Nos factos sem numero autenticados
por todo o mundo, nos escriptos dos
grandes pensadores que jatem dado
opinião a respeito, tem o nosso amigo
colhido armas de fina tempera para
demonstrar a injustiça e sem razão
dos nossos adversários.

Republica. Ahgkntina.— Na sala
das sessões da sociedade spirita—Fra-
ternidad, de Buenos-Ayres, a 5 de
Julho ultimo, tiveram lugar impor-
tantes trabalhos de mediunidade de
etfeitos physicos cora o auxilio do me-
dium, Sra. D. EsteiaG. de Rodriguez,
perante numerosos assistentes ; como
narra o orgam da mesma sociedade.

Consistiram as experiências em mo-
vi me ti tos de uma mesa não pouco
pesada; sua elevação,sera contacto das
mãos, até uma altura de 5 decimetros,
donde oscillando voltava lentamente
ao seu lugar; typtologia, sendo as
pancadas tão fortes que se ouvia das
casas contíguas; tangibilidade e au-
dição, ouvindo todos estando a sala ás
escuras, voar um pássaro, e pousar
sobre a cabeça dos assistentes; mãos
cora todas as apparencias de humanas
apertar ás suas; uma campainha vol-
tear á sala tangendo sempre; e es-
criptura directa, subindo até ao tecto
uma folha de papel, que se achava
sobre a mesa, e voltando depois tendo
escriptas a.s palavras—Fraternidade
universal, Lassance.

Congratulamo-nos com os nossos
irmãos da Fraternidad por tão es-
plendido resultado.

Estados Unidos.—O Rcligío Pliilo-
sophical Journal de Chicago, de 26 de
Dezembro ultimo, apresenta os se-
guintes ciados históricos da mediuni-
dade de escriptura directa do Dr.
Slade.

Ha 23 annos estava o Dr. Slade em
uraa casa de Ne\v-Albany,onde se fa-
ziam ouvir ruídos e fortes pancadas,no
lugar em que elle se achava. Vários
cavalheiros se reiuiitam ahi uma vez
em torno de uma mesa, com o fim de
provocar esses phenomenos. Sentiram
então que alguma cousa arranhava ti
mesa pela face inferior, como se esti-
vessein escrevendo sobre ella. Collo-
caram debaixo da mesa uma ardosia
com uma ponta de lápis, eTevantaudo-a
depois acharam escripta a lettra—W,
e depois ainda o nome do pai de um
dos cavalheiros presentes.

Depois as experiências foram de
melhora melhor, erapregando-se todos
os recursos para não haver suspeitas
de enibuste; e a mediunidade do Dr.
Henrique Slade chegou ao ponto de
ser um objecto de admiração, pelos
paizes por onde tem viajado, e feito
suas experiências.

Uma assembléa geral presbiteriana
reunida em Augusta decidiu susteutar
a todo transe a velha legenda de Adão
e sua origem, combatendo a theoria
da evolução. E' sempre a luta por• questões de palavras, com abandono
do pensamento que A o que mais nos
deve interessar hoje. Que importa que
o corpo do homem teu ita sido formado
especialmente por Itens, no momento
opportuno sm que elle appareceu na
terra; ou provenha cios animaes que
mais delle se avizinham, de conforrai-
dade com as leis por Deus estabelecidas
para reger a creação inteira I Sempre
chegaremos io homem formado por
Deus, prendesiclo-se seu espirito, por
sua elevação, de um lado aos das hu-

manidades superiores, e de outro aos
animaes, elos da grande cadeia que
prende o Creador k matéria bruta.

No periódico mensal HalVs Journal
of Health, de Maio ultimo vem um
importante artigo sobre clarividencia,
baseando-se largamente nas experi-
encias do Dr. S. JBrittan, principal-mente no que se refere ao seu emprego
na arte de curar. Diz o articulista que
os médicos estão pelos cabellos com
essa intrusa que vem invadir-lhes
assim a seara.

Antilhas—Cora muito enthusiasmo
projectam formar em Cuba uma
grande Federação Spirita, ja se con-
tando com as adhesões dos spiritas de
ifagha, Matauzas e Havana.

O circulo Lago de Union está in-
cnmbido de confeccionar os estatutos
do novo centro.

França.—Cora a epigraphe Chiro-
maneia, escreve na Revue Spiri te de
Pariz, de Io do Junho ultimo, o se-
guinte o Sr. L. Çadaúx.

« Voltando aoecupar um corpo hu-
mano, a alma imprime á matéria
cerebral que é a sede do pensamento,
uma modificação, uma predominância,
que está em harmonia com as facul-
dades cpie ella traz ao nascer, e que ella
tinha adquirido em uma existência
anterior, humana ou animal. 0 cérebro
é preparado pela alma, de conforrai-
dade com as suas próprias aptidões,
com as suas faculdades adquiridas, e o
envolucro ósseo do craneo, que se
molda sobre a .substancia cerebral con-
tida em sua cavidade, reproduz e ex-
prime exteriormente as formas das
faculdades que predominam em nós. Os
antigos dizendo que o corpo era uma
obra da alma, exprimiam esta idéia
cora uma enérgica concisão, a Luiz
Figuier. » Aquillo que, segundo Fi-
guiei', é uma verdade para a sciencia
[ihrenologica deGrall, não poderá ser
applicado á sciencia physionomica de
Lavater? e por conseqüência, também
á Chiroinancia, esta outra sciencia até
aqui reputada occnlta, mas cujos se-
gredos nos foram ja revelados por
d'Arpeiitigny e Desbarolles?

Não hesito em responder affirmati-
vãmente; cora effeito, o corpo sendo
uraa obra da alma ou do espirito, que
duvida haverá era que ella adapte o
envolucro às suas aptidões, ás suas
paixões; em que ella possa, segundo
o seu desenvolvimento intellectual o
moral, moldar também os traços de
seu rosto, de modo a imprimir-lhe tal
ou tal signal dominante de seu caracter
ou de suas paixões? E adtnittido isto,
porque recusar-lhe o poder de mani-
testar suas aptidões pelos signaes
múltiplos da mão?

Se o cérebroéasede, como aíürmam,
das diversas faculdades do espirito eu-
carnado; se o rosto é seu reflexo vi-
sivel, a mão, esse orgam principal da
sensibilidade táctil, não será um ele-
mento complementar indispensável
delle? O espirito prepara o seu corpo,
dizem, segundo as necessidades das
provas, que elle tem de sofrer, ou a
missão que elle deve cumprir em sua
vida terrena. Do que resulta que, se
para expiacão do seu passado (Liv. dos
Esp. nos 258 e seguintes, e 375 e
seguintes) elle escolheu uma prova de
idiotismo, de cretinisuio, ou qualquer
outra enfermidade corporal, elle ado-
ptfirá seu habitai ás necessidades
dessa prova, isto é, confeccionará um
cérebro deprimido, obtuso,atrophiado,
membros tolhidos, ankilosados ou
irachi ticos.

Não ha razão, para que elle não
imprima, mesmo fatalmente, se o po-ciemos dizer, ern caracteres appa-
rentes, sobre as linhas de suas mãos
taes ou taes signaes característico.-* de
suas aptidões, faculdades e paixões
dominantes. Podemos concluir cpie o
espirito invisível se erradia sobre o
corpo muteriil, instrumento passa-

geiro de sua prova terrestre ; impri-
mindo sobre os diversos orgrns desse
corpo, era signaes indeléveis, o.s ca-
racteres reveladores desuas qualidadesmoraes, de suas faculdades adquiridas
ou de suas paixões.

Donde resulta o completarem-se re-
ciprocaincute as sciencia.i phenologica,
physionomica e chiromantica.

Belgiga.—-Do De Râts, revista
belga-hollandeza (pie se publica em
Ostende, traduzimos ti seguinte com-
mtmicação recebida do mundo espi-
ritual :

« A caridade, disse o Christo, não
consiste somente na esmola que se dá
ap pobre, ella reside principalmente
no pensamento, ua apreciação que fa-
zeis dos actos dos vossos semelhantes.
E' tão fácil ao rico ser caridoso em
dons, distribuir o seu supérfluo; mas
é-lhe, muitas vezes, diiücilimo ser
caridoso em pensamentos, palavras e
actos. Quantos por suas palavras más
e desmásiado severas não fazem perder
a seus irmãos a consideração e fi
estima publicas ? E' uma falta iin-
mensa, porque tem conseqüências
graves, sobre as quaes muitas vezes
se chora, quando não é mais tempo de
reparal-as.

A caridade é a mais nobre de todas
as virtudes; é ella quem nos abre o
caminho da. perfeição, e inspira-nos o
amor pelo nosso próximo. Ella nos dá
a fé e nos patenteia horisontes, que
elevam os nossos pensamentos para
além da terra, para Deus, o prototypo
da caridade.

A bondade de Deus iguala á sua
grandeza. Que seriamos nós, pobres
criaturas que com tanta diiliculdade

-avançamos na via do progresso; que
seriamos nós se, descendo tio nosso in-
tiuio, reconhecesse-nos que não somos
mais que imperfeição, imperfeição
encarnada para comba ter nossos vícios
e nossos defeitos, um a um, e sempre
recahindo em novas faltas? Mas Deus
bom e caridoso nos sustenta, nos envia
amigos invisíveis que se esforçam por
indicar o verdadeiro caminho, que
consiste no amor de Deus e no desejo
de fazer felizes.

Eu quereria ver essa virtude pro-
féssadà por áquelles, que me são tão
caros em nossos grupos; eu quereria
ver-vos todos progredir rapidamente,
porque com que outro fim vos damos
communicacões, a não ser eom o do
melhoramento da vossa alma? E' uma
nutrição que lhe fornecemos, para que
ella attinja ao desejado fim.

Se vos fallo assim, amigos, é porque
desejo instantemente, que fazendo
progressos era vossas sessões, vós pro-
gridaes também era vós mesmos. »

« Dupuis. »

1
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[continuação)

Os filhos dilectos do Senhor que
arrostam os audrajos da pobreza, que,
sem queixuines, comera o pão duro
das necessidades, qne soffrem resig-
nados as dores de uma existência atj í -
bulada, tem um lugar reservado ao
lado tios escolhidos, que constituem
no espaço o apostoladp do Christo.

Felizes e bemaventurados os que
soffrem e sabem soifrer! Oxalá possa
eu era uraa nova encarnaçáo ter a
forca que faltou-me na ultima, para
resistir e vencer ás influencias du
orgulho, ás lutas da existência ma-
feriai e aos çrüçiantes espinhos que
me possam lacerar a alma I Oxalá
que o peso da cruz que eu tenha de
carregar não me supere as forças no
caminho, e que abraçado com ella eu
possa chegar ao meu Calvário! Tenho
de descer era breve ás podridões da
terra, para completar a santa missão

que deixei de cumprir, illumiuando
os mysterios dos ensinamentos do
Christo cora os fulgurantes clarões do
facho da nova revelação.

Os templos cpie hoje se abrem para
receber os mensageiros do Eterno, não
são mais os templos enegrecidos do
passado, não são mais áquelles onde
se mercadeja a palavra divina, e á
cuja sombra se comraettem as mais
revoltantes iniquidades. Os verda-
deiros templos de Deus são os corações
cheios de amor, os espíritos repletos de
luz que abominam as trevas do erro'
os sentimentos perversos do orgulho,
das ambições e das vaidades. Os
únicos templos de adoração dignos da
magestade divina não se confundem
com esses aparatosos palácios, que
guardam em seu bojo, nao o Deus de
Abrahão, dé Isac e de Jacob, mas o
da opulencia, do luxo e da ostentação.

Christo, o enviado de Deus, foi cor-
rido dos templos, ludibriado nas ruas
do Jerusalém, e era sua peregrinação
terrena viveu do chulo da caridade
publica, e os seus suppostos vigários
na torra suecumbem no seio de aceu-
radiados riquezas. Os novos pharizeus
não poderão por muito tenúípo sup-
portar os esplendores da nova luz, que
lhes fere o.s olhos e condemna seus
perversos sentimentos.

A nova luz, que se faz annunciar
pela boca dos anjos, que por todos os
ângulos da terra derramam a palavra
beradita do Christo, que proinetteu
descer á terra era todo o esplendor de
sua gloria e magestade, penetra por
toda parte, e por toda parte vai espa-
lliando seus deslumbrantes raios,
espancando as tempestades e ani-
quilám do as ignomínias e iniquidades
dos homens.

Os tempos preditos pelo maior dos
prophetas não se fizeram esperar
muito. Eil-os chegado», e em breve
não mais nos montes e nas novas
Jerusalens, levantadas pelas mãos do
homem, será somente adorado o ver-
dadeiro Deus, mas era todas as almas
rera formadas, que só no amor do
próximo vêem o cumprimento sa-
grado de sua missão terrena.

O que resta para o inteiro cumpri-
mento da promessa feita soleraiiemente
aos homens pelo Christo? O espirito
consoladoí 6 o Christo em toda a sua
magestade e gloria enviando seus
mensageiros a todos os pontos do
mundo; e os phariseus ou incrédulos,
que ainda acreditam longe o dia da
realisaç.ão da prophecia do divino en-
viado, 

"têm 
diariamente de cerrar os

olhos e os ouvidos aos factos admiráveis
eas vozes eloqüentes partidas do espaço
e repetidas pelos pequenos da terra.
Suas obras de hoje são as mesmas de
hontem, até que o Christo lhes venha
dizer de novo : Estive comvosco e não
me quizestes conhecer; pedi-vos de •
comer, e não me matastes a fome; pe-
di-vos de beber, e me não sac.astes a
sede.

Vós que repeliistes a.s minhas revê-
lações transiuittidas pelos pequenos,
que são os humildes e limpos de co-
ração, não me quizestes receber, eu
também não vos conheço.

Oh! que lagrimas amargas verterão
os suppostos sábios, quando che-
gar-lhes a vez de comprehender que
os ignorantes, os loucos, os utopistas
eram os arautos escolhidos para a pro-
pagação da luz brilhante, que profu-
sámenté se differadia das azas scintil-
-antes dos anjos do Senhor?

Os primeiros serão os últimos, e os
últimos serão os primeiros. Os orgu-
lhosos da terra serão o escabello dos
humildes, porque o filho do homem è
a huraiIdade, e Alaraon a riqueza, o
luxo e a vaidade.Christo é o caminho,
a verdade e a vida; quem o seguir,
terá ura lugar a seu lado.

Alegrai-vos, em vez de entriste-
cerdes vos, cora' as contrariedades da
vossa vida terrena; resignai-vos nas
dores que vos ferem na vossa jornada,
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stipplicando ao bom pai forças para a
luta, e chegareis nó termo feliz do
vosso caminho. Bani de vós o orgulho,
e ms portas da eternidade se abrirão
para vos dar entrada no reino da ver-
dadeira felicidade. Coragem e resig-
nação, paz o amor; os agudos espinhos
coílocados em vosso caminho se trans-
formarão em alça titãs de dores,
espargidas pelas mãos puras dos esco-
Ihidos do Senhor.

No porto feliz da vossa chegada
ouvireis os concertos melodiosos dos
anjos, os cânticos doces dos lilhos do
amor, e contemplareis a luz brilhante
e pura da sabedoria de Deus.

Monte Alvernf,.

IM$eiiBa$o

Pronunciado pelo Sr. M. S. Santos
Moreira, na sessão da Federação Spi-

rila Braziíeira, a 6 d- Julho ultimo,

coinniemorando o passamento dos Srs.

H. Turk e P. Falcão.

Senhores.

Permitti que um obscuro artista,

convencido da verdade do Spiritismo,
venha occupar a vossa attenção pela
primeira vez, trazendo um pouco de
esforço, para junctar-se aos de todos
vós,quebuscaes levar aluz da verdade
aquelles qne a não conhecera.

Não é a vaidade, oue me traz aqui:
mas, assim como os pequenos regatos
formara os grandes rios, julgo que os

pequenos obreiros podem concorrer
em auxilio dos que trabalham para a
destruição do erro.*

Peço a vossa indulgência, esperando

que desculpeis o meu arrojo.
São mais dous trabalhadores da vi-

nha do Senhor, que partiram para o
mundo da verdade a refazer suas
forças, para de novo virem com mais
fé e mais crença continuar a obra, de

que foram tão bons obreiros.
Pouco a pouco vai engrossando a

corrente desses trabalhadores que
buscam reedificaro vascillante edifício

. social, convencidos, cada vez mais,
de que a nossa felicidade dependo de
nós mesmos, e que só o vicio o as más

paixões delia nos desviam.
, Poy,co a pouco vai também desap-

parecendo o ridículo, que lançavam
sobre aquelles que, convencidos da
verdade, vinham aílirmal-a. E por-
que? Porque homens respeitáveis por
seu saber e por suas virtudes estão
entre os que affirmára, depois de es-
tudal-os, a veracidade dos pheno-
menos spiriticos; porque homens il-
lustres, como este^ de quem comme-
moramos o passamento, pertenciam a
esse numero. Porque muitos daquelles
quenosaccusavam, deixara de fazel-o,
depois de estudai era o spiritismo,
vindo para o nosso lado, sem temer o
ridículo que lhes lançarão, aquelles
que se uão querem dar ao trabalho de
fazer o que elles fizeram; é porque
esta philosophia, satisfazendo á razão,
explica muitos pontos que faziam o
homem esclarecido vascular na sua
crença e mesmo duvidar da existência
de Deus. Ella vem lhes dar fé, robus-

tecer-lhes a crença, apresen tando-lhes
o ser supremo, não como nm ente
vingativo o cruel, uão como um eiva-
dor se comprazendo em Goüdeinüar
suas criaturas aos mais atrozes des-
tinos, mas como um ente perfeito,
justo e bom.

Só accusa ao Spiritismo quem não
o estudou, ou quem o faz de má fé.

Todos quantos vão conhecendo essa
verdade, se convencem que ella vem
trazer a paz e o amor á humanidade ".

que o Spiritismo nada tem de extra-
ordinário, satisfaz a razão, está de
accordo com os Evangelhos,afirmando
p Cliristianisiuo, e dá força aos que
trabalham pela regeneração social,
convencendo a cada uni que não deve
fazer aos outros o qne, não quer para
si: ([ii i cada uma de suas acções más
será a causa de um soffrimento rela-
tivo ; que não será feliz senão quando
tiver desfeito todas as suas más pai-
xões; que gozará ou soffrerá segundo
o mudo por que proceder; que a parte
da bemaventurauça só se abre com a
caridade, (pie nos manda fazer todo o
bem que pudermos, e desculpar todas
as fraquezas dos nossos semelhantes.

foram dous irmãos aquelles a quem
neste, momento tprocuramos dar uni
testemunho da nossa gratidão; um oc-
cupou o lugar de cônsul da Bélgica em
diversos lugares e,ha bem pouco tem-
po, estando á testa da redacção do Mo-
"lí/eu/Ttívistaspirita de Bruxellas.bus-
cava levar a luzdo spiritismo aquelles
(pie viviam nas trovas,vascillando 110
caminho que deviam seguir. Era
um ancião illustre, veneravei e res-
peitado, a quem todos nós admira-
vamos em seus escriptos que tanto
fizeram pela propaganda desta grande
verdade. U outro, filho deste império,
residente etn Pernambuco, onde occu-
pava posição social distincta, e onde,
respeitado por todos que o conheciam
fazia segura propaganda entre os seus
amigos.

Partiram, dizemos nós, não com as
lagrimas da duvida sobre o seu des-
tino, como aquelles que desconhecera
o spiritismo, ignorando o que os espera,
mas convencidos de que iam retém-

perar suas forças,para de novo voltar
á terra como trabalhadores arada mais
activos da vinha do Senhor.

Morreram para renascer; deixaram
o pesado fardo da matéria; deram á
terra o que delia haviam recebido ;
foram buscar o prêmio doseu trabalho;
o lá do mundo da verdade estarão

proinptos a nos vir dar forças, indi-
cando-nos o caminho que nos cumpre
seguir, se nós os procurarmos áttrahir

pelo pensamento, ou se virem que
precisamos dos seus conselhos.

Sim; amigos e companheiros, vós

que nos precedentes, queuosensiimstes
a ter coragem para arrostar cora a
descrença,que tivestes a força precisa
para levar a fé a muitos nossos irmãos,
vinde agora auxiliar-nos na conti-
nuacão da vossa obra.«

Vinde alentar-nos, quando nos

virdes desfallecer, vinde dar-nos co-
ragem, para convencermos nossos ir-
mãos de que esta doutrina vem trazer
a paz e o amor á humanidade.

E vós, amigos, a quem a luz da
verdade ainda não illuminou o ca-
minho i^ue tendes de seguir, vós a

quem a crença na existência de um
Deus creador não deve repugnar, eu
vos convido, não para aceitardes o

spiritismo, mas para que venhaes es-
tildar, mesmo com o fim de demons-
trar-nos que estamos em erro, porém
com provas aceitáveis, com factos
collidos em vossos estudos, e não,
como geralmente, acontece, lançaii-
do-iios a pecha de visionários sem

justifica 1-a.
Vinde, irmãos; vinde estudar; tereis

por companheiros do estudo, não uma
classe do indivíduos desconhecidos,
mas homens illustres pelo seu saber e
suas virtudes, de todos os paizes onde
a civilisação tem espargido seus raios
vivificadores.

Vinde, e tereis a prova de que o

spiritismo é o consolador annunciado
e proniettido pelo Christo, o espirito
de verdade que sobre todas as causas
dará testemunho de Deus.

Estudai, meditai sobre o que dizem
os Evangelhos, a base do christia-

nismo, e ahi vereis Jesus afíirinar que
João liaptista era o próprio Elias, e

dizer a Nicodemos que elle tinha de

nascer de novo; que na casa do Pai

ha muitas moradas, e que a cada um

será dado segundo suas obras.

Vereis que eUe, apezar de ser o

missionário dkvino, de vir ensinar a

fraternidade, dando disso as mais ir-

recusaveis provas, foi perseguido, e

mesmo seus discípulos forçaram-n'o a

dizer: « Não credes que eu estou no

Pai o que o Pai está em mini? Crede-o
ao menos pelas minhas obras. Em ver-

dade, era verdade vos digo que,
aquelles que crer era mim, fará
também as obras que eu faço, e fará
outras ainda maiores, por que eu vou

para o Pai. » (S. João cap, III", v. 11
e 12).

Mas adiante affirina elle quazi po-
sitivaraente oSpiritismo quando diz:
«Eu rogarei ao Pai, e Elle vos dará
outro consolador, que fique eterna-
mente comvosco. »

No vers. 21 diz que se manifestará
aquelles que guardem os seus manda-

mentos, acrescentando que o amam, e
serão amados por elle e pelo Pai.

Amigos, estudai os Evangelhos, es-
tüdai-os á luz da razão, porque elle é
o pharol que Deus nos deu para guiar-
uos a Elle, e devemos estudal-os
com liberdade, aceitando as interpre-
tações que nos pareçam boas, e rejei-
tando as más.

Estudai e vereis que nesse livro,
onde está a base de todas as religiões
sabidas do christiaiiismo, affirma-se o
spiritismo; vereis que Jesus expellia
os máos espiritos ; e vòs mesmos dizeis
no Credo : Creio na communicação dos

santos.

E' isso o que aíVirma o spiritismo;

que os bons espiritos, isto é, os santos,
como os ináos, se podem coinraunicar
comnosco.

Não julgueis, porém, que o fim do
spiritismo seja somente evocar espi-
ritos, não, seu fim principal é con-
vencer o homem que elle não deve
praticar o mal, mas fazer todo o bem
que puder; que elle deve se esforçar
para reprimir suas más paixões, como
o orgulho, o egoísmo, etc, porque são
ellas a causa única dos seus soffri-
mentos. Se os espiritos se manifestam
é para confirmar essa verdade, pro-
vando-nos que soffrem, porque não
fizeram um bom uso de sua razão; ou
que são felizes porque souberam amar
a Deus e ao próximo, Con vencendo-nos
de que de nós depende o sermos felizes
ou infelizes, porque a cada um será
dado segundo as suas obras.

O papel mais próprio do homem
prudente é o de constatar,pelo estudo
rigoroso dos factos, o que Um uma
existência real e, uma vez feita tal
constatação, admittir o objecto, quer
o coinprehendamos, quer não, em vez
de pretender abolil-o, porque se o não
comprehende.

Hiiin.

IIUIIOIIANDUII

Aquellas pessoas que desejarem so

iniciar no conhecimento da sciencia

Spirita devem seguidamente ler as

obras de Allan-Kardec constando da

relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica ) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral ) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinária) contendo numerosos exem-

pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
cõos segundo o Spiritismo (parte
.«cientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenes resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e eucontram-se

na Livraria Garvier.
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EXPEDIENTE

Amanhã ás 9 horas da noite
terá lugar a quarta eonfe-
rencia «leste anno. transite-
rida |ior moléstia «lo eonfe-
reneinílor, no salão da <« narda
Velha, á rua do Senador
Dantas.

Entrada franca.

A Propaganda

As conferências spiriticas nesta

Corte vão produzindo o desejado effeito;
antes da hora aprazadaja o vasto salão
da Guarda Velha regorgita de se-

nhoras e cavalheiros anciosos de ouvir
a palavra simples, porém convicta,
daquelles que se encarregaram da
tarefa de rememorar-lhes os sublimes
ensinamentos do Messias de Nazareth,
J&xdejmr tira dos por aquelles que qui-
zeram adaptal-os ás necessidades
fictícias de uma sociedade tão atra-

zada, e acommodal-os às exigências
de suas paixões- E' uma tarefa difficil,

pois os que delia se incumbem,tem de

arrostar com o ódio dos poderosos,
que se não podem conformar com a

humildade e a fraternidade pregadas
pelo divino mestre; cora a ínimisade
dos homens da sciencia ofiicial, que
comprehendem que cora a nova ordem
de cousas perdem o seu prestigio,
sendo forçados a reconhecer como ver-
dade aquillo que elles até aqui tinham
combatido; com o riso e as zombariás
daquelles que só vivem para os pra-
zeres do mundo, para os gozos da

matéria, e não querem crer que, depois
desta vida, alguém lhes possa tomar
contas do que nella fizeram.

Mas é mesmo nessas difficuldades,
nesse sacrifício do seu eu em proveito
da verdade, que está todo o mereci-
mento dos distinctos cavalheiros que
se têm apresentado na tribuna, pro-
pagando os ensinos spiriticos.

Que importa que parte da sociedade
lhes seja infensa, ou fiuja sel-o com
temor do ridículo? Todas as grandes
verdades encontraram esse tropeço
em seu caminho, todas ellas tiveram
seus raartyres, mas depois conquis-
tarara o lugar que lhes competia, ao

passo que até os nomes de seus perse-
guidores desappareceriam na voragera
dos tempos, tombaram nos frios
abysmos do esquecimento.

Dia vira em que os nossos detra-
ctores também conhecerão seu erro,e
buscarão reparal-o na medida de suas
forças, na proporção da grandeza d0
mal que fizeram.

Ameaçam-nos com a discussão, com
conferências anti-spiriticas, com a
reunião de sábios de todas as crenças,
de todos os credos políticos, scienti-
ficos e religiosos, somente ligados
para impedir os progressos do spiri-
tis mo. Que venham ; nós a esperamos,
nós a desejamos, nós os provocamos á
essa discussão, que será de summa
utilidade para elles, para nós e para
todos.

Não temos segredos; nossas eonfe-
rencias são publicas; nossas sesões
não cerram suas portas, aos que
desejam estudar comnosco; nossos es-
criptos correm o mundo para serem
analysados, discutidos e emendados,
quando no» demonstrem que a razão,
a sciencia e a san moral nos sejam
contrarias.

Que venham, pois acreditamos que
dessa discussão nascerá a luz para
muitos.

Porque combateis o spiritismo? O
que quer elle? Que os homens se
amem como irmãos, reconheçam que
todos são filhos do mesmo Pai, que as
posições da terra são epheraeras e
nada mais que meios do espirito adi-
antar-se, pondo em pratica as grandes
virtudes, que estavam adormecidas
no intimo da nossa alma, e que as
palavras do Christo fizeram despertar;
que a vida contínua além da morte
do corpo, e que os espíritos se com-
municam comnosco, como o próprio
Christo e seus apóstolos nos ensi-
narara, e como as provas evidentes
que por todo o mundo estão sendo
dadas, nos demonstram de modo a não
deixar a menor duvida.

Uma doutrina que ensina tal moral,
não teme a luz, deseja-a, procura-a,
porque a luz é o seu elemento, a luz
é a sua vida.

Quando se quer passar da physica
do cérebro aos phenomenos de consci-
encia, encontra-se o homem em face
do incomprehensivel. Dizer que os
estados de consciência são um pro-
dueto do arraujainento dos moléculas
cerebraes, é avançar o que não se
pode conceber.

J. Tyndall.

Impressões de nin magneti-:
sa«lor *

4

Cora esta epigráphe publicou a
Revue Spirite de Pariz, de 16 de Julho
um importante artigo qne, por achai-
mos digno de estudo, transladamos
para as nossas colunas. Diz o articu-
lista:

«Confesso que,quando apresentei-mo
pela primeira vez ao Sr. Donato,
comquaiito por meu scepticismo eu
nada receiasse, não deixei de experi-
mentar essa perturbação estranha que
se apossa do homem, quando elle se
approxima de um desconhecido cheio
de mysterios.

Apenas o magnetisador mergulhou
suas vistas nas rainhas, senti-me
submettido a uma pressão que me
paralysava os membros, sem aniqui-
lar-me a vontade, que era toda minha,
apezar de ser a sua energia, sempre
que ella se queria manifestar por ura
acto qualquer, contrariada pela pode-
rosa vontade do magnetisador. Em tal
situação, afhrmo-o, eu não dormia, e
quando minha vista por acaso se
dirigia sobre o publico, parecia-me
descobrir vagamente uma sombra gi-
gantesca se estendendo diante dos
meus olhos; assim também o ruido
dos applausos enthusiastas chegava
aos meus ouvidos semelhantes ao som
das vagas batendo contra um rochedo,
quando ouvido de certa distancia.

À melhor comparação que eu posso
fazer da acção par aly sado ra exercida
pelo Sr. Donato sobre a minha voh-
tade, é com a fascinação igualmente
estranha que parece exercer sobre o
timido passarinho o olhar penetrante
do milhafre, que paira sobre sua
cabeça.

Estou certo que então eu não dormia
e este estado nada tinha de commum
com a sensação, que depois experi-
mentei, quando o Sr. Donato, sem me
tocar, convém que o diga, me fez cahir
em ura estado visinhododa catalepsia,
caso não seja o de catalepsia cora-
pleta.

Devo dizer que eu assistia como es-
pectador á primeira sessão do Sr.
Donato, e confesso-o como espectador
muito incrédulo. Meu scepticismo,
ante o qual não tem accesso cousa
alguma que saia dos limites do na-
tural, do ordinário, sem que a ideia
de embuste, de experto charlatanismo
acompanhe-a; meu scepticismo, digo,
me impunha o dever de experimentar
eu mesmo, para poder com lealdade
julgar daquilloque escapava á minha
cora p reli ensão.

Talvez que a rainha vez de experi-
mentar não tivesse sido tão prompta,
que eu tivesse continuado, pelo menos
em parte, na minha incredulidade, se
a vista tão estranhamente poderoso
do magnetisador não me tivesse domi-
nado logo. Adiantei-me e posso aüirmar
agora, que aos mysterios da ordem
scientifica, até aqui insondaveis para
mim, veio junetar-se um outro, que
não é certamente o menos bizarro.

No estado cataleptico de que acabo
de fallar, eu não recebia sensação
alguma do exterior. Se o magnetisador

me fallava, parecia-me que a sua vóz
vinha do meu interior,seudo-me cora-
pletamente impossível tentar algum
movimento para desobedecel-a.

Cora effeito, quando o Sr. Donato
accordou-me, eu não me recordava do
que eu tinha feito, ou antes do queme fizera fazer o hábil magnetisacor,
em cujas mãos eu tinha inconsciente-
mente abdicado a rainha vontade
pessoal, immediata e exclusivamente
substituída pela sua.

Concluo dizendo que o raaguetisado
experimenta duas sensações de ordens
inteiramente differentes, Na primeiraé elle apenas fascinado, e pode se
lembrar do que lhe disse ou lhe fez
fazer o magnetisador; na segunda elle
fica mergulhado em um torpor mag-
netico, que lhe arrebata toda noção e,
mesmo, a menor lembrança do que
ele fez.

Varias pessoas me perguntaram,se,
por occasião do Sr. Donato tocar-me
oo approximar-se de mim, eu não ex-
perimentava alguma commoção, que
podesse provir de um agente exterior
qualquer trazido pelo magnetisador,
por exemplo, um agente elèctrico.
Resppdl-lhes que não senti alguma
das trepidações a movimentos convul-
sivos, que resultam ordinariamente do
emprego da electricidade. Até aqui só
posso declarar que soffri a influencia
do Sr. Donato, e não pretendo expli-
cal-a. Aos pequenos S. Thoraaz direi:
« Fui incrédulo; quiz penetrar um
ínysterio, que me parecia muito mais
interessante que os da lithurgia ca-
tholica,e vejo-me forçado a confessar
que ainda estou ignorante das causas,
cujos effeitos senti perfeitamente. Se
resistis ainda, imitae-me.

AüGUSTE QüEFF.

ítecehemos

Omethodosystematicopara a analyse
mineral qualitativa, dos Srs. Gustavo
Peckolt e M. Marcai; obra importante
para todos os que se dedicam ao es-
tudo da inineralogia e, em geral, das
sciencias que a ella se prendem de
mais perto.

Os auetores, em linguagem simples
e clara, põem ao alcance de todas as
iutelligencias os processos a empregar
para reconhecer-se os corpos simples,
que entram nas diversas combinações
que os mineraes nos apresentara, indi-
cando os reactivos a empregar, os
meios de fazel-o, e os precipitados que
nos vêm denunciar a natureza de cada
componente.

Para mais facilidade do estudo, e
maior utilidade da obra, acompanha-a
um mappa lithographado, em que
esses precipitados são representados
cora as suas cores próprias.

Agradecemos o exemplar com que
fomos mimoseados, e fasemos votos
psra que a mocidade estudiosa se
aproveite da bôa vontade dos illustrei
auetores do methodo.

. y
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continente, o lugar do Mediterrâneo

era occupado por diversos lagos, e da

Sibéria se passava a pé etichulo para
a America,.

O grande planalto central do Brazil

completou-se então, pela elevação das

partes delle que estavam submergidas,
reunindo assim era um todo solido as
ilhas surgidas nos tempos da época
secundaria. Esse levantamento foi,
sem duvida, acompanhado de, erupç.Oes
de rochas trappeanas e dioriticas, que
modificaram a natureza dos terrenos,
dando-lhes ura certo grau de meta-

inorphisino. Assim modificadas, essas
rochas, exposttis á acção das águas e
d

;!ri!auu:j;'5í.N Blonne

Depois de uma vida laboriosa o tão

útil á propaganda das verdades spiri-

ticas e dò magnetismo animal; a^^e

poder
homem

maravilhoso que a sciencia do
terreno ainda não pode bem

explicar e teima em não querer es-

tudar, talvez com receio de compro-

mètter-se chegando a ura resultado

contrario aquelle que ella ensina como

sendo a verdade perfeita, deixou o

envoltório terreno era Moiitmoreucy o

illustre médium e magnetisador, cujo

nome encima estas linhas.

Seu nome percorre o mundo, reme-

morando os factos assombrosos que se

1

raros os que a possuem no mesmo

grau de energia que o Sr. Dauie
Dunglas Home.

Venerado e respeitado, Home partiu
para o mundo da verdade, legando-no3
como aftestados de sua honradez a
sua pobreza e a estima e consideração
dos homens de bem.

de outros agentes erosivos, se alte- produziam em sua presença, e que

raram dando nascimento ao solo furam para elle a causado tanta gloria

A terra atravez dos tempo*

ÉPOCA TERCIARIA

X

Muito aparentado com o xiphodon,

mas tendo os molares superiores sem

merlão interno e os metartaceos prin-
cipaes soldados na idade adulta, o

geloco, juntamente cora o oredon, nos

offerece a demonstração da transfor-

inação dos pachyderines nos rural

nantes, que nos tempos do mioceno

inedio ja são representados por algu-

mas antílopes, por uma grande girafa
e pelo helladotherio.

E' só nos fins do período mioceiiico

que os ruminantes tomam muito de-

senvolvimento, cobrindo os campos

pastosos com suas immensas manadas.

A evolução dos carniceiros seguiu

a mesma marcha ; pequenos no eoceno,
elles são representados pelos amphi-

cions no começo do mioceno e depois

pelas hyenas e oa machoirodos, dos

quaes os últimos eram, por sua força

e poder de seus dentes, superiores
aos nossos leões e tigres reaes.

Outros typos ja prenunciavam a

chegada próxima dos carniceiros
actuaes, ainda então não bem cara-

cterisados; assim,o simõcyon tinha ca-

racteres do urso, do cão e do gato ; o

pequeno promephites ligavaas martas
ás muphetas, e muitos hiperidas iam,

cada vez mais, acentuando o typo das

hyenas.
O ancylotherio, animal de porpor-

ções monstruosas, dava principio á
ordem dos desdentados, e as aves gal-
linaceas ja tinham feito a sua appa-
ri ção.

Presos aos cheiropteros pelos gale-
opithecos, os quadrumáhos se apre-
sentaram sob um grande numero de
typos, de entre os quaes nos legaram
seus restos o gibbon, o driopitheco de
Fontan eo mesopitheco, representando
aquelles os grandes anthropoides, e
este uma transição do seinnopitheco
para os macacos.

Até o ponto em que chegou a nossa
narração, a Europa estava presa k
África, o estreito de Gibraltar não
existia; a Grécia, a Itália e a Sicilia
não estavam rodeadas de mares, as
ilhas Britannicas estavam ligadas ao

areiento, que ahi vemos immediata-
mente subposto aos depósitos quater-
nários do Brazil. Do Rio de Janeiro
até Pernambuco, sobre toda a costa
do mar se encontram disseminados
depósitos de grés tereiarios,bem como
nas províncias de São Paulo e Minas
Geraes, entre a Serra Geral e a da
Mantiqueira.

Profiuinas alterações se pruduziram
então no relevo dá crosta solida do

globo, separando o período mioceno
do plioceno. Surgiu o terceiro grande
systema de montanhas, ao qual per-
teiioem os Alpes occidentaes, o monte
Branco, os Alpes Soátidiriavos e a cor-

EPenuameuto

Nutre-te sem nunca te abandonara
ás delicias da inezii; aloja-te sem bus-
ca res ás còminodidades da molleza ;
obra cora cuidado ; nunca applaudas
a ti mesmo; busca com afan o tracto
dos sábios; faze que seus conselhos
sejam leis parti ti, e te acharás be ra
adiantado no caminho da sabedoria.

dilheira do Brazil.

lie ti r ligue Bleine

Este famoso poeta allemão, que no-
receu no começo do nosso século e
tanto se distinguiu na litteratura
alleman e franceza, escreveu em sua
inocidade, como lembra bem o nosso
distincto coilega da Nueva alianza,
de Ciénfuegos, uma tragédia, William
Rutcliffe, confessando ter escripto essa
obra sem interrupção alguma e sem
plano de antemão fixado; e disse, que,
etnquanto trabalhava, ouviu uo redor
de sua cabeça alguma cousa como a
agitação produzida pelo voar de um
pássaro. Este phenonieno impressio-
nou-o muito, muito mais quando,
indagando de seus jovens colegas,
soube que estes nunca haviam expe-
rimentado cousa ssmelhaute.

Esta tragédia é de principio a fim
uma historia completamente spirita.
Temos ahi o facto de uma inspiração,
em que o inspirador não se limitava a
suggerir idéias ao poeta, mas ainda
denunciava-lhe a sua presença.

Relativamente á inspiração, Tho-
maz Payne, notável publicista inglez
morto era 1809, assim se exprime:
Todos os que se tem occupado dos
progressos do espirito humano, não
podem deixar de haver notado que
existem duas classes distinctasdo que
chamamos idéias ou pensamentos,
umas sendo o produeto da nossa pro-
prin reflexão, e outras por si mesiias
se precipitando era nosso espirito.
Impuz-rae sempre o sagrado dever de
receber cortezmente essas visitasines-
péradas, e nellas, com toda a attenção
de que sou capaz, colher o que me
parecer digno de apreço" »

« Declaro ainda que a esses lios-
pedes estranhos devo quasi todos os
conhecimentos que possuo. »

e desgostos durante a sua peregrina-
cão de 5:5 annos por este valle de dores

e expiacões. Nascido na Escossia, ja
desde a sua mais tenra infância se

tornava patente a missão de que Home

vinha encarregado, vendo-se seu

berço embalado por mãos mysteriosas.

Na idade de 3 annos se manifesta nelle

a faculdade da segunda vista, de que
tainbera gozava sua mãi; e elle a 30

léguas de distancia vê a morte de uma

prima sua, indicando todas as pessoas

que lhe rodeavam o leito. Ja então

elle se entretinha em louga couver-

sação com os invisíveis, e seus brm-

quedos vinham pelo ar prucural-o no

lugar em que estivesse, isto é eram

transportados por seus amigos do

espaço.
Partiu aos nove uuuo.s parti a Ame.

rica, tratando com seu amigo Edwin

que aquelle que morresse primeiro,
tosse dar aviso ao outro; promessa
qne foi cumprida rigorosamente
(punido, inezes depois, Edwin de.xou
a terra. O mesmo facto reproduziu se

na morte de sua mãi.
Bem de pressa os espiritos fizeram

irrupção em casa de sua tia, onde elle
residia, e fados estupendos enche-
ram-n'a de assombro, e forçaram-n a

a crer seu sobrinho possesso do demo-
nio e a expeilil-o de casa.

Eimermo, o Sr. lloine seguiu para
a Europa e espantou por tal modo a

população de Cloren.ça (Itália), que
ella assaltou-lhe a casa com o fim de
matal-o como um feiticeiro. So o conde
Alexandre Branicki ponde livral-ocou-
duziudo-o a Napolis. Elle veio a Pariz
e teve sessões nas Tulhériás perante
Napoleão 3", fazendo lhe apparecer a
mão e a assignatnra do primeiro Na-

poleão, e no paiacete da eondessa
d'Ash, onde o enthusiasmo dos assis-
tentes não teve limites.

Na Rússia, por toda parte, foi elle
sempre bem recebido e festejado pelas
pessoas mais importantes e coucei-
tuadas dos lugares por onde andava.
Por ultimo, foi amigo e dedicado col-
laborador dos trabalhos de espitua-
lisino esperimental do Sr. Crookes,

que, fallando da força psychica, diz,
todos possuem essa força secreta, em
maior ou menor grau de intensidade,

podendo ella desenvolver-se com o
estudo e a pratica ; são, porém, muito

Confucio.

Bs|»i rítualisano experimenta

E' este o titulo com que brevemente
apparecerá á luz da publicidade em S.
Paulo um novo orgam de propaganda
spirita, Soja bem vindo o novo lu,
tador, ao qual desejamos longa vida

e prosperidades.

Lord livrou

Um amigo do celebre Byron contou
ao Sr. John Russall Júnior uma bis-
toria estranha, que demonstra que o
illustre poeta acreditava na comrau-
nicação dos espiritos. Eis o facto que
extráhimos do Light de Londres_de,JL2._
(le Julho ultimo:

Estavam Byron e seu amigo na
Grécia, em viagem para Missolonghi;
tinham transposto uni rio,e chegaram
a cavallo e muito molhados a uma
modesta estalagem. Recolheram-se a
uma câmara, até que suas roupas sec-
cassem; ahi Byron lançou-se sobre o
leito, c.ollocou suas armas sob o tra-
vesseirp, e disse :

« Acreditaes em brusxas e feiticeiros?
— Porque? perguutou-lhe o amigo.—

Sabeis, continuou elle. que eu sou
quasi lira escossez. Passei meus pri-
nieiros annos em Aberdeen, e quando
era menino, uma cigana predisse a
minha sorte. Annunciou que impor-
tantes acontecimentos se dariam em
minha vida aos dez, vinte e oito e
trinta e seis annos. Aos dez en fui
lord por morte de meu tio; aos vinte
e oito cazéi-ine ; e agora tem de dar-se
o terceiro acontecimento. Qual será?
—Isso não tem senso; redarguiu-lhe
o companheiro.—Não, disse Byron,
sacudindo a cabeça e fallando pausa-
(lamente; não negueis todo o credito
ao que dizem as bruxas eos feiticeiros »
Dez dias depois elle morria.

A admirável realisação das pro-
messas da cigana nos demonstra a
justeza, o acerto da crença do grande
poeta em suas predicçoes. Mas o que
são e como podem os intitulados bruxos
e feiticeiros, rasgando o.véu do futuro,
predizer-nos factos que ahi se tem de
dar? Não haverá nisso a suggestão de
uma força superior occulta, de um.
ente invisível que deseja fortalecer a
nossa crença? Os guias conhecem as
moniticações geraes que se tèm de dar
no decurso da vida de cada uni de nòs,
de conformidade com as provas por
quo temos de passar, e annunci-
ar-nol-os com antecedência, para que,
quando se verifiquem, tenhamos con-
fiança no céu. E' o mesmo principio
dos presentimenms, segundo a expli-
cação tão racional e lógica do Spiri-
tisino.

Cv.;vY'.' -: >¦¦' ;"'„
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Conferência
DO

DR. CASTRO LOPES

Continuação

D'onde vem por tanto esse terror
esses anatheinas, em desprezo á esta
Sciencia?!...

Primeiramente, da causa geral, que
consiste na repulsão, e opposição ás
grandes verdades, quando surgem em
qualquer epocha, e em qualquer parte
do inundo; em segundo logar, de unia
origem, que em nosso paiz sobretudo
concorre poderosamente para o seo
atrazo, — a preguiça, o horror da lei-
tura!

A maior peste, meus semhores, que
nos flagella, não é o typho i icteroide,
a febre amar ei Ia; é a biblíophobia,
iste é, o horror do livro, o horror da
leitura 1 1.

Não se lê, não se lê, não se lé abso-
lutamente, sinão ura ou outro artigo
dos nossos jornaes, quando versam
sobre polemica pessoal, ou quando são
recreativos, e isso mesmo, não sendo
muito extensos 1 Esta é a verdade,que
está na consciência de todos 1 ...
Lede, lede os livros, que mostram, e
ensinam com a maior clareza o que é
o Espiritismo ; mas não basta lôl-os;
é mister lél-os com a mais accurada
attenção ; 6 mister quando d'essa lei-
tura possa nascer alguma duvida so-
bre ura, ou outro ponto, consultar
aquelles que teimam conhecimentos
mais adiantados da na nossa sciencia.

Eu não temeria perder, si apostasse
que nove décimos do numero dos que
me honram com sua benevola atten-
ção, não leram, não teera conheci-
mento exacto das obras fundainentaes
do Espiritismo.

Ha cerca de trinta e nove annos,
meus senhores, que nos Estados-Uni-
dos appareceram pela primeira vez
incontestáveis e notórias manifestações
de espiritos. De 1847 até hoje o estudo
do Espiritismo passou da America do
Norte á Europa, e ao resto do mundo.
— São muito alem de mil as obras es-
criptas em vários lugares sobre Espi-
ritismo ; seus auetores não são homens
obscuros, mas de uma reputação fir-
mada no mundo seientifleo : a Rainha
Victoria, imperatriz das índias, é
au.Vtorá de dous livros sobre Espi-
ritismo, que têera por títulos—Revê-
lações de um Espirito Familiar - e
Meditação sobre a vida, e sobre os
deveres.

E' avultadissirao o numero de jornaes
e revistas sobre Espiritismo, que
semanalmente se publicam nas capi-
taes dos mais adiantados paizes da
Europa, e das duas Américas : as
Sociedades, que discutem a nova sei-
encia, e que florescem era Inglaterra,
Franca, Bélgica, Itália, Hespanha,
Allemanha, Rússia, Estados-Uuidos,
e Republicas, platinas, são uma prova
evidente do progresso, e verdade do
Espiritismo.

Eu vou repetir-vos o que ja escrevi
refutando as doutrinas de Frei Gual
no seu livro « índia Christan ; » por-
que é de toda a conveniência vulgãrisar
o mais possível este facto. « A 29 de
Outubro de 1884 era uma casa de
Grosvenor Squareassistio a uma sessão
de Espiritismo o Sr. Gladstone, hoje
presidente de Conselho de Ministros da
Inglaterra. Vários cavalheiros e se-
nhoras assistiam também á mesma sos-
são, em que trabalhava o médium \V.
Eglinton. Consistiram as experiências
na escripta sem intermédio de agente
material.

« Era uma ardòsia- formada de duas
lâminas, fechadas á maneira de
livros, escreveo o Sr. Grladstorie em
inglez, francez, e hespanhol varias
questões; fechou depois uma sobre a
outra as duas lâminas; d'ahi a poucoouvio-se entre essas lâminas um ra-
pido e fraco ruido.

« Abriram- seas ardorsias.e encon-

trou-se a resposta a essas questões que
versavam sobre acontecimentos da
actualidade, e não sobre o passado,
nem sobre o futuro.

<( Continuaram as experiências com
grande pasmo do ministro, que não
receiou declarar que acreditava na
existência dessas forças até agora não
conhecidas pela Sciencia ; lamentando
que os sábios tenham deixado de prestar
attenção, c de estudar estes pheno-
menos»—

Será este também mais ura idiota,
que vem augmentar o numero ja
avultado dos espiritistas?

Será o Sr. Gladstone, o grande
homem político da Inglaterra, um
louco?!..

Dizei-me, senhores, era vista de tudo
quanto vos acabo de expor, e que a
todos é patente, não dão unia tristis-
siraa i déa de si os que denominam o
Espiritismo seita de fanáticos, e os seus
cultores idiotas, e loucos ?

Para ser verdade o que dizem esses,
que desprezam, atassalham, e pre-
tendem desacreditar o Espiritismo,
seria preciso admittir que ein todo o
inundo os homens sábios,, e respeita-
veis por sua posição social estão todos
loucos, são todos idiotas !.. Mas quem
não ve que tal hypothese éi impossível
de admittir? Atrever-se-ha alguém
a sustentar que o diabo se lembrou de
tornar loucos e idiotas todos os homens
até agora reconhecidos e venerados
como intelligentes e sábios ?!...

Que facto phenomenal é este de
enlouquecerem-quasi ao mesmo tempo
em todasas partes do mundo os homens
mais illustrados ? L Como admittir que
anciãos respeitáveis, eminentes pela
classe e condição, a que pertencem ;
se hajam todos*colligado para mentir,
afirmando; e jurando terem testemu-
nhado factos, que provara incontesta-
velmente a sabrevivencia de nossa
alma, (dogma da religião christan) e
as conmunicações dos espiritos (dogma
do catholicismo) com os espiritos eu-
cantados, isto é, com os homens?!.

Ja vedes por tanto qne o absurdo é
suppor uma tal loucura, attacando ao
mesmo tempo em toda a parte a todos
os homens de saber, e não o aceitar o
Espiritismo, que racional e theorica-
mente explica esses factos assombrosos,
confirmando-os por provas praticas.

Lede, estudae o Espiritismo; quando
tiverdes duvidas, consultae os que o
conhecerem melhor ; meditae sobre a
nova sciencia; e depois tereis até pejo
de haver menosprezado as verdades
nella contidas, e profundo arrependi-
mento, se do Espiritismo houverdes
zombado.

Todas essas historias, que por ahi
se contam, dos que enlouquecem por
causa do Espiritismo, são mentiras
odiosas, são calumnias miseráveis, com
que a má fé, e a ignorância pretendem
desviar os que desejam procurar o ca-
111 inho da verdade.

A moral da philosophia espirita
condemna, nem é possível condeninar
mais do que ella, o suicídio.

(O conferente discorre longa e lar-
gamente mostranlo quanto é borro-
roso esse crime).

Continua

Quando nos achamos em presença
de um phenomeno, só podemos dizer .
— c.oinpreheudo ou não comprehendo.
Nossa razão não tem o direito de
negar ou afilrmar aquillo, (pie a nossa
intelligencia não conhece. Se por não

podermos explicar um facto, affir-
mames que elle é sobrenatural, fal-
Íamos aereamente, como os cegos
faliam da luz.

Dr. Cuardonier-Deiutty

Ver. ouvir c contai*

Aquelle que toma essas palavras
para norma de condueta e epigraphe
de suas manifestações pela palavra ou
pela imprensa, corre, o risco de ser o
propagador de muitos erros e calum-
mas, pois que os nossos sentidos são
muito imperfeitos, ns apparencias nos
illudem muitas vezes; e o homem sen-
sato tem o dever de não contar tudo o
que vê ou ouve, senão depois de bem
pensar sobre o caso, de estar bem
certo que não vae ser injusto com
alguém. O correspondente que escreve
de Pariz para o Jornal do Commercio
encimando seus folhetins com as pa-
lavras a que nos referimos, acaba de
cahir nessa falta, talvez impensada-
mente, ou talvez ainda levado por esse
desejo que muitos jovens sentem de
mostrar-se superiores aos que os ro-
deiam, deprimindo aquillo que estes
admiram.

O folhetmista, fallando do passa-
mento de Dunglas Home, approveita
a oceasião para ferir aos spirítas clia-
mando-os de ratões e mentecaptos;
até ahi nada temos a dizer : cada um
escreve o que lhe parece; e os spirítas
nada perdem com essa opinião indivi-
dual do humoristico escriptor do
Jornal do Commercio. Cita, porém elle
o facto de ser o Sr. Home, ha pouco,
condemnado em Imglaterra por ex-
torquir 300 contos de reis de uma
viúva, cora a promessa de fazel-a ver
a alma de seu marido. Nunca ouvimos
articular essa aceusacão, e toda a im-

prensa que ultimamente se, tem mani-
festado sobre esse illustre finado, sem
distineção de crenças, tem-se limitado
a elogial-o. Os amigos dedicados e de
honorabilidade assaz reconhecida que
o Sr. Home contava em Londres, entre
os quaes os sábios Crookes e Wallace,
attestam por essa sympathia que lhe
dedicavam, que elle não era um em-
busteiro, umempal nadorde fortunas,
como o Sr. que vè, ouve e conta, nos

pretende fazer crer.

Ficaríamos, comtudo, em duvida
sobre a realidade do facto que deu
motivo á aceusacão, se o próprio ac-
cusador uão nos fornecesse logo a

prova, da precipitação e pouco escru-

pulo com que conta o que vè e ouve.

Eis o facto: diz elle que o Sr. Slade,
esse mediumi mportantissimo que está
hoje assombrando Pariz com a sua
mediunidade de ejcriptura di recta,
merecendo elogios de toda a imprensa,
foi processado e condemnado. Ha com-

pleta illusão do folhetinista; o Dr
Slade foi processado, é real, mas
unanimemente absolvido por lhe não
acharem culpa.

E que importava mesmo que os
homens o condeninassem ? Será pe-
que.ua a lista do martyrologio da

seicncia? Quantas victimas illustres
tem cabido, no correr dos séculos, sob
os golpes da ignorância, do fanatismo
e dos mais sórdidos interesses de seus

juizes? Nunca uma verdade nova fez
o seu percurso pelo mundo, sem ter

por batedores essas victimas illustres
das poucas luzes das massas.

Uma ultima questão, em que ja va-
rias vezes temos tocado: Será o spiri-
tismo responsável pelas faltas dos
encarregados de propagal-o ? Porque
um médium abusa de sua faculdade,
devemos coudemnar a mediunidade ?
Seria um absurdo, pois os charlatães
abundam om todas as classes: e se
seguíssemos esse principio de con-
deranar uma causa pelo facto de
alguém se servir mal delia, então de-
viam todosos nossos jornaes supprimir
algumas de suas sessões.

Pensa meu to»

O nosso irmão em crença, o Sr.
Manuel Luiz dos Santos, morador em
Cascadura, chama-nos a attenção para
o seguinte pensamento do Marquez de
Maricá, eminente íllho do nosso paiz:

a Sonhei que, admirando a lua
cheia na plenitude de sua luz reflexa,
surgia em mim o desejo ardente de vi-
sítal-a e conhecel-a de perto; quando
uma voz sonora, mas vinda de um ser
não distincto, retiniu aos meus ou-
vidos: Pobre creatura! a tua igno-
rancia te desculpa; sabe que cada um
dos mundos da iramensidade tem um
systema e construcção; que os seus
habitantes não podem existir em
algum outro, que não seja aquelle

para que foram organisados.
O teu espirito tem de habitar e ad-

mira rinnumeraveisorbes, nasuecessão
dos tempos e progressos da eternidade,
mas somente com corpos privativos
adaptados ao systema particular de
cada um delles. A sabedoria do Omni

potente sendo infinita, a variedade
das suas obras é illimitada; tudo o

que Elle ideou e produz na iinmen-
sidade do espaço, é original e sem
copia.

Colou-se e acordei assombrado com
esta inesperada e portentosa revê-
lacão. »

Os Evangelhos nos provam a mate-
rialidade da alma. Ella é a effigie do
',urpo.

Tertulliano.

A alma é o sopro da vida ; ella não
é incorporea, senão por uma compa-
ração de sua natureza com a do corpo
mortal; ella conserva a figura do
homem, afim de ser reconhecida.

S. Ireneu.

Em ura concilio reunido em Vienna,
Delphinado (França), a 3 de Abril de
1. 312, no pontificado de Clemente 5o,
a igreja romana ordenou que se cresse
ter a alma a mesma forma do corpo ;
declarando heréticos os que não arce-
ditassem na materialidade da alma.

GoüDIN..
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do corrente tirou a seguinte noticia do

Diário Popular de São Paulo :
Existe em Santo Amaro, nessa pro-

Tincia, uma casa que o vulgo chama

assombrada, onde tudo anda em unia

roda viva, alarmando grande parte
da população. Ja muita gente tem ia

ido observar o que se passa, e salie

sem nada poder explicar. .
São as cadeiras e os moveis dei-

xando os seus lugares sem que alguém
lhes toque, portas batendo por m

mesmas, tàponas applicadas por mãos

invisíveis, e, o que é ainda mais en-

gracado, bellas pitadas de um rape

; incorporeo que fazem que os visitantes
fujam espirrando.

Ninguém pode hoje occupar essa

casa, onde ultimamente morou o vi-

gario de Santo Amaro, que nos podia
- esclarecer a respeito.

Santo Amaro não está longe, e certo
folhetinista bem conhecido, intransi-

gente contradictor das manifestações
dos espíritos, podia ir até lá, com ai-

guns dos seus collegas da sociedade
sabia antispiritica, fazer grande co-
lheita de observações, para nos dar de
taes factos nina explicação raciona e

scientifica no seu folhetim de Do-
miugo.

França—O Sr. Leon Deniz fez uma
notaverconferencia. na qual expoza
situação da sociedade franceza antes
da revolução de 89 e as modificações

produzidas por essa revolução, fazendo
resultar a grandeza de animo dos
homens de 93 e seu heroísmo diante
da morte.

Elle acredita que essa torça ihes
vinha de sua crença em uma lei supe-
rior de progresso e de justiça, lei qne
elles pretendiam realisar na vida so-
ciai, eapplicar ao governo dos povos.

Depois de clamar contra o atheismo
e o màterialismo, cujas conseqüência.

transição, e os homens ainda verão
muitas lutas; mas o sangue correra
como uma torrente rápida, que uo
fim d3 algumas horas mostrara seu
leito énchuto

Todas as revoluções em França se
farão em Pariz e para Pariz. Não as-
sistireis mais a esses debates que, por
tantos annos, devastaram o paiz, pelo
qual morri. Não mais ahi vereis as

províncias se stiblevarem contra a
capital; o corpo submetteu-se c so o

cérebro manda.
Porque comparaes a rlespauha com

a tranquilla França? Alli o cérebro
está podre,e os membros conservam-se
robustos: as provuicias campeiam a
frente das revoluções, emquanto a

capital, inerte e niortificada por
séculos de superstição, prostituição e

cobarde despotismo, espera, em uma
tranquilla inacção, que suas cadeias
caiam por si mesmas; são sempre as

províncias qne se sublevam e se

vingam.
Assim começadas, as revoluções se

fazem lentamente, porém com segu-
rança. Cada diasemeiao grão sagrado,

germen da liberdade. Cada aldeia
recolhe-), cada homem se nutre com
elle. e transiu ii te a seus íilhos seus
"•enerosos ardores.

Depois chega o momento das expia-

ções e dos triumphos legítimos; e
então a liberdade terá raízes mais
fortes; e vós que;hoje desprezaes a
Hermanha. talvez a invejeis um dia.

cada dia mais, para fora dos limites
do que o homem cria possivel.

Recebeu elle uma carta de, Ingla-
terra e, antes de conhecer seu con-
tetido, mandou (pie uma das enfermas
a lesse. Esta declarou-lhe que a carta
era escripta em inglez, lingua que
ella desconhecia. Elle ordenou-lhe
que lesse, e ella o fez com perfeita
pronuncia ingleza, e traduziu-a depois
sem deixar escapar um só termo te-
clinico dessa missiva de um sábio,
tratando de altas questões de physio-
logia. ...

Finalmente ella tez uma descnpçao

perfeita do sábio inglez, dos trabalhos
de que se estava oecupando; o que
tudo foi depois certificado por piloto-
graphias que mandaram vir de Ingla-
terra.

:,pa

são deploráveis, o conferente alürmou

A" revolução é grande e eterna
como o Ser supremo; ella é o som de
sua voz e o sentido de suas palavras.

Volto no meu somno ; vou descançar
contemplando o espectaculo das_ ver-
dades eternas, das quaes vos sois os
mstriiméntos cegos. Sede valorosos
e pacientes. »

Nessa communicacão publicada pelo
Dr. Reignier não se pode deixar de
reconhecer o caracter desse homem,
(pie desempenhou tão brilhante papel
ua revolução franceza.

a sua'crença na existência de uma
causa suprema, como dednzindo-se da
ordem e da harmonia que reinam no
universo; na immortalidade da alma
demonstrada scieutincumente pelos
phenomenos spiriticos obtidos em
vários pontos do globo, pelas expen-

' 
encias dos sábios Crookes e Wallaco,
e pelos phenomenos do magnetismo
lúcido.

Terminou dizendo que todos esses
factos grupados e ligados por unia
synthese moral constituirão a religião
scientifica da humanidade.

O Oaulois de 27 de Setembro de 1808
conta o seguinte acontecido na sala de
sua redacção, onde discutiam os sue-
cessos da revolução de Hespanha.

Mostravam-se'todos admirados da
lentidão com que avançava essa revo-
lucão, quando a Sr. Henrique D.
levantou-se, sob forte inspiração, que
o desfigurava, ficando todos silen-
ciosos, á espera de um desses arrojos
de eloqüência com que elle costumava
arrebatal-os.

« Eu vou explicar-vos a revolução
de Hespanha, disse elle; ou antes não
serei eu,mas uma pessoa cuja compe-
tencia ninguém pode pòr em duvida. »

Por ordem sua tiramos tudo o que
se^ochavi;.£0'bre a mesa, que era assaz

pesada, e descançando o Sr. Henrique
D. as mãos sobre ella, começou ella a
estalar e mover-se. Perguntou-se

quem o espirito que assim se manifes-
tava, e a mesa por pancadas indicou
as lettras do nome Maximilien Robes-
jrierre.

Pelo mesmo processo foi então rece-
bida a seguinte communicacão :

«Nós éramos homens egigantes,vós
sois crianças e pigmeus. Tudo vos
assusta edetern; as revoluções pre-
cisam de almas differentes das vossas.
Sois impacientes, porque tendes a
loucura e não o valor das revoluções.
A Franca se acha ainda em horas de

Em casa do Sr. Lessenr, ex-maire
e notarão, em Caen, se estão dando
importantes factos de escriptura di-
vecta, com o auxilio da mediunidade
de uma joven de 20 annos. Brincando
com seu irmão, ella tirou-lhe o honet
e lancou-o contra a parede, e nnine-
diataménte abi appareceu seu nome
escripto com uma ti neta gordurosa.
Depois disso tem ella continuado em
suas experiências, e ba-ta-lhe bater
na parede com um pãnuo ou qualquer
outro objecto, para que abi appareçam
escriptos pensamentos, conselhos e
sentenças, dignos de um sábio aca-
deuiico.

São phenomenos da escriptura di-
recua provocados por esse meio.

Itália.—A policia italiana prohibiu
que o Sr. Donato continuasse alli em
suas experiências publicas de hypno-
tismo nos theatrõs.O motivo desse acto
violento foi o seguinte : Entre as pes-
soas que se haviam prestado as
experiências, estava um estudante

que, dias depois, apresentou-se ao Sr.
Donato exigindo-lhe a quantia de
1:000 francos, sem o que promettia
denunciar os embustes do illustre
magnetisador.

Este chamou-o a juizo para elle
fazer a declararão; e seu advogado,
vendo sua causa perdida, recorreu a
um meio que produziu o effeito que
elle desejava; declarou que seu cons-
tituinte ficara com o juizo alterado,
desde o dia era que fora hypuotisado

pelo Sr. Donato, e não tinha a respon-
sabilidade de seus actos.

Houve então grande sublevação do
ânimos contra o magnetisador; e
apezar das declarações e protestos do

grande physiològo Lauibroso, o con-
selho hygienico de Milão prohibiu as
representações publicas de hypno-
tismo.

O Sr. Donato não se deu por ven-
cido e acaba de annniiciar uma coufe-
rencia publica, convidando seus
contrários á discussão.

Hkspaniia.. - Está revolucionando os
cérebros em Madrid a prodigiosa elo-
(ineLcia de um menino de 9 auuos de
idade, fillío de D. Manuel Martinez e
D. Mercedes Ortiz.

Esse pequeno, nascido em Sevilha,
estuda ainda as primeiras lettras,
sendo o seu avanço muito demorado

por sua constituição fraca e doentia.
Com grande assombro dos assistentes
tem elle pregado nas principães igrejas
da Corte, diante do bispo e de muita

gente grada. Digam os que não ad-
mittem a reencaraação, donde veio a
sciencia dessa criança ?

Os factos se aggloineram, e ante
elles a incredulidade orgulhosa tem
de abandonar o campo.

Austiua.— La NationáelO de Abril
ultimo conta um notável facto de vista
atravez de um corpo apaco, conse-

guido por um celebre professor aus-
triaco, que creou e dedica todos os
seus cuidados a um hospital destinado
ao tratamento de mulheres hystencas,
com as quaes elle pratica as mais
serias experiências de magnetismo e
hypnotismo ; sciencia Jque, de as-
sombro em assombro, nos conduz,

Pactos miMliaiiimicoa

O seguinte foi dado nesta Corte. Ha

poucos annos fálleceu a Senhora do Dr.

F, deixando uma filhinha reeenascida.

Dous annos depois, estando essa me-

nina brincando, ia esconder-se atraz
de uma porta para que seu pai a fosse

procurar, divertindo-se muito com a

duvida que elle simulava de conhecer

o seu esconderijo.De repente a criança

deu um grito pavoroso, e cheia de

medo e tremula, veio agarrar-se ao

pai, dizendo que uma moça estava

alli escondida ea beijara.Examinou-se
tudo inutilmente. Era uma alluci-

nação, diziam todos Depois folhean-

do-se um álbum de retractos diante

dessa criança, ella empallideceu muito

ao mostrarem-lhe o retracto de sua

mãi, e apontando para a porta, disse:

A moça que me beijou.
Eis um facto de videncia e sensibi-

lidade pronunciadissima, em tuna

criança cujo espirito não podia estar

preoecupado com historias de almas

do outro inundo, como dizem os
homens da moda. Fila viu e disse o

que viu com toda a sua ingenuidade
infantil.

Ainda nesta i.ôrte se deu o seguinte
em presença de varias pessoas e por
muitas vezes seguidas.

Uma menina, filha do Sr. 0. Lima,

de um anno de idade apenas, que
ainda não tal lava e só andava segu-
rando-se aos inoveis, não dava signal
algum quando chamavam-n'a por seu
nome de baptismo, ao passo que vol-
tava-se, onde quer que estivesse,

quando se pronunciava o nome de
Cezar.

Não era uma coincidência, porque o
facto repetiu-se a ponto de chamar a
attenção, Não seria uma reminiscencia

do nome que esse espirito tivera em
sua precedente encarnação? esse es-

pirito apenas começando uma nova

vida, não podia recordar-se do nome

que outrora fora o seu? E'um facto

ainda pouco cominum, mas que sup-

pomos merecer a attenção dos que
estudam o spiritismo.

Essa menina e seu irmãosinho eram

médiuns videntes desenvolvidos. Uma

vez sua mãi ouviu-os estarem rindo-sc

muito e veio espiai-os ; estavam elles

sentados no centro da sala, e riam-se

com o que estavam vendo em um dos

ângulos desta. Ella que tambem é

muito vidente, concentrou-se e, se-

guindo a direcção da vista dos peque-
nos, viu um espirito com a figura de

um pretinho a fazer caretas para os

pequenos. Era talvez o espirito de

alguma criança, que ainda não co-

nhecia o seu estado e, suppondo se

ainda na terra, se mostrava com a

figura que tivera em sua ultima en-

cornação, no momento em que aban-

donára o corpo.

MÜIBOBIANDBJ1I

Aquellas pessoas que desejarem so

iniciar no conhecimento da sciencia

Spirita devem seguidamente ler as

obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo os principies da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exera-
pios sobre o estado dos espíritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomeuos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções dementarei do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontram-se

na Livraria Oarnier.
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Hoje as 9 horas da noiíe
terá lugar a quarta coBife-
rencia deste anno, no salão
da duarda Velha, á rua do
Senador Dantas.

Entrada franca.

A mis»ao do «pirlta

Estudar, perscrutar os segredos da

natureza em todos os sentidos, desven-
dar os sublimes mysterios encerrados
no intimo de seu ser,e depois vulgari-
sal-os, derramar a mãos cheias no seio
da humanidade soffredora os thesouros
encontrados em suas lucubrações, não
so por palavras e escriptos, mas
tambem pelo exemplo de obras meri-
torias, simples applicaçâo â vida pra-
tica dos altos ensinos colhidos 110
estudo da creação; tal é a missão do
homem ua Terra, quando iniciado 110
conhecimento das grandes verdades :
de que a vida terrena não é mais que
uma etapa da sua jornada atravez da
eternidade, de que os homens são
todos irmãos e se devem um mutuo
auxilio, de que o seu adiantamento é,
e será sempre um fructo do seu tra-
balho, e do seu amor a Deus e aos
seus semelhantes, e de que sobre todos
com paternal carinho vela uma força
omnipotente e omnisciente e, por con-
seqüência, incapaz de errar o ser
injusta.

Tal deve ser sempre a vossa norma
de conducta, ohl vós que estudaes o
Spiritismo, que ja tendes a certeza de

que vossos amigos do mundo espiri-
tual, vossos protectores não vos aban-
donarão, emquanto trabalhardes pelo
vosso e pelo progresso de vossos irmãos.

Não acrediteis que os ensinos que
Tecebeis, sejam unicamente destinados
a vós; os bons espiritos não podem
patrocinar o egoismo, concorrer assim
para que alguém succumba, na
missão de que encarregou-se ao tomar
um corpo.

Ja assaz deveis ter observado em
vossas sessões,que atrozes soffrimentos
são infligidos pelo remorso áquelles
que sacrificaram o amor do próximo
nas aras do seu egoismo e de sua
louca vaidade; áquelles que, com
vistas n'um lucro todo terreno e falso
como a miragem do deserto, escon-
deram e levaram comsigo para o tu-

mulo conhecimentos que, divulgados,
podiam produzir benéfica modificação
110 viver de seus irmãos, alliviar-lhes
os soffrimentos physicos e elevar-lhes
o moral, atè a crença subida nas ver-
dades da vida futura, até a concepção
dos sublimes attributos da Divindade,
e das leis eternas e invariáveis que
presidem á harmonia da creação in-
teira.

Estudai,"mas transmitti aos outros
o que colherdes, porque só assim, vos
auxiliando mutuamente,subireis jun-
tos, amigos e irmãos até a morada
que o Pai celeste destina, aos que se
esforçam por cumprir suas leis. Não
allegueis que pouco sabeis, para po-
derdes ja ser mestres dos outros ; não,
todos nós somos mestres, todos nós
somos discípulos uns dos outros;
todos nós temos muito que aprender,
todos nós temos sempre alguma cousa
que ensinar aos outros.

Dai aos pobres o obulo da viuva,
que prestareis um serviço relevante
ao.s olhos de nosso Pai.

Que de lições sublimes não bebe o
naturalista no estudo da vida dos ir-
racionaes I Sereis vós, por ventura,
menos que o irracional ? Se vos re-
ceaes do ridículo, com que o mundo
ainda pródiga, áquelles que confessam
sua crença na vida d'além-tumulo,na
nossa communicabilidade com os es-
piritos, daquelles que ja deixaram a
terra; dai-lhe ao menos, em vossas

palavras uma amostra do que tendes
aprendido em vossa communicaçãa
com os vossos guias ; que vendo-vos
modestos,humildes, resignadosebons,
nelle se desperte a vontade de fre-

queutar a escola, que assim modifica
e felicita o homem, que aosira ensina-
lhe a dominar as suas paixões, a col-
locar-se acima desses nadas da vida,
fontes de tantas dores e amargas de-
cepções.

Quando por toda parte, por es-
criptos, pela palavra auctorisada de
illustres conferenciadores, por impor-
tantes manifestações de toda sorte, as
verdades spiriticas vão conquistando
o mundo, com espantosa e nunca vista
força de propaganda; não devemos
calar por mais tempo, o que jà temos
aprendido; não devemos esconder aos
olhos do mundo, aquillo de que pode
nascer a sua convicção, a sua felici-
dade futura.

Deixai que alguns dos vossos ami-
gos e afieiçoados vos respondam com

o sorriso da incredulidade ; buscai li-
bertal-os dessa lepra que lhes corroe
a alma, e vel-os-heis, talvez mesmo
nesta vida, confessarem que fostes o
seu libertador.

Os factos se estão multiplicando de
um modo assombroso ; os espiritos se
mostram empenhados na grande con-
versão dos homens, e el\a se fará para
cada um em tempo mais ou menos
breve.

Trabalhai, trabalhemos todos e,
cora o auxilio dos bons e a inspiração
vinda do alto, venceremos os tropeços
que se antepõem á nossa marcha ; e
um dia, talvez em muito próximo fu-
turo,a humanidade terrena, nos hyra-
nos de gratidão que elevar ao Senhor
dos mundos, bemdirá a memória dos
obreiros obscuros, que tanto se esfor-
cam pela propagação da grande dou.
trina da regeneração pelo estudo e
pela pratica da caridade, essa a mais
sublime das virtudes, esse laço sym_
pathico que prende o homem ao seu
Creador.

Conferência

Ante ura auditório de cerca de duas
mil pessoas, no salão da Guarda Velha,
occupou a tribuna dos conferências
spiriticas, na noite de 16 do mez ul-
timo, o nosso distineto confrade, il-
trado e provecto medico, o Sr. Dr. A.
Bezerra de Menezes. Seu grandioso
trabalho, exposição minuciosa do
profundo estudo que tem feito da ma-
teria, e das lutas que se empenharam
no seu intimo, quando, á luz da razão
esclarecida, se entregou ao estudo dos
dogmas e preceitos da religião romana,
em que foi educado, esteve acima de
todo elogio, e impressionou profun-
damente o animo de seus ouvintes.

Foi bellissimo o estudo comparado

por elle feito dos theogonias mosaica-
romana e spiritica ; demonstrando ter
sido aquella um fructo de interpreta-

ções humanas, em manifesta contra-
dicção, em muitos pontos, com a moral
e a theodicéa christans; e que por sua
grandeza, simplicidade e sublimidade
ó a theogonia spirita o digno coroa-
mento, o complemento natural dessa
moral e dessa theodicéa.

Seus numerosos ouvintes manifesta-
ram-lhe sua satisfação e enthüsiasmo
acolhendo-o com uma salva de palmas,
ao deixar elle a trimuna.

Federação Spirita
Brazileira

Sessão em 13 de Agosto

Foi dado para estudo o seguinte
thema:

As provas por que elle têm de pas-
sar em sua encarnaçâo, serão sempre
escolhidas e pedidas pelo espirito ?
Ou ha casos em que ellas são impostas
por seus guias ?

Hediuuidade vidente

Esas faculdade importante, como ja
por mais de uma vez temos dicto, é
uma das que mais se tem desenvolvido
entre nós,quasi que não se encontrando
um só grupo spirita, onde não existam
dous ou mais.

Ha pouco ainda essa faculdade se
manifestou no nosso distineto amigo e
consocio, o Sr, Xavier, conceituado
negociante desta praça e fervoroso
adepto do Spiritismo.

Estava-se em uma sessão, onde o
médium psychographo, Sr. Fortes re-
cebia uma coramunicação escripta,
quando o Sr. Xavier sentiu-se como
transportado a um paiz desconhecido,
onde via estender-se longa campina
cortada por largo rio,cujas águas cia-
ras e quietas na margem,onde elle via
de pé em pastor apoiado ao seu cajado
mostravam-se agitadas e toldadas na
margem opposta. De um e outro lado
pastavam diversas ovelhas, sendo ai-
vissimas as que rodeavam ao pastor,
e escuras e negras as da margem op
posta. De vez em quando uma ou mais
das brancas, a um aceno do pastor, se
lançavam ao rio, iam ao outro lado
delle e de Ia conduziam algumas daa
outras, acontecendo que estas em sua
luta cora a corrente perdiam sua côr
escura, e chegavam brancas ao porto
do seu destino.

Antes do Sr. Fortes ler o que havia
recebido, o Sr. Xavier contou, a pe-
dido do presideute, o que tinha visto.
Leu-se depois a communicação, e viu-
se que ella nada mais era que uma
completa explicação da visão.

Eram as manchas dos peccados,do»
erros dos homens, lavadas nas lutas e
soffrimentos da vida, afim de purifi-
cados poderem chegar ao porto do sal
vamento, á morada dos felizes, onde
os aguarda o bom pastor ; que por
seus enviados não cessa de chamal-os
ao arrependimento e ao progresso.
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Já, caríssimos Srs. Redactores do
Reformador, no anno de 1885, ti vestes
a bondado de inserir nas cõlutrinas
do vosso orgam na imprensa uma
serie de artigos nossos sobre o mundo
sideral, sobre essa mina inesgotável
de maravilhas, que espantam, èxta-
siain e confundem a frágil mente, da-
quclle que tenta devassar-lhes os se-
ir rodos.

Nesses artigos consignamos resu-
midament.e os progressos gigantescos,
que a sciencia moderna, dispondo de
instrumentos de observação já relati-
vãmente aperfeiçoados, tem conse-
guido com incríveis e louváveis es-
forços, tornando-se credora da admi-
ração e gratidão dos posteros.

Dissemos então que encontravam os
astrônomos serias dificuldades na de-
terminação de certos elemento-;, indis-
pensaveis para o estudo dos astros, ja
porque seus iurtruníéhtos de observa-
ção ainda não tinham attingido á
necessária perfeição, ja porque falta-
va-lhes uma base suíHcientetnente
extensa, para determinarem por ella
certas grandezas, que por sua peque-
nez não podiam então ser apreciadas.

As parallaxes animaes das estrellas
e, por conseqüência, suas distancias
ao nosso planeta são do numero desses
elementos assim sacrificados á nossa
impotência. Ja vos dissemos o modo,
pelo cpial se as determinava : medem-
se os ângulos formados pelas linhas
que vão do centro da Terra aos centros
do Sol e da estrellá, quando a Terra
oecupa os extremos de ura mesmo dia-
metro de sua orbita, isto é com o in
tervallo de seis mezes de uma á outra
observação ; conhecidos os dous an-
gulos, deduz-se delles o do vértice, ou
o formado pelas duas linhas que vão
ter á estrellá, e a metade delle. ou o
angulo sob o qual da e.strella se vé o
raio médio da orbita terrena, é a pa-
rallaxe anntial da estrellá. Achou-se
qae quando esse angulo fôr de nm
segundo, a distancia da estrellá é de
206.265 vezes a que nos separa do
Sol, e que quanto menor for esse an-
guio, maior será a referida distancia.

A pequenez dessa base, em relação
ás grandes distancias que nos separara
das estrellas, era um dos maiores obs-
taculospara a determinação de suas
parallaxes. Couvihha encontrar-se
uma base maior, perfeitamente conhe-
cida, e é o que supporaos ter achado,
ou o que nos foi suggerido por um
amigo do espaço, como abaixo explica-
pios.

Sabemos que o Sol avança com todo
o seu systema para um ponto da cons-
tellação de Hercules, descrevendo em
um, dous, trez ou quatro annos, arcos
tão alongados que se podem confim-
dir cora uma liuha recta. Ora, se me-
dimoSjCora o iutervallo de dous annos,
por exemplo, os ângulos formados

REfrOitaUADÔBt
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pelas linhas que vão ter do centro da
Terra a esse ponto, para o qual o Sol
caminha, e á estrellá a do Centauro,
sobre cuja parallaxe ja não ha duvi-
das, obteremos, um directamente e o
outro pelo seu suplemento, os dons
ângulos adjacentes á base, do uni tri-
angulo, cujo terceiro angulo ó aquel-
le sob o qual da estrellá se vé a dis-
taucia percorrida pelo Sol. no intur-
vallo de tempo que separa as duas
observações.

Como a parallaxe dessa estrellá do
Centauro é conhecida, se por ella di-
vidirmos o angulo achado, teremos o
numero de vezes que a referida dis-
Lancia contem o raio médio da orbita
terrena.

Fica assim Cuiiheeida a grande:;a
da base, com a qual nos será- fácil
achar os ângulos, sob os quaes é ella
vista dos centros das outras estrellas
e, portanto, as parallaxes e distancias
destas.

Cumpre, porém, observar que ha
uma correcção importante a fazer-se
nesses ângulos, pois elles vêm alte-
rados pelos movimentos próprios an-
uuaes das estrellas ; mas essa correc-
ção não é dificil, pois se Struve de-
terminou cento e tantos desses movi-
mentos, a o Pe. Secciü delles iiíeiiciò-
na os mais importantes em sua obra
— As Estreitos.

Ser vindo-nos das coordenadas das
estrellas mencionadas nas Epiemerides
do nosso Observatório, dos annos 181)'.)
o 1871, calculamos os ângulos rela-
tivos a y. do Centauro, e achamos que
a distancia que o Sol perc irr.e em dons
annos, é vista dessa estrellá sob um
atiQ-ulo de 3,"08886, e como a sua
parallaxe, é 0,"913, dividindo aquelle
por esto numero, ficamos sabendo que
a referida distancia é 3.3332 vezes
maior que o raio médio da orbita ter-
rena, ou (pie o Sol percorre era um
anno l,69lt) vezes a distancia, que
nos separa delle, com uma velocidade
mediu de, 1,1)80 léguas ou 7,944 kilo-
metrosjpor segundo, números muito
approximados dos que a sciencia ad-
initte.

Procedem! > do mesmo modo com as
outras estrellas, isto é buscando os
ângulos do vértice edividindo-ós pelo
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numero 3,3832, obtivemos as parálla-
xes de 35 dellas, que vão consignadas
na tabeliã annexa, juntamente com
as velocidades próprias annuaes de
que nos servimos no calculo, suas dis-
tancias era raios médios da orbita ter-
rena, e o numero de annos que a luz
o-asta éni vir dellas a nós, com a sua
velocidade de 74:0(.)8 léguas de 4.000
metros por segundo.

Nota-se logo que os primeiros alga-
ristnos ilas parallaxes obtidas por este
systema são idênticos aos dados pelo
antigo, para aquellas estrellas que as
tinham conhecidas; o que é unia ga-
rautia pára a veracidade das outras.

lia uma. dilferença sensível na pa-
rallaxe da 61a do" Cisne, mas qui-
zemos empregar a velocidade própria
animal admittida. e com ella só se,
conseguirá o resultado constante da
tabeliã annexa: estamos convencidos
que a sua velocidade própria annual
não é maior dé 4,"5654õ. valor que,
se fosse por nós empregado, nos daria

para á sua parallaxe 0,''33231, nu-
mero muito approximado do fornecido

pela observação-
Cora as estrellas Denebola e ¦; de

Argos também se dá um fácte impor-
tanto: achamos para ellas grandes
parallaxes. ao passo que os astrotio-
mos não as citam, mas ellas são duas
dessas inaraviljfas do inundo sideral,
que têm dado muito que pensar : são
estrellas que rapidamente (aqui o ra-
pido a relativo, passara do fulgurante
brilho da primeira grandeza ao mais
enfraquecido da segunda e da quarta;
estão próximas, mas não nos chamam
sempre a attenção, porque, sem du-
vida, algum corpo pouco' diapbaiio
passa entre ellas e nós,

Vê-se da tabeliã junta que, das 35
estrellas cujas parallaxes calculamos,
a mais distante é Aldebaran, esse
bellissirao carbúnculo engastado na
constellação do Touro, cuja distancia
a nós é percorrida pela luz era 7:9')2
annos, de modo que o raio (pie nos
chega boje, partindo lá, no tempo em
que, vegeta va nas margens do Nilo a
qnadragesima geração antes daquella
que levantou as pirâmides de Gizeth,
de cujos cimos, ja. no começo deste,

NOMES DAS ESTRELLAS.

¦j. do Centauro . - .
yj de Argos ....
Denebola
61a do Cisne. . . .
$ do Centauro . .
Sirio
Vega-
Marlcab
% do Tucano . . .
y. do Dragão . . .
Algenib
Arcturo
Antarés
Deneb
Altair
Regulo
Polar
Cabra
[i. do Sagittario .
¦• da Ursa Maior .
Formalhaut. . . .
Achernar
Espiga
Btítelgeuse. ...
y. de Ãndromeda .
y. da Serpente . .
Canopus
Procyon
Rigel
a do Cruzeiro . .
Castor
a da llydra . . .
Pollux
ç do Oitante . . .
Aldebaran

a
£

D
l»-4a

2'
5'
Ia
l«
1»
2"
3a
3"
3a
Ia
Ia
2a
1'
2*
2"
Ia
4"
3'
2 a
Ia
P
Ia
2a

2a- 3"
Ia
1-
Ia
Ia
2a

3a-4a
2a
6a
1«

Parallaxes;
V d o ei dados
próprias an-
nuaes.

0,"91300
0,43407
0,39902
0,281)71
0,25146
0,24158
0.23381
0,18983
0,17418
0,16003
0,14449
0,13888
0,12063
0,11971
0,09973
0,08031
0,05183
0,04565
0,03957
0,03425
0,02856
0,02199
0,02164
0,01807
0,01707
0,01424
0,00786
0,00664
0,00-162
0,00373
0.00258
0,00240
0,00113
0,00111
0,00041

Distancias em
raios médios da
Órbita terrena.

3. 
•T)800

—0,5040
0,5585
5.1230

-4,4640
-1,4020

0,-1000
-3,3176
-3,1040
-1,1840
-3.3136
2,4080

—0,8824
2,2167
0,7250

-0,21)50
0,0350
0,4420
0,4616

-0.7900
0,4(532
3,5230
0,3656
i ,0350

-0,1814
0,2070

-1,3780
— 1.3240
-1,7000
-0,6: (20
0,4672
0,2028
0,6910
0,1984
0,1850

Annos que a
luz gasta em
percorrel-as

225:920
465:110
60S-.403
712:552
820:090
853:752
881:982

1:086:449
1:184:047
1:288:874
1:457:410
1:485:098
1:709:663
1:722:866
2:068:072
2:512:956
3:979:129
4:518:400
5:212:652
6:088:002
7:221:985
9:379:9'72
9:531:565

11:414:608
12:081:105
14:481:801
20:242:189
31:0154:000
44:040:084
55:29S:890
79:947:440

.83
182-.535:*227
185:821:170
502:897:920

3; oo
7,47
9,56

12.20
12,89
13,42
13.86
17,07
18,61
20,25
22,90
23,34
26,87
27 07
32,50
39.96
62,53
71,00
81,91
95,67

113,48
147.39
149.77
179.36
189,87
227.61
412,36
488,13
601,55
868,94

1:250,26
1:850,48
2:808,27
2:919,95
7:902,30

século, sessenta séculos contemplavam
a invasão do Egypto por Napolcão.

Aos meus irmãos em crença cura-
pre-me agora contar,como me foi sug-
gerido esse novo meio de determi-
nação das parallaxes das estrellas.
Tenho as niedinnidades vidente, e au-
ditiva, favor iiiapreciayel para os
estudos com que me entretenho. Não
posso, por tanto, confundir o q»e vem
de mim mesmo, cora o que, mo vem
de íbra.

Pensava nas dificuldades que en-
contrata os astrônomos na resolução
de certos problemas,quando vi junto a
mim a figura de um ancião respeitável
que ine expoz minuciosamente o meio
que puz em pratica.

Calou seu nome, mas eu me recordo
que ja uma outra vez elle mesmo me
deu ura trabalho sobre astronomia, e
ao retirar-se medisse: <c Se tiveres
receio de publicar em teu nome, usa
do peseudonimo de Halley. «

EwERTON Quadros
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O mundo creado deve durar alma e
corpo... Eu julgo que os anjos têm
corpos; e que a alma racional nunca
esteve completamente privada de um
corpo, qualquer (pie seja a natureza
deste.

I/BIBNITZ.

Só Deus é incorpornô e sem formas
as creaturas intellectüaéá téui todas
ura corpo.

João dií Tuhssalonica.

Existem seres superiores que não
estão sujeitos a alguma pena material,
seres irradiantes e luminosos, espirito
e matéria como nós, mas espirito
mais subtil e mais puro, matéria
menos densa e menos pesada, mensa-

geiros fluidicos que ligam entre si os
universos, sustentam, e iinpellem os
astros e as raças diversas que os po-
voam, no cumprimento de suas mis-
soes.

Luiz Jüurdan.

E' por meio de seu corpo ethereo

que os espiritos se manifestam aos

homens.
CoLEBROOKE.

Quanto a mim, não posso deixar de

fallar desse demônio {demon, espirito)

que sempre me acompanha e acouse-

lha.
Sócrates.

('Livro 6o Republica)*
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Os espiritos governam o mundo

Piulon,o Judeu.
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Notierario

Brazil.—Com o titulo q Estudo, co-
meeou o club litterario Diegues Ju-
nior, do In.sttuto 11) dé Abril, do
Recife, a publicação de uma folha
quinzenal, destinada á discussão de
theses scientificas.

Se 0 Estudo se conservasse firme
nesse terreno... Se por elle o desejo de
estudar se despertasse na nossa moci-
dade... São os votos que fazemos,
comprimentando-o pela sua apparição
na arena do jornalismo, e pedindo-lhe
permissão para a permuta.

Hespanha..--El Eco Univo.isal é o
titulo de novo periódico quinzenal,
philosophico livre pensador de estudos
psychologicos, que acaba de appa-
recer em Barcelona, neste ponta da
Hespanha onde o spiritismo se tem
desenvolvido com maior punjança,
irradianto-se pela península.

E' uma nova revista, que, pondo de
parte os estreitos limites em que a po-
litica tem encerrado os povos, for-
mando-os em nações distinetas, de-
fende os interesses da propaganda
spirita no mundo. Bemvindo seja ! Nós
o saudámos jubilosos, e para elle pe-
dimos a protecção do Altíssimo.

Agradecemos o exemplar com que
fomos mimoseados, e pedimos permis_
são para peYmutgr.

Russsia.— Teve pleno sucesso a
viagem do celebre médium, Sr. Eg-
linton, a S. Petersburgo, onde foj
hospede do Sr, Alexandre Aksakow,
conselheiro do Czar, e homem que|tem
empenhado todos os seus esforços para
popularisar o spiritismo na Allemanha
e na Rússia.

Entre os convertidos pelos factos
alli produzidos, em presença do me-
dium inglez, estão os professores
Dobroslaviu, Paschootiu e Sooscht-
chinsky,da academia imperial militar
de medicina de S. Petersburgo.

Le Rebus, jornal spirita de S. Pe-
tersburgo, apezar da censura severa
que cohibe os arrojõs da imprensa na
Rússia, tem uma excellente circulação
e goza alli de serio conceito.

Seu redactor é o Sr. Prebitkow, ca_
pitâo da marinha russa. E' elle
mesmo um excellente médium, que
ultimamente está obtendo trabalhos
da escriptura directa, em cuja pre-
sença se tem produzido também nota-
veis phor.ographias de espíritos, como
attestou o professor Wagner, em uma
noticia publicada nos Vsgchische
Studien.

Itália.— A Pátria Italiana trans-
ladou do ficcTíè, jornal de província,
uma noticia de manifestações spiriti-
cas importantes assistidas e descrip-
tas pelo Sr. Fredeeico Verdinois, até
então contrario a taes manifestações,
por lhe parecerem sobrenaturaes.

Estava elle em casa do Sr. Chiaia,
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em um aposento cuja mobília consis-
tia em uma grande mesa. poucas ca-
deirar, um sofá e mais «luas espalda-
res sem rodánas, quando ahi conipa-
receu a Sra. Sapia,médium degrand;j
força.
A mesa começou mo vendo-se em di-
versas direcções.

Perguntaram-lhe, se que, ia fallar,
e ella por pancadas respondeu quesim, que atassem hera o médium ásua
cadeira. Feito isto, a cadeira com o
médium se afastou violentamente ; e
e uma chuva de rosas cahiu sobre a
mesa.

Depois por si só uma cadeira se
approxima dos circumstantes, erguen-
do-se e batendo com os pés.

« Sabeis, lhe disse o Sr. Verdinois,
que eu não sou spirita ?

Sim, respondeu a cadeira ;
E que, como eu, ha muita gente

que não crê ?
Esrão em erro.
Mas como quereis que creiamos

em cousas do outro mundo?
A cadeira levantou-se sobre os dous

pés, depois suspendeu-se completa-
mente no ar, passou por cima da ca-
beca do interrogante e foi se collocar
sobre a mesa ; voltou ao seu lugar,
mas então cahiu pesadamente sobre
as costas.

Ergueu-se ainda e veio pousar junto
á mesa.

O Sr. Verdinois,não satisfeito,pediu
para ver as mãos que moviam a ca-
dcira ; c sentiu que mãos invisíveis
lhe despentearara os cabellose desata-
rain-lhe o laço da gravata. «As mãos,
quero ver as mãos », dizia elle, e uma
estrondosa salva de palmas fez-se
ouvir no aposento.

Continuando ainda elle em seu pe-
dido ; viram todos uma folha de papel
vir pousar sobre o peito do médium, e
depois apparecer duas mãos, isoladas
de qualquer corpo, as quaes segura,
ram,amarrotaram e rasgaram o papel,
desapparecendo depois.

(Extraindo da Luz d'El Alma),

Em começos de Junho ultimo o Se-
culo de Milão e o Vurigolo de Nápoles
publicaram sem coinmeutarios longos
artigos descriptivos de phenomenos
de manifestações spiriticas ; segundo
o Banner of Light de Boston, de 3 de
Julho.

Fuança.—Está fazendo sensação em
França o processe de Eufrasia Lemer-
cier, levada aos táibunaès para res-
ponder por um crime gravíssimo. A
attitude impassível da aceusada di-
ante de seus juizes, o sorriso calmo
com que acomqanha suas respostas ás
mais vehementes e compromettedoras
aceusações, tudo demonstra que alli,
em vez de uma grande criminosa, se
acha uma victima de terrível enter-
inidade; um espirtto fraco dominado
por cego fanatismo e arrastado pelas
suggestões de espíritos perversos.

em 1870 tanto ella como sua íriuan
davam demonstrações de se acuarem
fascinadas por ser. i invisíveis. Ellas
se criam em communicação directa
cora Deis, que lhe i aconselhava, di-
ziain ell-is, os meios de razer fortuna.

Era vão então e depois pessoas bem
intencionada < lhes acouselliaram a
leitura das obras spiriiicas,onde ellas
teriam urna explicação das condições
em que se achavam. Elias repelliram
a ideia, dizendo que o spiritismo era
uma arte satânica.

E' um facto que vera demonstrar-
nos que não precisa provocar-se a
coramunicação dos espíritos, para se
ser victima dos maus. Ella nunca es-
tudou o spiritismo, e entretanto por
sua pouca energia, para cumprir suas
provas, é uma victima dellas.

não pôde subir a Elle... Oh, fazei queeu tenha algum ailivio.
Nem posso continuar,minhas idéias

se obscurecem... Tende compaixão de
mim.

Vraneken.

O Petit Manceau, de 15 de Março,
sxtrahiu dos jornaes de Lavai a noti-
cia do seguinte facto de clarividéncia

Havia desappareciuo dessa cidade o
negociante Vinot.tié, e ninguém delle
sabia noticias. ^0 Sr. Bernard-Bezier
inagnetisuu um dos seus empregados,
qne elle sabia ter ficado somnambu-
lkado nas experiências'de Douato, e
fez-lhe perguntas acerca do negoci-
ante desapparecido.

Com uma lucidez admirável e som-
nambulo declarou 'que Vinettié fora
atacado e morto }or trez malfeitores,
e designou o lugar do rio onde elles
lançaram o cadáver. Depois elle deu
ainda os nomes dos assassinos, que
reconheceu-se serem os de trez iudivi-
duos que acabavam de soffrer a pena
de detenção por vagabundos.

Tudo foi reconhecido exacto.

Bélgica.— Traduzimos do De Rots
as duas seguintes commnnicações que
achamos dignas de estudo; a primeira
do espirito de ura infeliz suioida, e a
segunda de Fenelon :

« Morrer é nada, reviver é tudo I A
vida é,as vezes,tão amarga,tão pesada
que o homem se deixa arrastar pelo
desejo de encontrar o repouso eterno
do nada. Infeliz! Que fiz eu!... O nada
não existe !... A vida de que eu fugia,
acabo de entrar nella... As claridades
eternas offuscam rainhas vistas in-
certas... O remorso me queima,.. Eu
vejo a vaidade dos meus sonhos, e te-
nho a consciência da minha covardia.
Soffro,procuro o repouso e só encontro
tormentos, tormentos horríveis, reaes,
muito mais terríveis que os que eu
assim qualificava na Terra .'

Infeliz, eu o sou agora,como nunca
o fui antes. Minha falta é immensa, e
o trabalho que preciso para me levan-
tar do meu abatimento,rae parece tão
penoso,que au nem ouso pensar nelle.

Tende piedade de mim, ajudai-me !
Sois o meu só recurso. Deus vos ama
sois justos a eus olhos e vossa prece
Ja será ouvida, ao passo que a minha

Esta communicação responde aquel-
les. que acreditara ou propalam, que o
spiritismo conduz ao suicídio.

« A obra de Deus é infinita. Para
onde quer que lanceis as vistas, des-
cobrireis a fecundidade sem limites
da Providencia. Vosso pequeno mundo
um grão de areia entre os milhões de
globos que percorrem o espaço, só-
mente o vosso mundo ja vos offerece
uma fonte inesgotável de estudos.

Acima como abaixo de vós o raara-
vilhoso surprehenderá a vossa imagi-
nação. Cada dia os factos que ainda
chainaes mysterios se irão desenvol-
vendo e multiplicando: cada dia ve-
reis o canto do veu, que ainda cobre
a vista, ir se levantando, e novas des-
cobertas vos approximarem do infi-
nito.

A sciencia que julga ja ter chegado
ao termo de suas investigações, está
ainda longe do ponto de poder pro-
nunciar sua ultima palavra.

Emquanto a terra existir, o vosso
horizonte se irá sempre alargando.

O homem, que por sua intelligen-
cia se distingue do bruto, é enviado
ao mundo, não para nelle se entregar
a uma vida sem objecto, porém para
buscar o que pode fazel-o progredir
assim moral, como intellectualmente.

Todos vós sois dotados da razão, e
todos sois chamados a conduzir a
vossa pedra para a construcção desse
grande edifício : O progresso.

Araae o eitudo, porque elle vos faz
conheeer os encantos de uma vida pa-
cifica.

Meditae sobre o menor elemento
que se vos apresente, e nelle buscae o
que vos pode elevar para o Creador.
A ociosidade so vos pode conduzir ao
vicio, ao passo que uma actividade
pertinaz vos faz ver panoramas, que
antes vos eram desconhecidos.

O vosso mundo é cheio de attracti-
vos para aquelle que se dedicarão es-
tudo.

O estudo da natureza somente já
será illimitado para vós, e se vos bem
compenetrardes de suas grandezas,
coineçareis a comprehender o poder
d'Aquelle que é o auetor de tantas
maravilhas.

Fenelon.

y

O espirito é um organismo fiuidieo.
A forma do corpo é devida á do espi.
rito.

SwfíDENBOltG.
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DR. CASTRO LOPES

Conclusão

Entretanto os detractores da nova
gciencia ensinam que ella faz enlou-

quecer,e que conduz ao suicídio I..Se-
nhores,não ha quem ignore que a me-
dicina reconhece e classifica uraa certa
loucura,coítü-unania religiosa; porque
ha pessoas, cuja alienação mental
versa exclusivamente sobre religião :
dizei-me si d'ahi se segue que a reli-

gião não deva ser ensinada, que seja
uma cousa perigosa?... Condemnaes
vós a religião catholica, só porquê
haja, tenha havido, o continuem a
haver fanáticos, supersticiosos? Tem
a religião catholica culpa de que
abusem delia, que não a compre-
hendara, que a exaggcrein? E'a re-
ligiâocatholica responsável,só porque
muitos homens por fraqueza cerebral
tenham enlouquecido, á força de

querer penetrar-lhe os mysterios, e
dogmas? Não ha tarnbera mil exem-

pios de homens, que perdem a razão,

que enlouquecem por se haverem en-
tregado de ura modo excessino ao cs-
tudo desta, ou cVaouella sciencia?.. E

ja houve por ventura alguém que por
isso se tivesse lembrado de condsmnar
o estudo das sciencias?! Essas histo-
rias são, ou filhas da má fé, ou da
ignorância. Si são contadas por má fé,
a sua própria origem basta para con-
deranal-as; si são effeito da ignorância,
não devem merecer credito; porque é
suficiente ler, e estudar o Espiritismo

para reconhecer a falsidade de taes
aceusações.

O Espiritismo não aconselha, ao
contrario, condenmaj) suicídio; o Es-

piritismo não torna áquelles, que o
estudam, idiotas e loucos.

Louco» são os que pensara poder
rechassar a onda do progresso; loucos
são os que diante do testemunho irre-
cusavel dos factos, aíhrniados por
homens notáveis de todos os paizes,
diante do numero avultadissimo de
livros em. diversas línguas, jornaes,
revistas, e associações de Espiritismo

pretendem abafar a vóz da verdade;
loucos são os que sem estudo, sem co-
nhecimento algum da nova sciencia
teem o arrojo de negar, e ridicularisar

pasmosos phenomenos, que a fofa
sciencia materialista de hoje não sabe,
nem poderá jamais explicar.Esses,sira,
são os loucos; e por isso dignos de
compaixão; devemos perdoar-lhes,
porque não sabem o que dizem, nem
o que fazem; tenhamos desses a com-
miseração, que merecem; trabalhemos

para arrancal-os ás trevas do erro, e
tornal-os refractarios às suggestões
da vaidade, e do orgulho, causas
principaes do seu atrazo, e cegueira
moral.—

Não vos admireis de que ainda hoje
haja muitos que neguem, e que te-
nham horror ao Espiritismo.

Não vedes vós o triste espectaculo
dadp neste Império^ por uma classe

qua ee diz illustrada e sabia ? Não

vedes, ha mais de 40 annos, perse-
guida e ridicularisada a medicina
liahnemaniaiina ? E por que ?... Pela
vaidade,pelo orgulho,que não deixara
confessar a verdade. Entretanto, ha-
verá cousa mais fácil de se verificar?...
0 ininiortal fundador da verdadeira
sciencia medica, o grande Samuel
Ilahnienianuo, diz com a convicção,

que só a evidencia dos factos pode
inspirar, —não acrediteis nas minhas

palavras, nem nos meus argumentos;

preparae vós mesmos os medicamentos
pelo modo por que vos indico, e appli-
cae-os : vereis si eu digo, ou não, a
verdade.—Mas niugueni o faz, nem o

fará: a vaidade, e o orgulho não per-
niittem, não adinittem a confissão da
verdade. Pois que ? I Julgaes vós que
haja alguém, medico ou não medico,

que em sua consciência duvide hoje
da Horaoíopathia '(... Não : todos elles
sabem cpie ella cura, que as doses iu-
finitesimaes teem uma {etlicacia the-
rapeutica ; seria impossível a duvida
diante dos milhões, e milhões de pro-
vas, que, ha mais de 40 anuos, justi-
ficam a excelleneia desta, que é a
verdadeira medicina.

Mas parece, • etihores, (eu não 0
creioj que ha neste paiz um (ieuio,

que fingindo querer o progresso, op-

põe-ihe obstáculos pela simples força
da inércia, que neste caso se symbo-
Usa por uraa im mobilidade, e quie-
usino quasi mahoiuetano. Esse ü-enio,
(era cuja existência não posso, uão
devo, nem quero acreditar) parece que
tem o poder de fascinar os homens
fracos; os quaes perdendo sua autono..
mia trausforraara-se enmmitadoresser-
vis ; arremedam-n'u physica, moral,
e até intellectualmeute: pensara com
o pensamento desse Eute mysterioso,
e embora a luz da verdade os deslura-
bre, a magnética attracção do servi-
iisrao os arreda das .\eudas do pro-
gresso...

Ora, si esta repugnância, e oppo-
siçSrO ainda hoje reina contra a scieu-
cia Hahuemanianua, cujas provas são
era numero infinito, o que deveremos
esperar a respeito do Espiritismo?...

Outr'ora, ipiando a huraceopathia
estava era seu começo, houve neste
paiz cárcere e processos contra me-
dicos hotnceopathas, aceusados de en-
venadores ; hoje a escola opposta, of-
ficialraente consultada sobre a conve-
nieucia do ensino gratuito da hoinceo-
pathia na Faculdade medica, declara
ao governo imperial que a honueopa-
thia não é medicina, que é uraa burla,
ura charlatanismo!.,. Oh! mas para
eterna vergouha desses sábios, que
chamavam charlatanismo a homoeo-
pathia, a imprensa desta Corte provou
que o parecer dado e assignado pelos
mestres da sciencia medica official
era plagiado, £era furtado de um es-
cripto francez, e em grande numero
de ponetos uma traducção litteral
desse escripto ! !...

A' vista de tudo isto, não esperemos,
sinão do tempo, e do poder da verdade
que é invencível, o triurapho completo
do Espiritismo sobre a calumnia, a

má fé, e a ignorância cie seus adver-
sarios.

Felizmente, não obstante ser pas-
moso, ser estupendo o objecto da nova
sciencia, que vem trazer ao inundo
uma luz, nunca imaginada, sobre mii
ponetos dos conhecimeutos humanos,
é tão rápida e veloz a sua marcha,
que parece ser a própria mão de Deus,

que a guia atravez do mundo, ven-
cendo e destruindo todos os obsta-
eu los 1...

Desenganemo-nos, meus senhores,
o mundo não é governado pelos bo-

mens ; a Força que tudo creou, e que
tudo conserva, é (pie dirige este, e os

innumeros orbes, que gyram no es-

paço.
Os grandes acontecimentos, que a

historia registra, estão provando a

concatenação dos factos entre si, e as

relações de causa e erfeito, que os li-

gavatn. A sabedoria humana não pode
de modo algum conhecer os fins,para

que Deus fez do nada surgir a huma-
nidade.

Os grandes impérios, que baquea-
rampas novas civilisações, que vie-
ram após a sua queda; as transforma-

ções dos povos; as descobertas de vas-
tissimos contineutes ; a substituição
dos elementos políticos ; a transforma-

ção das crenças ; o appareciineuto de

personagens celebres, que marcaram
epochas memoráveis pela doutrina,

que pregaram; em uma palavra, o
movimento moral, intellectual e reli-

gioso do mundo não pôde ser, não é,
sinão o effeito de ura plano concebido

pela sapiência eterna, por essa Força
creadora, conservadora, e directora
dos mundos! I... A phase, que atra"
vessamos, é a da reteinperação do
Christianismo, abastardado e adulte-
rado pelos interesses humanos : hoje

que o mundo está em um alto grau
de adiantamento; hoje que o pro-
gresso scieutiffco não se pode de modo
algum comparar cora o estado de
atrazo, que reinava, ha dous mil
annos, era o momento opportuno,
o momento propicio para fazer sua
apparição o espiritismo.

E tanto é uma verdade o que vos

digo, que esta philosophia, única ver-
dade.ra, começou a surgir entre os

povos mais civilisados, sendo os ho-

mens mais sábios os seus mais fervo"

rosos cultores.

O mundo civilisado ja conhece o

que é o Espiritismo • cada dia maior é

o numero de conquistas feito pela nova

sciencia ; os factos se multiplicara, e

todos os dias hão de ir apparecendo ;
as conversões se realisam em vasta
escala em toda a parte; isto quer
dizer que o progresso real vae dentro
era pouco arvorar victoriosamente em

todo o mundo o estandarte da verdade.

Não ha motejos, não ha zombarias,
não ha philaucias scientificas, não ha
cárcere, não ha perseguições, não ha
exércitos, não ha canhões, que sejam
capazes de sustara marcha triumphal
da idéa espirita!...

O Esdiritismo, i com ©lie a verdade

de outros ramos scientificos hão de
imperar, e calcar os destroços do
grosseiro materialisino, e de outras
aberrações do espirito humano.

Hosannas a Deus que assim o per-
mittiu I! Perdão para os cegos volun-
tários e involuntários 1!

Rio de Janeiro, 1 de Julho de 1886.

Dit. Castro Lopes.

Pensamento

Nada ha no creado que não seja
corporal, isto é, que não tenha uraa
forma substancial, riem no ceu, nem
na terra, nem entre as cousas visíveis,
nem entre as invisíveis: tudo é for-
mádo de elementos, e as almas, seja
quando presas a um corpo, seja
quando delle se separara, têm sempre
uma substancia corporal.

Santo Hilário.

O espirito é ura raodo da substancia
infinita, elle tem uma forma idêntica
k do corpo.

Spi nos a.

MILHOU 1*1»! Ml

Aquellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo o.s principios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação econcordância cora oSpiritismo.

O Ceo e o Inferne ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espíritos no
inundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (part^
scientífica) contendo a explicação das
leis que regem os phenoraenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.

71, RUA DO OUVIDOR, 71

Typ. do Reformador.
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Hoje ás 7 horas da noite
terá lugar a quinta conie-
reneia deste anno, no saliío

^la Guarda Velha, á rua do

Senador Dantas.
Entrada franca.
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A luta

Não ha progresso sem luta e sem

fírimentos. Assim como na natu-

rJza physica é depois das borrascas
' inverno, que a terra se ostenta
ornada com todas as galas da pri-

m.wera; assim também, na ordem

}rjitellectual e moral, é depois de re-

vjbluções e grandes abalos sociaes,
e os novos princípios scientificos e

igiosos se firmam, occupando o

lutar daquelles que foram impoteu-

te5, para conter as paixões que deram

orj|gem ao cataclysmo.
fe' uma luta natural. Sempre que

uÁa idéia nova se apresenta, o temor

d(Jdesconhecido,o quietismo, o receio

de perder o"que já se suppõe ter ga-
jMpi e ° orgulho, esse fatal coiupa-

nhjMro do atrazo moral]e intellectual

eJse inimigo terrível da nossa htima-
Anidade, erguem-se formidáveis, •

buscam a todo transe tolher a marcha
da recemvinda, tentando asphyxial-a
np berço.

Percorramos a historia do homem
terreno : e encontraremos em todas as
suas paginas os vestígios sangrentos
dessa luta', os nomes illustres dos ve-
nerandos martyres do progresso que,
em sua cegueira, as massas sacrifica-
ram, no altar de suas^ indomitas pai-
xões, ao desejo de não sab irem do
estado em que se julgavam felizes.

Zoroastro, pregando a sua religião,
tão grande, tão pura, para os tempos
em que elle viveu, teve de fugir do
seu paiz, depois de formidável luta
fratrecida, em que seus adeptos foram
vencidos e expulsos da Bactriana.

Abrahão foi perseguido de cidade
em cidade, sem encontrar um só lugar
onde pódesse implantar o monotheis-
mo, que elle ensinava.

Sócrates bebeu a cicuta; Jesus
soffreu a affrontosa ignominia do pa-
tibulo ; seus discipulos foram perse-
guidos e mortos sem piedade ; as
feras nos amphitheatros romanos se
banquetearam cora as carnes palpi-

tantes dos primeiros propagadores do
cliristianismo, ao som dos applausos e
gargalhadas dos senhores do mundo,
mais ferozes que os actores inconsci-
entes que elles applaudiam • exci-
tavam.

Depois as abjuraçòes forçadas, os
cárceres, os sequestros dos bens e o
fumo das fogueiras buscaram, na me-
dia idade, abafar por toda parte as
vozes dos innovadores, daquelles que
queriam propagar as inspirações, que
recebiam do alto.

Hoje, esses meios violentos não
sendo mais da moda, recorrem a ou-
tros que, de algum modo, parecem
satisfazer ao seu desideratum ; são as
accusações infundadas com o fim de
desviar a attenção dos incautos, a
calumnia, e o ridiculc as armas, de
que se servem os modernos sustenta-
dores do stato quo. Ira prudentes e lou-
cos que não veera, que essas armas
tem dous guines que, em vez de ferir
ao adversário, podem inutilisar as
mãos que tis manejara !

Lutai; mas lembrai-vos que,apezar
do seu triumpbo ephemero, os vence-
dores foram sempre os vencidos nessas
lutas do passado.

O mazdeisino propagou-se de Ba-
bylonia por toda a Ásia occidental ;
o monotheismo de Abrahão firmou-se
na Palestina e estendeu ramos por
grande parte do mundo; as idéias de
Sócrates estão escriptas nas bandeiras
dos modernos batalhadores do pro-
gresso; e os ensinos do Christo se

propagam, purificados das alterações

que os tinham feito soffrer, e em
breve ligarão a humanidade inteira
em uma só família.

Flntre nós, como em toda parte, a
luta é a mesma. E' sempre o interesse
de momento se antepondo a tudo, que
apparece de novo, e cerrando, com
teimosia imperdoável, os olhos e os
ouvidos, para se não deixar conven-
cer do falso caminho, que vai se-

guindo.
Como da-se com a homoeopathia,

que, apezar das curas com que dia-
riamente nos maravilha, ainda tem
contradictores acerrimos; da-se com
o magnetismo animal, esse agente
therapeutico poderosíssimo que está
attrahindo a attenção das primeiras
notabilidades médicas do globo ; e
dá-se cora o Spiritismo, cuja veraci-
dade,como bem disse o sábio Wallace,

ja não precisa de demonstrações.

Não se lhe pôde mais lançar a
pecha de sciencia abstracta. de vagas
concepções do espirito humano, sem
meios de verificação.

O spiritismo é demonstrado por um
sem numero de variadissiraos pheno-
menos, susceptíveis da mais minu-
ciosa observação: elles se dão por
toda parte ; para elles não ha privi-
legios de classes, de fortunas, de sei-
encias, elles se produzem do mesmo
modo nas choupanas do simples ai-
deão ; nos palácios dos potentados e
no grêmio das mais nomeadas acade-
raias.

Seus princípios examinados cora
calma, á luz da razão esclarecida,
estão era plena conformidade com
todas as exigências da mais pura
moral, e com os ensinos da sciencia
moderna, colhidos em suas longas
peregrinações atravez de todos os
ramos dos conhecimento* humanos ?

Que mais querem ?
N'uma época era que as religiões

não progressivas estremecera aos
rudes golpes, que a sciencia sobre
ellas desfecha; n'uma época em que
a descrença parece ameaçar-nos de
uma retrogadação medonha, offerece-
se á vós uma religião scientifica, e
com todos os requisitos exigidos ; e
vós a repellis ?

Estudai o Spiritismo ; lêde-o cora
attenção; e depois .. combatei-o, se
o poderdes.

Pensa mentos

Assim como o corpo é acompanhado

por sua sombra que nem sempre é
visível, a alma é acompanhada por
um gênio, que entra em coramunica-

ção com o homem por avisos patentes
ou secretos, por vozes e apparições.

Linneu (A Nemezes Divina)-

O ar está de espiritos immortaes,

que conhecem muitas cousas e nol-as
comraunicara.

Cícero.

Os olhos do meu espirito se abrem
a uma luz mais viva.

SrjHfcLLBB 'ao morrer).

O Dr. Hello Moraes

HOMENAGENS — JUÍZOS POSTHUMOS —
ÚLTIMOS DEVERES

E o titulo de um importante livro
que acaba de publicar o Illm. Sr.Dr. Mello Moraes Filho, tributo ale-vantado, digno da memória de seuvenerando pai.

A nós que o conhecemos nas lutasda vida, sempre superior a esses pe-quemnos nadas, qUe nos absorvemtao preciosos momentos da uossa tãocurta existência terrena, anos teste-munhas do incessante trabalho doseu lucidoespirito,buscando derramaro balsamo da consolação no seio dos
que soffrera, compete, agradecendo omimo que nos fez, manifestar ao il-lustre filho os sentimentos de amor e
gratidão, que votamos ao seu extre-moso pai.

Se a litteratura pátria, se os perse-guidos pelas dores e-soffrimentos phy-sicos se lembram saudosos do Dr.Meílo
Moraes, desse espirito infatigavel a
quem a historia pátria e a homceopa-tina tanto devem; os spirítas têm aobrigação de jamais de esquecerem
delle, de esforçarem-se para auxi-lial-o na esplendida propaganda dasverdades do christianismo scientifico,
para o que elle está hoje trabalhando
tanto.

Gratos aos importantes serviços quetem prestado ao Spiritismo o e*spirito
do que chamou-se na vida de relação
Alexandre José de Mello Moraes, 

* 
osspirítas do Grupo Humildade e Fra-termdade, desta Corte, commeraora-

ram com uma sessão magna a datado seu passamento, 6 de Setembro.
Depois de discursos proferidos pelos111 ms. Srs, Dr. Dias da Cruz e Santos

Moreira, manifestou-se o espirito pelomedi um P. agradecendo e dando pro-veitosos conselhos aos seus compa-
ribeiros de trabalho.

Recebemos

Os primeiros números do Magne-
tisme Therapeutique,TavÍ8ta. trimensal
da Sociedade Magnética de Genebra
(Suissa).

Seu fira é a propagação do magne"
tismo, considerado como agente the-
rapeutico,-

E' uma revista que merece a atttn-
ção dos que se dedicam ao estudo do
magnetismo, e em geral à arte de
curar.

Agradecemos os números que rece-
bemos, e pedimos permisBão para f

permuta.
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A «erra atravez dos tempo»

ÉPOCA TERCIARIA

VI

Período plioceno.— Acima do mo-

lasso encontram-se depósitos de outra

natureza, aos quaes os geólogos dão,

as vezes, o nome de sub-apenninos, e

que são ora lácustres e ora marinhos,

e dispostos em estratificação discor-

dante ; o que nos denota um novo

período de transformação.
Era vários pontos esses terrenos

formara, seja vastos montões de areia.

como nos matagaes da Gásçunha,seja
matérias pulverisadas e transforma-

das em màrnes mais ou menos calca-

riferos, e seja, finalmente, uma serie

de camadas delgadas de areia qiiar-
tzoza e conchas quebradas, coloradas.

na parte superior, de vermelho pelos
oxydos e outras substancias ferrugi-

nosas.
São os productos de antigas allu-

vioes, análogas ás de data mais re-

ceute ou contemporâneas, que se nos

apresentam em diversos pontos do

globo.
São estas as formações dietas plio-

cênicas, divididas em dous andares

distinetos pelos revoltos productos de

uma gigantesca inundação glaCiaria.
A temperatura decrèsceu mais ra-

pidamente com a chegada do período

plioceno; no qual a subTevação das

montanhas do norte que caracterisa o

fim da ida^e precedenie, tinha dado

lugar a grandes deslocamentos nos

mares polares, que acarretaram enor-

mes massas dé gelo para as regiões
mais aquecidas; ao mesmo tempo em

que as neves condensadas nos vértices
das altas montanhas se transformavam
«m geleiros, conduzindo areias, seixos
e penhascos para o fundo dos valles.

Essa formidável crise attingiu ao
seu máximo de intensidade no meio
do período plioceno; depois do que
houve um iutervallo de calma rela-
tlva, que separou-a do novo dilúvio,
com que começaram os tempos quâ-
ternarios.

Os fosseis marinhos do período mio-
ceno abundam nas formações do plio-
cen ) inferior,eas conchas marinhas ahi

"contradas são sensivelmente idem-
• às actuaes.

Uma rica vegetação, análoga á do

período precedente, continuava a ves-
tir á superfície do globo.

Nos tempos anteriores eram os pa-
chydermes os mamíferos mais nume-
rosos, suas formas massiças, suas di-
mensões coiossaes estavam em bar-
raoiiia com o resto dessa fauna ; nos

primeiros tempos do período plioceno,
comquaiiT.o elles nos apresentem novos
typos, são os ruminantes e os carni-
ceiros que predominam.

Ao lado dá hyena. já claramente
definida, surgem o urso e o cão {canis
primogenius).

Üs hippopotaraos freqüentava já
então os terrenos baixos e alagadiços ;
as girafas, os camelos, os cavallos, os

grandes bois semelhantes ao nosso
bufalo selvagem, innumeros cer vos,
dos quaes o mais curioso era o siva-
therio por sua corpulencia igual á do
elèphante e por seus quatro cornos,
dos quaes dous eram implantados no
alto da fronte e os outros dons na re-

g-iã > superei liar, vagavara.,emmanadas
pastando a relva fresca; ao tempo em

que o rhinoceronte primitivo do mio-
ceno se transformava no tichorino,qne
tinha o nariz dividido por uma parede
óssea disposição anatômica que não
se encontra nos de hoje. Esse ' nimal
era coberfo de longos pellos, e não
apresentava as rugas e escamas ca-
losas do actual rhinoceronte africano.

O mastodonte de duas defezas subs-
tittiiu ao de quatro, e os quadrumanos
multiplicaram-se muito.

Com a chegada da crise glaciaria
produziu-se uma revolução irainensá
nas condições climatericas do planeta;
as plantas inirraram, as palmeiras
abandonaram para sempre as regiões
temperadas, os lagos e os rios se con-
gelaram, os campos cobriram-se de
um manto de gelo, e os anímaes fti-

giram em debandada, buscando lu-
gares onde achassem abrigo contra

havia desenvolvido e attingido ao ul-

timo grau, de que era susceptível o

irracional.
Do meio dos anthropoides sahiu

então um outro animal, dotado de
novas faculdades, capaz de melhor
comprehender a creação, e de utili-
sar-se dos meios que ella punha ao
seu dispor; era o homem, a quem a

razão fornecia poderosos elemento* de

triumpho sobre tudo (pie o cercava, e

contra cuja ferocidade bestial empe-

nhou logo renhida luta a consciência

que, de degrau em degrau, hade le-

val-o o perfeição.

Q

Os nossos adversário.-.

esse frio insupportavel. Do polo sep-
tentrional até o 47° parallelo tudo
ficou sepultado sob o gelo.

Depois o rigor do frio se foi abran-
dando, o clima tornou-se tolerável
nas regiões temperadas, e ao lado de
muitos dos anímaes nreeedtmtemente
descriptos uppareceram outros, muito
mais aparentados com os da fauna
actual. Eram os ursos speleus,maiores

que o nosso urso cinzento ; a jelis
spelea, com um talhe duplo do nosso
tigre e reunindo os caracteres deste e
os do leão, a hyena spelea, o lobo, o
mammuth ou elèphante antigo,maior
que os actuaes, os cervos gigantescos,
o grande castor, as lebres, os ratos,
etc.

Os desdentados que hoje "se nos
mostram cora pequenas dimensões,
eram então representados por typos
colossae-:, como os megatherios, os
gyptodous, os mylodons e os inega-
lonix.

No sem numero de especies de que
nos temos occupado, em toda essa
longa e lenta evolução da animali-
dade, a intelligencia, aoj poucos, so I ritismo.

Em seu furor de antepor-se a ma-

gestosa propaganda do spiritismo que
passando por cima de todos os obsta-
culos, se vai derramando pelo mundo
todo, lançam mão de tudo os nossos
adversários, desvirtuam e pintam com
as mais negras cores os factos mais
simples, e por meio de raciociuios con-
trarios a todos os preceitos da lógica
concluem, que se deve, a todo transe,
combater essa doutrina, que elles
ainda se não quizeram dar ao trabalho
de estudar.

Para prova temos os seguintes factos
acontecidos ultimamente em Nitberoy,
relatados pelo Jornal do Commercio
em seu numero de 10 do mez ultimo,
e commentados no seu numero de 13

pelo Apóstolo, o intransigente inimigo
do fanatismo.

Contemos os factos : Uma senhora ^
sentindo-se enferma, consultou, não ti
um spirita, camo aflirmaram os illus-
trados collégas, mas a um curandéiro
do Nitberoy, e este lhe disse que um
espirito mau actuava sobre ella ; facto
que não devia merecer as censuras,
principalmente do orgam catholico
romano, que todos os dias propala que,
o diabo anda ás voltas,cora os que não
sacrificam os uictames da sua consci-
encia ás imposições anaebronicas da
igreja romana-

Poucos dias depois a referida se"
nhora sentira-se completamente im"

possibilitada de dar um passo, e mes.
mo de mover qualquer parte de seu
corpo.

Ora, é claro que essal senhora, não
sendo spirita, só recorreu a esse meio
depois de esgotados todos os recursos
da sciencia humana, ao alctince de
suas posses; que ella fallou a muita

gente sobre seu mal, e que cada um
lhe attribuiu ama causa e lhe indicou
um remédio; afinal foi ella ter como
curandéiro,que também lhedisse o (pie

pensava a respeito, ou o (pie lhe stig-
("j-eriram ; pois ninguém poderá negar

que esses simples curandèiros übtem,
muitas vezes, curas de erifèi-midades,
contra as quaes a sciencia oficial sé
es+orcia impotente: o que só pode
provir de uma inspiração, do um au-
xilio superior.

O mal da enferma recrucedeu, e por
isso os collégas clamam contra, o spi-

3 houve alguma imprudência da
parte do curandéiro em fal lar cora
tanta franqueza, a uma, pessoa cujo
gênio ellenão conhecia,será elle o cul-
pado de vir logo uma paralyzia com-
pleta prostrar no leito a con sul tante ?
Ahi se manifesta um mal physico,
patente, cujas causas e inei«s de com-
bátél-o competeá sciencia investigar.

Nós cremos quo o curandéiro prestou
um serviço relevante, indicando á fa-
niilia da enferma a natureza do seu
mal.O segundo facto é ainda da lhesmá
ordem: Outra smhora, tendo um fi-
Um gravemente doente, foi ouvir a
respeito a opinião de alguém que co-
nhece o Spiritismo, e este, fallando-
lhe segundo o i preceitos de sua dou-
trina, lhe disse (pie ninguém soffrj,
heste inundo sem murecel-o ; e que
todos os inales que nos sobrevêm, sg0
conseqüências de nossos erros e falt,as
passadas; que ella fosse resignada e
merecesse a graça de Deus pela p/.a.
tica de boas obras, mesmo com algi:nn
sacrifício seu, o que augmentarüj, 0

po-

sm.

por
ia

igor

dos

valor d'ell;is.
Essa senhora, ou porque não

desse dominar a dor de ver seu fi lho
soffrendo, ou porque acreditasse, (llie
o maior sacrifício que podia fazerjera
matar-se, tentou por duas vezes
cidar-se.

Será o spiritismo responsável j.)0i
isso'.' Não ita religião,não hadoutr«n{
philosophica alguma, que proAiLrue
e condetnne o suicídio com mais vi
do que o spiritismo.

As raauifestaçõs dos espiritos
infelizes, que interromperam volu|uta_
rianiente o curso de suas provas! na
Terra, são lições tremendas,para ti^dos
os que freqüentam ás sessões spirBjtas.
Todos elles vèm dizer-iios;fque seJj en_
ganaram, que não encontrarump na
morte o socego, que esperavam ; § nUe
suas penas centuplicaram-se, que^ 0s
bons afastaram-se d'elles e os mauVj
os atormentam cora zombarias atrozes, V
e que elles tera de voltar ao mundo
nas mesmas ou em peiores condições.

Não é o spiritismo quem conduz o
homem ao suicídio; buscai-lhe as cau-
sas na propaganda do materialismo,
feita por aquelle,-, que avançara, que
tudo se acaba na morte do corpo; que
a alma não existe porque elles não a
encontram mi ponta do seuescalpello.

Buscai essas causas também nessa
cruzada de desmoialisação era que se
empenha grande parte do nosso jor-
nslismo, atacando a tudo e a todos,
rebaixando tudo e tirando aos infelizes
toda a confiança najustiça dos homens.

Buscai-as ainda nos ensinos (1'aquel-
les que, pintando-nos o Pai celeste
como inexorável e vingativo e a vida
futura cheia de torraentos eternos, in-
compativeis com os progressos da ra-
zãü, matam no homem toda a espe-
rança na justiça dos cens.

Rara o spiritismo é uma felicidade,

que os seus adversários não encontrem
senão factos da natureza dos acima ex-

| postos, paraTh'os lançar em rosto.
Appellaraos para o julgamento dos

l homens sensatos.

X.
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Conferência
FRITA PELO ILLM. SU. 1)11. K. BEZERRA
DK MENEZES A G DE AGOSTO DE 188G.

Senhores.
Antes de dizer-vos ao que vim aqui

preciso explicar-vos minha presença
aqui.

Será este o exordio do meu dis-
curso.

Venho de longes terras, senhores.
Venho dos antipodas do Spiritismo.
E parece-me que a narração do meu
êxodo, em que talvez não faltasse a
columna de luz e de nuvens e certa-
tamente não faltou o providenciai
maná, não será de todo inútil para
os que são tíbios na fé — e para os
que a repellem como obra de [magia
— de loucura — e de diabolismo.

Nunca se perde em conhecer o
modo pratico e o processo intimo,
pelos quaes um homem, que não è
de todo destituído de talento e de
saber—e que absolutamente não é
leviano e precipitado, deixou a lei ein
que nasceu para adoptar outra de
cunho differente.

Eu nasci no seio da egreja romana
e criei-me em sua lei.

Como acontece a todos, eu vivi
tranquillo em minha fé: na fé que
meus pães me deram, seguro de que
ella concatenava todas as verdades
divinas— seguro de que fora delia
não podia haver senão o erro e a
mentira.

t

Como acontece a todos,, eu vivi
nessa confiança, nao porçrpie tivesse
passado minhas crençasAÍelo cadinho
da observação e da, experiência, ou
mesmo, pelo exame da razão e da
consciência, senso unicamente pela
impressão que d/eixou em rainha alma
o ensino paternal.

E é assim,/senhores, que se acha
constituído (6 mundo christão chama-
do catholic/o—e que as religiões,pelas

quaes se.-áivide a humanidade, fazem
seu prqselytismo.

O fiAho segue a religião do pae.

hegado que fui á edade, em que o
spirito, que é cultivado, procura a

razão das cousas que o cercam e o im-

pressionam—orerum cognoscere causa$
—, eu senti uma necessidade indecli-
navel de de finir minhas crenças, que
me tinham sido transmittidas por
herança.

Parecia-me indigno de Deus e do
homem, sermos, como ura rebanho,
tocados por um caminho, de que nem
ao menos podíamos inquirir a razão
da preferencia.

E esta convicção mais se firmou era
meu espirito, quando, pelo alarga-
mento do circulo de meus estudos e
conhecimentos, pude fazer a compa-
ração do ser racional e consciente com
o irracional e inconsciente.

O animal propriamente dicto foi
dotado com todos os órgãos e todos os
apparelhos necessários ás fuucções da
vida exclusivamente terrena.

O homem teve, tambem,todos esses
órgãos e apparelhos; o que prova:

que entre elle e o animal, no que c
desta vida, existe a m-iis perfeita re
lação natural.

O animal, porém, nâo dá mais que
isso —e o homem demonstra muito
mais.

Se, pois, sobresahe em nosso ser ai-
guina faculdade, que não foi dada ao
resto dos seres animaes, é isso prova
evidente : de que tal faculdade é des-
ti nada a ura fim, que não é animal —
que é exclusivamente humano.

O homem apresenta acima dos ani-
mães, a razão, faculdade superior e
distineta do instineto mais esclare-
cido dos irracionaes—e tem a consci-
encia, de que nenhuma espécie ani-
mal offerece, sequer, o mais ligeiro
vestígio.

A razão é a luz que Deus nos deu
para devassarmos os segredos da
creação.

A consciência é outra luz destinada
a dar-nos a destineção do bem e do
mal.

Uma illumina o mundo iiítellectual.
A outra illumina o mundo moral.

Uma nos dá o saber—a sciencia.
A outra nos ensina o bem e nos

guia á virtude.
A sciencia e a virtude são, portanto,

os fins iminediatos á que o homem é
destinado na terra—e ahi tendes,meus
senhores, explicado o facto : de não
poderem ps animaes possuir razão e
consciência, por não aspirarem, nem
á sabedoria, nem á virtude.

Se, pois, temos um ilm especial,
para cuja consecução nos foram dados
meios especiaes, com a liberdade am-
pia de usarmos delles como nos pa-
recer; ó obvio; que o Creador nos
habilitou a encaminharmo-nos por
nós mesmos—e não como um rebanho,
pelo caminho que nos é imposto.

Isto valeria por ter-nos o Senhor
dado olhos de ver, para tel-os fecha-
dos — ouvidos de ouvir, para tel-os
cerrados !

A razão e a consciência são, pois,
natural e logicamente os guias de
nossa alma ao destino que lhe foi
marcado na vida terrestre.

Nem pôde ser de outro modo ; por-
que, então, nosso merecimento con-
sistiria no automatismo irracional —
e Deus faria consistir sua maior satis-
facão em receber os filhos, que não o
procuraram, mas que lhe foram em-
p urra dos !

Nem pode ser de outro modo ; por-
que o real merecimento do homem
está em fazer elle mesmo seu caminho
—e a maior satisfação do Pae está em
receber o filho, que o procura por seu
próprio impulso, descobrindo-o dò
meio das trevas e correndo por entre
espinhos.

E' verdade que allega-secomo prova
de que os meios naturaes não bastão
ao homem, o facto de ser preciso bai-
xar do ceu a revelação de verdades
eternas.

Isto, porém, não prova que a revê-
lação supprima a razão.

E' um auxilio que o pae manda ao

í
filbo ; não é—nã¦> pode ser,uma ordem
para que este nada faça por si-—quebre
o instrumento de trabalho.queajuelle
lhe deu.

A razão, corrigida pela consciência
e a consciência esclarecida pela razão,
são os instrumentos dados ao homem
para fazer seu destin >-,

A revelação é um auxilio para que
elle abrevie a carreira e chegue mais
depressa; se, comtudo assim lhe
aprouver; visto que é livre de aceitar
ou de recusar o dom do ceu.

Pensando assim, eu jnlguei-rae na
obrigação de fazer o exame da dou-
trina que me foi ensinada por rainha
santa mãe ; para dest'arte dirigir-me
conscientemente — e, portanto, com
verdadeiro menciraento, ao porto da
jornada humana—á eterna sião.

O primeiro ponto era que rae esbar-
rei, foi o apophthcgma que consagra
o sobrenatural como base essencial da
religião-

Se a religião, pensei eu, é a via
que conduz o homem ao destino que
lhe foi posto por Deus— e, se para
esse fim, Deus lhe deu a razão e a
consciência; de duas, uma: ou a reli-
gião está ao alcance da razão, e nesse
",aso não assenta no sobrenatural —
ou assenta no sobrenatural, e nesse
caso fica sendo um traste inútil.

Uma hypothese repelle a outra —
e a Egreja romana sustenta a segunda

e condetnna os racionalistas.
Proscrevendo a razão,em matéria re-

Iigiosa, a Egreja proscreve tambem a
liberdade - e estabelece a fé passiva

a fé cega — o crê ou morre dos
musulmanos.

Foi esta a conclusão á que cheguei,
no exame deste ponto — e, confesso,
senti diante delia abalarem-se-me as
crenças primitivas.

Desde logo invadiu-me o espirito
uma duvida, que deve ter perturbado
a paz de todos os catholicos, por mais
fervorosos que sejam:

Que certeza podemos ter de que a
nossa religião é a verdadeira, desde
que não podemos aprecial-a pela
razão e pela consciência .'

A fé cega—a fé passiva, tem, como
nós, o musulmano — o budhista—o
mazdeista—o brahmanista—e até o fe-
tichista.

Temos, pois, como estes, a mesma
razão de crer, até sob o ponto de vista
da revelação ; pois que todos acredi-
tara que são inspirados seus legisla-
dores.

Entretanto a verdade é utna única
e, portanto, só uma religião pôde
ser verdadeira.

Porque hade ser a nossa e não a de
Bondha que se adorna da mais pura
moral

A Egreja appella para a fé ; mas

para à fé appellam todas as religiões.

Esta duvida, que ninguém poderá
qualificar de infundada, resolve-se
forçosamente pela seguinte afirmação:

A fé passiva, baseada no sobrena-

tural, confunde o christianismo com
todas as religiões—não da ao christão
o meio de reconhecer sua superiori-
dade—apaga a luz que Deus deu aos
homens.

Só a razão—a razão universal, que
é iufallivel, pode clarear os horison-
tes—destacar a religião verdadeira
das falsas—e dar ao christão o meio
de|reconhecer que a sua sobreleva a
todas.
Essemeio,eu pensei e vos digo agora,

meus senhores, é a comparação' dos
dogmas de umas com as das outras—
e de todas com o critério absoluto da
verdade, que é formado pelos attribu-
tos do Altíssimo.

Não pode ser verdadeira aquella,
cujos dogma.", ferirem as excelsas per-
feições.

A verdadeira religião será aquella
cujos dogmas se conformarem com
aquellas perfeições.

E eis como e porque a ra&ã,Q.,4---a -
base essencial da nossa religião.

(Continua).

Aquelle que,por indolência ou uma
orgulhosa confiança em si mesmo,
não consulta os livros nem os mestres;
se contenta com uraa desidiosa e este-
ril cantemplação das cousas, não to-
cará senão sombras, não conhecerá
senão imagens vans e enganadoras, e
irá sempre cahindo de erro em erro.

CoNFüfcio. »

Conferência

Esteve bellissiraa e muito concorri-
da a conferência do uosse-^distineto
confrade o lllm. Sr. Dr. A. de Castro
Lopes, no Io do corrente, no salão da
Guarda-Velha.

O duello estudado sob o ponto de
vista da moral spirito-christan foi o
theraa escolhido e brilhantemente de-
senvolvido pelo illustrado conferente.

Em linguagem enérgica e rica de
instruetivos conceitos, o orador, sem
afastar-se dos princípios da caridade
aconselhados pela doutrina, profligou
esse uso bárbaro,que impensadamente
o modernissimo está adoptando,apezar
de todas as leis divinas e humanas,
que protestam contra elle e o condem-
nara.

Demonstrou, a não deixar duvida
que o duello como hoje se dá, uão
vem da antigüidade, como propalam
com o fim de lhe darem importância ;
que as formalidades ridículas que o
acompanhara no presente, nada mais
fazem que aggravar-lhe a culpabili-
dade; e que aquelle que se apresenta
em campo para bater-se era duello é
ao mesmo tempo um suicida e um
assassino.

O immenso auditório que o acompa-
nhava attento em seus raciocínios,
não regateou-lhe applausos,ao deixar
a tribuna o orador*

. -.
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Republica Argentina.—Com o au-
xilio do distincto médium a Snra. D.
Estella Freire continuara nossos ir-
mãos da Fratemidadde Buenos Ayres,
a obter notáveis phenomenos spiri-
ticos, da ordem dos effeitos physicos
Uma mesa tri pode, de 4 metros de
eircumferenciae pesando44kilogram-
mas, tèm sido o instrumento de que
os invisiveis alli se tem servido, para
manifestarem a força extraordinária
de que elles dispõem.

Essa mesa ergueu-se do solo, cs-
tando assentada sobre uma cadeira,
que descançava sobre ella uma me-
nina de 12 annos.

Com a escriptura directa tambem
tôm sido esplendidos os resultados alli
conseguidos. Ultimamente n'essas ex-
perieucias, todos ouviram o ranger
do lápis sobre as lo usas, e separando-
as, viram de ura lado a data —6 de
Julho de 1886, e de outro uni retrato
de Victor Hugo.

Afuioa Ogcídentàl, — Cartas do
Cabo Verde afiançam', que o spiritismo
começa a dsSSÍTvolver-se em Guiné e
ÈJS Senegambia, onde já conta nume-
ros os adeptos.

não deixar duvida, virem de uni
amigo do espaço.

França.—LaVensée libre publica
o seeruinte : Falleceu o Dr. Légrand"D 'O'

Inglaterra. —A distinção entre o
natural e o sobrenatural, diz o Liglit
de Londres, deflõ de Maio ultimo, é
o legado de. uma idade, em que o tri-
vial e o extraordinário ou inexplicável
aconselhavam tal divisão. A idéia an-
thropormophica de um Deus sujeito a
todas ajfraquezas, paixões e caprichos
humanosrse associava então bem á dó
sobrenatural, e isso até bem pouco
tempo.

No livro— A gênesis da matéria,
tratando dos cometas, diz seu auctor
que as apparições desses astros er-
rniites eram olhadas como uma pre-
dicção on o sigrial de um juizo de
Deus; a astronomia moderna redu-
ziu, porém, essa obra a ura 'simples

objecto de curiosidade da litteratura
religiosa.

Acertariam, se antes chamassem de
desconhecido ou niysterioso o que cias-
sificaram de sobrenatural. E' impor-
tante notar-se que o alargamento dos
nossos conhecimentos na ordem na tu-
ral se raz á custa dos mysterios, qne¦vão para nós, aos poucos, perdendo
esse caracter.

E' provável que bem de pressa, ad-
quirindo nós um mais perfeito conhe-
cimento das~ forças physicas, todos
esses phenomenos de apparições. vi-
soes e outros que julgávamos fora do
dominio das leis da natureza, te-
nham seu lugar determinado na ca-
deia das causas e effeitos.

A' medida que os nossas luzes vão
crescendo, obtemos novas indicações,
como bem dizem John Fiscke em sua
obra.—A idéia de Deus, E. Abbott no
seu Theismo scientifico,e a maioria dos
trabalhos sobre philosophia moderna,
a Suprema Intelligencia e a Sü-
prema bondade se nos patenteiam e
patentearão sempre, como áuctoras de
tudo o que vemos, e do que veremos
um dia.

Contam os Annals of Nottinghms-
hire que durante o sitio de Newark,
1644,Hercules Clay, negociante dessa
praça e maire da localidade, sonhou
por* trez noites süccessivas ver sua
casa em cháinraas. Na terceira vez
elle levaniou-se e, muito impréssiò-
nado, ordenou que sua familia aban-
donasse o lugar. Mal acabavam de
cumprir a ordem,uma bomba lançada
de Beacon Hill cahiu sobre o tecto da
casa e incendiou a toda.

E' um desses avisos mysteriosos,
que poucos têm deixado de receber
nos transes sérios de sua vida, e que

du Saulle, medico alienista dos mais
distinetos, chefe da repartição de
saúde da prefectura da policia e offi.-
ciai da Legião de Honra. Profunda-
mente espiritualista, o sábio medico
teve muitas vezes de oecupar-se com
os spiritas, em uma época em qne
elles eram considerados, uns corno
mystifleádores e outros como loucos.

Instando-se um dia com elle para
se pronunciar sobre, o caso de unia
menina, que via os espíritos, elle de-
clarou francamente que era impossi-
vel á sua sciencia distinguir,se havia
nllucinação ou visão real.

r Além disso, acrescentou «lie, a

pathologia mental está ainda muito
cheia de obscuridades, e é muito te-
merario aquelle que pretender pro
nuuciar-se, sobre certos phenomenos
que eujjjteuho testemunhado, e que o
Spiritismo Xrplica l»

Elle acreditava nas existências sue-
cessivas, e se nunca fez uma publica
profissão dessas crenças, seus Íntimos
bem sabem, que elle as tinha arrai-

gadas no espirito.

incommoda, porque rèçeiamos ser per-
turbardos em nossos doces hábitos dé
moleza e bem estar. Todos temem
uma reforma, e o instineto material
protesta sempre contra qualquer mo-
dificação. Atro breve.

Dupanloup.
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com combinados podem produzir as
tintas de que ahi se servem ; quanto
ao som do lápis sobre as lousas, a ti-
phologia explica esse phenomeno pro-
prio para chamar, em taes circums-
tancias, a attenção dos presentes.

Bélgica. —Extrahimos do Des Rots,
rev'fst'a"~belga-hollandeza, a seguinte
cc mm única cão:

D

« Somos chegados, amigos, a um
período, que chamaremos de trati-
sição. A luz está feita, seu brilho es-
parge-se ao longe. As gerações novas
deram ouvidos ás vozes dos mensa-
jeiros do céu. Transportada simulta-
neamente aos quátru cantos do mundo.
a nova doutrina fez adeptos por toda
parte.

A idéia de Sócrates, de Jesus e de
Cousin tomou raiz ; aos poucos infll-
trou-se no coração das massas e, se-
inelhante a sssas plantas donde annu-
almente brotam ramos, cada vez mais
vigorosos, ella pouco a pouco se foi
alastrando.

As divisões intestinas, as lutas fra-
trecidas, os grandes^combates de in-
teresses pessoaes, fizeram-n'a passar
desapercebida.

Como a violeta esconde-se sob a
relva, mas não pode deixar de se nos
denunciar pelo seu suave perfume, e
todos descobrem-n'a e conservam-na
como ura thesouro precioso ; assim,
ca, os amigos, se dá com a nossa phi-
losophia. Á-s lutas ardentes, aos in-
carniçamentos implacáveis do começo
suecederam uma espécie de eompla-
cencia, uma quasi tolerância. Porque,
pois, votar ainda aos autos de fé esses

! pobres allucinados ? Pelo eeu, seu
erro já não é tão, grande. Fm que são

i elles mais extravagantes que o nosso
clero. Os factos eín que se apoiam,
serão mais extraordinários que as
proezas dos thaumaturgos, e se ás
vezes um mediun. ou alguém que si-
mulésel-o, é encontrado em flagrante
delicto de lesa-\erdade, as maravilhas
de Lourdes e Salette não serão tam
bem de uma nota um pouco forçada ?
Se cerramos cs olhos ao que exigem
para crermos n'estas, porque tanta
fúria em combater aquillo? E', ami-
gos, que estas nos deixam frios e in-
differentes; é (pie a nossa razão rec-
cusa admittil-as.

As verdades spiritas, ao contrario,
se impõem apezar nosso, e temos de

o Spiritismo demonstra, de modo a' curvarmo nos diante d'ellas. Isso nos

Muito se falia sobre os prodigios de

Lourdes e da Salette; nós cremos que,
como spiritas, não devemos repellir
esses factosattestados por tanta gente.

Repiliáraos, sim, a classificação que
lhes dão, de factos sobrenãturaes ;
elles não são mais que a manifestação
de espíritos encarregados de despertar
a crença. Façamos que d'elles nasça
a crença racional, e não a crédülidade
e a superstição.

Itália.-—Os astrônomos do Obser-
vatorio de Niza tèm hoje a confirma-

ção do que dissera Schiapare.lli em
1877, sobre a existência de canaes
gigantescos no Planeta Marte, cor-
tando os continentes e pondo seus
mares em communicacão.

Elles se nos apresentam sob o as-

pectó de largas linhas cinzentas, me-
dindo de mil a cinco mil kilometros
de comprimento sobre cem dejlargcira.

Estados-Unidos.— Conta o Bannr.r
of Light, de 29 de Maio, que existe
no condado de Butland (Ohio) um
mancebo de 28 annos de idade, per-
têncente a uma das mais importantes
famílias.do lugar, e chamado Presley
Ferrost,em quem se desenvolveu uma
mediunidade, que está seriamente
chamando a attenção.

Elle é paralitico dos pese das mãos;
entra em conversa com os espiritos, e
transfigura-se reproduzindo os gestos
e as feições dos espiritos que se mani-
testam, que elle não conheceu em
vida, mas que foram conhecidos,

pelos visitantes que os evocam.

Este joven que foi sempre pouco
applicado aos estudos, falia perfeita-

Em Washington subiu ao púlpito o
reverendo John Chester, um.dos pre-
gadores de mais nomeada dos Estados-
Unidos, procurando demonstrar que
o spiritismo é uma arte demoníaca;
foi tal, porém, o valor dos argu-
mentos apresentados, que, interrom-
pido seguidamente por seus ouvintes
elle viu-se obrigado a abandonar a
tribuna, sem terminar o seu traba-
lho.

Vai fugindo velozmente de nós o
tempo em que. por falta de luzes, a
verdade podia ser escondioa aos olhos
das massas pelas subti.ezas do argu-
mentação ; o bom senso popular hoje
reclama seu quinhão na partilha dos
dons celestes; se quizerem ter as
massas do setrlado, cunvençam-n'as
da veracidade e justiça de suas affir-
inações.

\
N

mente, em suas crises, em línguas

que elle nunca aprendeu.

Que bella nllucinação I

Está impressionando vivamente os
ânimos a nova mediunidade deescrip-
tura directa de Snra. Thayer, celebre
medi ti in de transportes.

Até aqui os médiuns dessa especia-
lidade, precisavam collocar um peda-
cinlió de lápis entre as folhas da ar-
dosia;ella dispensa isso,e apezar disso
se ouve o ranger de um lápis estranho
sobre as lo usas, e estas apparecem
escripias. como, entre muitas pessoas
r •sueitaveis.attcs;ani os Srs. Warsen

Chase, antigo senador, e Henry Iíi-

dlie, antigo superintendente das es-

colas de New-York.

Os espiritos tém segredos que ainda

uos escapam ; no ar que nos envolve

ellee encontram os elementos, que

MEMOBIANBBUiM

Aquellas pessoas que desejarem so
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Álian-Kardee constando da
relação que segUe :

O Livro dos Espíritos (parte philo-
sophica) contendo \os princípios da
doutrina Spirita. \

O Livro dos Médiuns \parte experi-
mental) contendo a thetoria de todos
os gêneros de manifestações spiritas.

O Evangelho segundo o t$piritism0
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua\appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça tü-
vina segundo o Spiritismo (parte dou,-
trinaria) contendo numerosos exein-

pios sobre o estado dos espiritos nc.
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as p<-edi.
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da ua-
tureza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
qüenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e eucontram-se
na Livraria Garnier.
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ANNO IV HBrazil — Rio «le Janeiro — 1886 — Outubro — fl N. 03

EXPEDIENTE

Hoje ás 9 9aoraw «Ia noite
terá lugar a sexta eonfe-

rencia «leste anno. no salão

«Ia Guarda Velha, á rua «lo

Senador Dantas-
Entrada frança.

Tolerância!

«Dia virá, disse De Maistre, em que
reconheceremos (jue todas as religiões

são boas, que o paganismo todo não

é mais que um vasto systema de ver-

dades, ainda pouco comprebendidas e

mal interpretadas por nós. »
Clamem embora os sectários de cada

uma das religiões, entre as quaes se
reparte a humanidade, que só a sua
é a verdadeira, que elles somente fo-

ram dignos de receber a luz do alto;
a razão esclarecida protestará sempre
contra essa-vaidosa pretenção do ho-

. mem, contra essa parcialidade injus-
,< tificavel de que querem fazer carga

A'quelle que, tendo creado as huina-
nidades todas que vivem nos mundos
sem conta, que povoam a immensida-
de, dedica a todas o mesmo amor pa-
ternal, quer o progresso e a felicidade
dos homens todos, sem distiucção ai-

guma do modo por que lhe rendera
culto e adoração.

E'isso que disse o inspirado aposto-
lo Pedro (Actos dos apóstolos, cap 10
v. 34-35); «Tenho coraprehendido
que Deus não faz accepção de pessoas;

k. mas que era toda nação aquelle que
o teme e é justo, lhe é aceito. »Eo
apóstolo Paulo na sua epístola aos
Romanos, cagi^lO; v. 12:« Nâo ha dis-
tiucção de Jrfueu e de Grego, pois um
só ê o senhor de todos, rico para com
todos os que o invocam. »

E' o principio da tolerância, acon-
selhado por Jesus e pregado ao mim-
do por seus apóstolos, por aquelles

que foram testemunhas da sua passa-
gera pela Terra, eque por sua eleva-
ção estavam bem nas condições de
comprehender e explicar os seus ensi-
nos, baseados todos na lei do amor.

E' a tolerância, cuja falta tem sido
a causa de tantas lutas, de tão enve-
nenados ódios e perseguições, e afi-
nal da desmoralisação em que vão ca-
hhido as tantas seitas sabidas do
christianismo; as quaes estão hoje
dando ao mundo o triste espetáculo
do sacrifício das sublimes verdades

trazidas pelo Christo, feito ao seu de-
sejo insaciável de dominar o mundo
sem trepidar na escolha dos meios
que empregara para a consecução de
seu fira.

Quanto mais adiantada estaria a
propagação do christianismo, a que
progressos não teria elle ja levado
seus adeptos, se esses homens, bem
compenetrados da sua missão, tive-
sem com calma procurado illucidar
suas divergências, desfazer suas du-
vidas pela razão esclarecida pelo es-
tudo, sem recorrer a esses meios vio-
lentos que despertara a animosidade
e provocam as represálias e as vin-
ganças, tão prof ligadas por aquelle,
que nos foi enviado como modelo!

Jesus e seus apóstolos ensinaram
que toda a lei e os prophetas estavam
encerrados n'estes dous mandamentos
divinos: Amai a Deus sobre todas as
cousas—Amai ao vosso próximo como
a vós mesmo; que Deus não faz selec-
ção de pessoas, e ama igualmente a
todos que cumprem a sua lei: não a
lei escnpta que foi somente transmit-
tida a uma pequena fracção da huraa-
nidade terrena,como pretendem os que
se julgam os sós honrados com esse
presente, sem verem que só essa pre-
tenção orgulhosa bastava para que
elles o não merecessem; mas aquella
lei natural que, como disse o aposto-
lo Paulo era sua epístola aos Roma-
nos, cap. 2, Deus gravou no coração
dos homens todos, e que é a todos
sempre recordada pela razão e a cons-
ciência.

Seguirão, porém, os homens esses
ensinos? Infelizmente não; apegados
ás formulas vans do culto externo,
elles nem querem examinar, repellem
o estudo necessário para julg-al-os
com justiça, os princípios adoptados
por aquelles, que não os acompanham
no seu modo de manifestar seu amor
e respeito á Divindade.

Dahi esses ataques constantes dos
àdsptos de uma aos de outra seita,
esses golpes desferidos sem piedade,
cujos resultados não serão mais que
a desmoralisação dos princípios, que
elles propalara acatar e defender, des-
moralisaçãoque vai affectar a crença
das massas n uma justiça presidindo
os destinos do mundo, e concorrer po-
derosamente para o seu desvio do ca-
m inho do do ver.

D'ahi esse ódio contra o Spiritis-
mo, cujos ensinoo- elles nem querem
estudar e ousam mesmo aconselhar

que ninguém estude. E no entanto a
moral spirita não é mais que a moral
christan, que todas as seitas sabidas
do christianismo devem ensinar aos
homens.

Mais conforme com o que disse o
apóstolo, o spiritisno prega e demons-
tra, pelo raciocínio e por factos que
Deus não faz selecção entre seus filhos,
que a virtude é sempre merecedora
de um galardão, aninhe-se ella no
coração de ura eatholico, de um
protestante, de ura judeu, de um
inusulmano, de um chinez ou de ura
selvagem fetichista, e o vicio sempre
reprovado, onde quer que elle se ma-
nifeste.

Spirítas, sede tolerantes, amai aos
vossos irmãos, qualquer que seja a
religião a que pertençam; anresentai-
lhes os eusinos da vossa doutrina, dis-
cuti com elles sem irritar-vos e sem
molestal-os;e consultando a vossa ra-
zão e a vossa consciência, ouvi-os e
aceitai d'elles o que fôr bom, o que
trouxer o cunho das verdades prega-
das pelo Messias de Nazareth.

Crede que o que lhes disserdes, não
será perdido; se hoje for por elles re-

pellido,talvez que amauhan lhes falle
u'alma e os faça julgar melhor da
vossa doutrina; que talvez veuha a
ser-lhes uma tábua de salvação n'esse
naufrágio das velhas crenças, por ei-
les mesmos provocado.

Amai e esperai:

Pensn mentos

Com a epigraphe os pseudo-scientis-
tas publicou o Liglit o seguinte:

« Existem homens que alimentam a
crença errônea de comprehenderem
e conhecerem tudo; pelo que, tudo o
que logo, á primeira vista, nâo lhes
apparece bem claro, mesmo os factos
mais authenticos, é por elles decla-
rado um impossível, um producto da
fraude. Esses homens esquecem ou,
mais provavelmente, não conhecem
o dicto do sábio mathemathico Gauss:
Se te lançarem um livro â cabeça, o
som oco que então se produz, não pro-
cede só do livro, mas também da ca-
beca ferida.

Barão Hellenbach.

O homem vè os anjos e os espíritos,
quando apraz a Deus despojal-o da
grosseria da matéria humana, abrir
os olhos de seu espirito para lhe fa-
zer ver o anjo no homem. >

Por isso davam o nome de videntes
aos antigos prophetas.

Svtedenboro.

Conto sem pretençíío
Viveu outr'ora em uma das cidades

da Pérsia um velho que, desilludido
do inundo e fugindo do bulicio dos
negócios públicos, se entregava com
paixão ao estudo da natureza.

Sua ideia dominante era que todas
as propriedades dos corpos deviam e
podiam ser expressas por meio de re-
lações numéricas; assim, tomando as
propriedades de um corpo para termo
de comparação, estudava elle as de
outro com todo o cuidado, e buscava
expremir por um numero a relação de
cada uma d'ellas com a correspondeu-
te do primeiro.

Se o corpo tinha uma sonoridade
dupla da do que elle tomara para
termo de comparação, dizia que a sua
sonoridade era 2; e do mesmo modo
procedia com o cheiro, o sabor, a den-
sidade, a côr, a conduetibilidade para
o calor, etc.

Era ainda muito cedo, faltam aini
da ao homem terreno muitos elemen-
tos de estudo, para que ura tal traba-
lho podesso attingir a um resultado
satisfatório, mas.' era uma ideia de fn-
turo, ura meio simples que ja se em-
prega na avaliação de certas proprie
dades,e que os vindouros,sem duvida,
empregarão na de todas.

Entretanto os homens da moda,
essa gente frivola que só vive para
o gozo do momento, redicularisavam
ao velho investigador, chamavam-n'o
de louco ou, por muito favor, de ex-
quesito e de ratão.

Alguns rapazes mesmo fizeram ver-
sos a suas ellas, dizendo que ellas ti-
nhain a bocea de trez e os olhos de
seis.

0 velho ria-se e estudava sempre,
pois bem conhecia o valor d'essas cen-
suras.

Os homens sempre foram, e são ain-
da assim; tudo o que elles não com-
prehendem,por não quererem estudar,
é por elles tornado um objecto de zom-
baria; até o dia em que a verdade se
manifeste em toda a sua luz, impondo
lhes a convicção.

Então elles se contentam em dizer:
Ora, isto é ja tão velho I
Spirítas, façamos como o velho da

Pérsia; lancemos a semente da nova
doutrina profusamente por toda parte,e
com o auxilio de Deus ella germinará.

Trabalhemos para que chegue essa
hora em que o mundo, convencido

pelo poder dos factos, diga: «Ora, o
Spiritismo, é ja tão velho,tão sabido»!

7.7

"m

¦ yy
,7»!

'¦ 'SteÉ

:-.r'i-

7.7

5 7,
'. 

•;¦¦

7''

77.

77
ri'

,i ¦:



y

2 Et-C-FORlI.tROll — 18S© íSan4f.93»H*«
Kmmnmarn»J>afi«aec)urxrnaxaaKimx!ai^ .mvubw»««<**»Í

iiiiíia t̂ - •'

0'r saiii e vo I n c i o n i s i a

PUBLICASSE NOS DIAS 1 E 1K

ASS1GNATU1US
Anno 8^000

PAGAMENTO ADIANTADO

Toda a çorrespohdcncia deve ser diri-
gida a

A. 111 ia « da Silva

120 RUA DA CARIOCA 120

Os trabalhos de reconhecido interesse
geral serão publicados gratuitamente.

A terra atravez dos tempos

ÉPOCA TERCIAR1A

Vil

Quando o homem fez a sua appan-
(jão, ja muitas espécies novas de aves
viviam, como os abutres, as águias,
os geolanos, as andorinhas, as pegas,
os papagaios, os faisões, os gallos, os

patos, etc.
Dos reptis, se encontraram os res-

tos de uma salamandra com as pro-
porções de um crocodilo.

Os cetáceos ou inammiferos inari-
nhos cresceram em espécies; as baleias
mais communs, porém, differiam,pela
disposição dos ossos do craneo, da es-

pecie que mais abunda hoje; ellas

pertenciam principalmente ao gênero
ziphíus, que ainda apresenta poucos
representantes no Mediterrâneo. A
fauna australiana deste período con-
tava só marsupiaus, dos quaes o thy-
lacoleo carniceiro attingia ás propor-
ções do leão.

Na Nova-Zelandia viviam aves das
mesmas espécies, porém de maior cor-

pulencia que as de hoje ; eram a pa-
leopterix, a optesornis, a notornis, a
nornis e a moa, das quaes a apterix é
hoje um representante degenerado.

No fim do período plioceno novas
convulções das matérias igueas con-
tidas pela crosta terrena abalaram-na
e fenderam-na, derrainando-lhe sobre
a superfície torrentes de lava e pro-
duzindo desnivelamentos considera-
veis, donde proveio o levantamento
do vasto systema de montanhas, de

que fazem parte os montes Ventouse
e Leberon, varias cadeias da Provence

(França), a parte central da cadeia
dos Alpes (do Vaiais até a Styria), os
Balkans, o Caucaso, o Hiraalaya e o
Atlas; seguidos da innundação cha-
mada dilúvio, com que começam os
tempos quaternários.

ÉPOCA QUARTERNARIA

Chegamos ás ultimas formações, ao
tempo em que se depositaram as mais
altas camadas da crosta terrena, ca-
madas que se nos mostram oecupando
maiores extensões em sua superfície.

Parece, á primeira vista, que esses

depósitos superiores estão confundidos

sem ordem alguma era suas colloca-

çües ; entretanto, tem-se chegado a

distinguir nelles duas formações bem

caracterisadas, donde resultou a sua
divisão em alluviões antigas e inO-

dentas.
As primeiras parecem ter sido pro-

duzidas por perturbações violentas,

por causas muito mais poderosas que
as que obram aetualmente.

Essas formações que, em diversos

pontos das zonas temperada*, cobrem

os terrenos terciarios, constam de

areias, argillas e mames, misturados
cora fragmentos rolados de rochas de

toda espécie.
O estriamento tias partes inferiores

das collinas que margeiam os valles,

em que essas camadas se depositaram,

e a natureza desses depósitos denotam
a acção de correntes (Taguas poderosas
varrendo a superfície do solo, arran-
cando volumosos pedaços de rochas e
lauçando-os parti os lugares baixos.

Eoi uma onda iminensa que atirou,
se sobre os terrenos emersos, derru-
bando e arrastando tudo em sua pas-

talmente espécies apropriadas a

clima; e os animaes foram abando-
nimdo as regiões .septcutrioiiaes, em

busca das tropicaes.
O elepliante, o rhinoceróhte, o hip-

popotarao, o leopardo e a hyena piu-
tada descera in para a Africajo grande
urso, o tigre das cavernas, o cervo

gigantesco eo castor desappareceram

da Europa, juntamente com os qua-

druraanos.
O homem também fugiu desses

climas, com cujo rigor elle, ainda não

no dia lutar.
Depois as terras começaram de novo

. surgir e foram tomando a eontigu-
•ação que apresentam hoje.

viduos conheciam, donde lhes vinha
a suggestão; uo passo qUe muitos ou-
trps sãti victiraas d'ella, sem conhe-
cerem a fonte donde ella lhes vem.

sagem.
Este cataclysino gigante, verda.

cleira luta de Tytans, que abre a.s

portas da época quartenaria, foi de-
vido a grandes oscillações do solo, á
iminersão e emersão de terras do seio
dos mares.

Vimos o desnivelamento que solfreii
a superfiçie terrena no fira do período
plioceno; se de ura lado, surgiram
altas montanhas, como os Alpes cen-
traes, o Himalaya, o Atlas, o Cau-
caso. etc; do outro, vastas extensões
de terra firme submergiram-se, como
a que ligava a Ibéria ao continente
americano,

Com isso elevando-se seu nivel, o.s
mares inundaram as regiões visiniias.

As planícies da Rússia, da Polônia,
e da Prússia ficaram cobertas d água
até o parallelo de Eiew e Moscow ;
uma porção do coutiuente europeu foi
separada a oeste formando o grupo
da.- ilhas Britahnicas; o estreito de
Oibraltar abriu franca passagem ás
agitas do Atlântico para o Mediterra-
neo, para onde o Saltara lançou as
águas cpie o cobriam; desapparecendo
então a terra que prendia a Europa á
África, só ficando descobertos seus
pontos mais elevados, que formata
hoje os solos da SiciLa e das ilhas do
Archipeiago Orego.

O Cáspio estava ligado ao mar Ne-
gro e ao de Azov, inundando as step-
pes de Astrakau, entre o Ural e o
Volga ; e todo o deserto de Üobi es-
tava debaixo d'agua.

Durante esse tempo de immersao os
gelos lluctuantes traziam grossas
massas de grani to até as bordas me-
ridionaes do vasto occeano boreal, e
os geleiros das altas montanhas ar-
rastavain para o fundo dos valles
areias,.".eixos e enormes pedras, arran-
cadas dos lugares por onde passavam.

Cora esse abaixamento da tempera-
tura a vegetação transformou-se nas
zonas temperadas, apresentando só-

Cactos nioílianiniicòs

Em unidos nossos últimos números
falíamos da mediumidade vidente da
Sra.E, que reconhece è descreve per-
féitamenfe ns espíritos d'aquél.les que
perturbados, acompanham á sua ul-
tinia mora>la o corpo que lhes servia
de instrumento na vida.

E' da mesma ordem a faculdade
da. Sara. V. ,esposa de um distineto
irmão nosso em crença, e também
residente no mesmo arrabalde d*esta
cidade.

Ultimamente, estando ella á jauel-
Ia, viu passar uni enterro; e como
houvesse então grande movimento de
carros,o enterro teve deparar, ficando
o carro fúnebre uni pouco destancia-
do dos do cortejo. N'esse intervallo
viu a referida Senhora, o espirito de
uma moça entregue á grande pertur-
baç.ão, olhando espantado para todos
os lados, como se procurasse reconhe-
cer o lugar era que se achava. Nesse
Ínterim um pobre trabalhador, tra-
zendo ao hombro ásua ferramenta,
tentou atravessar a rua, e chegou
até o lugar era que o espirito se acha-
va, mas, sem (pie algum motivo
apparente lhe tolhesse os passos, elle
cPesse ponto recuou e foi executar seu
projecto ura pouco a baixo.

O que teria expirimentado esse ho-
mem, ao coutado do espirito que alli

(üj.-BÍTeieeBiiwi»»

Auto numeroso auditório occupo.ü
a tribuna das conferências spi ritos,
no salão da <iuarda-Volha, a D) do
mez ultimo, o nosso illustrado con-
frade, o Sr. Dr. Antônio da Silva
Netto.

Considerando o Spiritismo sob o
ponto de vista scientiíico. o illustre
conferente demorou-se na explicação
das differentes espécies de manifesta-
cões dos espíritos, demonstrando per-
feitaraente qne ellas não sabem do
domínio das leis naturaes, e comba-
tendo com vantagem ti opinião da-
(pieiles, (pie pretendem restringir a
acção dessas leis ao acanhado circulo
do (pie ;t sciencia oiiicial admitte hoje
como real.

Ein sua conferência ficou patente,
por provas convincentes colhidas era
profundo estudo .da natureza humana,
que a nossa comraunicabilidade com
o mundo invisível não só é real,como
também possível,

Uma salva de ápplaüsos recebeu-o
ao descer da tribuna.

estava? Os ipiritós nos influem1 ara
muito, mesmo sem o sabermos, tinem
nos diz que d'esse çontactonãp nasceu
nesse homem o pensamento no morto,
e a jdeia de uma profanação, se-
gundo os principios supersticiosos dos
homens d'essa classe?

O certo é que elle não poude passar
pelo lugar onde estava o espirito.

ÍD espiritismo experimental

E' o titulo de uma revista mensal
que acaba de apparocer em S. Paulo,
consagrada a todos os ramos de conhe-
ei mentos e especialmente á sciencia
spirita.

li.' justo, e ha muito que esperava-
mos, que a província de São Paulo,
que sempre tem caminhado na van-
guarda da nossa civilisação,tenha seu
orgam destinado á propaganda das
verdades spiriticas.

Fazemos votos para que os illustres
paladinos do progresso, sejam sempre
superiores aos obstáculos, que se le-
vantem em seu caminho,e triumphem
dos tantos preconceitos que ainda pro-
curara embáciar o brilho da luz es-
plendorosa que, ba dezoito séculos
trouxe ao mundo o Messias de Naza-
reth.

Comprimontamos aos nossos irmãos
de S. Paulo, e pedimos permuta.

Seu correspondente nesta Corte é o
nosso distineto amigo o Sr. A. Elias
da Silva.

E'tempo de nossos amigos precave-
rem-se ; a luta se empenha gigante
em todos os terrenos.

Para prova vamos contar o seguiu-
te aqui acontecido entre dous amigos,
ambos médiuns desenvolvidos, e por-tanto nas condições de coinpreherade-
rem o que se passava..

Encontravàm-se os dous amiudáda-
mente, e mal se afastavam, ti ambos
se miuifestavam espíritos de muito
poiiço adiantamento, faxendo-lhes
lembrar tudo o que tinha-os oecupa-
do na sua conversa, mas envenenando
e interpretando tudo, pai a v r;ts e ges-tos, de modo a despertar a antipathia
e o ódio entre os dons.

Dirão, sera duvida, cpie está n'isto
o perigo do Spiritismo; mas nós res-
ponderemos, que todos somos mais
ou menos médiuns, que os espíritos
não actuam somente sobre áquelles
que cultivam a sciencia spiritica: ao
contrario, sua acção é mais fácil so-
bre áquelles, que não conhecera suas
relações cora os encarnados.

No facto supraraencionado os indi- * eu

Cura 6__& tuberculose

Todos sabem dos estragos que tem
feito entre nós essa terrível enfermi
dade, que diariamente nos está cei"
fando tão preciosas vidas,

Segundo uraa correspondência pu-
blicada n'O Paiz, importante orgam
da nossa imprensa diária, em seu nu-
mero de 14 de Setembro ultimo, está
conhecido o meio de debellar-se esse
fiagello

E' um medicamento ensinado ao
Sr. J. P. da Motta Júnior por nin
.selvagem da tribu dos Chavantes, e

por elle confiado ao Sr. João J. Ri-
beiro de. Escobar, illustrado phar-
maceutico de S. Paulo"

Consta ja se haver obtido algumas
i- * curas radica es.

-' \
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FEITA PELO ILLM. SR. DR. A. BÉZERBÀ
DE MENEZES A 6 DE AGOSTO DE 1886.

(continuação)

0 segundo ponto, que me fez parar
em meu exame, foi o que consagra o
princípio-de não haver salvação fora
da Egreja.

« Deus é quem dá aos homens o eu-
sino'das verdades eternas — e só o díi
pela Egreja.

Reflecti—e não me conformei.
Se é a própria Egreja quem ensina',

que todos os homens são filhos de
Deus,que não tem preferencias em seu
amor, nem parcialidades em sua jus-
tiça; como poderá ella explicar o
facto authentico: de só ter sido
aquelle ensino concedido a um povo
—a um filho; com exclusão de todos
os outros ?

E, se fora da Egreja não ha salva-

ção, como conciliar-se o amor e a jus-
tiça do Pae com o facto de ter Elle
creado homens—povos numerosos,que
não podem conhecer a Egreja, nem
ser por ella conhecidos—e, portanto,
fora das irradiações da luz salvadora'?

Os selvagens da America; antes da
descobe.ita do novo rauudo, foram
creados para a eterna condemnaç.ão ?

Nos apologeticos mais autorisados
descobri nina tentativa de conciliação
entre o aphorismo da Egreja e o facto
de haver povos a quem não podiam
chegar os ensinamentos da Egreja.

S. Agostinho, por exemplo, reco-
nhecendo como aquelle aphorismo
offendia ás infinitas per lei ções, pro-
curou salval-o do naufrágio,dizendo

que o Senhor poz no coração de todo
o homem o instineto do bem—e que,
por este instineto, todos tem em si o
o principio da salvação; visto que
serão tomadas as contas a cada um

pelo que recebeu.
Não fiz cabedal dessa irreverência,

com que se attribue á sunima sabe-
doria um systema tão imperfeito de

julgar as obras humanas por balanças
individnaes.

Feriu-me, porém, a alma: ver a
Egreja dizer aos innocentes, por seus

catnecísmos,nma cousa—e aos sábios,

por seus philosophos, cousa opposta I

Fora da Egreja não ha salvação ;
mas, fora da Egreja, o que seguir e
desenvolver o instineto natural do
bem. poderá salvar-se, tão bem como
o que tiv*er seguido o ensino da Egreja I

E não vae nesta confissão de S. Agos-
tinho a prova de que a razão e a cons-
ciência, que são o instineto natural,
foram dadas ao homem como os meios
essenciaes de alcançarem seu des-
tino?

Como, então, supprirail-os para su-
bstituil-os pela fé cega no sobrena-
tural ?

Não foi somente essa falha que
notei na defesa ás doutrinas da Egreja
^eita, pelo sábio apologista.

Se o instineto natural do bem dá

1 para o homem salvar-se—e Deus é
igual para todes os seus filhos; ou
não devia dar mais do que isto a ne-
nhuin—ou, se deu mais a ura, devia
dar a todos.

Como, então, perguntei eu, deu a
uns o simples instineto e a outros a
revelação, ou ensino superior ?

Procurei nus livros sagrados a ex-
plicação desse facto, que necessária-
mente devia ter uma, pois que Deus
não pode praticar injustiçase não des-
cobri cousa que resalvasse o Senhor.

A' vista disso, conclui; que havia
deficiências na doutrina da Egreja.

Tal conclusão pedia melhores pro-
vas, para poder gerar era meu es-
pirito uma convicção, tanto mais ca-
recedora dellas, quanto tratava-se de
religião e da religião de meus pães.

Continuei, pois, em meu exame,
passando em revista a Moral-n Theo-
dicêa=e.a Cosmogonia da Egreja.

A Moral christan, ensinada pela
Egreja, é a mais sublime que se
possa imaginar.

Ella encerra em seus preceitos a
prova mais cabal de que sua origem
não é humana.

Este único preceito ; ama a todos,
até ao inimigo—faze bem a todos, até
ao que te odeia; bastava, quando
mesmo todos os outros não lhe fossem
harmônicas, para convencer : que não
foi o homem quem confeccionou serre-
lhante Moral.

O homem, meus senhores, quer seja
o mais sábio, quer seja o mais vir-
tuoso da terra, sem ore tem os pés de
barro da estatua de Nabuchodonosor,
e jamais poderia arrancar de sua de-
pravada natureza'o que está em per-
feito antagonismo como essa mesma
natureza.

Só um ser que não tenha as fra-
quezas e paixões humanas, pode ter
sido o autor de ura preceito que com-
bate-as e arranca-as pela raiz.

A. Theodicéa,também ensinada pela
Egreja, tem o typo das creações sobre
humanas, é o reflexo da magestade
divina, que uão pode senão assim ma-
infestar-se ao homem,em lhe produzir
a cegueira.

Não acontece, porém, o mesmo com
a Cosmogonia, em que descobre-se
logo o cunho das obras de humano
engenho.

«Deus creou o inundo em seis dias.»
Abi estão medidas as forças do Om-

nipotente pelas fraquezas humanas.
Como o homem precisa de tempo

para fazer qualquer obra,aUribuiu-se
á Deus, para fazer a sua, o tempo de
seis dias.

Se a nossa cosmogonia não fosse
humana, ver-se-hia ahi ofiat fazendo
surgir momentaneamente a esplendo-
rosa obra, que, por muito favor, con-
cederam ao Oranipotente seis dias
para concluir.

« Deus descançou ao sétimo dia. »
A ilida se nota aqui a pura concep-

cão humana.

Porque o Homem não trabalha sem
cançar-se, e cançado, precisa descan-
çar; a Cosmogonia attribuiu á Deus a
mesma fraqueza.

Deus, meus senhores, é a vida infi-
niia e a vida é o movimento e a acção.

De toda a eternidade e por toda a
eternidade, o Creador esteve e estará
em actividade, nessa sublime activi-
dade, de que resulta uma creação
constante e eterna.

«Deus creou um homem e só lhe
deu uma companheira, porque elle
ih'a pediu.»

Ahi temos o imperfeito fazendo o
perfeito corregir, ou pelo menos, ai-
terar seu plano.

«Deus creou os anjos perfeitos e o
perfeito, segundo o oranipotente vo-
lição, tornou-se imperfeito» 1

«Deus castigou a rebeldia dos anjos
que illudirain suas vistas, depois de
os ter vencido em uma batalha, cousa
inquestionavelmente mundana, e que
traz ao pensamento a hypothese: de
poderem os rebeldes vencer ; repellin-
do-os apenas do ceu, mas deixando-
lhes o saber e o poder quasi divinos,
que lhes tinha dado 1»

« Deus não pôde, ou não quiz,
tornar impoteute o príncipe do mal ;
tanto que ahi está elle todos os dias
roubando-lhe as almas, que creou
para si, e no fim do inundo, será o
deus no inferno,como Elle é o do ceu,

« Deus eternisou, portauto, o mal,
como eternisou o bem !»

Porém o que mais repugna, neste
plano emprestado ao Senhor, é ter
elle entregado o homem ao anjo po-
deroso, dizendo-lhe : resiste, quando
não, serás sua preza eterna 1

Para attenua essa verdadeira
crueldade e desamor do Pae, os apo-
logeticos soecorrem-se á uma argu-
ciosa evasiva, como a do instineto
natural do bem.

Dizem; que, embora a luta seja
monstruoso pela desigualdade das
forças dos dous contendores, Deus
açode ao que lhe pede soecorro de boa
vontade.

A graça divina não é lei, é causa
para certos casos', o que compromette
seriamente a justiça eterna,como com-

promette a omnisciencia, ou a omni-

potência, o facto dos anjos não sahi-
rem como Deus os quiz, e de, rebella-
dos, affrontarem eternamente a Deus 1

Quem não vê, neste conjuneto de
idéas, uma lenda imaginada pelo
homem, em completo antagonismo
cora a razão e com as infinitas per-
feições ?

E, se a tudo isto ajuntarinos a po-
breza do plano da evolução humana,
era si mesmo inexplicável, teremos a
firme e santa convicção de que a
Cosmogonia, ensinada pela Egreja^
não tem a origem divina de sua Moral
e de sua Theodicéa.

São três peças de um raachinisrao,

que não se podem ajustar, porque
foram vasadas em moldes differentes
e por differeutes machinistas.

• *

Eu disse: que o plano da evolução

Humana revela pobreza de engenho—
e é, era si mesmo, inexplicável.

Foi o que resultou do exame de
que vos estou dando noticia—e de que
vou exhibir os fundamentos.

«O homem é creado para esta vida,
neste único mundo; e, depois delia, é
julgado definitivamente—e reraettido
para o ceu ou para o inferno.»

Precisarei demonstrar que isto está
abaixo da concepção humana—e tanto
que é uma affronta á sabedoria divina
attribuir-lh'o?

Deus creou o espaço infinito, que
povoam os astros sem-número ; mas
deixou tudo mergulhado no silencio e
nas sombras da morte—Be concentrou
toda a luz—todo o movimento—toda
a vida, n'um dos mais insignificantes
planetas do mais imperfeito systema
planetário !

Para o que creou os astros,se apenas
de um precisava ?

Não direi mais nem uma palavra
sobre a pobreza deste plano—e passa-
rei a considerar o que elle tem de
inexplicável.

« O homem é creado para um fim,
pois que Deus nada faz sem alta razão
de ser—e esse fim é necessário, deve
ser satisfeito, porque a vontade do
Eterno não pode ficar sem execução.»

Pois bem. Não ha dia em que não
morra no ventre materno—logo depois
de nascer,ou antes de entrar no exer-
cicio de suas faculdades, um sem
numero de criaturas humanas.

Estas não preenchem o fim posto á
humanidade.

Logo ; ou o plano não é perfeito —
ou a vontade do Creador não é satis-
feita.

Ou Deus não é omnisciente—ou não
é omnipotente,

Eis ao que me conduziu o estudo da
cosmogonia da Egreja.

« Ella ensina mais; que o Senhor
nos dá a vida, para fazermos, neila,

por nossa liberdade, mérito ou deme-
rito; d'onde, depois delia, o prêmio
ou o castigo eterno.»

Pois bem. A existência do idiota,

que é creado por Deus como o intelli-

gente, desmorona todo este edifício.
O idiota não tem consciência—nem

razão, nem liberdade, nem mesmo o
instineto natural do bera. Logo não

pode fazer mérito, nem demérito.
O que veio, então, fazer na vida ?

E o que ha de ser delle depois da
morte "i

A cosmogonia da Egreja não pôde
conciliar este facto com a sua lei, e
muito menos com o summo critério
da verdade.

«Ella ensina, por fim,que o Senhor
dá prêmio ou castigo eternos,segundo
fizemos boas ou más obras.»

Quem não vè, por toda a parte e

todos os dias, creanças que, antes de

terem o uso da razão e da consciência,
manifestam uma natureza boa ou

ruim, uma intelligencia lúcida ou

quasi impossível de receber cultivo?

(Continua).
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Brazil.— Eu seus números de 8 e
9 de Setembro ultimo, o Diário de
Noticias, importante orgam da nossa
imprensa diária, publicou a notável
conferência do nosso distincto amigo,o
illustrado Snr. Dr. Castro Lopes; tra-
tando do Duelo sob o ponto de vista
dos ensinos spirilicos. E'um trabalho
merecedor de serio estudo.

Republica Argentina.—- A 22 de
Agosto ultimo, segundo La Verité,

periódico spirita de Buenos Ayres, se
reuniram n'essa capital vários delega-
dos de todas as sociedades spirítas
d'ahi com o fim de criarem um centro
de propaganda. Sen fim será fazer con
ferencias publicas, publicar folhetos
e sustentar outras publicações, final-
mente empregar todos os meios legaes

para a propagação do spiritismo, com
exclusão da produeção dos phenome-
nos m.ediaminicos, que ficam a cargo
das differentes sociedades.

Esse centro será independente de

qualquer das sociedades ou grupos
actualmente existentes

Que essa idéia fruetifique, e a ai vo-
re frondosa do spiritismo consiga abri-

gar sob sua sombra nossos irmãos,
habitantes das margens do magestoso
Prata, são os votos que elevamos ao
Senhor dos mundos.

Japão.— De uma folha japoneza
tirou o Rev. H' Pole o seguinte facto
narrado pelo Light de 7 de Agosto
ultimo: Em uma (Testas ultimas noi-
tes um homem de Jinrikisha,havendo
deixado sua morada para ir a um
templo das visinhanças de Kawasahi

(Osaka), foi contratado por uma dama
desconhecida para conduzil-a a uma
casa da villa.

Algum tanto intrigado, o homem
acertou e seguiu na frente. Não dei-
xava de impressional-o a ligeireza da
marcha da sua companheira, e elle,
seguindo cada vez mais apressado,
voltava-se amiudadamente afim de
ver se ella se havia distanciado, mas
sempre a via próxima. Assim chega-
dos ao ponto designado, ella adian-
tou-se e entrou ein casa.

Como, porém, o homem não tinha
recebido o preço estipulado, depois de
esperar alguns minutos,bateu á porta.

Accudiu ao chamado um homem,

que também muito admirado,declarou

que havia engano, que alli não en-
trará dama alguma, e qae em sua
casa só vivera uma mulher, sua es-

posa, que dias antes tinha fallecido.
Estavam os dous em sérios apuros

para se convencer cada uin do que
dizia o outro, quando uni pequeno de

quatro annos de idade, filho do dono
da casa, veio dizer a seu pai, que
acabava de ver sua mãi junto ao berço
de seu irmãosinho.

Foi assim o proprietário conven-
cido, de que o espirito de sua esposa
viera visitar seus filhos, e pagou
aquelle que a tinha conduzido. »

Façamos sobre o facto algumas con-

siderações: Precisava o espírito dessa
mãi de uin guia encarnado para con-
dir/il-a á casa onde ella residirra em
vida

Cremos que não, visto que, ella era
para alli attrahida pelos sentimentos
de seu esposo e pelo amor de seus
filhinhos. Qual então a causa de sua
condueta ?

Duas explicações nos oceorrem :
Oiumuito influenciado ainda pelas

idéas da vida que acabava de deixar,
esse espirito, que estivera encarnado
em uma mulher, tinha ainda, medo e
pudor de andar sosiiiha nas ruas á
noite; on então quiz por este modo
bem patente demonstrar,'aos .seus
affeiçoados, que sua vida não se ter-
minara na morte do seu corpo,

Era todo o caso, é este um dos factos

que ultimamente se estão reprodu-
zindo, em grande'escala, por todo o
mundo, afim de convencer a nós o.s
encarnados dn que os mortos não estão
ausentes, mas apenas invisíveis.

offerecamòs 'em 
portuguez aos nossos

leitores:
n Meu caros amigo':

Hespanha.— A propaganda rápida

que, vai tendo o spiritismo em Hespa-
nha,imprenssioiiou vivamente ao bis-

po de Sevilha, que resolveu-se a subir
ao púlpito para combater a realidade
dos phenomenos spirítas.

Ultimamente, porém, não podendo
explicar o facto de homens de reco-
nhecido saber e moralidade provada
aceitarem essa doutrina, resolveu que
alguns padres de sua confiança' fossem
disfarçados assistir a uma .sessão.

Assim se fez. O.s visitante-; conser-
vavam-se de parte, observando com
toda attenção os movimentos de uma
mesa, em] baixo da qual suas vistas
pe.rscrutadoras buscavam descobrir
o maquinismo que a impellia. Nesse
Ínterim o dono da casa, levado por
súbita inspiração, convidou aos qua-
Iro visitantes para virem faser a expe-
riencia, afim de destruírem a duvida
que os assaltava.

Sectaram se elles ao redor da mesa
e viram então, que os movimentos
d'ella não eram o producto de algum
artificio. Depois, em acto continuo,
deu a mesa a seguinte communicação:

«Se sois verdadeiros doutores, dai
de vossa doutrina noticias a Jerusalém
destruída; pois, se Deus quiz separar
o trigo do joio, foi para regenerar a
nova Jerusalém.

No dia imraediato o bispo subiu ao
púlpito, não mais para combater a
veracidade das communicações, mas
para affirmar (pie era o diabo quem
se manifestava.

Foi sempre um passo para afrente.
E quando ura dia elle estiver melhor
informado da moral ensinada n'essas
communicações, dos conselhos subidos
(pie ellas encerram, cremos que elle
irá ainda ao púlpito dizer, que o diabo
não é tão feio como o pintam.

França.— Lc spiritismo de Acosto
ultimo publicou uma communicação
do espirito de Mesmer, recebida pelo

\pprovo o

que tencionaes fazer, e proponho-me
ajudar-vos.o quanto m'Ò permitam-nos
fracos recursos de que disponho. An-
tes de dar-vos o meu parecer sobre os
meios de desen vol verdes vossas mediu-
nidades, permífcti-me algumas pala-
vras dé critica em relação a alguns

spirítas. Logo que elles ouvem pro-
nunciar a palavra sciencia, suas vis
ias se voltam para os liomeua, e nós,
os invisíveis, ficamos sempre por elles
considerados como totalmente estra-
nhosaos conhecimentos modernos.por-

que descobertas scientiflcas foram lei-
tas, depois que deixamos a terra. E'
uma injustiça, pois as descobertas
modernas nada mais são, que a attes-
tação de factos. que ja existiam de
toda a eternidade.Oonio homens podia-
mos tel-ás ignorado, entretanto que,
como espiritos, as coiiuecemos perfei-
lamente.

Outra observação: ligais muita pouca
importância ás communicações'; e pelo
fado de algumas deixarem alguma
cousa a desejar, certos spirítas se mos-
traiu inclinados a rejeital-as todas. O.s
nomes mesmos são conte sta.dos", o o
médium ou o.s médiuns ficam sendo
victimas da suspeita. Quando as com-
municaçõe são defeituosas, acreditai

que ha n'isso mais falta do médium

quedo espirito. Atteudei, ás doutrinas

que as communicações encerram; es-
tudai-as, aprofundai-as por todos os
meios.

Tudo o que diz respeito ao Spiri tis*
mo, ja vera de ha muito sendo estuda-
do, e muitas verdsdes tem sido afãs-
tadas, porque a sua hora ainda não
havia chegado. Se agora voltamos a
fatiar (Folias é para vos fazer ver, que
a nossa razão também é faliivel.

Muitos espiritos vos disseram na

primeira hora, que o spiritismo e o
magnetismo eram duas sciencias ir-
maus, que não poderiam por muito
tempo caminhar uma sem a outra ;
falloii-se pro e contra, e o magnetismo
foi afastado; muitos spirítas conside-
raram mesmo ouiagnitisrao como com-

pletumente .estranho ao spiritismo.
Pois bem! E' chegada a hora das duas
sciencias se reunirem. Vós não pode-
reis mais conseguir, que uma se de-
senvolva sem a outra.

O magnetismo deu tudo o que o ho-
mein d'elle podia tirar; a nós compete
agora fazel-odar mais um passo para
a frente, assim corno ao spiritismo ex-

perimental. E' preciso que o magni-
tismo venha em auxilio (Leste, sem o

que as mediunidades ficarão sempre
imperfeitas, como o foram até aqui.
Todas as mediunidades foram desen-
volvidas desde a primeira hora coma
maior intensidade.

As pessoas bem dotadas foram tão
favoreeids, como as que hoje possuem
as mesmas aptidões. Trata-se agora
de obter com aquellas que são
menos favorecidas, o que se obtém
cora as que o são mais; em uma pula-

e repartir mais equitã vel mente- as
attiabuiçõés. i\* nisso que o magnotis-
mo vai desempenhar.o seu mais bello

papel.
Todos os gêneros de mediunidades

são susceptíveis de ser desenvolvidos
ou melhor regulados em suas appli-
cações, é o magnetismo quem vos vai
dar o meio.

Isto posto como these geral, trata-
reinos depois das applicações particu-
lares.

Mesmer.

Inglaterra.— No Light de 2G de
Junho ultimo, eoin a epigraphe
— Cura pela força vital, o Snr. F. A.
Hohl publicou o seguinte: « Deixai,
senhores, que no interesse dos que
soffrem, eu chame a vossa attenção
sobre o que se deu commigo. Havia
muito que estava eu soíirendo do
ligado e, da garganta, sem que trez
babeis facultativos, om cinco mezes
de serio tratamento, conseguissem me
dar allivio algum. Sentindo-me cada
voz peior, resolvi-me ábadouar o
meu negocio para ir ao continente,

quando me aconselharam recorresse
ao tratamento pela força vital (raág-
netismo animal) syòtemá de curar
adoptado pelo Snr. Osnerim.

Não crendo eu na efficacia d'esse
systema, fiquei muito agradavelmen-
te surprebendido, quando, depois de

poucos dias de tratamento, achei me
restabelecido.

Creiara ou não o facto possível; eu

porem affirmo que ha maisdeum anno
([iie estou completamente libertado do
meu mal, pelo tratamento de alguns
dias do Snr Osnerim. »

Se os nossos médicos se quizessem
dedicar ao estudo do magnetismo ahi-
mal, que de males não teriam iTisso
uni allivio proinpto e seguro! Mas...
é preferível seguir-se a rotiua.

Mi<;MOã!AiV3U13I
.Aquellas pessoas que desejarem sei

iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem segundamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte pMl.o-
sophica) contendo os principieis da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (payte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os frenéros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di*-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gene.se, os milagres e as predi.--
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.
Noções elementares do Spiritismo.
Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da doutrina Spirita.
Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.
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Hoje ás 9 lioras «Ia noite

terá lugar a Me tinia confe-
rencia deste anno, no salão
da Guarda Velha, á rua do
Senador Dantas.

Entrada franca.

% religião do porvir

Uma a uma foram cahindo fanadas
e arrastadas para a voragem do es-

quecimentoas flores olorosas,brotadas
das crenças do passado, desabrochan-
do em seu lugar outras mais delica-
das, de mais suave perfume e mais

próprias para satisfazer ás aspirações
do homem de hoje.

A verdade é sempre a mesma ; os
factos e as leis naturaes que os regem,
foram e serão sempre os mesmos; obe-
deceram e obedecerão sempre à mesma
ordem de causas e «Afeitos ; mas o
modo de coraprehendel-os, interpre-
tal-os e explicai os tem variado, e
variará sempre cora os progressos que
a humanidade for fazendo, cora os co-
nhecimentos mai° completos que fòr
adquirindo no estudo da creação.

Por isso cada sciencia, cada ei reuni-
scripçâo em que se desenvolve a nossa
intelligencia, irá sempre alargando
os limites de sua área de estudo ; irá
cada vez mais descobrindo os laços,

que as prendem umas ás outras, for-
mando um todo único, que vem a ser
o conhecimento das leis universaes,
absolutas e eternas, e do supremo Le-

gislador de tudo o que ê.
Nesse tempo a sciencia, o.conheci-

mento da creação será a base única
da religião que, como definiu-a ura
dos maiores vultos da igreja catho-
lica, S. Agostinho,'é tudo aquillo que
eleva a alma do homem, e busca li-
gal-a, approximal-a da fonte, donde
ella sahiu,

Como sciencia philosophica, a reli-
gião não pode e não deve conservar-se
estacionaria, no meio do raagestoso
movimento do progresso universal;
como «ciência, ella tem de caminhar,
accommodando-se ás novas conquistas
do espirito humano, procurando li-
gal-as todas e encaminhal-as ao fira
moral, que o Creador irapoz ás suas
creaturas.

Os ricos templos, os suraptuosos ai-
tares,esplendidos monumentos da arte

humana, no que ella poude iraagi-
riar de mais bello, as luzes de mil
cirios, o fumo do incenso, os cânticos
e as flores profusamente derramadas
nos lugares pelo homem de outr'ora
destinados á adoração da Divindade e
á veneração, daquelles que se distin-
guiram na vida pela pratica de vir-
tudes pouco coram uns, têm perdido o
seu prestigio, não mais exercem a
fascinação do encanto sobre o espirito
mais positivo do homem de hoje.

O estudo e a contemplação da na-
tureza, a coraprehensão das magniíi-
cencias da creação, são mais próprios
para elevar-nos a alma até Aquelle
que é o auetor de tudo o ' 

que vemos,
de tudo o que sentimos, pelos modos
diversos que Elle poz á nossa dispo-
sição.

Já, ha dezoito séculos, disse Jesus,

que tempo viria em que não mais
se adoraria ao Pai somente na mon-
tanha ou em Jerusalém, isto é em
templos levantados pela mão do
homem.

« Quando qui/.erdes orar, disse elle
ainda, recolhei-vos a um lugar õc-
culto, e ahi elexai-vos em pensamento
ao vosso Pai. Deus é espirito ; e é em
espirito e em verdade que elle quer
ser adorado. »

Vão de nós fugindo velozes os
tempos da fé cega, da credulidade im-

posta pelo deslumbramento dos sen-
tidos; a religião de hoje deve basear-
se na sciencia,deve ser comprehendida
e explicada pela razão esclarecida e
fortalecida pelo estudo.

Deixando as formulas vans do culto
externo, que até hoje têm sido um
impecilho ao congraçamento, á con-
fraternisaçâo da familia humana ter-
rena, é tempo de procurar-se o fundo
das religiões,os princípios subidos que
todas ellas desfiguraram, com os ad-
dicionamentos que lhes fizeram, pro-
prios para que então áquelles fossem
aceitos pelos differentes povos, mas

que não podiam deixar de ser transi-
torios,como tudo o que vem do homem
fallivel e imperfeito.

Buscai o espirito, o fundo de todas
as religiões do passado e do presente,
e achareis que todas se combinam,

que todas querem a mesma cousa, que
todas ensinam o amor de Deus e o
amor do próximo.

Se, pois, é só nas diferenças do
culto externo e em pequenas diver-

gencias de interpretações, que está o

motivo do escândalo, lançai-o para
longe, e assim caminhareis unidos e
seguros ao cumprimento do vosso dis-
tino.

« Se o vosso olho vos escandalisa,
disse o Christo, arrancai-o.»

Se o culto externo é a causa do
nosso estacionamento na via do pro-
gresso, desprezemol-o.

Deus lê no nosso pensamento, e não
precisa que lhe manifestemos o nosso
amor, esbanjando meios que seriam
mais do seu agrado, que empregasse-
mos no allivio dos soffrimentos de
nossos irmãos, que fallecem á mingua
de pão.

Dai aos pobres, e por esse meio ma-
nifestareis o vosso amor ao Pai celeste,
de u n modo mais conforme com os
dictames da vossa razão e da vossa
consciência.

/ILLil-KIHDEC

TRES DE OUTUBRO

Foi a 3 de Outubro de 1804 que um
espirito alevantado senhoreou-se de-
finitivamente de ura envoltório ter-
reno, para patentear ao mundo ver-
dades que eram arcanos, evidencias

que eram mysterios.
Aquelle que, na nomenclatura de

família se inscrevia Léon Hyppolite
Dénisard Rivail, tornou-se em sua
missão mais conhecido pelo pseudo-
nymo que tomara ao inicial-a —Allan-

Kardec.
Neste dia as almas nobres que ante-

vêm com certeza o futuro, que é
sonho e visão para os que só vivem
das e para as grandes cousas terrenas,
as almas grandes, affirraamos, reju-

bilam em festas ao vel-o despontar,

periodicamente brilhante e periódica-
meute promissor para esta humani-
dade, que só de futuro reconhecerá a

grande missão compartida a Allan-
Kardec.

Ella murmura então : « Que fata-
lidade é esta que faz com que só
tarde,com que só ao alvorecer da apo-
theose, é que eu me apreste a entre-
tecer as coroas que devem laurear os
meus primazes l Fragililade, até

quando quererás que eu seja sempre
retaadataria I Orgulho, porque me
has de sempre envolver a iutelligen-
cia cora a espessa caligem que me

cega! Só tarde é que reconheci a Pia-
tão, é que comprehendi Sócrates, é
que amei a Jesus ; só tarde tambem
é que venho venerar Kardec I Como
philosopho, homem de lettras, natu-
ralista, elle me merece menos do que
como missionário. Bera haja a ti
Allan-Kardec 1 »

Estas palavras que serão o canto do
cysne, a consciência em grita contra
os erros do passado, nossas fazemol-as
desde já. « Bera haja a ti Allan
Kardecl »

Por isso é que nossos corações re-
pletos da gratidão enthusiastica que
faz com que em sua leveza elle3 não
gravitem mais na terra, nas possam
ascender aos pés de Deus, nossos co-
rações se entumecem com este anceio:
« Sê bemdito Allan-Kardec I »

Nesta noite o salão da Sociedade
Psychologica Fraternidade regorgi-
tava de luzes, de flores, de corações
amantes. É que todos á porfia queriam
ceder uüa parcella de sua alma para
o conjuneto dos sentimentos que de-
viam attrahir o venerado mestre em
nome do qual se reuniam.

Fizeram-se ouvir, além de outros,
o presidente «Sr. Nascimento e o ora-
dor onicial Sr. Kall.

Sentimos que o acanhamento desta
folha não dê espaço ás palavras que
foram então ditas.

Mais uma vez o mestre veio alentar
a seus discípulos, coramunicando-se
por um médium psycographico.

Federação Spirita
Brazileira

Sessão em 24 de Outubro

Foi dado para estudo o seguinte
theraa:

Se os espiritos elevados, encarrega-
dos de altas missões de progresso, só
se encarnara entre os homens, quando
estes estão aptos para receberem seus
ensinos ; sendo Jesus o maior dos mis-
sionarios que têm. vindo k Terra, como
explicar-se a sua vinda no tempo era
qne ella se effectuou ? Estaria a hu-
manidade de então mais adiantada
que a de hoje ? Qual o caracter da
missão de Jesus ?
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A terra aíravex dos k'.npos

ÉPOCA QUATERNÁRIA

ti

Avalia-se em lüOtOUÜ annos o tempo

decorrido desde o começo da crise gla-
ciaria do período plioceno até o fira

do dilúvio quaternário, esltindo o co-

deste ultimo separado de nós por um

intervailo de cerca de 80.000 annos.

E durante o dilúvio que os Andes
tomam seus últimos relevos.

A temperatura subiu depois, a ve-

getação transformou-se na qne apre-

ciamos boje, e muitos anima os enli-

gràdos foram, aos poucos, voltando ás
suas velliàs moradas.

A que typo pertencia o homem que
emigrou da Europa ? Ainda não é

possível determinar-se. Era provável-
mente de ura typ) de transição do
authropoide, ao do aústraloide que
elle * apresenta na volta.

O que s.m podemos aílirmar é que,
depois do dilúvio, só trez typos de
raças humanas se estendera pelo noss/i
mundo: o aústraloide o euskuariano
e o uionguloide.

Nos depósitos quaternários inferio-
res do Br.-izil appareéeni traços bem
distinetOs dá industria humana pri-
rai.ti.ya. São haehas de pedras seme-
lhantes ; na forma, ás da. Europa,raãs
não são de s.lex, porém de um diorito
granitoide, jacom um certo pollimeuto,
e restos de louça, que Clausen achou
nas cavernas, misturados com os ossos
do plationix cuvierü, espécie hoje ex-
tineta.

Estes artefactos, ja muito perfeitos
para:o homem primitivo, denotam ja
uma vida de muitos séculos nessa raça
que, sem receio, podemos fazer teste-
munha das grandes revoluções, que,
separam a época terciaria da quater-

.na ria.
E' o homem antedilüvianO da Ame-

rica do Sul.

PERÍODO DAS ALLUVIÕES
MODERNAS

Este ultimo período, relativamente
aos tempos em que vivemos, compre-
hende todos os depósitos formados de"

poia do dilúvio,e que ainda se formam

sob as nossas vistas. Elles constam de

produCtos muito variados, resttltaii-
tes, ém geral,da desaggregacão lenta
de rochas de, toda espécie.

A' vista das modificações por que
.passou o nosso planeta, com todos os
organismos que o tem habitado, o
natural que perguntemos., si; chega-
musa uni limite intrausponivel, ou
se sua marcha evulut. va se continuará
nos tenip -s que hão de. vi!'.

Nada se conserva estacionado na
creação : tudo progride,tudo caminho

para a perfeição: com o adiantamento
do principio intelligente e activo, os

corpos que não são mais que seus ins"
triuuenios de progresso, iam bem se
aperfeiçoam toruaiido-se menos deu-
sos ou mais Unidos.

Tratando do fluido electro-uiagne-
tico, vimos que o fluido vital não era
mais que uma modificação do fluido
cósmico contido no ar que respiramos

Do ajiiir.imt.mto du>se fluido resulta
a menor ou maior delicadeza do org' -
nistiio que elle anima, ficando assim
esio preso em relação estreita, de um
lado, com as condições phvsicas do
planeta em que se desenvolve, e dé
outro, com o grau de elevação do es-
pirítü a quem serve de instrumento.

Ass in vimos na hist U'ia qué, ;i

faculdades

progresso con-
illiuiiimdu.qnan.lo se trata de avaliar
a éivilisaçâü de um povo.Eiuquaiitp não tomos num lei queregule ^ fado, picamos melhor
que, em voz dc irem no campo dis-
postos a morrer 0ii a maíar. os MU
games escolham um certo numero,],,
homens seios como árbitros de sua
polemica, sujeitando-se completa-
ment". a decisão delles.

O <:i ligue do ad v
aftVouui ini

'ersnrio não lava a
o os fez : o sãng-ira

(,,,:|io bem disse onosso iiiustrado amigo o Sr.Dr.CáStro
Loi •¦¦

mancha sempre
i

Ml

IIH

seiivolvlineuto das nossa.
iuielle-.ttiaes ; quo o
linua, que novas espec es superiores
á nossa, virão viver na Terra modifi-

cada.
E oó$, para onde. treinos'.' 0 prin-

,-ipiu intelligente aperféiçoa-se,porém

não perde a sua individualidade. Os

irilubitas, os elephaiites, os authro-

poides de üutrpra »ào os houieiis de

hoje, e formarão as novas espécies do

futuro.
Assim tudo se prende na vasta

cadeia da creação, de.de a partícula

mineral até esses seres perfeitos, . ¦¦ ¦"-• ou-. , ;,,„! ¦„.! , , ,

esaes esp ritos de luz, dc cuja ele- j

vaçáoainda remi podemos formar uma

idéia.
faessão, Srs. Redactoivs, as idéias

geraesqne acreditei de proveito offe-

recer aos leitores do vosso orgam na

imprensa, coordenadas de modo a de-

monstrar lhes que o Spiritismo nao

soffre com os progressos das sciencias

caules auxilia-as clareando certas d u-

vidas, que ellas por si somente não

urdiam illucidar.

largos traços,.acabamos de escrever,
qiie no começo, quando a atmosphera
era mui to densa, o calor assaz iihetisO
e ii attraceãu d > planeta cousideravel,
•Mio os ser.sjiiiiim.is das escalas vegcCi
e aiiuiiul que se apresentam; sobre
cujo.- curpus, pequenos e. as mais das
vezes, revestidos de capas mineraes, a
pressão enorme que eutãu pretidia-us
ao solo, pouca mossa palia fazer. <J.^
organs imiis delicados lhes faltavam,

porquesdti pouco desenvolvimento iu-
Ccíliéctiiul Om les uáo unha nece.s.?i-
dade.

Vèm depois os peixe.^ cobertos dc
tones carapuças, para os quaes o ele-
raaitu em que viviam, cuntrab.ajah-
ÇaVa muno o elteitu esmagador da at-
iracçuo central. Edes su traiis.urinam
nus sauriaiius, t^ueja tentam viver uo
auiü emerso, mas que ^m ainda obri-
gado.-; a arrastar-se com o ventre con-
ira a terra.

A" medida que, passando de orgá-
uisiiiL» aorgauisiuo, o principio ua vi-
uilidadese vai purificando, juütaraeu-
te com as condições de habitabilídádé
do plaiitíta, os corpos se vão tornando
mais deucados, e adquirindo novoa
meios de conhecer a natuivy.a, que os
cerca. Surgem os quadrúpedes, as
aves, os qu adi-um anos e o hoinera.

Ao lado dessa serie progressiva do
desenvolvimento orgânico, nota-se a
du principio intelligente, sempre pa-
ral leia áquélla.

Prestando tittenção ao que vemos
dar-se hoje, mio podemos deixar chi
crer, á vista da.s modificações léiUas
das condições physicas que a Terra
vai experimentando, do desa|ipareci-
mento das raças anímaes mais mate-
riitlisadas, da maior delicadeza do.s
organismos de hoje e do graude 1:

E d um tempo em que as guerras'.mio pela soa fréquetíoiavéstãóchà'
mando sobre si a attenção dos nrm.saovo^, que, attèiídeudo oo; próinizòáenormes.pie ellasacarretaraapspbvós,
mesm . aos .que triumphrm na lnta'
estudam os meios de resolver as quês-toes iuternaciur.aes sem a eftusão désangue, smn o sacrifício de tantas
vidas, (pie tanto podiam concorrer
para o progresso das sciencias. das
artes, das industrias, e para o ápér-
feiçoaraento moral da humanidade
terrena; que vemos querer se fazer
entre nós a propaganda de um uso
qoe só teve razão de. ser im tempo dos
cavalheiros errantes da idade media',
onde a força muscular era considerada
um titulo de gloria.

AvmrroN Quadros.
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Nti sessão de lõ tde Setembro ulti-
tm

mo, loi lido no senado brasileiro um
réqueriineuto do illustrado semulor
peio Ceara, Sr. Dr. Viria to de Me-
deiros, pediuao providências contra a
miroducção do uso tio duello entre
nós.

Esse requerimento, dieta d ú peio
mais subi.io patriotismo e, dizemos
anula, pelo amor da humanidade e.n-
siiiadu pelo christmiiiMno, nos tez
li car sabendo que não ex ste entre uós
ie. alguma.que proliibu tíS-ie uso liar-
baro, que põe a vida, o suoegü, a
iiuiira das tam lias a merco dos Cap ri
caos de qualquer e.-padachim.

Se niii) exi.-Me. purem, o.ya lei, ha
o.na necessidade imperiosa de se a
crear; e preciso que quanto ames se
tire ao homeiu o direito de ser juiz e
executor de sentença em causa pru-
uriíi t e preciso que os homens sérios
iiao se veja r/i forçados a irem aocampu
i)íiter,-se, sacrificuiido o seu e o futuro
ie duas famílias, mo re.^pe.to á npi-
mão de algtiiis estouviidós palrádores;,
que iiunc.i formarão ;i maioria da so-
citida.de em que vivemos.

Dizem que nos paizes ci vi Usados o
duello esta admiiüdo como uma cousa
.-.eria. Era primeiro lugar negamos o
facto ; se o duello se üa nesses paizes,
e sempre entre um pequeno numero
ie nidiv duos, na maioria levianos e
desejosos de uma celebridade, qual-
quer qúe ella seja. A maioria, os ho
meus refiecüdos e sensatos o condem-
na.ni como impróprio dos tempos em
que vivemos.

Diariamente fazem entre nós os ca-
poeiras suas proezas, e muitas vezes.
dizem os organs da üossa imprensa,
jvie elles ficam impunes; terá por isso

lisses tempos passaram, estamos em
pleno domínio da razão esclarecida, e
é delia que devemos tirar as armas,
com que nos cumpre triuinphar de
nossas iiuper feições.

Imilênios ás outras nações somente
no quo ellas tèm de bom.

í '.í.iíeri-iii-Sa

1 "i mttilò concorrida a conferência
•l1"', ao 1" do corrente, no salão da
Guarda Velha, elíectuou o nosso illus-
irado cóufrade, o Sr. Juf o Cezar Leal,
distineto Hedaclor tia a (iazeta de No-
ncius» de Porto Alegrei queporçerca
de uma hora discorreu brilhantemente
sobre as condições era que se deve
eo,locar unia sociedade parti, salisfa-
yen io o liiii ;i que lhe destinara o Crca-
dor, conquistar ;i verdura nesia vida
e ua (pie não teu: fira : desideratum
qué só pode ser consegui lo pelo bom
uso da liberdade, peio desenvolvimento
da intelligencia e pratica do justo, na
maior latitude quo o homem lhe possa
uar.

o aiiioi' e o conhecimento da ver-
dade, em qualquer terreno qué cila
so nos possa apresentar, são as bases
paia (dle necessárias parti o istabelc-
cimento de nina sociedade modelo,como
.ciiisclha o Spirili.siiio, explicando e

desenvolveu .o os en inos do'Christo.
Seu bello trabalho mereceu-lhe pro-

louvados applauos ao deixar a tri-
nina.

0 partido fixo de negar simples-
mente tudo tem seiios inconvenientes,
e não sausfnz ao espírito daquelies que
pesam cxaclniiietne o pró <• o coiUra.

Não sei o q ie tem dc acontecer ; mas
parece me jpic,ceoo ou tarde, o liomein
será obrigado a abandonar os princi-
pios mecânicos, se lhes não associar as
vontades de algumas i.ntiíllige.ncias,

| e 1".ancainenle não ha hypodie.m q-.c' inclhòr ue a razáo dos aconlecniienlvs,
uco iidiantamento mural; elemento . l]UC u tjUtí admitte uma tal ussocmçáu.

direito o estrangeiro de julgar que a
capoeivagvm è um uso adoptado,aceito
pur nós e patrocinado por nossas leis?

Ha civiiisução e civiiisação.couveui
d stinguir-, Im povos onde as sciencias,
as artes é as industrias têm progre-
dido muito, mas onde a cada passo se
nos manifestam signaes evidentes de
po
que ninguém pudera negar ser um
íactor importante, que não pode ser Bayle.

., * \\. \
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(Conclusão)

Essas disposições não são obra de
sua vontade, pois que manifestara-se
antes da consciência e da razão, e vem
tão incarnadas c un o espirito, que
muitas vezes a educação não pode
modificai-as.

Essas disposições são, portanto, ori-
ginae-i—são innatas.

Como, então, Deus liado punir
aquelle áquem deu índole má, porque
fez mal -e hade premiar ao que tem
índole boa, porque fez bem ?

Gomo hade Elle, que deu n-iíurezas
oppostas, em relação ao bem — que
deu ihtelligèucias oppostas para o
saberMque éalta condição de salvação,
tomar a todos, indistintamente,contas
iguaes '!

Açodem, ainda aqui, os apologeti-
cos, sustentando : que Deus não toma
contas iguaes ; mas quo toma-as á
cada um na medida do qüe lhe foi
dado.

Não se vê: que o verdadeiro plano
deve ser: dar o Paia todos os filhos a
mesma força, para exigir de todos o
mesmo esforço—a mesma obra ?

Não se vê nessa variadissima dispo-
sição da força original uma imper-
feição, queè crime de lesa-magestai-le
divina attribuir-lhe ?

Senhores. Meu exame foi muito
além ; mas eu não preciso, nem pode-
rei,dar-vos delle uma copia completa;
e por isso limito-me ao que vos tenho
exposto perfunctoriamente.

3
Theodicea, qne me encantaram, cha-
mavam-me dos abysraos para onde
me atirou a Cosmogonia romana.

Eu fiquei, senhores, na dolorosa
posição de Jouffroy, o podia repelir
com ...lie: « eu era incrédulo é aborni-
nava a incredulidade. »

Tanto é verdade: que o crer é urna
lei de nossa natureza, que a religio-
sidade é uma propensão invencível
da humanidade e que a religião é,
ao mesmo tempo, uma necessidade e
um dever do homem.

*

Desse exame, precisarei dizel-o ?
reçult-ui-me a duvida sobre as verda-
des religiosas—duvida qne, por um

.processo psychòlogico natural,embora
illogico, arrastou-me ao scepticismo.

Bossuet. attribue ao racionálismò as
heresias contra a Egreja—e eu o reco-
nheci por num: que não somente essas
como até o mais lasthnoso dos erros
humanos: o materialismo, são a couse-
quencia necessária de se trancarem as
archas da religião ao exame dos ra-
cionalisras.

A fé cega é tão contraria á natureza
do homem, que o revolta.

Eu quiz snhstituil-a pela fé escla-
recida, e cahi no estado de descrença.

A razão foi, em primeiro lugar, o
crê ou morres da Egreja, e fui, era se-
gundo lugar, a falta de elementos
correctivos de certos princípios hu-
manos,que se incubara como divinos.

O espirito esclarecido, não pndenio
aceitar o que se lhedápor verdade—e
não tendo além o que seja mesmo ver-
dade, para manter-se na fé ; descamba
para a incredulidade e cahe muita
vez no materialismo.

Eu cheguei a esse estado ; mas
aquella divina Moral e a sublime

Talvez porque fui ter ao scepti-
cismo.procu, ando conscienciosaraente
e de boa vontade, a pura verdade, o
Pae do Ceu usou para comniigo de
sua misericórdia.

No meio do mais descuidoso cortejo
de venltiras domesticas, fui rápida e
inesperadamente ferido no que mais
caro me era ao coração.

E como,no sábio dizer de Coussette,
raras vezes se é incrédulo chorando
junto a um túmulo, a dor arrancou á
rainha natureza um acto de fé espon-
taneo, contra a qual não ha scepti-
cismo possível: Meu Deus I Meu Deus!

Senti renascer em mim o desejo—a
necessidade de crer.

Voltei aos livros sagrados e profa-
nos que me podessem ser fonte onde
saciar a sede.

bia-os cora a sofreguidão de quem
procura, para além desta vida, uma
estrella — uma luz, uma esperança.

Foi na permanência desse sentimento
qne um amigo offereceu-me o livro
dos Espíritos, de Allan Kardec.

Percorri as paginas dessa obra, que
ensina uma nova Cosmogonia, e co-
nbeci pelo pórtico do magestoso edi-
íicio, amã) do Supremo Architecto,
que traçou o da Moral e o da Theo-
dicea, que tanto me haviam arrebata-
do a alma.

Não é que eu encontrasse alli cousa
diversa do que ja tinha lido no Evan-
gelho, em que se funda exclusiva-
mente a nova doutrina ; mas é que
ella ine deu luz para ver o que nunca
pude ver.

A Cosmogonia spirita diriva do
Evangelho de Jesus Christo,do mesmo
modo como a Cosmogonia da Egreja.

Como, então, perguntar-me-hão :
tendo a mesma origem, divergem
tanto, que emquanto uma accende, a
outra apaga a fé '?

A resposta é simples. O spiritismo
apanha o espirito da doutrina de Jesus,
emquanto a Egreja ficou aferrada á
lettra do divino ensino.

O que é certo, é que meu espirito
resurgiu das trevas do scepticismo,
por obra daqnella leitura.

da machina se ajustam perfeitamente,
mostrando que tiveram o mesmo fa_
bricante-e que foram vasadas era
moldes harmônicos .'

Agora de.«appa recém todos os rno-
tivu.s de duvidas, que me arrastaram
ao scepticismo !

A Cosmogonia spirita exalta o
Creador e a creatura humana.

A' um, porque lhe attribue uma
obra excelsa, um plano impossível ao
engenho humano.

A' outra, porque reconhece-lhe a
autonomia, como deve ter o rei da
creacão, a obra prima do Creador.

0 Senhor cria todos os espíritos em
egualdade de condições: innocentes e
ignorantes.

0 Senhor marca á todos o mesmo
destino : a perfeição pelo saber e pela
virtude, á que se liga o ineffavel gozo
da eterna felicidade

0 Senhor dá á todos, para subirem
da innocencia primitiva á sumiria vir-
tude humana, e da ignorância nativa
á suinma sabedoria, exáctamente os
mesmos meios.

0 Senhor dá á todos, para desenvol-
verem esses meios,a mesma liberdade,
a ampla liberdade que os constitue se-
nhores absolutos de seu destino.

Egualdade de condições em tudo e
para todos

Se uns se adiantam e outros ficam
atraz, culpa ó só delles, do raodc
porque usam de sua liberdade.

Em respeito a esse inestimável dom,
o Senhor não marcou prazo para a
longa excursão. Cada um toma o que
quer,

Como, porém, ha tibios e ha trans-
viados, o Pae dividiu o longo curso em
estações, ou vidas corporaes, depois
das quaes castiga-os com penas cor-
rectivas, á semelhança do pae teires-
tre que pune os filhos pelos erros e
faltas que commettem,para chainal-os
ao bom caminho.

Essas penas servem de correcção e
de estimulo.

Pluralidade de existências, pelos
infinitos mundos que enchem o espaço
e penas temporárias correctivas, eis o
fecho de sublime edifício cosmogonico-
.spirita, onde o Creador se apresenta
ao homem,como o pae amoroso o justo,
sem preferencias, nem excepções.

Factos meilianimicos
A mediunidade não é uma cousa

nova ; era todos os tempos os espíritos
estiveram em communicacao com os
homens,dando-lhes avisos e conselhos
por meios mais ou menosjpatentes.

Suetonio, historiador latino que
viveju no primeiro século da nossa era,
na sua Historia dos doze Cezares,conta
que em Velletri, onde nasceu o impe-
rador Augusto, ninguém podia pene-trar sem pavor no quarto onde elle
viera ao mundo; e que um sujeito
tendo comprado essa casa,e por igno-
rancia se alojando nesse quarto, foi
suspenso com o seu leito por uma força
desconhecida, e collocado meio morto
fora da porta.

Conta ainda que Augusto, sentin-
do-se muito incommodado, resolvera
não tomar parte na batalha de Phi-
lipes, onde suas forças iam medir-se
com as de Bruto e Cassiu ; mas que
ura sonho de um amigo seu fel-o
abandonar sua tenda e ir juntar-se ás
legiões- Pouco depois os soldados ini-
migos peuetraram em seu acampa-
mento e crivaram de golpes a liteira,
em que elle tinha querido conservar-se.

Diz elle ainia que Q. Catulusde-
pois de ter feito a dedicatória do Ca-
pitolio, viu era sonhos um menino nos
braços de Jupiter,o qual lhe disse quealli estava o sustentaculo da repu-
blica ; e que no dia iraraediato Ca-
tulus, encontrando o menino que de-
pois charaou-se Augusto e que elle
via pela primeira vez, sentiu-se muito
impressionado reconhecendo aquelle
que lhe haviam mostrado em seu
sonho.

Não ha,pois, motivo para se bradar
tanto contra a crença nas apparições
nas manifestações dos espíritos ; ella,
se deram sempre, e são attestadas por
homens de grande importância scien-
tifica e social.

A differença consiste hoje era poder-
mos explicar, o que elles admittiam
sem comprehender.

[Continua).

Que pode fazer-se de um homem,
que nunca indaga do principio e da
razão das cousas ?

Confucio

Agora sim, exclamei possuído de
indiscriptivel satisfação. As trez peças

A alma nunca ficará em estado de
immobilidade, de contemplação ociosa
e estéril. Nossa felicidade nunca con-
sistirá e nem deve consistir era um
pleno gozo, onde nada mais tenha-
mos a desejar, o que nos tornaria es-
tu pi dos ; mas em um progresso per-
petuo para novos prazeres, para novas
perdições.

Lkibnitz.

O Sr. Manoel Leite Raposo, que ha
pouco começou a estudar o spiritismo,
possue as mediunidades vidente e psy-
chographica, mas, pela novidade,
acredita sempre que tudo oqueobtem,
vem de si mesmo e não de um ser in-
visível. Ultimamente, porém,em uma
sessão, obteve elle uma longa coramu-
nicação escripta, na qual o espirito de
uma mulher descrevia, cora todas as
particularidades, a sua ultima vida
terrena, cheia de lutas, de desfalleci-
mentos e quedas, terminando pela
assignatura do nome que tivera.

Tinha o médium acabado de ler o
trabalho que obtivera, sem fallar na
assignatura, quando um dos presentes
disse em voz alta ;

«Eu conheço uma senhora,fallecida
ha poucos annos, com quem se deu
tudo isso ; parece qire quizeram escre-
ver a sua historia. Chamava-se M. »

Era exáctamente o nome que assig-
nava o trabalho ; e que pertencera a
uma pessoa, era que nunca o médium
ouvira fallar. . ..'•»..
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Republica Auoentina. — Seguem

esplendidos ds trabalhos de propa-

gauda de nossos amigos da sociedade

Constância de Buenos-Ay ros. Pelo me-

dium Sr. D. Antônio Castilla, uni es-

pirito de grande illustração se apre-

senta sempre, desenvolvendo de um

modo admirável as questões, que lhe

propõem os visitantes; sahindo todos

satisfeitos das sessões.
Acresce, como diz o orgam da refe-

rida sociedade, que as questões pro-

postas estão muito acima do grau dc

cultivo iutellectual do médium.

****¦**, i, i,«»nu>mm»«TWMiWM .ftj

China.—Pelo que se tem lido nas

obras escriptas sobre a China, ora por

auetores interessados em desacreditar

um paiz, que elles suppõein atheii, e

ora por aquelles qne se contentam

cora rápidas ob-ervações superficiaes,

formamos, em geral, triste idéa do

povo chinez, acreditando-o uma éspe-

cie de autômato guiado pelo azurra-

o-ue do mais feroz despotismo, um

povo sera alma, incapaz de qualquer

progresso, apezar dos protestos da

historia, que uol-o mostra como pos-
suidor de uma antiquissima civilisa-

ção.
Uma obra receute do Sr. Simon

vem em parte reparar essa injustiça

feita ao caracter do povo chinez"

Na cidade de Han-Keou, de cerca

de 2 milhões de habitantes, em 34

annos só se deu um assassinato ; e na

provincia de Tclieli, cuja população é

de 25 milhões de habitantes, era 1866

e 1867, so tiveram lugar 12 execuções

capitães, convindo lembrar que na

China a terceira reincidência de furto

é punida com a morte. Ora, ninguém

negará que ha nisso o melhor attes-

tado da moralidade de um povo.
Quanto ao bem estar, cita o refe-

rido auetor que, em um dos mais po-
bres destrictos da China, um possui-
dor de uma propriedade de 3 hectares
e meio, consegue economisar aiinual-
mente de 1.500 a 1.800 francos, sem

passar privações.
A China tem uma população que

sobe a 500 milhões de habitantes,
compreheuileiido os mohgues e tlübé-
tanos, o numero dos funccionarios in-
cumbidos de vigiar esse formigueiro
humano não sobe além de 30.000, e
seu exercito permanente compõe-se de
100.000 tartaros, números que pio.
testam contra a idéa que fazemos do

governo desse povo.
Oada cidade elege seus funeciona-

rios, os quaes formara um conselho

presidido por um delegado do governo
geral.

O Sr. Simon cita mesmo factos, por
elle testemunhados, do povo não
aceitar o delegado do governo, e este
ser-substituído.

.E urn trabalho digno de estudo,

por parte daquelles que tanto se em-

penham em deprimir o caracter do

povo chinez.

RübSiA.—A 20 de Maio ultimo deu
o Sr» Eglinton uma sessão em casa do

Sr. Boütlèrof, professor de chi mica
da Universidade de S. Petersburgo,!
estando presentes os Srs. Wagner/

professor de zoologia na mesma Uni-
versidade, e Dobroslavin, professor de

hvsrléne da Academia Imperial de
Medicina deS. Petersburgo.

Em vista do.que observaram, esses

sábios atlirmaram.
l.° Que a escriptura raedianimica

autographica é real, e não pode ser

attribuida á prestidigitação ou expli-

cada pelas leis geralmente cotili íCÍdas
da mecânica, da physica ou da chi-

mica.
2.° Que a força pode manifestar

uma intelligencia, que lhe é própria
e que não depende,até uni certo grau,
da dos assistentes.

3." Que ass^s phenomenos, por sua

ubjectividade,fornecem especialmente
facilidades para a observação, e me-
recém toda a attenção e a investiga-

ção de pessoas competentes a das ins-

t.ituicões.

Bélgica.—Na commuiia de Bois-

dTIaine Hainaut), conta o Anti-Mu-

terialiste de Pariz, estão se dando fac-

tos medianimicos de alguma gravi-
dade, que tèra trazido em sobresahu

OS moradores e a geudarmeria do
olugar; é nada menos que um espirit

incendiario e perverso, que assentou

dever destruir a propriedade do Sr.

Atigustinho Lefranc, oecupada por
varias famílias de operários.

Depois de apedrejar a casa, que-
brando-lhe todos os vidros das janel-
Ias, ante as vistas attonitas de cenie-
nas de espectadores, que nunca po-
deram ver donde vinham os projectis;
lauçou-lhe fogo; po lendo a muito

custo salvarem se os locatários.
Rigoroso inquérito .-e tem procedido;

mas tudo inutilmente ; nada se tem
conseguido saber.

Kir-se-hão, sera duvida, os incre-
dulos; mas nós 1 lies»diremos que exis-

tem nesta capital varias casas, onde é

ura impossível habitar-se ; nellas os
inquilllnos se succedeui com rapidez,
a muitas se conservara fechadas com
serio prejuízo dos proprietários.

Se os incrédulos quizesseui ver.ficar
o que avançamos, prestariam, sera
duvida, ura grande serviço.

¦

Franca. —Traduzimos do Ante-Ma-
terialiste a seguinte couiiniinicaçáo
raedianiinica :

« Assombrosas distancias physicas
separam os mundos de uma mesma
circumscripção. Horríveis abysmos se
cavara ante a imaginação, que tenta
fixar os innuineraveis soes, semeados
no espaço como um pó de ouro. Com-
movedurespeusauien.sos se accunmlain
uo espirito que observa essas distan-
cias, esses abysmos, esses soti.s, e

quando elle pede-lbes o segredo a um
outroespirito, este lhe responde: Deus.

Sim, esses feixes de luz, essas pe-
rolas qve rolam uo ether, esses espe-
lhos scintillantes, esses caminhos de

purpura, esses gigantescos arabescos
' de estrellas, são os denunciadores do-

(

principio creador, as promessas de
sua eterna feeundidado.

Mundos e mundos se agitara em
cada um dos recantos do palácio di-
vino, e a gravitação universal actua
ao redoi do Sol dos soes, do facho
dispensador de toda luz, e a marcha
dos espiritos segue á dos mundos ou a

dirige ; e o progresso prepara a im-

mortalidade invade o império da vida

sobre a morte.
O uni verso se liga era todas as suas

partes physicas. As distancias são

nada para a espiritua idade pura, e o

accordú das liberdades da alma basta

para dar ao amor a lembrança e o

ardor.
N5a força de seu desenvolvimento, o

espirito concebe a possibilidade de

avançar sem o auxilio de membros lo-

comotores, de ver na obscuridade, de

irozar sem ser por meio da matéria,

porque elie compara as faculdades de

seu éxpaiidiniento mural com as suas

faculdades physicas, e essa compara-

cão lhe demonstra, que as sensações

experimentadas no somno, os extasis

de adoração de Deus, as allucinações

da alma de ordens ditlerentes e des-

providas do concurso dos desfalleci-

mentos do pensamento, são sentidos

espirituaes, presos durante a encarna-

ção. direcções que a alma seguira,

quando na posse inteira da sua iminur-

talidade.
O espirito só tem a posse real da

ira mortalidade, quando não vera as-

saltal-o o temor da morte, das decre-

pitudes da intelligencia, e das defor-

inações do seu envolucro corporeo.

Qualquer que seja a inferioridade

du espirito na matéria, chegado so

estado espiritual, elle reveste iodos

os caracteres deste estado.
Mas, assim como as faculdades do

espirito seguem uma progressão na-

tural mais ou menos accentuada na

natureza humana,essas faculdades do

espir to são subinettidas, na natureza

espiritual, ao exame do seu passado,
a um estacionamento de suas forças

ou ao exoandiinento de sua liberdade.

Os organs esuirituaes se dilatara na

proporção da elevação do espirito.
O espirito puro uão conhece tropeços

á sua força era sua liberdade de des-

locar-se.
Ella se dirige atravez das immensi-

dades, e estas parecera dissolver-se ás

suas vistas.
O azul de reflexos nacarados que o

envolve, lhe presta a forraa de um ser
alado, cuja rapidez não pode ser com-

parada á de alguma creação material.
Essa forraa se mantém nas altas

regiões, como nas luzes inferiores, e
essa forma distingue todos os espiritos

puros dos espiritos cuja espiritualida-
de é apeuas transitória.

consagrar a nina p impa inútil para a
salvação de minha, alma.»

E' um bello exemplo a imitar-se:
as encommondaçõés dispendiosas, as
tão custosas missas pelos defunetos
em nada aproveitara á salvação destes.

Estados-Unidc».— Ao edictor dos
Precis hisloriques, de Bruxellas, es-
creveu o missionário catholico De Si-
net o seguinte em 1854 ;

« A crença nos espíritos é coniinura
entre os aborigines da America, que
ainda não foram desmoralisados pelos
brancos. Muitos delles me afB.rmam
tel-os visto e conversado som elles,
podendo fazel-o todas as noites, bas-
tando-lhes para isso irem ao lugar
onde seus corpos foram sepultados.

Elles me disseram que a voz dos
espiritos é sibilante-

Não ha promessa alguma, .que faça
(pie uni desses americanos Jvá a noite
sosinho conduzir um cadáver á sepul-
tura. »

E' a opinião de um homem serio e

qne deve ter muito valor.

Em seu testamento, diz o seguinte
o Sr. Ouibert, arcebispo de Pariz fal-
lecido ultimamente :

« Desejo que meus funeraes sejam
feitos com a maior simplicidade, dan-

(h u in jihitsuido o que desejem

I*CBlSil BBB4»BB t ON

E' formar muito alta idéa de nós
mesmos, o querermos reduzir todas as
cousas aos estreitos limites de nossa
capacidade, e concluirmos que é um
impossível tudo o que escapa á nossa
comprehetisão. Limitar o que Deus

pode fazer ao que uos é dado presen-
temente coinpreheiider, é suppor a
nossa sciencia infinita ou Deus limi-
tado.

Locke.

HlMI»ilV\J>a ÍH

Aquellas pessoas que desejarem st)
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos

s 'j-eneros de manifestações spirítas.
. .

O Evangelho segundo o Spiritismo

(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância cora o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo [ pane dou-
irmana) contendo numerosos exem-

plus sobre o estado dos espiritos uo
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e aspredi-
cões segundo o Spiritismo (parte
Cientifica ) contendo a explicação das
leis que regera os phenoraenos da na-

tureza.

O que é o Spiritismo.

Hoções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
«queuos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontrara-se
ua Livraria Gamier.

*
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O dia «le finado*

E' amanhan o dia destinado pela
sociedade e pela igreja á com memora-

ção dos defunctos; dia de luto e amar-

goso pranto para os infelizes que vão

junto á tumba dos que em vida os
amparavam, reavivar a dor pungente
que feriu-os no momento de sua septi-
ração, no memento em que esse ente
idolatrado desuppareceu ao leve sopro
da morte; dia ainda de mais cruel
decepção e de acerbo torinento para o
invisível, que ahi tambem concorre,
na esperança de receber ut: tributo
de amor e de saudade, da parte dos
entes caros que aqui deixou, e em vez
disso, vae, muitas vozes, encontrar
somente sua sepultura coberta de
flores e custosas grinaldas, expressão
fiel doorgulho e da vaidade de almas,
donde esse sentimento de amor e de
saudade ja ha muito que foi banido.

Tudo se prepara para a grande ro-
maria aos cemitérios. Sob as sombrias
cores do luto o luxo e a ostentação
tambem se podem manifestar, ferindo
aos pobres que alli vão com o fira de
chorar seus mortos queridos.

Quantos não dariam por uma coroa
que fizesse sobresahir a sepultura do
seu defuncto, entre as que lhe ficam

próximas, aquillo com que podiam
matar a fonua de uma familia inteira,

quô lhe pedisse uma esmdla em nome
desse mesmo defuncto I

Homens abandonai essa ostentação

que a ninguém aproveita; amai
áquelles que suppondes mortos, mas

que, invisíveis, se conservam ao
vosso lado ; orai por elles, chamai-os

para junto de vós, chorai-os mesmo,

porque as lagrimas consolam, mas no
ntimo das vossas moradas,impedindo
que a vossa dôr seja um espectaculo,

para o mundo frivolo que vos rodeia.
Se quereis praticar uma obra me-

ritoria, uma obra agradável áquelles

por quem choraes, dai aos pobres
aquillo que desejaes gastar em ador-
nos inúteis para a sua sepultura ; pra-
ticai a caridade era sua intenção.

. .-

A. plienoninalidade spirita

Querem muitos spiritas, particular-
mente os de origem saxonica, que o
combate para a propagauda do spiri-
tismo se empenhe hoje somente no
campo da phenoniinalidade physica,
porque, dizem elles, todo o nosso em-

penho deve consistir em provar a
objectividade das manifestações, ti-
ranlo-lhes o caracter de subjeçtivi-
dade e de alluciuação que lhes attri-
bnem rlartmann e outros.

Realmente nada é capaz de melhor
produzir a convicção, em quem se
dedica ao estudo do spiritismo expe-
lamentai, do que a escriptura directa,
o levitamentu, 0 transporte de corpos
pesados sem contacto e as manifesta-
ções visíveis e tangíveis, conseguidos
em condições que não deixem alguma
duvida, sobre a boa fé e honradez dos
médiuns e dos evocadores.

Todos ahi vêem que as lousas se
conservam justapostas e ás vistas de
todus, sentem que o lápis se move
entre ellas e gasta-se escrevendo, e
observam que não pode haver commu-

j nicaçáo alguma entre o médium ou
; qualquer [dos presentes e a parte das

| lousas, onde apparece a com mu nica-
I ção. Todos vêem os objectos moverem-
| se, serem transportados de um a outro

; lugar, sem que alguém lhes toque,
e isto em lugares onde não é possível
admittir-se que, por algum maqui-
nisrao occulto, se pretenda illudir a
boa fé dos assistentes. Todos vêem,
tocam e trocam palavras com as for-
mas que se manifestara ; e nesses pbe-
nomenos a razão a mais exigente não
pode deixar de ficar satisfeita com o
que observa.

Não cremos,porém,que pela grande
importância dessa ordem de manifes-
tações se deva desprezar as outras,
que, por não ferirem-nos tão ao vivo
os sentidos, não deixam de causar-nos
profunda impressão, provocando o es-
tudo e produzindo a convicção.

O facto de ouvir-se um médium que,
nas condições ordinana-ias, todos sa-
bem não possuir instrucção alguma,
ou mesmo só ter estudos elementares,
discorrer sob a acção de um invisível,
brilhantemente sobre questões de alta
sciencia ; o de ver-se um homem, que
nunca estudou medicina, diagnosticar
perfeitamente e receitar para enfermos,
que elle nunca viu, que moram a cen-
centenas de léguas do ponto em que
elle se acha ; o de poder um médium
vidente descrever perfeitamente e
mesmo retractar a uma pessoa faileci-
da,que elle não podia ter conhecido;não
devem ser taxados de snbjectivos, de
um produeto de alluciuação ; elles se
tornam, por assim dizer, palpáveis aos
olhos da razão, e têm uma objectivi-
dad/i apreciável.

Ninguém, ao ver um simples' ope-
rario sem instrucção alguma fallar
correctainente sobre questões de astro-
notnia, de phisiologia, de alta mural,
etc.se poderá furtar a uni sentimento
estranho de admiração, que arrasta
o homem a crer na importância do
phenomeno, que se dá diante de si ;
dahi o desejo de estudal-o, de compre-
héhdel-o; e dahi a convicção.

Mesmo que o médium seia instruído
na-s communicáções particulares que
ella recebe, vem sempre a narração de
alguns factos que elle não podia ter
conhecido, factos Íntimos que denun-
ciam a presença de um determinado
espirito a alguém, que se ache entre
os assistentes e que com elle tenha
convivido.

Acreditamos, pois, que todos os
pbenomenos spiritas são importantes,
todos trazem muita luz á propagação
do spiritismo, uma vez que se os es-
tude, como se deve fazer.

Tudo depende do gênio dos invés-
tigadores ; uns querem provas palpa-
veis, tangíveis, outros preferem pro-
vas intelligentes.

Sobretudo, porém, estamos intima-
mentecohvencido3,qué uma convicção
segura e inabalável só nascerá do es-
tudo eoiiscieneioso da doutrina, do
conhecimento das leis que regera os
phenomenos spiriticos.

A parte moral da philosophia spi-
ritaédetal racionalidade, está tão
conforme com os progressos da scien
cia moderna, que ella só por si con-
vence e arrasta o homem a dizer :

« Se isto não fosse assim, devia
sel-o. »

Çoitfei*eiieia

Grande concorrência affluiu, na
noite de 15 do passado, ao salão da
Guarda-Velha, para ouvir a palavraautorisada do nosso disli neto Confrade,
o illustrado S.\ Dr. F. de Siqueira
Dias, que por espaço de uma hora dis-
correu brilhantemente sobre a moral
spirita.

Com cores vivas e linguagem con-
victu o orador demonstrou a superiori-
dade dessa doutrina, que mais qne
qualquer ourra, nos amargures da
vida, no.s levanta do abatimento em
qne nos lançam as appureites injus-
tiças, qne nos ferem, e no.s aponta no
futuro a única compensação racional
e compatível cora a justiça divina: o
nosso aperfeiçoamento pelo nosso tra-
balho, pelos nossos esforços.

Se o spiritismo é bello e grande,
sob o ponto de vista schmtifico. ali
fiem demonstrado, qu • é sublime, sob
o ponto de vista mora!, émpregnUhdp
de suave perfume o nosso ambiente e
derramando o doce bilsamo da conso-
lação sobre as chagas da no-ísa alma.

Uma salva de palmas acolheu-o ao
descer a tribuna.

José Bonifácio de Andrade
Silva

Fulgurante do mais puro brilho, via-
mos, linda ba bem pouco, derramando
lori-eines de luz sobre o ceu de nossa
pátria, tão carregado de negras nuvens,
acc mudadas pelos ventos das mais fu-
nestas paix ies, u n astro de primeira
grandeza, um desses espi r tos lúcios
que o Creador manda ú Terra,de tempos
a tempos, para elevar a bu ; anidade do
sen abalim -nlo, apontando lhi' a virtude
e o saber,como o alvo á que deve dirigir
o- seus esforços, para alcançara felici-
dade que não morre.

De repente, porém, essa maravilhosa
estrella, esse geuio tornou-se invisível
paru nó< mergülbando-se nas profúir-(iezáà do espaço, indo pairar sobre o ce i
mais límpido de outras regiões do infi-
ni to.

A 27 de Outubro ultimo partiu para a
morada dos j isfos o ConsH beiro José
Bonifácio de Andra Ia e Silva.

Q"(í Deus o illumine, e o prêmio que
lhe mereçam suas obras, seja-lhe um
incentivo para novo3 e mais altos e.a-
Miehendimentos.

BecelieBiios

O Jornal de Medicina e Pharmacia,
DOtavel revista em port.uguez publi-
cada em Pariz, tendo pira rednetor
principal e directoros illustrados Srs.
L)r, Oscar de Araujoe Simões da Fon-
seca.

Seu fim é trazer constantemente o
publico medico do Brazil e de Por-
tugal a par do movimento scientfico
europeu, em tudo quanto diz respeito
áarte medica, e mui particularmente
n is questões que mais podem inte-
ivssár aos clínicos.

Importantes notabilidailes médicas
collaboram nessa revista, que appa-
rece nos dias dias 5 e 25 de cada vez.N

Assigna-se a 22 francos annuaes.
Chamamos a attenção dos nossos

amigo-, e patrícios para essa publica-
ção digna de toda a sua coadjiivaçãq.

São trabalhos desta ordem, a que
tambem pertence a ja bem conbedda
revista Chronica Franco Brazileira,
do no.-^so distineto conterrâneo, o il-
lustre Sr. Dr. Lopes Trovão, que nos
tornarão conhecidos e apreciados no
estrangeiro.Saudámos e agradecemos.

Aquelle que faz sempre bem aos
outros é bom; se desse seu acto lhe
vier i.m .soffrimento,elleé muito bom',
se o soffrimento lhe vier da parte do
beneficiado, sua bondade só p>de
crescer eun o Hugtnento do que elle
soffre ; e se de seu acto lhe vier a
morte, ja não nodemos classificar a
sua virtude; ella é heróica, ella é
perfeita.

La Bruyüre.
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Conferência
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(Conclusão)

E não ha, nesse plano cosmogonico,
tão superior ao engenho humano,

quanto é o da Moral e o da Theodi-

cea, cousa sobrenatural, que nossa

razão não possa abraçar.
Ao contrario, tudo nelle é tão ele-

vado e ao mesmo tempo tão simples,

que não se sabe o que mais admirar :

se sua grandeza magestosa,se o modo

como se torna transparente á nossa

razão.
Marchamos para o nosso destino —

para esse que a razão nos diz : ser o

único compatível com a bondade e

amor do Pae do ceu, escolhendo o ca-

rainho -apressando ou demorando o

passo, segundo nossa vontade—era-

pregando sempre os meios que nos

foram dados, com a mais perfeita li-
berdade.

Temos olhos de ver e ouvidos de

ouvir, para nos guiarmos por elles —

e não para tel-os cerrados e marchar-

mos, como ura rebanho, por onde e

para onde uos querem levar.
Chegamos ao Pae por nosso próprio

esforço, e não por estranho impulso ;
o que lhe deve ser de suramo agrado.

Esta sublime doutrina tirou de cima

de minha alma o pesadelo do sobre-

natural —e substituiu a fé passiva

pela fé consciente.
Nenhuma religião tem este caracter

superior—e, portanto, elle assignala
a superioridade do christianismo spi-
rita.

O blaspbemo principio : de ser o
ensino divino dado exclusivamente á

ura filho, cora preterição dos outros,
dissipa-se à luz da Cosmogonia spirita,

que ensina, de perfeito accordo cora a
razão, que a luz é dada aos que podem
supportal-a, e na medida de sua capa-
cidade para supportal-a ; sem que fi-

que um só dos espíritos creados pri.
vado delia.

Se n'uma existência uns tantos,por

seu atrazo, não poderão recebel-a ;
tel-a-hão em ulteriores.

Assim, o selvagem americano vol-
tara á terra em melhores condições de

progresso ; e então incarnará entre

gente que lhe dè o ensino dò Christo.
Nao ha,pois,essa partilha desigual:

do simples instincto do bem á iins —

c do amplo ensino do cen a outros.
As fantasias da creação de um ho-

mera único-—e da creação dos anjos,
com (pie se representa a Deus, impei':
feito c fraco, são substituídas pela
creação única cie espíritos, que, era

suas diversas phasos, representam o

que hoje se chama: ó homem—o anjo
- e o demônio.

Anjo é o espirita humano purificado
e elevado ao seu maior gráo de per-
feição.

Demônio é o mesmo espirito, era-

quanto se acha atrázado e affeiçoado
ao mal.

A morte precoce das creanças deixa
dè ser uma. falha no plano da creação,
OU uma voliçãú frustrada do Cread ir,

desde que o espirito, perdendo, por
obrado uma lei natural.o instrumento
corporeu destinado á seu progresso,
não fica privado de tomar outro, para
realisar esse progresso.

A condição do idiota, na terra, fica

perfeitamente explicada ; desde que
a vida aqui é de expiacão. O idiotis-

mo é ura de seus modos.
As inclinações boas ou más — e as

intelligencias lúcidas e rudes, dão a
medida do adiantamento ou do atrazo
dos espíritos que as manifestam'.

Os espíritos surgem aqui no grau
de progresso em que acabarão a ul-
tinia existência ; salvo quando tem

podido progredir no espaço,ou quando
vem cumprir sentença de expiacão.

E'a-sim que o idiota pode ter um

espirito, que tenha sido um vulto de

grandíssimo saber — e que foi con-
lemnado á vir representar ura [tapei

rocha, fazendo brotar delia a pura
lvrapba de minhas crenças religiosas.

E acrescentarei ; que só pude com-

prehender e admirar as exeelsas bel-
lezas e asincoluparaveis grandezas da
doutrina do Clíristo, quando estudei-as
á luz do Espiritismo.

Abi tendes, meus senhores, a ex-

plicação da coragem de que ciou prova
affrontando o juízo dos que, sem es-

tudo serio de tão super or assurapto,
attribuem-se, entretanto, o direito, de
escarnecer dos. que se deram a esse-

trabalho, qualifica rido-os de loucos ou

possessos.
Agora reconhecereis que tive razão

de dizer-vos; que venho dos anti.po-

das do spiritismo ede minha exposição
verificareis ". se houve no num êxodo
a colümna de lu/. e de nuvens e o

maná do céo.

¦V-

* * ,

O exordio foi além da medida que
lhe t_ própria, em vosso prejuíso e

damno de rainhas turcas, Peco-vos

perdão desta falta.
Para não reincidir uelia, seria pre-

ciso dar-vos um discurso propondo-
uai, e á tal castigo não quero su-

j ei tar-vos.
Ficai, pois, com o exordio só, e eu

dar-vos-hei o discurso n'outra oceasião.

d
io-nominioso e humilhante.
D

Em vista do que suecintamente vos

tenho exposto sobre a impressão que

produziu era minha alma o exame da

Cosmogonia da Egreja, e a leitura da

Cosmogonia spirita, parece-me dis-

pehsâvel dizer-vos; que á duvida, á
descrença, ao septicismo, substituiu a

fé ardente; não essa que não sabe por
que crê, puro fanatismo ; mas a fé

esclarecida pela perfeita coinpreheii-

são do que fui, do que sou. do que hei

de ser.
A Cosmogonia spirita deu-me os

elementos correctivos das falhas que
notei nada Egreja, e, pois, minha fé,

além de esclarecida e consciente, é

completa.
Convencido da verdade spirita, que

tenho sujeitado ao mais serio exame,

e até á experiência, eu venho, em obe-

dienciaao preceito do Christo, con-

fessal-o em publico,para que me possa
Elle reconhecer em seu reino.

Confesso, pois, a fé christan, se-

girado o spiritismo, dando graças a

Deus, por ter abalado minhas entra-

nhas, como Moysés abalou a dura

Conto sem nretençiío

Era por uma dessas formosíssimas
noites de estio das regiões tropicaes,

em qué as estrellas brilhara com inu-

sitado fulgor sobre o manto azul puro
do firmainento, aUralündo-nos á con-

templação das maravilhas da creação

e despertando-nos iPalma um senti-

raeuto de doce e indi.finjvel melanco-
lia.

Recostado á janella de sua humilde
cella, em um dos antigo, conventos
d; norte do Brazil, com os olhos fitos

no ceu, um velho frade estava im-
mer-o em fundo seismar.

« Deus, dizia elle. quão grande se

nos mauilesta o teu poder na magni-
fiçencia da creação ! quão pequeno é
homem perante a magnitude de tuas
obras! Porítòda parte a duvida.sempre
o mysterio a entorpecer-lhe a marcha,

por elle recusar-se a ler com os olhos
da razão o grande livro da natureza,

qüeofferecesao seu estudoe meditação!
Será a Terra o único mundo habi-

tado? Porque? Que consideração de

grandeza, de belleza, de perfectibili-
dade physica. lhe deu tal privilegio?
E' possível que teu puder infinito se
esgotasse na creação da raça humana
terrena? E que tudo o mais só fosse
creado para recreal-a ?

E" crivei (pie, mesmo, nesta raça
humana tenhas separado somente uraa
diminuta fracção. para depositaria
única da verdade (pie lhe enviaste

por teu filho amado ?

Qual o seu merecimento para justi-

ficar uma ml preferencia . O budhis-
mo e o mahometisino também pregam
a resignação e a caridade ; porque
negar se a lhtdha e a iMahoinet o ca-
raçter de prophetas, de mensageiros
divinos vindos ao mundo illuniinar os
ânimos dos povos, entre o.s quaes en-
sinaram as silas doutrinas ? Serão
esses povos menos filho-, de teu amor,
que áquelles que receberam a luz do
christianismo ?

O que são esses homens eminentes,
a quein charaamosgenios.que surgem
de tempos a tempos no seio das di-,
versas sociedades, derramando tor-
rente-; de luz sobre as duvidas que
assoberbavam seus irmãos, dando im-
pulso ás sciencias, ás artes, ás indus-
Irias? Porque foram elles creados com
unia intelligencia mais lúcida que a
dos outros? Donde lhes vem esse adi-
anta mento ? Terão elles ja tido outras
vidas neste mesmo ou em outros mun-
dos, <! essa sua sciencia não será um
cabedal acciimulado nessas vidas ? A
razão abraça satisfeita essa idéia, mas
a igreja repelle-a como contraria ás
escripturas santas, Mas Deus terá
dado a razão ao homem para perdei-o
Onde a verdade ?

E depois de longas horas de scisma,
o infeliz retirou-se da janella entregue
á seria luta da razão com os ensinos
da igreja, luta-qtie cada vez mais o
submergia uo abysmo da duvida,
afastando-o do porto amigo da verda
de e da paz do espirito.

Quantos sectários do catholicismo e
das outras religiões forinalistas não
estão hoje acabrtinhados pelo choque
desses combates terríveis! E entre-
tanto a igreja continua em ,>eu louco
empenho de suffocar a razão e a cons-
ciência, sem pensar na responsabili-
dade (pie isso lhe acarreta."

<í> cuMaiificnío civil

E' o titulo de urnbello e imnortante
trabalho publicado ultimamente pelo
nosso compatriota, o Exra.Sr.Senador
A. E. Taunay, distineto homem de
lettras è assaz conhecido pelo adiau-
lamento das idéias que professa.

A questão, como era fie esperar, é
tratada com todo o desenvolvimento
(pie lhe podia dar um espirito lúcido,
assaz compenetrado da necessidade
ira prescindi vel de tão útil e grande
medida.

Parece-nos, porém,que o illustrado
autor esmoreceu ura pouco pensando
na luia que ia provocar. No caso de
S. Ex. nós pediríamos o casamento
civil obrigatório para todos, sendo fa-
coitado, a quem quizes.se, celebral-o
depois segundo o.s ritos de -ua reli-
gião.

Em segundo lugar, diz que a fé e a
razão devera caminhar de par sera se
subordinar nina á outra ; cremos que
isso seria prolongar indefinidamente
essa luta, que tão fatal tem sido ao
progresso da humanidade

Os tempos da fé imposta, indiscu-
ti vel, passaram; hoje o mundo quer
comprehender o fundo de suas crenças,
e a fé deve basear-se na razão, deve
sujeitar-se inteiramente a esta.

Agradecemos o exemplar eram que
fomos mimoseados.

'mPyi '.'....
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Emquanto os legisladores o póilti-
ficès pagãos ensinavam ao vulgo as
terríveis transformações da metem-

psycose animal ; Moysés, èm nome dü

um Deus colérico o cioso, o assustava

por castigos temporaes. estendendo-se
até a terceira o. a quarta geração; e o

divino Messias via-se ainda forçado a

empregar com seus ouvintes ainda

pouc") desenvolvidos .'is ameaças de

um inferno eterno ; os Myste.nps de

um lado. o Zohar de outro, e depois

Origenes e sua escola ensinavam ás

almas, ja mais espirituaes e adianta- j Ç
das, a'pluralidade dos mundos e a I nós viemos ao mundo com o ctuitio do

pluralidade das existências. I"'™-1" l)n-ill:,] ,! 
Capazes 

^ attin,
. ., • -i i 1:1 i. n, .,,,11,1,1,, ¦ ffir áó beúi pelo nosso mérito só: se

Asideiasdo pluralidade closmuiiuos, i
-. _ i rP '¦¦-'. 

„„.,,,, „,,,., nois o Christo desceu entre nós, se
e da rotação da terra nao eram com- [ i

elle expirou sobre a cru/..foi para res-

gátar-nos e elevar-nos a Deus por
sua mediação.

Por Adão li vemos a morte e pelo
Christo só a vida ; ninguém podendo
chegarão pai a não ser por meio do
filho.

Ha nessa doutrina trez grandes ver-
dades : a baixeza da nossa natureza,
o principio da solidariedade e a neces-

São Pu nio, grande pensador e mo-
I calista profundo, não ponde descer ao

j coração do homem sem nelle encon-
trai-o mal sob todas as formas; do

que elle concluiu que a nossa iiatu-
reza se havia degenerado, po. que ella
não tinha podido sahirassim das mãos
do Creador.

Qual seria a causa dessa corrupção?
São Paulo procurou-a no mosaismo:

A (leu 'se comem a narração da inno-
Cencia do primeiro casal e de sua lia-
bi tação no paraíso terrenal,bern como
a da sua desobediência á lei e do
exílio que foi a conseqüência disto.

O apóstolo christão viu nessa narra-
cão a expressão de um faço real.Todos

municadas ao vulgo.
Neste sentindo é hoje bem conhe-

cida a doutrina exoterica dos Gregos

e dos Latinos.
Em sua Gênese, escripta no ponto

de vista da vida terrena, Moysés nada

avança a tal respeito.
As verdadeiras noç.ies astronômicas

eram desconhecidas aos Padres da

Igreja, pois (pie Lactancio e Santo

Augustinho se elevam contra a opi-

nião qne tinha curso nos Mysterios e

na theologia secreta dos Judeus sobre

a existência dos antipodás. Dava-se o

mesmo em relação á pluridndc das
tu(?flsque,beinque ensinada peloZohar
não appárecia senão por fragmentos e

allusões nos pròphetas c livros cano.
nicos dos Judeus.

O partido adoptado pelos ^uccesso-

res do Christo era mais heróico e for-

mal; elles tinham sufTocado essa dou-
trina em Origenes e os origenistas,
ferindo apenas o erro de uma preèxis-
tencia angélica e da sf&Tvação dos anjos
decahidos, isto é supposições chimeri-
cas cuja suppressão não infirma a idéa
capital dos ensinos origenicos.

Segundo Moysés e toda- as cosmo-

gonias, os astros todos foram feitos

para a Terra, não havendo fora desta
mais (pie Deus e os anjos dotados de
uniu natureza immaterial.

Ligo.;depois da vida terrena tudo
fica acabado para o mérito o. n li.be r-
dade ; e uma ve/. terminada a prova,
não haverá mais esperança para
aquelle que preferiu o mal.

E que será das crianças mortas no
berço oii antes da idade do discerni-
mento ?

Se morreram sem baptismo, con-
sorvam a mancha indelével do peccado
original ; segundo alguns theologos.
vão ^ev consumidas pelo fogo éter-
naíTié.nte; segundo outros, ellas são
dispensadas das penas dos condemna-
dos, mas tambem pára sempre priva-
das da felicidade.

lòn o baptismo um acto de sua vou-
to de?

Se ellas morreram baptisadas, vão
^v.v felizes (.'oin os chutos; porque ?

Não era aqui a menor dim.cüldad'3.

(Continua).

sidade do mediador.
Mas. se, para lavar o peccado on-

gi uai. fui necessária a morte do Christo.
de um homem - Deus, deviam suas
conseqüências sei- bem fataes.

Como explicar um tão grande sa-
erifieios quando o fira a attingir não
fosse igualmente immenso ?

Sem a encarnação e a redempção
seriamos todos a prosado inferno.

F o (pie é o inferno ? um lugar de
torturas e/ernas e infinitas, o mal em

seu supremo grau cohslltuilo no ab-
s -lnto.

Eis o que espera o homem, se elle
não conheceu a lei christã e não pôde
adquirir os méritos do Redemptor ;
se, tendo-a conhecido, elle abando-

A ultima conquista da razão é co-
hhecer, que existe uma infinidade de
cousas quo e\c 'dera á sua compre-
hensão. E' preciso saber duvidar op-
porturiainénfe. Quem não fizer assim,
não coinprehende a força da razão.

Blàise Pascal.

E''ia e 1 os iiumIia ni sas l c o*

Examinemos a corrente das idéias í noti-a ou violou-a; ao passo qne os

''0*YY y\

no deseuvolvimento dos dogmas da
infância do christiánismo.

A base do christiánismo éa missão,
a morte e a resurreiòãò de Jesus
Christo.

Era necessário explicar, antes de
tudo, o porque da vinda do divino
enviado entre nós, o porque foram sua
doutrina e sua vida selladas por um
supplicio voluntário e ignominioso.

Os espiritos dessa época não com-

prehendiam ainda a necessidade do
desenvolvimento religioso ; elles não
viam que, a matéria e o mal domi-
nando então na Terra, era indispen-
savel que um tão bello ideial fosse
nella realisado e nos legasse, como
ensino, um devotauiehto levado até a
morte.

As idéias tomara in unia outra di-
recção, então, sem duvida, mais con-
veniente ao progresso ; e foi a São
Paulo principalmente qne coube a
tarefa de explicar o christiánismo,
depois qne Deus o chamou á nova lei
por uma escolha toda especial e uma

conversão miraculosa.

\

que foram attrahidós fpara o Crucifi-
cado, terão a cidade celeste, a beati-

tilde eterna, tão absoluta, tão iinum-
tavel como as dores do inferno.

Ahi tudo o que é imperfeito desap-

parecerá, as línguas cessarão.a scien-
cia será abolida ; nós con tem pia remos
a Dmis face á lace, nós o cuibecere-
mos tão bem como Elle conhece-nes.

O cliristisnismo recuou espantado
diante os extremos dò inferno e do pa-
raiso.

Quão poucos, deixando a Terra, te-

riam a pureza precisa para ir para o

eeu !

Que grande seria a multidão dos
condem nados!

A igreja adoptou então o dogma do

purgatório, de qne o Evangelho não
tratava.

Mas a existência do purgatório
sendo passageira e, chamada a crea-
cão inteira para mu julgamento final.
Deus nesse momento solemne protiiin-
ciando uma sentença definitiva, não
haveria então mais que dous absolutos
iuimutaveis: o inferno e o ce».

Nenhuma theoria melhor que a
spirita dá-nos uma explicação racio-
uai dos sonhos, esse phenomeno psy-
cho-phvsiologieo em (que o nosso ser
pensante, emquanto seu instrumento
material repousa, vai ver o que se
passa em pontos remotos e. muitas
vezes, entrando em relação com os
espiritos livres, delles reci-be avisos.
Conselhos e. mesmo, o anniincio de
factos que depois se verificam. Muitas
vezes ene mtramos-nos nessas perigri-
nações com os espiritos de outros in-
tlividiios, que tambem se acham ainda
presos ao corpo, acontecendo, ainda
que mais raramente, (pie ambos se
recordem dessa sua viagem, durante
o somno de seus corpos.

K' desta natureza o facto ultima-
mente aqui acontecido com o nosso
amigo o Sr. .I. Pinto. Sonhou elle
achar-se em uma cidade da nossa pro-
vincia de S. Paulo, onde elle nunca
foi, e que estando á porta de uni
fraude armazém, vira passar um
amigo e visinho seu nesta corte.

Então para brincar com este, elle o
chamava e escondia-se, deixando-o
andar tonto para saber quem o cha-
mava. Afinal, porém, deixou-se ver e
conversaram.

No dia immédiato o Sr. Pinto per-
omntou no seu amigo se havia sonha-
do com elle. « F' certo.disse-lhe. este.
e você me fez andar tonto, vendo-me
chamado, sem saber por quem. E' um
facto que só pode ter essa explicação :
haver os dous espiritos ido ao mesmo
lugar.durante o somno de seus corpos
e ahi ou casualmente se encoiitrado,
ou então sendo para abi guiados para
terem essa prova de poderem os espi-

ritos se commtinicar, independente
dos seus organs sensitivos.

O simples facto de um espirito dei-
xar seu cot po nã) lhe modifica as
qualidades moraes e o saber, que nos
manifestava em sua vida de relações;
diz a doutrina e a experiência o con-
firma a cada passo, Assim,se espiritos
entram em relação comnosco, ms-
triiindo-nos, aconselhandO-nòs, pren-
'lendo (i nosso respeito por seus dotes
elevados : ha outros que se nos apre-
sentam profundamente ignorantes, e
ile uma im moral ida de que revolta. E'
um dos grandes escolhos da prática
do spiritismo o encontro com estes ul-
timos, coiivindo-nos pela nossa con-
(lueta evital-os, pois elles so podem
viver satisfeitos jtineto aquelles que
lhes recebem as suggestões.

Ha pouco tempo deu-se entre nós
o sen-uiute para o (pie chamamos a
attenção dos nossos leitores :

Varias senhoras, mais por euriosi-
dade que por desejo de instruir-se.sem
nada buscarem conhecer do* ensinos
da doutrina, divertiam-se em fazer
evocações de espiritos. Um destes.se
mostrava muito sympathico á Sra. N.
manifestando se sempre por ella e
buscando captar-lhe a benevolenca.
Se seu marido sabia, ella evocava o
espirito, e este, em ar de graça.vinha
contar-lhe os presentes que o marido
lhe trazia da ma, causando neste,que
de tudo ignorava, serio embaraço por
não saber como ella lhe adevinhava
os pensamentos e os actos.

Captada a attenção e a benevolen-
cia de sua victima, o espirito teceu
uma tal intriga nesse casal, (pie ia
tendo parti conseqüência um rompi-
mento.

Felizmente tudo se soube ainda a
tempo'; e o importuno foi obrigado a
retirar-se dessa casa, onde ninguém
mais lhe prestou attenção.

¦Pensamento

os phenomenos do spiritismo, em-

sua totalidade, nfio precisam mais de

confirmação.
Elles estão tão bem provado-, como

os factos que 'melhor o estejam nas

outras sciencias.
Era menos de aez annos esses varia-

dissimos phenomenos percorreram o

mundo, ronv meendo os scepticos que
se contavam aos milhares.

Elícs foram alies.ados pelo professor
Ho' mio llai-e, o primeiro chimico da

America; C dous annos depois pelos
laboriosos c perseverantes estudos do

p-imeiro legisla aineríc.mo, Jndfic Ed-

monds, e p lo exceilente chimico, o

prol* ssor Mapcs.
Em França a verdade desses plieuo-

menos foi reconheci a por Counl, A.

de Gasparin cm iSili e depois por vario»

astrônomos, matheinaticos e chimicos
de nomeada.

O professor Thury, de Genebra certi.
ficou-os em i85õ,e na Inglaterra homens ,
como o professor De Morgan, Dr. Lo-
cklmrl Rohertson, T. Ádolphé Trollope,
br. Ilolií-it Gliainhers, Scrg nnf (Oox,I5.
Warley é bem assim, a sceptica com-
missão da Sociedade Dialectha de Lon-
dres, vieram com as suas vozes auelo-
risadas confirmar grande parte delles ;
co no ainda dd-o ultimamente W. Croo-
ki-s, dep uis de quatro annos de estudos
o rigorosas experimentações com os doug
mais antigos e notáveis médiuns do
mundo'.

Alit.i üo ÍIusskl Wallace.

(Extr. do Light de 31 de .Tulho). ¦
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Brazil.—A Gazeta do Povo, a Pro-
vinda de S. Paulo, o Correio Paidis-
ano, o Diário Mercantil e o Diário
Popidar, jornaes da província de São
Paulo, dão noticia da esplendida festa
com que, a 3 de Outubro ultimo, os

spirítas dali comraemoraram o 83
anniversario do nascimento do fun_
dador da doutrina spirita.

A concurrencia foi numerosa no
salão do theatro São José, sendo a
sessão presidida pelo ncsso illustr
coufrade,Sr.Domingos J. C. da Silva.
Além do presidente e do orador oth-
ciai, Sr. Torterolli, occuparam a tri
buna vários outros oradores, sendo
todos muito applaudidos.

Informam-nos da villa de Pinheiro,

província de São Paulo, que o vigário
dessa localidade, cora o auxilio de um
padre italiano, tem ultimamente oc-
cupado por diversas vezes a tribuna
sagrada, não para ensinar a suas ove-
lhas o amor e a caridade prega-
dos por Jesus, mas o ódio contra os
maçons, os protestantes e os spir.tas,
aconselhando que os corram a pedra-
das.
g^Serão estes homens ministros do
Christo ?

Estados-Unidcs.— Contam os jor
naes de Kentucky o seguinte facto de
catalepsia ultimamente suecedido em
Clinton: «Depois de longa euferrai-
dade, o Sr. George Dauicls parecen
encontrar na morte um alli vio aos
seus males. Depois de vinte horas,
estando o corpo uo caixão mortuario,
as pessoas que o guardavam, ouviram
á noite delle sahir um gemido ; todos
fugiram espavoridos, menos o Sr.
Walbeking que tirou seu amigo do
caixão,e teve a satisfação de vel-o aos

poucos ir voltando a si.
No dia immediato rira-se muito o

ex-defuucto da cara espantada dos

que vinham dispostos a leval-o á ul-
timamorada,e o encontravam prorapto
a agradecer-lhes o obséquio.

Elle descreveu então tudo o que se
havia passado durante o seu soinno ;
dizendo que ouvia, percebia tudo,mas
não podia fazer movimento algum.
Se o ataque se demorasse por mais
algumas horas, seria sepultado vivo,
sendo o óbito lançado á conta da sua
enfermidadeou de alguma aneurisma.

Ja por varias vezes se tem tentado
obter photographias de espíritos e,
apezar da maioria das experiências
não terem dado resultado, porque os
especuladores facilmente se podem
servir desse meio para explorar a cre-
dulidade dos incautos,não sendo fácil
descobrir-se o embuste ; ha,comtudo,

provas que ninguém pode recusar, á
vista da honorabilidade daquelles que
as tém conseguido, contando-se entre
retas as de Katy obtidas por W.

dignas de respeito; e outras ja hoje
certificadas por pessoas acima de toda
a suspeita.

No eutanto,tudo nos diz que o facto
é possível, que os espiriios podem por
correntes electricas convenientemente
dirigidas impressionar a chapa sensi-
bilisada produzindo, ainda que mais
fraca que a natural, uma imagem

qualquer.
O Light de 28 de Agosto ultimo fa/.

menção de alguns factos destes, de

entre os quaes citaremos os seguintes:
O Sr. H. distineto photographo íe

médium desenvolvido de New-York,
tentando ultimamente rectractar um

filhiuho seu no regaço de sua avó,

conseguiu na terceira prova uma
cousa inesperada que encheu-o de ad-

mira cão. No alto da chapa apparecia

uma pequena nuvem donde partia um

feixe de raios luraiuosos, semelhante
ao que se obtein quando os raios so-

lares penetram por pequena abertura
em uma câmara escura; esse feixe
luminoso vinha cahir sobre os bom-

bros do menino, illiinnnando-u todo
cora uma luz estranha.

O segundo facto é ainda da mesma
natureza, ahi a luz se mostra com a

forma de uma ellipse perfeita, dentro
da qual se destaca perfeitamente o

busto do retractado.
São tentativas animadoras que nos

prOinottem em futuro, talvez, não re-
moto, provas irrecusáveis da sobrevi-
vencia do espirito á dissolução do
corpo.

Com a epigraphe Os signaes dos
tempos publicou o Golden Gate o se-

guinte, que traduzimos :
(( Üs videntes e prophetas do pre-

sente proclamam unaniinente que o
inundo vai passar por grandes revo-
lucões, assim na ordem moral como
na physica.

Mi 1 bares de intelligencias do inundo
dos espíritos,que tornara á terra para
animar e instruir a humanidade, se
ligam todos no' mesmo prophetico
aviso de coinmoções até agora pouco
ou nunca vistas.

Mesmo aquelles que não tém o dom
de prophetar, podem perfeitamente
comprehender os trabalhos das forças
espirituaes tendentes á reforma das
velhas idéias, assim na igreja como
no estado. A sociedade sente-se ferida
em seus alicerces por essas innova-
ções radicaes, prenuncio de um grande
cataclysmo moral, cuja natureza e
alcance a ninguém é dado prever.

Uma modificação semelhante á uma
creacão nova, caracterisada por ura
grande influxo das forças espirituaes,
está invadindo os doutos códigos re-
ligiosos do mundo. As velhas idéias
ja fizeram o seu tempo, e o novo pa-
raizo e novos mundos, de que nos
fallou João em sua visão, surgem ás
nossas vistas.

Se na ordem civil e social somos
ameaçados de gigantescas transfor-
mações em tempo mais ou menos re-

Cosokes, em presença de testemunhasm »to : se a falta de tranquillidad

das classes operárias, e o incremento
constante do numero dos desemprega-
dos, em consequencia da invenção de
novas machinas que dispensam o tra-
balho e o capital, tudo promettendo

grandes abalos em futuro não dis-

tante ; na ordem physida formidáveis

convulsões,tempestades devastadoras,

violentos cyclones revolvem a super-

ficié terrena e lançam a desordem nas

condições da vida espiritual. São re-

voluções que se deram ja no passado

do nosso planeta, onde os continentes

e os oceanos muitas vezes mudaram

de lugar. A crosta terreua não é hoje

mais solida, do que foi outrVa.

Não haverá em tudo isso um pro-

positoda Divindade, cujo sentido em

tempo nos será revelado? Talvez, em

ura sentido espiritual, seja tudo isso

o cumprimento das prophecias rela-

tivas ao segundo advento, qne os ho-

meus, interpretando litteralmente,

creram dever ser o fim do mundo,pre-

cedido da segundu vinda do Christo.

Christo já veio, para todo aquelle

que possue seu espirito de amor e be-

nevobmcia para com os seus seme-

lhantes. E' entre Q^os que elle fixou

seu reino neste mundo.
E.le predisse qne nesse grande dia

os mortos seriam chamados á vida ;

prophecia que está tendo o seu com-

pleto cumprimento na manifestação

aos mortaes,das myriadas de espíritos

dos que elles suppuhhaih mortos.

Qualquer, porém, une seja a signi-
ficação do que se está passando,qual-
quer que seja a calamidade que
ameace ao nosso planeta, estamos
convencidos de que teremos ura asilo

seguro no regaço do Espirito infinito.
Pode o nosso corpo desapparecer

nas profundezas do mar, ser atirado á

prorapta destruição nas azas de ura
cyclon, ou despedaçado por uma ex-

plusão das forças internas do planeta;
nossa alma nada soffrerá, porque é

uma parte de Deus e não pode morrer.

Rus>sia. -Falleceu o sábio professor
Butlerof, da academia de São Peters-
burgo, homem de reputação européa
e que tanto se empenhava pela pro-
pagação das idéias spirítas ns Rússia.
Sectário do positivismo materialista,
elle viu-se forçado a curvar se ante a
evidencia dos factos, e verdadeiro
sábio, não teve receio de manifestar
ao tnuudo suanova crença.

Partiu para a erraticidade conven-
cido de eme a vida não termina na
campa, mas proloega-se atravez da
eternidade.

Que Deus o illumine.

Itália. — A Pátria Italiana, jornal
de Nápoles que se occupa especial-
mente de política,narra sem conimeii-
tarios os phenomenos notáveis de me-
diuuidade de effeitos physicos, de que
foi testemunha uni dos seus redaetores;
e termina assim : « Como explicar-se
tudo isso? E' curioso que no ultimo
quartel do século, ao lado do scepti-
cismo,o spiritismo caminhe com tanto

ede assombro. »

Em Serreta, conta a Província de
Porto Mauricio,vive uma mulher que
ha 27 annos nada come, contaudo 45
anno3 de idade, e tendo desde os 26
se conservado de cama. Seu único ali-
mento, quando tinha 18 annos, con-
sistia de vez em quando, em uma cha-
vena de caldos, o que depois aban-
donou também.

Tem sempre abertas "as 
janellas do

seu quarto, e affiança que não sente
frio nem calor.

Com intervallos de 20 ou 30 dias
cabe em completo e3tado de catalepsia
no qual se conserva por 21 ou 48 horas.

A celebre vidente de Prevost, era
Wurtemberg,objecto de sérios estudos
da parte do Dr. Kerner, nos pode dar
alguma luz sobre esse facto. Essa
mulher extraordinária,dotada de uma
faculdade medianimica maravilhosa,
também passava longo tempo sem
tomar alimentos preparados por mão
humana; mas acontecia que aspes-
soas, que se demoravam por muito
tempo junto ao seu leito, iam se sen.

titulo enfraquecer, e tinham de afãs-

tar-se para refazerem suas forças ; e

a vidente declarava que se alimen-
tava com os fluidos que lhe forneciam

as pessoas presentes.
Pode estar no menino caso a mulher

de Surrete ; o espaço tem fluidos cujas

propriedades são ainda pouco conhe-

cidas ; e nossos amigos invisíveis

podem fornecer-llVos satisfazendo-lhe
as exigências de seu corpo.

São factos ainda raros, mas que se
irão multiplicando, preparando a hu-

manidade terrena para a grande trans-
formação, por que ella e o 'planeta

tem de passar.

HlvHOlIWlU H

Aquellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral ) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância cora o Spiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e aspredi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tureza.

O que é o Spiritismo.
Noções elementares do Spiritismo.
Estas duas ultimas são uns pe-

quenos resumos da doutrina Spirita.
Todas estas obras achara-se verti-

das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.

71, RUA DO OUVIDOR, 71

; v ri

Typ. do Reformador.



PUBLICAÇlO <H ¦ N % H N A I,

êMÃK Bi F«illlfi;|) Pfiif£ liiiiiflii

ANNO BA Brazil — HSo de Janeiro — iHSii — Novembro — 15 N. 9B

v .

lífí)llAlll

t'onfereiiciaa wpiritn.*»

Jubilòsn, a Federação Spirita Bra-
zileira congratula-se com os seus ir-
mãos em crença pelo esplendido sue-
cesso conseguido, nesta Corte, nas
conferências spiriticas deste anno.

O vasto salão da Guarda-Velha tem
estado sempre repleto de ouvintes,
muitas vezes mesmo apezar do mau
tempo,sequiosos de receber os ensinos
da nossa santa doutrina,transai ittidós

por provectose convictos oradores.
A boa ordem, a fraternal harmonia

que tem reinado sempre nessas sessões
nos mostram assaz que não é a simples
curiosidade, mas o desejo de estudar e
conhecer o spiritismo, o que para alli
attrahe tão grande concurrencia.

E\que os tempos são chegados, e

por uma intuição do alto a verdade,
apezar de todos os esforços dos que
tentam escondel-a, vai illuminando
as mentes dos que têm sede de luz ;
vai aquecendo os corações que fra-
queavam sob os dissabores da vida.

Aos distinctos oradores que se dig-
naram acceder ao nosso convite, oc-
copando a tribuna das conferências,
só nos cabe dar aqui ura publico tes-
temunho da nossa gratidão.

Agradecendo a todos aquelles que
tanto têm concorrido para o briihan-
tismo das nossas festas, rogamos-lhes
que não abandonem o cultivo dessa
planta mimosa, que o amor dò Pai
celeste confiou ao cuidado de seus fi-
lhos, e que em breve se transformará
em frondosa arvore, á cuja sombra se
hade abrigar a humanidade inteira.

Trabalhemos e tenhamos fé.

O Tran«foi*nii«nio

Ja vem de ha muito empenhada a
luta entre os adeptos do creatismo, do
panspermismo e do transformismo,entre
os que crêem que Deus cria sempre
novos typos animaes, á medida que
se estabelecem novas condições de
vida no planeta; os queadmittem que
existem no espaço germens latentes,
que se incorporam e apparecem, logo
que encontram circuinstancias favo-
raveis- e os que àdoptam a theoria
da transformação das espécies vege-

taes e animaes,segundo as leis eternas
e absolutas estabelecidas pelo Crea-
dor.

Essa luta se hade ainda prolongar,
emquanto cada um desses grupos se
acreditar na posse exclusiva da ver
dade, dando para limites da creação
os da sua acsuhada comprehensão.

E a luta ipie observamos sempre,
ua historia lenta do progresso humano
atravez dos séculos; seja no terreno
religioso, no philosophico ou na scien-
cia material.

Nós cremos (pie os trez systemas
supra mencionados têm razão somente
em paíte, e que a nenhum delles as-
siste o direito de excluir os outros.

Catholicos, protestantes e, mesmo,
spíritas se têm ultimamente mauifes-
tado contra a doutrina darwiniana ou
do transformismo ; mas se aquelles
são desculpaveis, porque ella lhes
parece contraria á lettra da Biblia, á
que elles se apegara; não merecem
estes últimos a mesma desculpa, por-
que o tempo da lettra passou, e é
só o espirito dos ensinos evangélicos
que hoje devemos procurar.

O espiritismo estuda a marcha evo-
lutiva do espirito atravez da eterni-
dade, sua origem e seu destino na
creação ; esó incidentemente lhe cabe
estudar o modo, por que se formara
os corpos que lhe ' servem de instru-
mento de progresso.

Elle não pode e não deve repellir
conquista alguma da sciencia. que a
razão e a experiência sancionem como
compatíveis com os sublimes attribu-
tos da omuisciedeia creadora.

Vejamos o que nos diz a sciencia
moderna sob'-e o transformismo. que
tem sido o principal alvo desses ata-
quês.

Fundado no estudo conscieucioso da
natureza, Agassiz, disse :

« Os primeiros animaes apparecidos
de cada grupo na Terra, possuíam
duas ordens de caracteres, dos quaes
uns, em períodos subsequentes, se
mostraram isolados nas classes supe-
riores,ao passo que outros se tornaram
9 cunho das inferiores. »

Elle, pois. o insuspeito e muito re-
ligioso Agassiz adinittia, que de um
mesmo typo animal podiam subir es-
pecies, classes differentes.

F é isso mesmo o que nos é confir-
inado pelo estudo dos fosseis, esses
caracteres indeléveis, com que foi es-
cripta a historia da evolução animal

no nosso planeta, sobre as diversas
camadas da sua crosta.

Assim, nós vemos que a barba-
tana dos peixes dos mares devonianos
se transformou no remo nata torro do
ichthyosauroe do plesiosauro, na pata
merabranosa do pterodactylo e afinal
na aza da ave; achamos no ichthyo-
sauro, do período jurassico, os carac-
teres do réptil, do peixe, do cetáceo e
do mársupiau; no plesiosauro os do
lagarto e os da tartaruga ; no ptero
dactylo os das aves e dos reptis ; no
labyrinthodonte, do período carboni-
fero, os do réptil e o.s do batraciauo ;
e nos mystriosauros e deniosauros os
dos reptis e os dos mamíferos.

O ichthyosauro se transformou no
mososauro, nos tempos cretáceos, e
este no zeuglodon e depois na baleia,
nos tempos terciarios ; pelo odontop-
teris,ave de mandibulas denteadas do
período eoceno, as aves actuaes se

prendera aos pterodactylos; pelo adas-
pis. do eoceno. os pachyderines se li-
gam aos insectivoros.

Os rhinocerontes, os tapyros e os
cavailos procedera do paleotherio;
como o anaploiherio e o xiphodon são
antepassados dos pachydermes e dos
ruminantes.

O ancylotherio se transformou no
megatherio e no milodon, e estes pro-
(hiziram as preguiças e os tatus.

O sinocyon se desdobrou no cão, no

para que spirítas, partidistas da evo-
loção continua do universo inteiro
gravitando para a perfeição, se mani-
festem contrários a essa evolução pro-
gressiva na escala animal terrena.

Vários typos phenomenaes ultima-
mente tem «pparecido na raça ou
família humana, que não são mais queverdadeiros factos de atavismo, repro-
diizindo os caracteres de seus ante-
passados si mia nos.

E' nossa idéa que o homem, se, porum lado, se prende aos espiritos supe-
Ares que, livres do pesado fardo da
matéria, vivem nas regiões da luz,
por outro lado, está preso á serie ani-
mal, não é mais que o mais elevado
representante desta ; e não vemos queisto contrarie ao que nos ensina a dou-
trina spirita.

Em tudo, nos factos ri ais simples
que passam desapercebidos ao vulgo,
o sábio encontra úteis avisos e saluta-
res conselhos para guiar-se na vida.

Lavater.

g-ato e no urso.
Os antigos simios produziram o

galeopitheco, donde sahiram os mor-
cegos e o mesopitheco, do qual nasceu
o anthropoide que, pelo gibbon, o
chinipa nzée, sobretudo, o dréopitheco,
se prende ao homem.

E' isso o que o observador consci-
encioso e sempreconceitos encontrará
escripto no livro da natureza ; e não
cremos que tal idéa seja ira moral e
rebaixe,no que quer que seja, a gran-
diosidade da obra do Creador.

O caracter distinetivo do homem é
a razão capaz de comprehender a
creação, e o dom tão sublime e tão

perigoso de ser responsável por seus
actos perante Deus.

Deus é para nós tão grande crean-
do novos typos, de conformidade com
ns circumstancias era que elles se têín
de desenvolver , como estabelecendo
leis eternas e absolutas para que os
tvpos se transformem era outros,accotn-
modados as novas condições que se
fôrem produzindo.

Não vemos, pois, razão alguma,

Federação Spirita
Brazileira

SESSÃO EM 29 DE OUTUBRO

Foi dado para estudo o seguinte
theraa :

Não sendo os mundos todos da
mesma categoria, variando nelles as
condições de vida, desde as mais pe-
nosas até as mais felizes ; e havendo
em cada um delles todos os elos da
cadeia que o espirito deve percorrer,
em sua evolução progressiva, do mi-
neral até o ser pensante racional,
livre e responsável — pergunta-se :
todos os espíritos terão de passar por
mundos de differentes ordens antes de
attingirem ao periodo de intelligencia
racional ? Se têm; qual a necessidade
disso para o que envolve naTerra,por
exemplo, quando nella existem todos
os elos da cadeia que elles devera per-
correr, mineraes, vegetaes, animaes e
homem? Se não têm: como combinar-
se com a justiça divina o facto de uns
fazerem a s.m evolução em uri mundo
melhor, e outros em mundos onde o
progresso é muito mais diffieil pelo
predomínio da matéria grosseira ?

.,.--74
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A Kevelação iii'OgB*essiva

POR ANOKE PEZZANI

(Continuação)

Dizer queelles obtinham o ceo pelos
méritos que haviam ch; adquerir du-

rante a sua vida, era singularmente

estabelecer o domínio da presciencia
divina sobre o livre arbítrio do ho-

mem, era fornecer aos fatalistas um

formidável argumento. Crer que ellas

eram felizes porque Deus queria sal-

val-os independentemente de seus me-

ritos; era destruir a lei geral da

creação, e collocar o arbítrio no lugar

da justiça. Obrigada a escolher, a

igreja optou por este ultimo partido
como menos comproraettedor, sen lo

Santo Augustinho o que decidiu essa

questão mais absolutamente. Outra

dificuldade surgia ainda acerca da

resurreição da carne, recuada até o

dia do juizo final. Como n'esse inter-

vallo podiam os coiideranados sòffrér

penas corporaes ?
Alguns não adinittirain para então

senão os sofTrimentos.iPalma : outros

attribuiram á alraa uma forma nova

e transitória, semelhante a cora que
os antigos vestiam os manes. Dante

para compor a sua Divina Comedia
adoptou esta hypothese.

Por inaceitáveis que hoje nos pare-
cara esses systemas da origem e do
destino, não em si mesmos, mais como
os entenderam, devemos crer, pois que
Deus mais particularmente inspirou
o christianismo, que elles estavam na
necessidade da época em (pie foram
emittidos. Se o Christo não tivesse em
seus ensinos encerrado a crença pro-
xima no juizo final e na resurreição
da carne, teria a nova religião fácil-
mente convertido os Gentios ? Seria
a fé tão ardente para engendrar tantos
martyres ?

Nesses momentos solemnes não
tinha o homem necessidade de ser do-
inado por ura temor presente e agrai-
lhoado por uma esperança próxima?

Não foram essas promessas e essas
ameaças, sempre presentes e renova-
das, que contribuíram para dar ás
virgens a coragem da castidade, aos
mais frágeis a força contra os cravos

ardentes e os dentes dos animaes fe-
rozes? Não concorreram ellas tanto

paru lazer brotar a. caridade mesmo
no peito dos algozes? O que poder-se-
hia exprobar á palavra divina? Unia
mentira? Ah! era uma desolantè iva

lidade. Sim. se o Ghristo uão tiyes.-e
vindo revelar aos homens a lei do
amor, o inferno se tornaria uma rea-

lidade para a Terra ; nossa morada,

inundada de dcios e prostituição, li-

cava indefinidamente no lodo,e aquel-

les que a abandonassem na morte,

não podiam reivindicar senão uma

posição inferior na creação. A revê-

lacão é suecessiva, visto (pie ella d--

mana da fàcuida le mediadora de

Deus, isto é do ministério de seus

anjos e enviados; ella se accoinraoda

ao teraoo e progride com a humam-

dade,como forçosamente disse-o Santo

Augustinho:—-O*1 preceitos são dados

por aquelle só que sabe appliear ao ge-
oicro líumano os remédios convenientes
aos diversos períodos do seo desenvolvi-

mento.
Santo Augustinho rompivhendeu

perfeitamente (pie Deus se tinha de-

vido revelar aos Hebreus com os at-
tributos do poder e aos christãos com

os du amor, pois que elle diz :

« Deus,por seus prophetas e servos,

se conformando á destribuição melhor

ordenada dos tempos, dou menores

preceitos a seu povo que ainda preci-
sava de ser encadeiado pelo terror ; e

por seu filho maiores ao gênero hu-

mano, que já devia ser libertado pela
caridade. »

Elle diz lambera :

« Como se vè na educação de ura >.-ó
homem, a educação justa do gênero
humano,uo que toca ao povo de Deus,

atrav essou certos períodos como outros

tantos accessos a idades mais avança-

das. ahm que a humanidade se ele

vasse progressivamente das cousas
teuiporaes ás eternas, do visível ao

invisível. »

Eu digo a mesma cousa : na epoca

da vinda do Christo, ei a chegado o

momento da libertação do mundo

pela caridade, mas era ainda preciso
contel-o pelo terror. Se •* Christo ti-
vesse ensinado, que cada globo do
ceu era a pátria de uma sociedade

particular e que a nossa sociedade era,
entre ellas, uma das inferiores;se elle
tivesse acrescentado que o destino do
homem era subir até Deus de pro-
gresso era progresso, sera jamais at
tingir ao absoluto, elle não teria sidÕ
coraprehehdido nem scientifica nem

philosophicainente ; scientitícauumte:

porque os homens ignoravam a di-
ineusão e a natureza dos astros,mesmo
dos pertencentes ao nosso systema.

Elles faziam de sua Terra immovel
o centro do mundo, ao redor do

qual se executava o movimento dos
céus.

E' assim que o texto sagrado da
Biblia não faz que Josué diga : De-
tem-te oh Terra! mas sim ; Detem-te
oh Sol!

A revelação desce ao nivel da sei-

encia humana para poder ter alguma

auetoridade.
O Christo não teria sido philosophi-

camente cOinprehendido, porque,para
se conhecer em todos os seas detalhes

a lei (b. destino, havia necessidade da
In ,.se descobrir a perfectibilidade e o pr

resSO, o principio de solidariedade

que liga a-'creação inteira.

Pela mesma razão uão foi melhor

que Moysés o -São Paul. cnllocassem

o peccado original em factos da ordem

terrena?
E relativa mente ao inferno, o indi-

viduo desses tempos corrompidos a

quem assustava o infinito dossuppti-

rios, sentiria alguma impressão se,

pelo contrario, descortinasse alguma

esperança no futuro '.

Hoje a velha explicação do destino

do homem ja não a uedrouta a mais

alguém, porque todos sabemos que]a

mobilidade perpetua é a nossa lei,

que nunca chegaremos a ura estado

absoluto e que a elernidade de tortu-

idênticas para o homem é matheina-

ticainente um impossível.

Era ioda revelação so encontra o

lado immutavel que vem de Deus e

qüe não muda por ser a verdade

eterna; o o lado transitório qne é a

concepção apropriada ás exigências

dos tempos, e que se. vai. cada vez

mais, aperfeiçoando com a marcha do

progresso.
O lado immutavel na questão do

destino é a certeza da recompensa que
terão os bons e das penas que esperam

aos maus ; o transitório, necessário

entretanto nos tempos da vinda do

Christo, foi a absoluta nééé iSÍdad e da

beatuude e do soffriniento, sempre os

mesmos.

[Continua).

Sftialo;>o« wjBBVila.N

E1 o titulo de um importante tra-

balbo mediauiniico publicado nesta

Côrtepelo Mm Sr. Dr. Augusto José

ria Silva, distineto medico residente

em Lavras (Minas Geraes).
Nesse trabalho, eseripto em liti-

giiagein simples e castigada, sob a

forraa de diálogos, o auetor publica
uma serie de cora municaçoes, d mions-
trando e combatendo os abusos do

clero catholico, e ao mesmo tempo
chamando a attenção do leitor para
as sublimes verdades do spiritisunv

Convém que lembremos que o

centro, era que vive o iliustradü cnn-

peão do spiritismo, é essencialmente
catholico e intransigente, o que nos
explica a direcção que seus guias spi-
rituaes deram a esse trabalho.

E' uma luta que alli se empenha,
luta em que o nosso distineto confrade,
cora o sicriíicio de sua pessoa, entra
era camp i empunhando o estandarte
da verda le.

Enviamos lhe um fraternal abraço,
e fazemos votos, para que seu nobre
exemplo fratifique.

<ToSB'á«s NCBBB girei'.«"sBBÇiíO
13rn uma das nossas provincias do

norte, em tempos que ainda não vão
muito longe, vivia um ancião re.spei-
tavel por seu saber o virtudes e (pie,

possuidor de uma boa fortuna, e.spe-
rava tráiiquillo o momento da partida,
sem temores, pois não lho aceusáva a ¦

csiiáciencia de haver feito mal álguera.
Esse homem tinha um filho,a quem

em balde buscara encaminhar pela
senda do dever, t'.u"naudo--e ura
destes entes inúteis e, mesmo, preju-
diciaes á sociedade;pelo exemplo mau
que dão á mocidade inexperiente.

Não era de índole má, mas leviano
era excesso; o que alimeutuva no velho
a esperança de vel-o regenerado.

Segundo as idéias spirítas,podemos
dizerqüé alli estava ura espirito fri-
vob), que se viera encarnar junto a
ti ra outro sisudo e relativamente adi-
antado, para lutar cora a sua natu-
reza, e melhorar-se cora o exemplo

que tinha á vista.
Casara-se e tivera filhos, que não

vieram melhores que elle, visto que
faltava-lhe a força moral para se lhes
impor."Vieram ;l fa liar-lhes os recursos

para as suas extravagâncias; e por
Conselhos dos lilhos, ass<'. homem pen-
sou em arrebatar a fortuna que seu

pai ia gerindo com tanto acerto.
O velho, informado de tudo e furta-

lecido pela virtude, foi adiante de
seus desejos, fazeudq-.lhé entrega do

que possuía, somente se reservando o
restrictamente necessário para viver
o resto de seus dias.

Não houve mais medida nos actos
do filho louco ; e apenas se. tinha pas-
sado nm anuo, quando seus filhos lhe

promovia in uma demanda e faziam

cóiidemnol-o por perdulário.
Assim empobrecido de repente, foi

elle queixar-se ao velho que,sorrindo,
lhe disse: Meu filho, Deus vigia

sempre sobre todos nós; o que Soffreste
de teus filhos é o fruetu naturalissirao
do exemplo que lhes deste. Agora

que estás só,que todos te abandonaram
vem viver comungo, pois a experien-
cia amarga que acabas de colher, te

colloca nas Condições de receber nm
outro thesouro que eu conservei es-
condido para um dia te confiar. Vera,

agora eu quero ensinar-to o meio
único de triuinphares de todos os
dissabores da vida, quero legar-te o

un.co thesouro (pie os homens maus

não nos podem roubar, nem os ver--

mes da terra roer e destruir ; quero
eusr.iar-te a seres resignado e bom-.

Homens, meditai sobre asso conto,

nunca vos ligueis aquelles de quem
tendes de exigir respeito e submissão

aa ordem da íiierarchia social, para
guerrear e desmÒralisar aquelles que
nessa hièrarchiá estão acima delles

o de vós.
Vede bem qne nada mais fazeis

que preparar a nuas, que mais cedo ou

iiiais tarde buscarão o caminho de

vo sos peitos.
M iderai os ímpetos do vosso gênio,

o peiisaí sempre que OS VoSSOS^ttCtOS

devem ser um modelo pura a nova

,erac ão.
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Disenrso

DE

VICTOR HUGO

pronunciado em Guemeseg junto ao
túmulo da joven Emily Putron

Com o intéryállo de algumas se-
manas temos nos occupado de duas
irinans hohtem casávamos uma, hoje
aqui estamos para sepultar a outra.
Eis o perpetuo palpitar da vida! In-
clinemps-nos, irmãos, ante o severo
destino.

Inclinem os-nos com esperança.
Nossos olhos são feitos para cborai-, e
também para ver ; nosso coração para
sentir e lambem para crer. A fé em
nma outra vida é oriunda da nossa
faculdade de amar. Não o esque-
çamos, em nossa vila i mini ei a e
só fortalecida pelo amor, é o coração
quem crê. O filho conta tornar a ver
sou pai ; a mãi não admitte que seu
filho lhe seja arrebatado para sempre.

E' nesta repulsa do nada (pie está
a grandeza do homem. O coração não
pode errar. A carne é um sonho, e
como tal se dissipa ; esse desappare-
cimento, se fosse o fim do homem, ti-
raria á nossa existência toda sancção.
Não nos podemos contentar com esse
fumo, chamado matéria, precisamos
de uma certeza.

Aquelle qhéámaisabè que na terra
lhe filleom) pontos de ap do ; amar é
viver além Ia vida : se/n esta fé, ne-
nhuui dom profundo d > o -ração seria

possível. \mar.que é o fim do homem.
seria então o sim supplici > ; o paraíso
seria um inferno. ^ãb,digamol-o bem
alto. a creatura amante exige a im
mortalidade ; o coração tem neeessi-
dade da alma.

Ha ura coração neste esquife. o. o-.se
coração está vivo, e neste momento
escuta as minhas palavras.

Desde o berço, todos os mimos
a cercavam ; cresceu feliz, e repartia
com os outros a sua felicidade ;amáda,
ella amava; e agora foi-se I

Partiu, mas para onde? para a
sombra ? Não. Nós é que estamos mi
sombra. Ella, ella está na aurora.

Ella está na luz,da verdade.na rea-
lid ide,na recom pensa.Os que morrem
jovens, sem ter na vida feito mal ai-
gum, são os beinvindo.i da tumba ;
suas cabeças se elevam docemente do
fosso para receber uma mysteriosa
coroa. Emily de Putron foi buscar Ia
em cima a serenidade suprema, o
complemento das existências innocen
tes. Mocidade,ella partiu para a éter-
nidade ; belleza, para o ideial; espe-
rança, para a certeza; amor, para o
infinito ; pérolas, para o oceano ; es-
piriio, para Deis.

Vai, alma !
O prodígio dessa grande partida ;.

que chama mos morte, esta em se uã..
afastarem de nós aquelles que partem.

Elles se acham em um inundo de
luz, mais assistem., testemunhas eu
ternecidas, no nosso unindo de trevas.
Eiies estão uo alto, e estão junto de

nós. Oh! quem quer que sejaes, quo
ja vistes desapparecer na tumba um
ente quer do, nao vos acrediteis aban-
donados pòrelléiElie está sempreáhi,
ap vosso lado mais qué nunca. A boi-
leza da morte é a presença; presença
ioexprimivél das almas amadas, sor-
rirido aos nossos olhos lacrimosos.

O ser chorado desappareceu, mas
não partiu. Xão vemos mais seu bello
semblante,mas seutimos-nos sob suas
azas. Os mortos se tornam invisíveis,
mas não se ausentam.

Façamos justiça á morte; não lhe
sejamos ingratos. Ella não é, como se
diz, um des morou a meu to, u ma traição.
E' um erro crer-se que na dbscüridade
do túmulo tudo se perde. Ahi.ao con-
trario, tudo se acha. A tumba é um
lugar de restituição.Alli a alma re-
conquista o infinito,recobra a sua pie-
nit.ude: ahi ella reentra em posse de
toda a sua mysteriosa natureza, li-
berrada do corpo, das necessidades,do
pesadn fardo o da fatalidade. A morte
é a maior das liberdades, e também o
maior dos progressos. A morte é a
elevação de tudo o que viveu, a um
grau superior, ascensão deslumbrante
e sagrada em que cada um recebe o
seu auginento. Tudo se transfigura na
terra, ahi s. torna bello ; o que foi
bello, se torna sublime . o que foi su-
blihie, torna se bom.''

Eu aoencòo ao ente nobre e gr a-
cioso, que descança neste fosso.Eiiiilv
foi uma dessas almas encantadoras
re.mtradas. Eu a abençòo na profuii-
deza sombria, em nome das aííiicções
sobre as quaes ella espargiu seus
doces raios, em nome das provas do
destino acabadas para ella e conti-
nuadas para nós, em nome de tudo o
que ella esperava outrora e que hoje
obtém, em nome de tudo e (jue ella
amou, eu a abençòo era sua belleza,
em sua mocidade, em sua doçura,
sua vida e em sua morte ; eu a
abençòo em suas alvas roupas mor-
tuarias, em sua casa que ella deixa
desolada, em seu esquife que sua
mãi encheu de flores e que Deus vai
encher de estrellas.

(Traduzido do SpirilYsme de Selem.
bro do 1 yStij.

S

Factos niedíaiiiinieòs

Ha muito que, sympathisando com
^a 

doutrina spirita, procurava o Sc F,
Soares, de S. José do Turvo,fortalecer
Stia crença com factos experimeutaes.
ExperrnentavH, porém nada couse-
gum. Ultimamente foram seus dese-
jos satisfeitos, e houve nelle, se nos
peraiittein dizei o, uma explusão de
mediunidade que o assustou. Chegou
sua vez, e manifestou-se vidente, au-
ditivo, intuitivo, psychographo,e ca-
minha para a mediunidade somnain-
búlica e de incorporação.

Nestas condições cumpre-nos só-
mente pedir-liie que não se esqueça
dós preceitos- da doutrina, consigna-
dos no Livro dos Médiuns. Convença-
se -jue o que st* passa com elle, mula
tem de sobri natural; são factos quese produziram em iodos os tempos, se-
gundo leis que os homens ainda, não
querem admittir.

Que a sua razão não se dobre offus-
cada, mas conserve sempre a sua so-
beraniano meio de tantas maravilhas.

Conta a Luz, do Maranhão, que ül-
ti raa men te viveu em Itans um pesca-dor, cujo corpo foi um dia encontrado
em sua canoa em adiantado estado de
putrefação.Desde então uma filha sua,
de nome 17, começou a ter uns ata-
quês, durante os quaes respondia pelonome de seu pai, fatiava iimm tom de
voz que imitava á deste, e declarava
qüe tinha sido assassinado, indicando
Os nomes dos seus assassinos.

Um illustrado magistrado do lugar,
suppondo haver nisto uma mystifica--
ção. alli compareceu por occasião de
om dos ataques da moca. e fel-a as-

irar ammoniaco, sem conseguir, po-rem, que ella voltasse a si.
Porque, porém, não procedeu a pis-tiça na m vestihação do facto, pelo'ca-min lio que lhe era indicado?
Não o sabemos. Talvez com medo

do ridículo I

Do nosso amigo F. recebemos a se-
o-aiiit.ecommuuicaçãopsycliograpliica
por elle obtida :

Sleeouverle de lo nelarilé
lieauiainc

Com este titulo os- Srs. 1). Chaza-
raie e Ch. Decle acabam de publicar"ia Pariz um notável trabalho, frueto
de longos e pacientes estudos.

Iv a demonstração experimental
das leis segundo as quaes a applira
ção dos iiiians, da electricidade, e as
Acedei mamutes do corpo humano de
terminam o estado hypnotico e a
ordem de suecessão de suas trez pha-ses; provocam, transferem e resolvem
as conti acções, as anesthesias e as
uyperesthesias ; ou òppõem-se á sua'•ealisação, qu.-nd.. ellas são Migge-
idas; augmeiiüim ou diminuem a
irça (Te pressão dynamomeirica : pro-duzem a attracção ou a repulsão, etc.

E' um trabalho digno de /serio es-
tudo por parte dos que se dedicam á
.rie de curar, e em geral, aos quecultivara o magnetismo animal.

Agradacemos o exemplai com ue
fomos mimoseados.

« Irmãos. Vede o exemplo que vos
leram os b »ns espiritos, na aununcia-
•áo feita aos pastores eaos magros poriivasião do nascimento de Jesus.

São os pequenos, os humildes os
primeiros avisados ; mas isso não quer
dizer que só os que pertencem á classe
Ínfima da vossa sociedade, sejam os
escolhidos,; se nas classes ('levadas lia
mais ilifliculdiubís de serem as provas
Conduzidas a liem.por causa da grande
influencia das tentações mundanas,
também Deus concede mais aos que.
aijeitos a maiores tentações, dellas
cmiseguem triumphar.

Não desprezeis algum de vossos ir-
nãos, qualquer que seja a classe a
pie pertençam, levai a luz a todos, e

i- nvencei-vos que nada se perderá do
vo so tra balho.

Se levados pelo orgulno e o amor
d is gozos mundanos, os homens vos
repellirem, crede que os ensinos que
de vós ouvirem, em tempo apropriado
lhes oceorrerão ás mentes, e 

"cmicor-

rerão para o seu adiantamento.
Xão vos enganeis sobre as expressões

humildes e orgulliosas', o orgulho tara-
bem se aninha nas çlfoupanas>é a hu-
milda.de também pode viver sob os
tectos dourados dos palácios.Cs Magos
também foram avisados.

Amai e orai. Christo espera que
façais bom uso da luz que vos foi con-
fia a.

I.aniel vos abe.içòa em nome de
Deus.

A liiiz
i

E' um semanário, orgam do Club
Spirita Redempção, de São Luiz do
Maranhão, que acaba de appareoer
nessa cidade, tendo á testa de sua re-
daccão nossos distinetos irmãos em
crença, os Srs. Belchior da Fonseca e
Rodrigues de Mello.

Seu fim é derramar entre as massas
os .subidos ensinos do Martyr do Gol-
gotha.accommodados ás idéias adian-
tadas do século em que vivemos e de
conformidade com os dados positivos
das sciencias modernas.

Buscando propagar a sua crença,
vem pelo raciocínio e por factos de-
monstrar a sua grandeza e sublimi-
dade, sem atacar ás dos outros.

Traz excellentes artigos de propa-
ganda.

Bénvihda seja a bella estrella, que
surge para o lado do norte.

Agradecemos os números que nos
foram remettidos e pedimos permuta.

Sociedade fVlidral de
linniigraçae

Dessa sociedade que cada dia faz
mnisjus á gratidão dos Brasileiros,
por seus incançaveis esforços em bem
do paiz, recebemos dous importantes
opusculos —Núcleos de immigração do
município de Porto de Cima— A nova
lei de Tnrus (parecer pela Sociedade
apresentado ao Parlamento brazileiro.

Agradecemos decoração.

Como as flores das florestas as ge-
raçõe* tombam e desappar«cem,quan-
do é terminada a sua missão: mas era
cada primavera o espirito humano se
nos mostra com maior estatura, vindo
cumprir o seu destino no aperfeiçoa-
mento de sua natureza.

Longfcllo^t.

A liiix

Nossos irmãos de Lisboa, continu-
ando em seus louváveis esforços de
propagar os conhecimentos spirítas,
acabam de dar á luz da publicidadeuma importante revista,da qual espp.-
ramos, com convicção segura,graudes
serviços á causa que defendemos.

A Luz é o titulo da nova revista, e
nenhum outro mais justo podiam es-
colher aquelles, que se dedicam a res-
tabelecer a ordem no meio desse me-
donho cabos de paixões em que a hu-
manidade se está debatendo esmore-
cida.

Possa o novo pharol que surge a
oceidente da península ibérica, guiaro porto da salvação os infelizes nau-
fragos do materialismo,as tristes vic-
ti mas do intransigente roínanismo e
os coitados que, sem crença alguma,
vivendo o dia no dia, sem pensar no
futuro, sem curar pela respousabili-
dade que assumem pelo abandono dos
niHios.que lhes foram dados para bro-
gredire fazer que os outros progri-oam.

Saudámos ao novo campeã do spi-
ritismo: e agradecendo os num-ms
que nos offereceram da sua revista,
pedimos permissão para a permuta.

; 7-

yy

yy
77

"y

•.,
yj

¦ 
77

1'fl
¦¦'¦ -¦'' Y''à

71

'

. 
¦¦ 

¦

.. 
. 

¦-..¦¦-

¦ 

.-¦ 

¦ ¦' ' 

. 
.'¦



¦s&

SSa-l^íMSâí fcíSííW âw*f tfHíi — Novesnbro

Noiiciario

Brazil.—0 Jornal do Commercio,
importante diário desta Corte, em seu
numero de 15 do passado,publica, sob
a epigraphe Ver, ouvir e contar, uma
correspondência de Pariz em que se

falia dos trabalhos médianimicos do
Dr. Slade que ultimamente estão aba-

lando a capital da França.
O joven correspondente do Jornal é

um desses typos da moda que, inca-

pazes de dominar suas inclinações

galhofeiras, pretendem lançar sem-

pre uma nota cômica em todos os as-
sumptos de queseoccupauAãoo cen-
suramos. Ha paladares para tudo.

Deixando de parte as opiniões dos
mais importantes periódicos da França
e da Bélgica, todos unanimes em
fallar com justificado respeito dos tra-
balhos do Dr. Slade, vem elle citar
nos a de ura interessado prestidigita-
dor, repórter do Estajfette. Mesmo
assim não foi feliz. O repórter em

questão diz que assistiu a uma sessão
em que o Dr Slade escreveu nas ar-
dosias e fez as cadeiras voarem pelos
ares. Seria necessário que elle nos
dissesse como o facto se deu: as ardo-
sias estavam fechadas e na mão de
um dos assistentes, como o médium
poude escrever dentro d dias ? Como
fez elle voarem as cadeiras, sem que
alguém lhe visse tocar nellas ?

E' simplesmente irrisório tentar rir
daquillo, ante cuja respeitabilidade a
sciencia está por toda parte, rendendo
homenagem.

Se o correspondente do Jornal do
Commercio lesse o álbum do Dr.Slade,
onde estão escriptas as opiniões de
homens notáveis de todas as classes,
acharia o seguinte :

« Os phenomenos que acabo de tes-
temnnhar, são inexplicáveis pelos
nossos conhecimentos scientificos ac-
tuaes. Nada posso afirmar. Preciso
ver mais, para firmar minha crença,
estou, porém, profundamente impres-
sionado, e á face de todos os Institutos
digo, como Galileu: E par si muove.

Fabre des Essarts.
Redactor de La Estaffette.

pelo ofterecimento ao distincto fer.

Hernandes do seu busto em mármore.

tributo de gratidão dos spíritas de

Buenos Ayres, a quem tanto se tem

empenhado na propaganda da nossa

santa doutrina.
Saudámos aos nossos amigos da Re-

publica visinha.

Falleceu am Buenos-Ayres o Dr.

D. M. Espinosa, distincto medico e

spirita de convicção sincera. Nunca

occultou suas idéias, concorrendo

assim para que muitos vencessem o

receio de arrostar com a opinião vindo

lançar a sua pedra ua construcção do

edifício do futuro.

Que Deus o illuraine e o guie na

continuação de sua tarefa.

Nova Hollanda.* -Em Tilburg fal-

qui
si mesmos,
cahé grande pi

tibum amar ao próximo como a

Sobre vós, ob pãrochós,
iarte dessa falta, e eu

vos mando ensinar aos vossos paro-
chianos que os homens são todos ii-

lhos do mesmo Deus, a quem pouco
importa o modo por (pu; o adorem ;

que ninguém tem o direito de impor

o seu modo de adoral-o como o só

verdadeiro, maldizendo dos .outros ;

e que toda a religião tem por funda-

mento o amor.

f Godschalh, bispo de Bó.sh.

CatlioÜcòs, protestantes, spirítas,

aprendei com esse virtuoso prelado a

serdes tolerantes, se.quereis ser conti-

nuadores dosdiscipulos de Jesus.

Itália.—0 Civiltá Cattolica, orgam

ofllcial do Vaticano, publicou o se-

guinte em relação á phenorniiialidade
leceu ultimamente uin respeitável an- I spiritica :

cião israelita, chamado Catz. Ao se- Kntre o.s phenomenos da moderna

Republica Argentina.— A 3 de
Outubro ultimo, segundo a Luz dei
alma, notável periódico spirita de
Buenos Ayres, teve lugar no theatro
Politeana dessa capital uma imponan-
te velada spirito-iitteraria, concor-
rendo cerca de 5 mil pessoas.

Occupou a tribuna em primeiro
lugar o engenheiro Sr. Lana y Sarto,
seguido pelos Srs. Saenz Cortês e
Hernandez, e Snra. Lana e Sarto que
discorreu brilhantemente e com alto
sentimento sobre o amor materno.

Distinctas damas e cavalheiros en-
cherara os intervallos com escolhidos
trechos de musica, sendo todos co-
bertos de applausos ao desempenha-
rem as tarefas de que se haviam en-
carregado.

Terminou a esplendida festa spirita

güir o feretra para o lugar do seu .
sepultamento, foi acommettido por
uma multidão de fanáticos, (pie tor-
nou necessário o emprego da força

publica para restabelecer-se a ordem.
Foi bellissima a missão de que

então se encarregou Monsenhor Grods-
chalk, bispo de Bosh. censut ando-as
e ensinando a suas ovelhas os princi-
pios,christãos de que ellas se haviam
esquecido.

Disse elle era sua pastoral:
«Caros irmãos. Minha alma en-

cheu-se de angustia ao saber do facto
de serem dirigidos grosseiros ultrages
aos restos mortaes de ura homem ve-
nerado por muitos títulos, pelo simples
facto de não haver elle em vida se-

guido a doutrina de Jesus de Naza-
reth. Esses actos escandalosos affií-

gem-rae bastante, pois foram uma
obra exclusiva, não só do = fieis da
igreja romana, como ainda de velhos
discípulos da escola dos religiosos e
religiosas de Tilburg. Será isso o
amor christão por esses mestres e
mestras ensinado aos seus discípulos ?

E' assim que elles compreheudem a
tolerância recoininendada por Jesus ?

E' assim que elles querem inspirar
respeito á religião, da parte dos que
professam outras crenças 1

Quando os contemporâneos de Cliris.
to queriam apedrejar á adultera, elle
lhes disse : Aquelle que for sem pec-
cado, lhe lance a primeira pedra. »
Hoje uns transviados apedrejam o
cadáver de um homem, cujas plantas,
certamente, elles não são dignos de
tocar, de um homem que em vida le-
vantou-se tanto por suas virtudes,que
nenhum de seus accusadores delle se
pode avisinhar.

Em rainha solicitude pelas almas
do meu rebanho, ordeno que no Do-
mingo 13 de Fevereiro, se façam pre-
ces propiciatorias,afim de merecermos
do ceu o perdão do mal que fizeram á
respeitável família israelita.

negromancia ha uma. cena categoria

de factos que, sem duvida alguma,

são produzidos pelos espiritos. Do qne
temos observado concluímos ;

1." Entre os phen iinenus em (pies-

tão, pondo de parte os qne rasqavèl-

mente podem at.tribuir-.se a impõstu-

ras, allucraações e exagerações, exis-

tem muitos de cuia realidade não se

pode duvidar sern violar todas as leis

de uma critica san.
2o Todas as Uieorías naturaes são

impotentes para dar desses factos uma

explicação satisfactoria, deixando

muitos delles inexplicáveis.
3" Estes últimos phenomenos, de-

vidos a uma intelligencia que não é o

homem, só podem ser explicados pela
intervenção dos espiritos, qualquer

que seja a categoria destes.»
4o Todos esses phenomenos podem

ser divididos em quatro classes:

os filhos da impostura, os explicáveis

pelas leis naturaes conhecidas, os que
são aiuda suppostos fora do alcance

dessas leis, mas que não exigem for-

çosainente a admissão de ihtelligeií-

cias invisíveis, e os que só podem ter

uma explicação racional ua interven-

ção dos espiritos. »
Piano piano se va lontang.

Hespanha.- La Solucion, de Ge-

rona,publicou o seguinte pensamento
de Camillo Flaramarion ;

«Todas as religiões tiveram sempre

por objecto e por ílm o conhecimento

da vida eterna. Nenhuma, comtudo,

poude dizer-nos até agora o que seja

essa vida eterna, nenhuma ensinar-

nos o que seja a vida actual, e em que
differe ou se relaciona esta com aquella;

o que seja Teria em que vivemos, e o

ceu para o qual se- dirigem nossas

vistas, buscando a solução do grande

problema.
A impotência de todas as religiões

antigas e modernas para explicar-nos

o systema do mundo moral,foi a causa

de, desanimada por seu silencio ou

suas ficções, a philosophia produzir a.

escola dos scepticos que não só duvi-

mas chegaram, exagerando, a negar*
a presença de Deus ua natureza e a:
iminortálidáde das almas íntéllec*
tuaes.

A nossa philosophia spirita,fundada
sobre a sirittiésis das sciencias positi-
vas e especialmente sobre as conse-

quencias metaphysioas da astronomia
moderna, é mais solida que outra

qualquer das religiões antigas, mais
bella que todos os outros sys-
temas philosophicos, mais fecunda

que qualquer outra das crenças ou
opiniões emittidasaté hoje pelo enten-
dimentò humano.

Nascida no silencio do estudo, a
nos>a doutrina, prospera e vai se aper-
feiçoando sem cessar, por uma ínter-

pretação cada vez mais desenvolvida
do conhecimento do universo. Ella
sobreviverá aos outros systemas theo-
logo-psycliologicos do passado,porque
observa a natureza, sem preoccupa-
ções, sem especulações e sem temor. »

Bélgica.—-Falleceu era Brüxèllas o
Sr. Augusto de Bassompierre, spirita
devotado, trabalhador da p, inteira
hora. Foi o fundador do primeiro
grupo spirita de Bruxellas e presL
dente da Confederação Belga.

Saudámos ao illustre viageiro que
deixou as sombras da vida terrena,

pelos brilhantes resplendores da vida
espiritual.

MUAIOIKASIOUM

Aqnellas pessoas que desejarem se
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-
sophica) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todos
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritisnín
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação econcordância com oSpiritismo.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
mundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na-
tu reza.

O que é o Spiritismo.

Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
que nos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontrara-se
na Li viraria Garn ier.

71, RUA DO OUVIDOR, 71

Dotrinai á joventude, para que te.
nbaraos nella verdadeiros christãos, | pairam da existência do mundo moral, Typ. do Reformador.
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ÉSXJPEtólfiiWE

H4ía sexta«feii*a,9» «8o ciorreii-
te. liaverA sessão adiniíais-
<s*jaí sim nara eleição da nova
direçtoeia, qne tem de h15b*b-
gir o« trabalhos da Federa-
cão Spirita Braacileira em
íhhv.

I*ede-se o eonipaB^eeinieaito
dos í°ivs. Soei os.

I^ão é peraniítido ò ingresso
de visitantes.

B*nra iaeilitai* a obra da
propagaaidu a Federação Spi-
rita Brasileira B'e'solven di-
iniiinir o preço da assigná-
tnra desta fóIÍia,rednaindo-p
a 5IOOO para « império e a
OSOOO para o estrangeiro.
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Um só ciiltò e nm só pastor

Depois de fundamente enraizado no
coração da maioria dos piivos da Ásia,

e como identifica Io com a sua vida

intellectual e moral, começa o bu-

dhisino aemprehender sua propagan-
da nas outras partes do mundo.

Ha pouco alguns missionari >s seus

fizeram uma viagem 
'á Europa.

onde a philosophia da velha Índia

ja tem se tornado bastante cunhe-
cida com os trabalhos incunçaveis
de illustres exploradores de differen-
tes nações. Agora tenta elle invadir a

grande Republica Americana.
Muitos acreditarão que.a huinaui-

dade retrograda, que os sectários do
christianisrao, abrindo os braços aos

propagadores do budhismo, recuam
no caminho do progresso. Nós vemos
antes nisso um signal dos tempos pre"
dictos pelo Christo, em que a huma-
nidade inteira formaria uma só fami-
lia, adorando a um mesmo Deus.

Sectários do christianismo!?... Onde
estão elles?0 que fizeram do ensino do
Mestre divino, áquelles que hoje se
intitulam continuadores dos seus após-
tolos

Terá Jesus por suas palavras, por
seus aetos, justificado essa intoleran-
cia, com que as seitas sabidas da re-
hgião por elle trazida ao mundo, se
procuram entredespedaçar ?

O ente supremo, essa fonte inesgo-
tavel de amor, justiça e misericórdia,
não foi por ellas substituído por ura
ser vingativo e inexorável, que con-
derana seus filhos a uma eternidade

de dores por faltas de um momento?
e tomada essa base, a moral pura do
christianismo poderá subsistir ?

O budhismo tambem prega (deva-
dos princípios moraes, e não merece
o ostracismo a que as seitas do chris-
tianismo desejam condeuinal-o.

E' nos Estados Unidos da America,
nesse paw da liberdade, onde tudo se
submette ao dbminia dá razão, que
elle devia apresentar-se agora para
ser estudado e profundamente anali-
sado, afim de ceder o que tenha de
bom á religião scientifica do futuro, e
receber ao mesmo tempo o que lhe
falta, para conduzirão seu destino os
povos que o professam.

E' alli, onde, despindo-sé dos dou-
rados farrapos com que o desfigura-
ram, o Christianismo do Christo re-
surge em toda a sua puríssima luz,
que todas as religiões que actual-
mente dividem o.s homens, parecem
ter concorrido, para da confrontação
dos seus ensinos elevar-se resplande-
conte a verdade, que tem de derra-
inar-se pelo mundo inteiro.

Alli onde não ha uma religião offi-
ciai, onde velhos preconceitos não le-
vantam uma barreira intransponível
entre os diversos cultos, a luta será
fácil e magestosa, e a verdade uuii8
depressa explendirá.

O verdadeiro christianismo não pode
receiar-sedessa luta; os preceitos mo-
raes do budhismo são os mesmos que
elle ensina; e, se na parte scientifica,
aquelle lhe vem fornecer as provas
da existência do perispirito,da trans-
migração das almas por difierentes
corpos, idéias pqr elle pregadas ha
tantos séculos ; este lhe vai fornecera
base única de toda moral, a idéia de
uma causa primeira, creadòra e erga-
msudoru do universo, de que os bu-
dhistas não tinham cuidado.

Do seio dessa luta, desse confronto
das theorias philosophico-religiosas,
repetimos, surgirá brilhante a reli-
gião do Christo expurgada dos en-
xertos que os homens lhe fizeram.

tltoiHti falia. Oiienmol-n

Como a b irboleta offuscada pela
luz gira-lhe eintorno, até queimar as
azas e cahir para morrer, Roma, des-
lumbrada pelos brilhos do poder tem-

poral, provoca o mundo a um con-
flicr.o que bale ser fitil sS a ella.

Mão lhe aproveitaram o.s ensinos
da historia; de liada serviu-lhe o
abalo e o descontentamento que pro-
vocou no seio do catholicismo a sua
funesta aberração de decretar ao seu
chefe tini attributo divino, a infalli-
bilidade que o próprio Christo não
consentiu que lho attribüissem.

Afastando-se dos princípios de mo-
deração, com que animou-nos tanto
nos coraeços do seu governo, Leão
Xílí exige hoje que. o papado read-

quira o poder temporal, sem pensar
que, além de com tal medida calcar
aos pés os ensinos de humildade do
mestre divino, isso vai provocar uma
lutaseria entre os novos da Itália,que

por nada consentirão nesse fracciona-
mento de seu paiz.

O papa pensou em abandonar Roma;
é os reis da Prússia e Gran-Bretanha
se apressaram eraofferecer-lhe,aquelle
vastos domínios no Wurtemberg, è
este a ilha de Malta, sob o protecto-
radoinglez.

tbolicos a. cremação dos cadáveres; e
depois aos juizes e officiaes ^o estade
civil o pronunciar o divorcio nos
paizes catholi cos;

De modo que devemos ceder aos
caprichos de Sua Santidade, em tudo
aquillo para o que so devem ser con-
sultados as cireumstancias physicas
de cada paiz. e o gênio e 03 costumes
de cada povo.

Ê quem nos afiança que nessas pro-
hibições teve a cúria outro fim, a não
ser o de experimentar a obediência de
seus sectários1, como ja aqui alguém
disse do alto da tribuna sagrada, que
se dava com o que refere-se ao jejum?

Sigamos, Senhores; o futuro dará
razão a quem a tem.

"o

Muito ganharia o mundo com a
aceitação de taes offerecimentos, visto

que assim se terminaria a luta secular
de catholicos e protestantes, pois
áquelles não haviam mais de buscar
offéhdèr a.seus protectores; e com o
tempo a intransigente cúria romana,

perdendo tudo com o prestigio dé
Roma. não seria mais que a corte, de
um pequeno principe som influencia
alguma nes destinos do mundo.

Por esse tempo, com certeza, se
havia de erguer em Roma um novo
chefe, que para sustentar-se tinha,
necessidade de fazer concessões ao

espirito moderno, com o que todos

ganhariam.
Mas os jesuítas, esses azas negras

do catholicismo, são muito finos, e

comprehenderam o que ia acontecer.
O papa resolveu não sahir de Roma»

(! pedir a protecção dos impérios ca-

tbolicos, para o fraccionainento da
Itália.

Que idéia de justiça têm esses ho-

meus !
Será justo que se obrigue ura povo

a alimentar em seu seio seu fatal ini-

migo de tantos séculos ?
Talvez que o desengano que o es-

pera em sua desarazoada pretenç.ão,
desfeche um golpe de morte no poder
dos intransigentes sectários do syl-

labus.
Para mostrar até que ponto vai o

seu desejo de domínio basta citarmos
u seguinte1, o papa interdisse aos ca-

Federação Spirita
BrazileÍB*a

SESSÃO EM 12 DE OUTUBRO

Foi dado para estudo o seguinte
thema:

Reparação ou prova, a encarnação
tem sempre por fim o progresso do
espirito; para isso, porém, é necessa-
rio que o encarnado possa julgar das
contrariedades que experimenta, e
dos soffrimentos por que passa.; assim
sendo, pergunta-se : O que lucra o
espirito do cretino e do louco de nas-
cença, quando não conhece as condi-

ções em que vive'? quando não pode
estudar seus defeitos para delles se
corrigir ?

The Jamaica, electrie
inessengei*

E' o titulo de um novo periódico
triiíensal dedicado ao estudo do elec-
tro-magnetismo, que acaba de ver a

lu/, na Jamaica, Orandes Antilhas.

Como elle próprio declara no seu
artigo prospecto, a psychologia será

o alvo de seus estudos, emprehendidos

por uma via rigorosamente scientifica.

Saudando ao illustre batalhador do

progresso, agradecemos-lhe a visita
e pedimos permuta"".

Assigna-seem Kingston (Jamaica)
a 1 s. 6 d. por anno, devendo toda a
correspondência ser dirigida ao Sr.
José Mayner.
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PAGAMENTO ADIANTA PO

Toda a correspondência deve ser di-
rígida a

A. I lias da Silva

120 ÉitiA HA CARIOCA 120

Os trabalhos de reconhecido interesse

geral serão publicados gratuitamente.

Densidade mediu «Ia terra

No nosso primeiro numero dc Junho
de 1884, tratando da Gravitação uni-
versai, publicámos umas formulas
simples e que sup pomos vantajosas na

pratica, para os que se dedicam ao
estudo da astronomia.

São tréz formulas que estabelecem
uma relação simples entre diversos
elementos das orbitas c da constitui-

ção intima dos planetas de um sys-
tema.

Dissemos então, e todos os trabalhos

que de alguns annos á esta parte a
respeito têm visto a luz da publici-
dade. também o dizem, que por ex-

periencias rigorosas Cavendish havia
achado o numero 5,48 para densi-
dade media da Terra, isto é que o
nosso planeta era cerca de 5 e meia
vezes mais pesado que ura volume
(Vagua das mesmas dimensões, na
temperatura de 4,1 graus centígrados
e sob a pressão baroraetrica de 7(5
centímetros.

Se, porém, as experiências foram
bem feitas, a conclusão, não tememos
de afnrmar, não é real, visto ser falso
o principio da attracção na razão di-
recta das massas, donde ella foi dedu-
zida, idéia que que já punha era du-
vida o grande Newton, seu primeiro
enuuciador.

As formulas supracitadas nos deram
para a densidade media do uosso pia-
neta o numero 1,0*1)1, que agora pre-
tendemos demonstrar ser a real.

Üs corpos da natureza compõem-su
todos de duas partes distihctas, par-
ticulas sólidas e fluidos, que enchem
os interstícios deixados por aquellas.
Se dous corpos tiverem os mesmos vo-
lumes e massas homogêneas, suas
densidades estarão na razão inversa
de suas riquezas fluidicas.

Se a massa de um mesmo corpo não
for homogênea, mas variar de densi-
dade do centro para a peripheria, a
sua riqueza tluidica também variará,

.....mas..»'ura?* razão inversa. .

E' neste ultimo caso que está o pia-
neta era que vivemos. Sabemos que a
attracção terrena cresce na razão iu-
versa dos quadrados das distancias ao
centro do planeta, e como a attrucçã-o

depende da riqueza tluidica, ti densi-
dade do planeta decrescerá na razão
direeta dos quadrados das distancias
ao mesmo centro.

Isto posto, suppouharaos um cone
muito .atilado, cuja densidade na base
seja de 2,5, densidade media das ma a»,
terias sólidas da crosta terrena, e que
essa densidade decresça na razão dire-
cta dos quadrados das distancias ao
vértice; se dividirmos u cuiie por um

grande numero de plenos parallelos
á base e equidistautes uns dos outros,
calcularmos os volumes, as massas o
as densidades de cada uma dessas
secçôes, e buscarmos depois a densi-
dade media do todo d"ellas. acharemos

que esta é igual a 1,032, densidade
da camada (pie se acha situada aos
0,7975 da altura do cone, a contar do
vértice.

Ora, nós podemos suppor todo o
globo terreno dividido em cones, cujos
vértices astejani todos uo centro e as
uases na perepheria, e imaginar caua
um dVIles dividido em muitas secções

por planos equidistautes uus dos ou-
tros o todos parallelos ao da base,
como fizemos acima, e calcular os vo-
lumes, densidade e massas de cada
uma cP essas secçôes. Acharemos para
<i densidade media de cada cone e,

portanto para a da Terra, o numero
1,(532, que vem confirmar o resultado
fornecido pela nossa formula.

Assim, além da sua racionalidade,
temos dous processos diversos para
demonstrar-nos, que as matérias do
interior do nosso planeta tem menor
densidade que as de sua crosta.

E. Quadros.

1'i'iilntlo experimental c lhe-
rapeutico do ttfiagnètisitio
K' o titulo de uma obra importante

que acaba de âppárèçér em Pariz,
publicada pelo Sr. Duville.

Seguindo o meihodo experimental,
o autor demonstra a unidade do priiir
cipio que se nos manifesta como mag-
netismo, électricidade, calorico, luz,
som, cores,etc; que uma força iden-
ticuinente modificada circula no corpo
humano, no dos anímaes, no dos ve-
íretaes e mesmo na natureza inaninia-

Um «g»ii>i<<i q.ne tiiio é louco!

Todos tém ouvido fállar do Sr.
Succi tornado celebre pelo meio, de

que dispõe,de passar longo tempo sem
se alimentar. Já tem feito 21 experi-
encias, e na ultima durou o seu jejum
de 18 de Agosto a 18 de Setembro.

A seu respeito escreve o Dr. Luigi
Bufa li nl, medico de Turim,o seguinte
no Jornal de Medicina e Pharmacia
de 25 de Setembro ultimo : «As con-
dições da experiência nada deixaram
a desejar sob o ponto de vista da vi-

gilancia medica, sendo Succi vigiado

por dous ou três membros da coininis-
são durante os 30 dias do seu jejum.

O experunentadur não apresenta
simptomá algum dos que çarácterisám
o hysterisino masculino; todos os seus
organs sensitivos funeciouam normal-
mente, e a sua sensibilidade geral.
examinada com o etliesiomefcro de
Weber, nada apresenta de anormal.

Exalta-se facilmente, quando se falia
do% seu segredo, mas nessa excitação
não se pode achar um symptoma mor-
bido.

Na sua família nunca se observa-
ram moléstias nervosas, e os que o
conhecera desde a infância, sem [ire o
consideraram como tendo o cérebro

perfeitamente equilibrado. Decidiu

pois a scíencia oficial. Succi não é um
louco.

Vejamos agora o que diz o periódico
Analli, de Itália, de 12 de"Setembro
ultimo:

«Succi, que se celebrisou em Roma
nos círculos Davisiani, é um spirita
áctivo e convicto.

Quando viajava em Zanzibar, acom'
panhava-o um negro devotado que,
cora o emprego de certas hervas,

B^uelo*. iiiediasuiiniDCOM

Uma família importante da nossa
sociedade, moradora em um dos arra-
baldes desta cidade, tendo ido passar
uns dias em casa de uma parehta que
morava próximo, mandou uma ma-
nhan abrir sua casa para arejal-a por
trez meninos a. ella pertencentes.

Emquaiito os dous menores se diri-
giam para o quintal, o mais velho
abriu uma porta que dava para o in-
terior da casa ; mas cerrou-a logo e
foi um pouco agitado juntar-se aos
seus irmãos, pôster visto no fundo da
sala a figura de um homem desconfie-
cido, que elle suppoz um ladrão, fal-
tando-lhe a coragem parti chamar
alguém.

Esteve elle ainda nesse estado de
ilidicisão, quando seu irmão menor
(pie nesse Ínterim havia desappareci-
do. voltou muito palíido, convidando
a se retirarem, porque, Ia em cima es-
tá vá um homem.

Esse menino contou que* querendo
abrir a porta,viu um homem euclinar
a fronte sobre a sua, como querendo
beijal-o.

O chefe da família, informado do
ocebrrido, foi a casa, e nada viu, nem
encontrou alteração alguma.

Informam-nos do seguinte facto de
mediunidade de effeitos physicasaeon-
tecido lia poucos annos em Angra dos
Reis:

Vivia abi um menino muito traqui.
nas, cujo pai para evitar que elle fi-
zesse alg-uina cousa donde lhe viesse
daintio, costumava fechal-o em um
quarto da sua habitação, guardando

salvou-o de uma enfermidade mortal. coinsigo a chave.
Esse servo fiel suecumbiu em uma

rixa, e Succi, desgostoso, voltou á
Itália cora suas hervas. Era tuna sessão
de spiritismo em Roma teve elle a
idea de evocar o espirito do seu clio-
rado companheiro, que obediente ac-
cudiu ao chamado. Diversos amigos de
Succi,que assistiam á sessão,afirmara
haver elle dahi se retirado iihuu estado

da; qué dous indivíduos obram sempre de excitação iiiquietànte. O espirito
um sobre outro como os iinans,produ- lhe havia"aconselhado, tivesse muito
/.indo attracção e calma ou repulsão .
e excitação. -Ém seu trabalho alta-! cuidado das hervas que lhe havia
mente scieiitifico fica demonstrado,
que todos as nossas moléstias se re-
duzeina ura simples desiquilibrio ner-
voso ou das forças vi taes ; havendo
umas vezes falta de energia, de força,
de excitação no desempenho das func-
ções: e outras vezes um excesso pelo
que a funcçào se desempenha com
uma rapidez desordenada.

E' uma obra digna de estudo e no
caso de prestar a todos importantes
serviços.

A' venda por 2 fs. na Librairie du
magnetisme, 5, boulevard du Temple,
Pariz.

Agradecemos o exemplar com que
fomos mimoseados.

dado, porque ellas lhe facultariam a
descoberta de um meio de supprimir
a fome.

Assim, com vistas aos nossos anta-
gonistas, dizemos : O Sr. Succi é spi-
rita e não é louco. A sciencia ofíicial
nos forneceu o meio de lavrar um
tento.

Todas as analogias que existem
entre a nossa Terra e os outros pia-
netas, são outros tantos argumentos
em favor da existência de seres vivos
na superfície destes.

Babinet.

Quando a alma humana sj concen-
tra e dobra-se sobre si mesma,fugindo
á influencia dos organs corporaes,

possue,por sua própria essência po-
tencml, alguma prenoçãõ das cousas
futuras.

Bacon.

Ficava com isso quieto; quando por
mais de uma ve/, lhe vieram chamar
liara ir ver seu filho, que elle ia en-
contrai- dormiudo, ora no ádro e ora
a traz da igreja ; sem lhe ser possível
explicar como isso se dava, quando a
porta conservava-se fechada, e a
chave estava com elle.

Um facto absolutamente idêntico,
informam-nos ter-se dado, ha alguns f
annos na villa de Albufeira em Portu"
gal, indo o pequeno prisioneiro ser
encontrado a grandes distancias.

O Evangelho nos oftérece ura facto
da mesma ordem ua sabida do após-
tolo Pedro da sua prisão, sem ser visto

pelos guardas, que tinham ordens se-
veras para vigial-o.

Nada ha nisso de sobrenatural, a
força invisível que pode levantar os
objectos pesados e mudal-os de lugar,
também pode fazer correr a lingueta
de uma fechadura, abrir e fechar uma

porta ; ella pode também ferir de ver-
tigem os assistentes, impedindo-os
de ver o que se passa.

O facto do menino de Angra dos
Reis ser sempre encontrado dormindo,
é uma prova de haver elle sido para
alli conduzido sem consciência do que
fazia, sob a influencia poderosa do
magnetismo espiritual.

4^, ,/«,,,..'"i' ¦•*'V, -1
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BOníib obsedado

Por acharmos de alta importância
traduzimos o seguinte artigo VEl Eco
Universal, de Barcellona.

«1*7 diílicil a muitos spiritas déspo-
jar-se dos maus hábitos (que adquiri-
ram, no seio das seitas a que perten-
ceram ; o exclusivisino, o anatliema
ou exeoinmiinhão, tão eui voga entre
os sectários, subsistem,ainda que com
um nome differente, entre os spiritas
que, enamorados de seus rsspectivos
centros, como podiam-ri'o estar das
igrejas de suas respectivas parochias;
servis ante seus presidentes ou chefes
de grupos, como podiam selo ante os
bispos, pastores ou vigários de suas
dioceses ou povos: e cada um mai.s
zeloso de suas theorias particulares
gratuitasuião vascillnm em qualificar
com sempre injustificável desprezo de
obsedado, a todo aquelle que, talvez
peios mesmos motivos ou por differen-

ças de concepção e apreciação, dis-
cortle das opiniões que lhe expõem,ou
censure os processos que não julga ac-
ceitaveis.

Se um acredita que o tempo que se

gasta em formular orações, seria me-
lhor empregado no estudo que lhe
viesse enriquecer a intelligeiicia cora
conhecimentos novos; ou cre que bus-
car as causas de seus desacertos e com-
batel-as para não ca li ir no abysmo á

que. conduzem as paixões, é mais lo-

gico que viver a orar ; se julga que
cada um é filho de suas obras e não
de suas orações;não poderá evitar que
certa classe de spiritas,sapientissimos
mestres na arte de julgar, diga logo
entre ai.' está obsedado.

Se um outro confi i tanto na effica
cia da oração que, não só em seus
apuros e infortúnios, como ainda ao
começar e terminar qualquer acto im-

portante da vida. ora a Deus, encon-
trando nesse procedimento a promessa
de um êxito feliz: se cré que a oração
influe no alli vio das nossas dores,
assim physicis co uo raoraes.es a tam-
bem obsedado,na opinião dos que não

pensam com elle.
Que um outro,de caracter onergico

e intransigente comsigo mesmo, bus-

que pôr em pratica: sem contempla-
ções, os ensinos que defende e pro-
paga ; muito contrariamente aos
vergonhosos e tímidos que não
ousam manifestar as suas idéias, de-
fendeudo as tão somente quando os
atacam em sua presença; sãc todos
uns obsedados, aquelle na opinião
destes, e estes na daquelle.

Para muitos espiritos, (e sentimos
que n'esse numero se achem alguns,
que pas°ain por illustrados.) basta
que alguns se opponham ás opiniões
preconcebidas de outros, seja sobre o
poder do magnetismo, de sua applica-
ção, da efficaciaou iuemcaeia da ora-
ção, do modo de dirigir as sessões
para obter melhores communicações,
do modo de propagar com melhores
resultados, e outros de talhes que não
cremos prudente enumerar, para que
esses e outros carreguem com o sam-
benito.

Não negam is a obsessão, mas tam-
bem não a cremes tão geral, como se
o suppõe, ouvindo as opiniões. Cora-
batemos e combateremos sempre com
todas as forcas e por todos os meios
lega es o modo artificjoso, o tom de
desprezo e a leviandade condemnavel
com que, com grave prejuiso do spi-
rii.ism i, que bem coraprehendido só
nos leva á indulgência e á tolerância,
para com os erros e extravios de nos-
sus irmãos, se procura despertar o
odioe o despreso que, dividirá os spi-
ritos em bandos inconciliáveis.

Quantas vezes, sem saber porque,
um spirito vê com estranheza diminui-
rem suas relações referente á doutri-
na, suas palavras serem ouvidas sem
interesse, seus planos serem recebidos
com exagerada prevenção: porque ai-
gueni singelosamente propalou que
elle estava obsedado, çreà ido assim
ao redor d'elle uma atmosphera, que
o fiz que o fujam, como de um .pes-
toado I

E qual a cauza ; umas vezes porque
a sua intelligeiicia muito acanhada
não ponde aceitar ensinos que iam
além da sua comprehens l1: outras
porque a sua intelligeiicia muito de-
senvolvida não se quiz sujeitar aos
moldes acanhados que lhe quizerarn
impor.

Quantas vezes não temos visto cha-
mar aos outros de obsedados, aquelles

que não tem a anctóriçladé para lati-
çar-lhe a primeira pedra I

Certamente, muito nos censurarão
por assim p iblicarmos as fraquezas e
vicios dos spiritas; mas não vemos
motivos para occuhal-os, porque o
spiritismo nãoéum partido que aspire
ao poder, nem unia religião que
pretenda o titulo de onTcíal.

A missão do spiritismo é melhorar
o indivíduo e a sociedade, pelo ni^do

que julgue m ii- eflicaz.
Guerra sem quartel aos vicios e

fraquezas dos spiritas, que com seus
extravios podem prejudicar ao dèsèn-
volvimento da doutrina.

Temos em casa o nosso mais temi-
vel inimigo.

Coinbatamol-u e destruamol-o.para

que a sciencia e a virtude occupem o
lugar desses vicios e erros,que acabam
sempre por desfeiar os mais bellos
ideiaes.

Tomás Montam'-;

Tlie World"« .tdvanee
Tliougkt

E' uma notável publicação spirita
que acaba de appareeer em Salem,
capital do Oregon (Est.dos Unidos/.

Toda a espécie humana só forma
unia familia, todas as nações uma só
republica, é o brilhante lema de fu-
tu.ro que escreve em sua bandeira.

i\.uiestradas as pennas colláboram
em sua redacção, toruando-o uma rica
mina <ie estudo para os que se dedicam
ao cultivo das sciencias.

Apparece todos os mezes, devendo
toda a correspondência ser dirigida
para Salem, capital do Oregoit n Pro
gressive Publishing Compang. Um
dollar por anuo.

Agradecemos os números que n-.s
foram remettidos.e pedimos permuta.

.}«!>; ieiaii*io

México.—Caminha desassomorada
a propaganda spirita nVsse paiz,
tendo á frente os euthusiastas adeptos
da nova doutrina bispo Elizondo, ge-
nerâl Cónzwlez e Alfun.so Desraé que
a despeito de todos os obstáculos qne
lhes antepõem o preponderante part -
do clerial, não eoiiduzindo-o ;i seu
elevado fim.

Estados Unidos.—Há cerca de 15
annos que o Snr. Pommeroy, redaetor
do Democrata, de Califórnia, profun-
(lamente convencido das verdades do
spiritismo por seus trabalhos com o
Dr. Slode, offereceu, primeiro 10:000
e depois 100:000 dollars, a quem
coiiseguis.-e produzir, por qualquer
meio, a não s,qx pelos mediunidade, o
phenomeno da escriptura directa,
como obtém o illustre médium ame-
riçano. Ninguém ousou aceitar o
repto.

Agora, com o fim de animar a in-
vestigacão, o Snr. John Allyn, tam-
bem na Califórnia, p.omette 1:000
libras a quem produzir o mesmo effei-
to, ou conseguir explical-o por outro
meio, a não ser pela intervenção dos
invisíveis.

E' um prêmio tentador, ma-nin-
gueni se apresenta. Entretanto, não
falta (piem diga (pie o Dr. Alade ó
um charlatão.

Antiluas.—Extrahirnosdo novo pe-
riodo da Jamaica — The Jamaica, ele
ctric messenger o seguinte,que nos pare-
ce interessante aos que se dedicam ao
estudo do magnetismo animal:

« Depois de mais de quinhentas
experiências feitas em homens, mu-
lheres e crianças, chegou o Snr. •!. .1.
Ilemmer ás seguintes conclusões, a
respeito da eletricidade animal:

l." O corpo humano posstie eletrici-
dãde, mas (dia não se mostra em todos
com a mesma força;e.era uns.ella é
positivae em outros negativa.

2." Na mesma pessoa ainda sua in-
tensidade, como a sua natureza, não
é permanente.

3." A electricidade natural do corpo
humano é positiva.

1." Ella se pode tornar negativa,
quando o corpo se resfria ou está mui-
to enfraquecido

5.° A mesma mudança se opera pelo
cioçaço do corpo.

0." Ainda, ella se dá nas emoções
rápidas e violentas.

7." Um prolongado exercício mental
augínentaa eletricidade positiva.

8 ° A eletricidade positiva do corpo
humano cresce no inverno e deini-
iiuein no verão.
Com as idéias modernas de não serem

as eletricidades positiva e negativa
mais que dons graus de condensação
de um so Unido, con chi i mos nós do

que diz acima o Snr. liemmer. que
o corpo humano possue sempre urna
certa porção de fluido elétrico livre,

que pode ser apreciada: que essa por
cão não é a mesma em todos os corpos,
e que no mesmo corpo ella ainda va-
ria nas circunstancias supramencio-
nadas.

La Nuem Aliança de Cuba. publica
o seguinte extracto do discurso de
Victor Hugo' sobre o ensino clerial;

¦c A lei do mundo material é o
equilíbrio; a do mundo moral aequi-
dade. Deus está no fundo de, tudo ;
não o esqueçamos e ensihamòl-p. sem-
pre a todos;* não haveria, .dignidade
alguma em viver, nem isso valeria
alguma cousa, se tudo em nó^ tivesse
de morrer, o que santifica o labor
e a.meni?a o trabilho, o que torna
o homem forte. bom. sábio, paci-
ente, benevolo, justo, humilde e

1 
grande, e juntamente digno da intel-

ligencia e da liberdade é ter diante
de si a perpetua visão de um inundo
melhor, irradiaudo-se através das tre-
vas d'esta vida-

Quanto a mim já que tecou-me fal-
lar n'est,e momento, e tão graves pa-
lavras tem de s.atíir de lábios tão
pouco autorisados, permitte-me di-
zel-o, proclama -o do alto d'esta tri-
biina: eu creio profundamente nesse
mundo, mil vezes mais real a meus
olhos que essa miserável chiinera, a
que chamamos vids ; n'esse mundo
que sem cessar tenho diante de meus
olhos, e no que creio com toda a força
da minha convicção, e que depois de
longas luctas áfanosos estudos e fortes
provas, tornou-se a certesa suprema
da minha rasão e o supremo consolo
de minh/almá.

iNGTATEaiiA.—La Via postiiume, de
Marselha, conta o seguinte exirahido
das Memórias de um medico, do Dr.
ITarissoii :

Foi elle chamado para ver um dos
seus clientes,homem sisudo e instrui-
do, cn a alteração impressionou-o
muito. Kstou muito agitado,disse-lhe
este buscando sorrir, por um aconte-
cimento extraordinário, que se acaba
de dar aqui. Não me acreditareis,pois
eu mesmo ainda não consegui persua-
dir-me; o entretanto eu vi.

Hontem á noite, depois de tomar
chá, havendo minha sobrinha se re-
colhido por se achar indisposta; eu
retirava-me para o meu laboratório,
como faço sempre antes de me ir deitar
encontrei ahi*, com grande assombro
meu. um cavalheiro trajando luto, e
tendo na mão uma vela que só lançava
em torno um fraco clarão.

Piquei estupefacto; e o estrangeiro,
parecendo não reparar em mim, fez o
o-iro do laboratório arranjando tudo,
com lessoa conhecedora do otrtcio.

Fu o vi tão distintamente como vos
estou vendo, mas era tal o meu medo
que não ousei interrompel-o.

Elle entrou no meu gabinete, des-
moinou meu telescópio a collocou-o na
caixa, bem como o meu chronoraetro
novo.

Derramou-me o tinteiro sobre as
cinzas, lançou-me as pennas ao fogo ;
depois avançou lentamente para mim,
fixou-me, sacudiu tristemente a ca-
beca. apagou sua velae sumiu-se.

Seu rosto pallido o triste não me
era desconhecido, e me fazia lembrar
os traços do celebre Boyie, como o
representam na gravura, que forma o
frontespicio do seu Tratado do aratmos-
plierico.

Era elle mesmo que me vinha ad-
vertir.para que me dispozesse a fechar

a minha loja.
É* um presagio de morte. »

Não acrediteis em visões, lhe disse
o doutor.

E' um presagio,retorquiu o enfermo
que vem ligar-se a outros.

Fu não mais tocarei nos itistrumeu-
tos que Boyle guardou.

Ao amanhecer do dia seguinte foi o
doutor chamado ás pressas para ir
aciidir ao mesmo cliente seu,que fora
atacado de uma paralisia, que poucos
dias depois levou-o á tumba.

Franca.—-0 Ante-Materialiste, esse

periódico spirita de Pariz, que, sob a

direcção do Sr. Réné Caillié, tem

prestado tão relevantes serviços á causa

da doutrina, acaba de adoptar um

novo titulo, e, pelo angmento de seu

formato, collÒcou-se em condições de

inelh >r sati-fazer ao sou desiderainm.

Desejamos á Revue des Haides Etu-

des a mesma brilhante carreira de sua

predecessora.
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A lftevelaçilo progressiva

POR ANDRÉ PEZZANI

(Conclusão)

Emquanto essa linha de conducta |
prevalecia na igreja christã e terrai-
nava pela condernnação de Origenes ;
venerandos doutores, pela igreja col-
locados no numero dos Santos, não
continuavam menos a sustentar a plu-
ralidade das existências o a não reali-
dade da condernnação eterna. E' S.
Clemente de Alexandria quem prega
a redempção universal dos homens
todos pelo Christo salvador, e brada
contra a suarestricção a um certo nu-
mero de privilegiados; elle diz que
creando os homens, Deus dispoz tudo,
conjuncto e detalhes, para a salvação
geral.

Depois é São (íregorio de Nysse que
nos diz que a alma iramortal tem uma
necessidade natural de ser curada e
purificada e que, se ella não o foi em
sua vida terrena, poderá sel-o em
suas vidas futuras e subsequentes.Eis
a pluralidade das existências ensina-
da claramente e em termos íormaes.

Mesmo em nossos dias encontramos
a preexistência e, portanto, as reen-
carnações approvadas nos mandamen-
tos de um bispo de França, o Sr. De
Montai, da diocese de Chartres, sobre
os negadores do peccado original, aos
quaes elle oppõe a crença nas vidas
anteriores da alma.

Para preparar a vinda do reinado
do Espirito era necessário que duas
verdades ficassem bem desenvolvidas:
a pluralidade dos mundos e a plurali-
dade das existências; devendo a pri-
meira preceder como servindo de base
á ultima.

Ella era ensinada nos Mysterios e
na Theologia secreta dos Judeus ; ella
o foi de novo por ura precursor imine-
diato de Copernico.

O mais importante é ver esse pre-
cursor, o mais approximado do tempo
de Copernico, professar uma muito
notável parte do seu systema á sombra
do Vaticano, que não só o tolera como
lhe pródiga toda sorte de animações
e recompensas.

Sim, cerca de meio século antes do
nascimento de Copernico é ura cardeal
romano quem escreve as palavras se-
guiutes:

« Ainda que o mundo não seja infi- '
nito, não podemos represental-o como
flnito, porque a aazão humana não
lhe pode determinar os limites; porque
assim como a Terra não pode occupar
o centro da creação, a esphera das j
estrellas fixas nelle não se acha tam-
bem.

Só Deus pôde occupar o centro do
mundo, vasta maquina cujo centro
está por toda parte e a circumfereucia
em parte nenhuma. Ora, Lão estando
a Terra no centro, poderá ella perma-
necer imtnovel, e ainda que suas di-
men soes sejam muito inferiores ás do
Sol, não devemos concluir que, por
isso, ella valha menos que elle.

Não temos ainda meios de saber se
seus habitantes são mais ou menos
nobres que o.s que vivem mais perto
do Sol ou nas outras estrellas. admi-
tido 4no os espaços sideraes não es-
tejam privados de habitantes.»

Assim pois : a idéia scientifica do
infinito, o movimento da Terra, e
mesmo a sua redondeza imperfeita, a
sua pouca importância material,a plu-
ralidade dos mundos, etc; nada falta
nessas poucas linhas de N:icolas de
Ousa.

Chegam emfim Copernico e tlalileu.
os verdade.ros vulgorisadorés dessas
idéias.

Eis como nm auetor moderno apre-
cia a grandeza das descobertas de
(ralileu :

« O que mais assustava no começo
era a necessidade de alargar-se a idéia
que se fazia das proporções do mundo.
Os cens estreitos abriram-se súbita-
mente, e deixaram apparecer uma

perspectiva e uma extensão incom-
mensurável. Estávamos acostumados
com um universo limitado; e de re-

pente vimos seus horisontes, pelo
gênio do homem, aiigiiientarem, re-
ctiarera e se estenderem ao infinito.

Desde o primeiro momento a igreja
romana não se sentiu com uma alma
assaz grande para encher o novo uni-
verso.

Imaginai o seu pasmo quando ou-
viu um homem annuuciar que a im-
mortalidade, a incorruptibilidade dos
céus era apenas um sonho da antigui-
dade, que tudo nessas regiões é su-
jeito a mudanças, a transformações
semelhantes ás que presenciamos no
nosso globo, que esses espaços não são
regidos por leis particulares e, de
algum modo, privilegiados ; em uma
palavra, que ahi eternamente novos
mundos e:igendratn-se, nascem, crês-
cem, corrompem-se e declinam I

Que abysmo abriu-se então ao pen-
sainento I

Não mais devíamos continuar a de-
ter-nos nos mundos passageiros como
o nosso;mas sim irmos mais longe,ele-
varmo-nos a pontos mais altos.

A alma da igreja, porém, estava
cançada de subir, e recusou aconipa-
nhor á sciencia além dos horisontes
visíveis. Que dizer pois da condição
nova da Terra no novo systema do
mundo ? »

A Terra não é mais o centro em
tomo do qual se exerça o movimento
dos céus; como os ouUos planetas,seus
irmãos, dos quaes a maioria a sobre,
puja em grandeza e era brilho, ella
faz a sua revolução ao redor do Sol,
que a conduz em seus raios de fogo,
pelo meio de um cortejo interminável
de estrellas, centros de outros tantos
systemas planetários, tantos que só
Deus os pode contar.

Não se nota que depois desta des-
coberta tudo mudou ? que neste dia
somente poude o homem coinpreheu-
der o conjuncto da creação ?

Que concluir de tudo isso?
Evidentemente a analogia do nosso

globo com os que rolam sobre as
nossas cabeças. Sé as condições são
idênticas, porque seus destinos serão
contrários ? O universo se povo i,crea-
turas infinitamente variadas se apre-
sentam, uma cadeia ininterroin-

pida se estabelece entre os mundos,
a ordem hierarchica se faz sentir,
a providencia e grandeza de Deus
tomam proporções incòm mensura-
veis, o mal se apaga o desapparcce
nos abysmos do infinito, o destino
do homem se achara ; seus de-
veres, sua missão, suas provas, os
soffrimentos da sua condição presente,
tudo se explica, tudo se emprelieiide;
uma luz viva se derrama sobre os mais
obscuros problemas, um canto do vou
se ergue, e o espirito humano palpita
ante o ineífavel presentimento de um
futuro glorioso e iuimortal.

Sim, todas essas conseqüências de-
manam de Galilev; estendendo-se á
ordem moral a revolução por elle
operada na ordem physica, fazendo
outros entre os philosophos o que elle
fez entre o.s sábios,

Tudo se prende na humanidade, e
a missão delles foi tão grande como a
s u a.

Assim como Graliléü tinha tido para
precursores Copernico e outros astro-
nomos mais humildes, assim a dou-
trica desses philosophos tinha sido

presentida e indicada por pensadorss
que emittiram vistas fragmentárias,
notavelmente Fontenelle que quiz
fazer mais que jogos de espirito em
suas conversas sobre a pluralidade dos
mundos; Carlos Bonuet em alguns
pedaços isolados de sua palingenesia
philosophica e de sua contemplação da
natureza ; Bal lanche em certos frag-
mentos, antes implícitos que forraaes,
da sua palingenesia social : de Bro-
tonne em uma passagem da sua civi-
lisação primitiva ; Delorrael nó capi-
tulo D" do seu grande período solar ;
Ficht era algumas paginas do seu
trabalho do destino do homem. Da-se
sempre isso: uma doutrina não se
apresenta sem ter sido preparada, sem
que. seus germens tenham sido seme-
ados no passado, sem que aos poucos
se tenha infiltrado nas ideis có.iiquis-
tando os direitos de burguezia, c pos-
sa ser proclamada verdadeira quando
se mestra.

Nós temos passado e dos melhores ;
são: Oiordano Bruno, os kabbalistas
Paracelso, Vanhelmont, Cardara, o
nãocompreheudido (iiiühenne Postei,
e um bando ;de illuminados que ha
viam recebido essa doutrina das auti-
gas tradições eucinadas nos Mysterios.
Resunamo-nos.

A verdade moral e espiritual da
segunda vinda do espirito, a plurali-
dade das existências foi ensinada nos
Mysterios, e depois estendeu-se, nt<r> os
uossos dias, ás sociedades secretas
d'elles sabidas, bem como aos herdei-
ros da doutrina kabbalista do Zohar
e do Sepher Jcsirah. Eutre os chris-
tãos os suecessores de origens prece-
deram-n'o era seu sentimento, se não
em suas palavras, á vista da ordem

de seus mestres e pedagogos quê, ira-
postos á infância como seus directo-
res, deviam oppriinir essas emoções
de uma outra idade, prematuras e
perigosas ao vulgo dos fieis-

Sempre houve porém, mesmo entro
o clero, ura núcleo de crentes e secta-
rios d-.éssa idéia magnífica de rehabi-
litaç.ão permittida o da progressão
das vidas no seio do infinito*

Hoje as sociedades que têtn sua ori -
gem antiga nos Mysterios, perderam
seu segredo e não o comprehendem
mais.

O.s Judeos kabbalistas e os christãos
origenistas guardam silencio e espe-
ram.

E; chegado o tempo da segunda
vinda, vai começar o reinado do Espi-
rito.

1'eiIMIIMlVIlto

Toda a nossa instrucção deve base-
ar-se no conhecimento de uós mesmos.

RepilÍamos sempre o pensamento
de sermos superiores aos outros. Não
é na arrogância que se manifesta o adi-
autaraento de uma alma.

La VA TER.

.MtillOIKANlftlJll

Aquellas pessoas que desejarem so
iniciar no conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allan-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo
sophicá) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi •
mental) contendo a theoria de todos
os generÒs de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral ) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação e concordância com o Spiritismo.

O 6'eo e o Inferno ou a justiça di-
viua segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
inundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (parte
scientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos da na
tireza.

O que é o Spiritismo.

Noções dementarei do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
quenos resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.
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A oIimcmníbo

0 estudo do spiritismo e do hypno-
tismo tirou toda a duvida, que podia
existir ainda sobre a existência da
alma,da força immorredoura.sensível?
intelligente e livre que, pelos organs
corporaes,se acha em constante rela-
ção com o inundo material que a en-
volve. •

Por esses estudos perdeu sua razão
de ser a idéia da escola materialista,
de ser a alma uma força secretada
pelo cérebro, sem que jamais deter-
minasse, qual a parte ou elemento do
encephalo que possuía tal faculdade
geradora.

Hoje os habitantes do mundo espi-
ritual entrando em relação comnosco,
vêm abrir um campoimmensoa vastas
e serias investigações, forueceudo-nos
meios para a resolução de muitos pro-
blemas que se reputava iusoluveis, e
explicando-nos a causa de certas en-
fermidades, com que a sciencia não
podia atinar.

Deixando o corpo carnal que lhe
servia de instrumento, o espirito con-
serva os sentimentos que o dominavam
na vida; manifestando-se-nos,ora com
uma grande elevação moral,possuidor
de notável desenvolvimento intellec-
tual e sempre disposto a praticar o
bem; ora ignorante e descuidado de
seu progresso, buscando prejudicar
aquelles que lhe foram desatYectos e,
muitas vezes,despertando em nós uma
invencível repulsão pela immorali-
dade que transpira de todos os seus
pensamentos.

Combinando os fluidos do seu pe-
rispirito com os do encarnado, como o
magnetisador humano, o espirito lhe
transmitte os seus pensamentos, sug-
gerindo-lhe idéias próprias dos senti-
mentos que o dominam.

E' uma perseguição formidável,
quando o espirito é mau e upega-se

ao encarnado, buscando influencial-o
em todos os seus acto.s.

Ja vimos um joven quasi louco
pela acção de um desses espiritos
sobre elle, entretanto, convém que o
digamos, eile não era spirita, nem
nada tinha lido a respeito. Seu ini-
migo invisível caprichava em estam-
par-lhe na mente a figura de quanta
mulher o infeliz encontrava, qualquer
que fosse a condição d'esta, désper-
tando-lhe sentimentos criminosos queo faziam andar desnorteado.

^ Quem podesse penetrar nos myste-
nos de suas passadas existências, quelição sublime ahi encontraria I Tudo
se prende, em nossas vidas successivas,
tudo tem sua causa no passado e suas
conseqüências no futuro.

Quantas vezes esses pobres perse-
guidos por uma força que o inundo
official teima em não querer reconhe-
cer, tem sido julgados loucos e, segre-
gados dasociedade,indo terminar seus
dias iuim cárcere de alienados ! En-
tretanto ura serio estudo das manias
dos intitulados doados podia, muitas
vezes, fazer couhecer a verdadeira
natureza do seus soffri mentos.

Como bem dizem Esquirol, Lelut,
Lurét, Georget e Ferrus, nem sempre
a loucura é acompanhada de lesão
orgânica ; ora, se ella proceder de
um vicio orgânico, seja este devido
a um defeito da constituição do corpo,
seja de alguma irregularidade no seu
funccionamento, a causa da pertur-
bação deve mostrar-se patente no
exame do cadáver do alienado. Nem
sempre, porém, sé observa isso ; o
organismo se apresenta perfeito, eá
origem do mal esconde-se ás vistas
perscrutadoras da sciencia.

O homem compõe-se de espirito e
corpo ; se a causa dos seus soffrimen-
tos não se encontra no corpo, só podeestar no espirito.

E" o conhecimento d'esses .estados
de alienação mental'um dos grandes
serviços que as mediunidades e a sei-
eucia spirita vieram, prestará medi-
chia ; o criminoso que invisível con-
tava com a iti punidade, vê-se desço-
berto, denunciado pelos médiuns, e
desesperado manifesta-se, fazendo
conhecer seus planos e, por tanto, os
meios de se os combater.

Não se açcuse de injustiça á força
que dirige os destinos do mundo, por
assim entregar-nos iudefezos á sanha
d'esses ferozes perseguidores ; não,

todos os nossos soffri mentos são con
seqüências do nossos actos nesta
mesma, ou em nossas vidas anteri-
ores ; todos elles são uma explicação
de faltas passadas, ou provas para
progredirmos lutando.

Nos momentos lúcidos, n'aqnelles
em que seus guias afastam o obsessor,
o encarnado pode pensar no triste
estado a que se acha reduzido, e tra-
tar de corregir-se para d'elle se
libertar-

E' preciso que nos convençamos
que a maldade é sempre filha do atrazo
e da ignorância, e portanto, que o
principal meio de afastar-se um ob-
sessor é instruil-o, fazer-lhe compre-
der que, na partida que elle está jo-
gando, compromette o seu futuro,
demora o seu progresso e prepara para
si mesmo uma vida de lagrimas e
acerbas dores-

Não são somente os que se dedicam
ao cultivo do spiritismo, que estão
sujeitos á obsessãombsedados existem
em todos as classes sociaes, no seio de
todas as seitas scientificas e religiosas.

Quantas vezes notamos que uma
pessoa cora quem convivíamos, se
transforma completamente no sentido
moral; e nós nos limitamos a dizer
que a desconhecemos, que ella soffreu
uma modificação inexplicável !

A influencia do* invisíveis sobre os
eucarnados é immensa, e convém ser
estudada a fundo, para ser utilisada
em proveito destes e daquelles.

Temos fé que o futuro cumprirá
essa obra ineritoria.

A nós cumpre para isso chamar a
attenção do homem do presente.

IFaeto BBB«MlflaBBÍBUÍCO

Em dias do anno de 1883, em um
grupo spirita que trabalhava nesta
Corte, á rua Bella de S. João, inani-
festou-se por um médium somnambulo
ura espirito, que os médiuns videntes
attestaram ser ura velho, de pequena
estatura,totalmente desconhecido.

Entre o evocador e o espirito por
intermédio dosomnarabulo empenhou-
se o seguinte dialogo :

Podemos saber o nome da pessoa
que nos procura ?—-Querem brincar?
Pois é possível que aqui alguém me
não conheça ?—Não te conhecemos, e
talvez estejas equivocado sobre o cen-
tro em que te achas.-—Cresci e enve-
lheci no Porto, não creio que alguém
ahi desconheça o velho F.-- Eis o teu

eq.iivoco;suppões-te uo Porto, quandote achas no Rio de Janeiro.-
Está bem; ja vejo que cahi no cen-
trodeumatropadotrocistasquaque-
rem divertir-se.

Não creias; somos amigos que, semconhecer-te, queremos fa,er-íe ura
beneficio. Poderá* di2er-nos a epoca(!in que nos achamos ?

Vocês não me parecem maus; bri-
cam; e eu quero ver onde desejara
chegar; estamos em Marco de 1841.

.Te illudes; tens aqui uma folha
diana (raostrou-sé-lhe um jornal dodia) e neila vez Rio de Janeiro 15 deOutubro de 1883.

Que importa isso ? Vocês são mag*.
cos, e me fazem ver 0 que *m
que eu veja.

Não te lembras de ter estado -ra-
vemente enfermo ?

Sim, muito enfermo; tive umasyn-
cope, estive algum tempo alheio a
tudo; ruas depois acordei completa-
mente bom, e nunca mais soffri de
cousa alguma.

E depois disso não notaste diferença
alguma nos teus amigos e parentes ?

Ah, sim; tocaram no essencial, e
quero que digam o que é isso. Depois
da minha moléstia tudo mudou; os
meus empregados ja uão me respei-'
tara, nem contam mais commigo;meu
filho dispõe de tudo, sem se importar
com o que lhe digo; e eu por rnais de
uma vez tenho estado resolvido a
mandar tudo para a rua, e a chamar
gente nova.

Erabaide, procurou-se convencel-o
deja não ser da terra; elle ria-se, e
dizia que queríamos brincar.

Pediu-se o auxilio dos protectores;
o os videntes attestaram que o espi-
rito recuava espantado, á vista de um
velho sacerdote, que se approximava
e lho tomava as mãos.

Depois de estarem junetos por ai-
gum tempo; disse o espirito pelo mo-
dium : « Estou confuso, vou pensar.Este sacerdote foi um amigo raeu,cura
da minha freguezia.inorto haja muitos
annos. Vou com elle e depois voltarei.
Pedi a Deus por mim. Indagou-se de
pessoas que tinham vivido no Porto,
e algumas disseram havel-o conhe-
cido muito, e que de facto elle tinha
fallecido em 1841.

E' um desses factos de perturbação,
que acompanha ao espirito depois da
morte, quando sua vida terrena foi
muito dominada pela idéia dos bens
mundanos.^
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8 trilhões de ieguas, que sesuppunha
vasia de estrellas; mas na qual se
movera muitas que, por sua pequenez
e pouco brilho, não lixaram a atten-
cão dos observadores, Entre ellas estão
larabda da Ursa Menor, mu do Boia-
deiro, beta da Águia, ró de Hercules
e deita da Ursa Menor,pi do BÒiadeiro
e alplia da Baleia; da primeira das

quaes a luz só nos chega depois de um

percurso de (3,5 mezes.

Conhecidas as distancias das estrel-

Ias, torna-se-nos simples, admittiudo

que cias tenham o mesmo brilho in-

trinseeo,o que só é uma approximação

! da realidade,determinar suas grande-
zas ienes )ela.s appaivntes, porque
estas ou exprimem uma realidade phy-
sica, ou são ura efteito das distancias.

I_r-ey.einlr.ro— a A
euwrcs.

C<eli narrant gloriam I>ei
Era geral, as estrellas da 1" gran-

deza se nos apresentara com um dia-

Contam que um antigo ministro da

igreja de Berlim, encontrando-se com

o celebre mathematico Eu.le.r, quei-
xara-se-lhe da indifferença, com que
o povo escutava-o, quando elle lhe

fallava dos ensinos da Bíblia: e que

por conselhos deste sábio,subindo elle

outra vez ao púlpito, entreteve seus

ouvintes com a descripção das bellezas

da creação, procurando demonstrar-
lhes a existência do poder creador

pela magnificência de sua obraraoni o

que enthusiasmados victoriaram-n o

com uma salva de palmas,o que muito
o escandalisou.

De facto, é na contemplação da na-

tureza que a nossa alma, esquecendo-
se dos tristes nadas que a magoara na

vida terrenal, se eleva ás regiões onde

a Divindade se lhe manifesta em toda

a sua imponente magestade.

Fixando esses mundos infindos, co-
lossaes espheras resplandecentes de

luz que, dirigidas por leis irrevoca-
veis e eternas, percorrem, era verti-

ginoso curso, as plagas illimitadas do
oceano aéreo que nos envolve; devas-
sando pelo pensamento as vidas desses
tantos systemas povoados de outras
humanidades, em infinitos graus de
adiantamento intellectual e moral,
ninguém deixará de extasiar-se ante
essa força inconcebível, que creou
essas leis tão sabias e preside á sua
fiel execução.

Que pasmosas distancias nos sepa-
ram desses esplendorosos soes 1 Ante
ellas a mais poderosa imaginação roja

por terra desanimada. São extensões

que a luz, com a sua velocidade cie
74:698 léguas por segundo, gasta
annos, centenas e milhares de annos
em percorrer. Assim o raio luminoso

que parte de Aldebaran, só chega a
nós depois de um lapso de tempo de
7:902 annos ; os que vem de
beta do Touro, de delta dos Gêmeos è
de zeta do Carangueijo, só nos im-
pressionam os organs visuaes 13:448,
21:752, e 37:687 anuos depois que
dellas partiram.

Entre o nosso Sol e a bella estrella
alpha do Centauro ha uma zona de

metro médio de 0,"2; ora o diâmetro
sob o qual vemos o nosso Sol é de

1:920"-, e se o suppozerraos recuado até
a distancia era (pie se acha a estrella,e
compararmos o diâmetro,que elle então
apresentaria, com O da estrella, tere-
mos a relação de suas grandezas;
assim veremos que o diâmetro de
alpha do Centauro é 24 vezes maior

que o do Sol; o de Arctur 171 vezes
e o de Aldebaran 55:982 vezes maior.

K' uma esphera cujo raio é cerca de
nove e meia vezes maior que a dis-
tancia do Sola Ne p tu no, o mais afãs-
tiido dos planetas do nossos systema.

Para melhor corapreliendermos essas
relações, façamos uraa comparação: se
suppozerraos a nossa Terra cora as
dimensões de uraa pequena cabeça de
alfinete, o Sol terá as de unia laranja,
alpha do Centauro as de uma esphe-
ra de 2,d metros de diâmetro, e Al-
debaran ás de um balão cujo diâmetro
sevk de 5,5 kilometros.

São grandezas que facilmente con-
fudde-se a fraca mente humana.

Das 125 estrellas cujas distancias
conhecemos, só uma: larabda da Ursa
menor é menor que o nosso Sol.

Que mundos, que variadissimos
systemas de soes menores e planetas
giram em torno des-es iraraerasos focos
de luz.

Que infinita diversidade de condi-
ções de vida, accommodadas as modi-
ficações sem conta dos graus de
progressos das humanidades que os
habitara?

E o homem terreno desvia o pen-
samento dè tanta grandeza, e deixa-se
arrastar na corrente impetuosa de
suas paixões brutaes, prendendb-se
cada vez mais ao cárcere infecto de
que devia procurar libertar-se pela
purificação do seu pensamento, pela
elevação do seu espirito, ua aspiração
da ventura, á que só suas boas obra?
lhe darão direito.

Homens lembrai-vos sempre desta
tão justa máxima do Christo: Nunca
façais aos outros; o que não quereis
que vos façam.Tende sempre presente
que, sé é possível illudirmos-nos uns
aos outros com uma falsa appareucia

de virtude ; nossos parentes, nossos
amigos do espaço, áquelles que nos

precederam na jornada para a vida
real, nos seguem, e lêem tudo o que
se passa era nossa mente.

Nada ha de oeeulto; não os escan-
dalisemos; póupòmos-llies esse des-

gosto, poupe mo.-,-n os dessa, vergonha.

Quem fere,será ferido,sè não hostil,
em suas outras vidas R' a lei de jus"
tira que infallivel.meq.te se tem de
cumprir-

Emquanto ferirmos aos nossüs ir-
mãos, accuraularemòs dividas que te-
remos de expiar ereparar, e nosso ae-
cesso será demorado, e o nosso arre-

peudiinénto será maior,

Temos muitos inimigos invisíveis,

ficai certos disso: são elles que nos

suggerem os maus pensamentos que
nos desviam do nosso fim. Lutemos
combatendo suas suggestões; busque-
mos veucel-uS pela caridade, e pela
praticadas virtudes christans.

A smggestíio liynnot iea

Com esta epigraphe o Sr. Charles
Fourcaulx, advogado em Pariz,publi-
cou um importante artigo no jornal
La Loi, em que faz serias considera-
ções sobre a suggestão hypnotica, no
ponto de vista judiciário e legal.

Da Revue Spirite de. Pariz, que
transcreveu esse artigo, extrahimos o
que contamos abaixo.

São ja bem conhecidos òs trabalhos
assíduos e de grande alcance scienti-
fico do Sr. Focachon, pharraaceutico
em Charmes-sur-Moselle, na investi-
gação e demonstração dos phenomenos
hypnoticos, para demorarmos-nos em
lhe fazer o elogio.

Tratemos do facto citado pelo Sr.
Fourcaulx, que estudava então com
o illustrado pharmaceutico.

Magnetisada a somnambula A,
disse-lhe o Sr. Fourcaulx que no dia
immediato, a tal hora, se introduzisse
furtivamente em casa do Sr.Focai-liou
e com todas as cautelas subtrahisse-
lhe um bracelete que se achava em
tal lugar, e lho trouxesse, de modo
que ninguém podesse suspeitai-p de
conniventejacrescentando que em caso
nenhum o denunciasse.

No dia seguinte, completamente
desperta, a joven executou tudo o que
lhe fora ordenado com uma poutuali-
dade admirável.

Nessa noite o Sr. Focachon fel-a
dormir, e travou com elle o seguiu te
dialogo:

irUoubaram-nie uni bracelete: deveis
conhecer o ladrão.— Come quereis que
eu o conheça? —Não podeis ignoral-o.
— Porque"?—-Porque estou certo que o
conheceis. Nomeai-o. — Não posso.—
Eu o quero, e vós sabeis que aqui só
ha uraa verdade.a rainha"—Pois"bem;
fui eu. — Não é possível.—Fui eu.—
Digo-vos que sois incapaz de praticar
ura acto desses. Alguém forçou-vos a
fazel-o v—- Não.—Eu não creio —Pois
bem; sim. -Quem foi esse alguém?—
Oh! Isso por nada vos direi. »

Apezar de todas as insistências uâo
foi pessivel fazel-a declarar o nome de

quem lhe suggenra a idéa.

Depois empenhou-se ainda o se-
rruintedialoi.ro: «Desejo vingar-me de
algüeth. Quereis vós me auxiliar : —
Já. —Sabeis que F. é meu inimigo.-—
Sim.—Poisjbem, vós o denunciareis.
Apènas"despertada/escrevereis ao juiz
de paz de Charmes, dizendo que aqui
vos aeeusarani do roubo de ura brace-
lete, mas que, sois iunoçentè, que o
culpado é F. e que vós o vistes com-
metter o roubo. — Mas isso é falso,pois
fui eu quem roubou o bracelete Não
importa. Vós eeerevereis isso.—Seja,
mas não é a verdade. —Sim. esta é a
verdade ; vós sois muito honesta para
roubar- Não fostes vós. Estaes ouviu-
do! — Bem, não fui eu.—Foi F. o la-
drão  Sim, foi elle.—-Bem, escreve-
reis ao juízo.»

Despertada, ella escreveu por si so
a seguinte carta, fechou-se, sellou-n,
e ia pol-a na [tosta, quando o Snr.
Focachon adormeceu-a de novo, e
tomou-lhe a carta, que ella julga ter
sesraido ao seu destino.

« Senhor Juiz Venho cumprir ura
dever. Esta manhau roubaram um
bracelete da casa do Snr. Focachon.
Accusaiii-me da auetoria desse crime,
mas juro-vos (pie é i.ma injustiça, cpie
ed estou innocente.

O ladrão é F. (poz o n une por ex-

tenso,.

Eis como o facto se passou. Elle
introduziu-se na casa, passando pela
porta da rua do Four, e .[apossou-se
cia jóia que se achava em um armário,
junto a uma janella. Euo vi. Guardou
o no bolso e partiu. Juro-vos que tudo
se passou, como vos declaro. Estou
disposto a compensai o perante a
justiça.

A.

Os termos em que foi escripto a
denuncia, não lhe foram suggeridos;
são puramente 

'delia.

A sciencia caminha, Cada dia novos
mysterios estão sendo desveradados,
compelindo aos directores das Socie-
edailes so aproveitassem das luzes
colhidas para dirigirem na ao cura-
primento do seu destino.

No facto acima narrado patenteia-
se-nos um grande perigo, contra o

qual nos devemos precaver; á vista
delle desaqparece toda a importância
da prova testemunhai.

O Snr. Fourchalx aconselha-como
medida preventiva a prohibicão da

pratica do hypnotismo. Não cremos
que com isso" se evite o mal; muito
mais quando a hypnotisação. pode ser
frita no segredo, longe das vistas
estranhas.

Para nós só ha ura meio de evitar-se
esse mal, e este está na instrucção e
moralisação da Sociedade.

E' preciso que cada um se compenetre
hera de que devemos evitar a pratica
do mal, não só por respeito aos outros

pelo modo do castigo, coraojprincipal-
mente por respeito a si mesmo.

Fuiraeça-se pela instrucçãojje mora-
lisação armas á consciência, para que
ei Ia'contenha cada um na senda do
dever.

Em uma sociedade moralisada nin-
o-uem lançara mão de ura tal meio
para prejudicar a seu semelhante.

Cumprimos o nosso dever chamando
á attenção pare o facto; compete aos
especialistas estudar os meios práticos
de prevenil-o.

'
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Sempre que pensamos na habitabili-
dade dos outros mundos que, em tur-
bilhões, percorrem os planos do infi-
nito, e nas condições de vida de suas
humanidades, entramos no calculo
com unia constante arbitraria, e a cujo
valor mula justifica, a qual vem alte-
rar-noso juizo e conduzir-nos com cer-
teza a conclusões errôneas : è a sup-
posição dc ter o ser racional e livre,o
homem de todos esses mundos a mesma
conformação orgânica do homem ter-
reno.

Porque hade ser assim ? Pelo facto
de ser essa forma a mais perfeita do
mundo em que nos achamos, não po-
dera a força creadora ter formado
outras, que escapou ainda á nossa
imaginação, e que estejam mais em
harmonia com os grau-; de adianta-
mento e as condições de vida desses
outros mundos ?

A densidade da matéria constitutiva
dos nossos corpos, a conformação dos
nossos organs nos privam de receber
certas impressões do meio em que
vivemos,que seriam para nós a fonte
de iufindas outras sensações, de que
ainda não nos é dado formar uma idea.
Assim, vemos que, quando as vibra-

ç ões do ether se effectuam entre os
limites de 30 e 70 mil por segundo,
temos as diversas impressões do som ;
se esses limites forem de GO e 70 bil-
liões de vibrações pnr-ssgimdo, expe-
rimentamog a sensação de calor ; e

quando no mesmo tempo se derem de
"400 a 900 billiões de vibrações, são os
nossos organs visuaes os só affectados»
e temos as diversas impressões de luz.

As fontes dessas impressões em
nossas relações com o mundo material
estão localisadas em cada um dos or-

gans, de modo que as vibrações so-
noras só nos impressionara como som

pelos organs da audição,as luminosas

pelas da visão, pois que sempre a vi-
bração mais forte destroe ou domina
totalmente o effeito da mais fraca.

Ora, abaixo do limite mínimo das
vibrações sonoras, entre o limite raa-
ximo destas eo mínimo dos caloriferos
e o máximo nestas e o mínimo dos que
nos impressionara á vista,como acima
do limite máximo das vibrações lurai-
nosas,ha um sem numero de outras que
nos escapam, por não dispòrmos de
organs próprios para aprecial-as.

Porque, pois, admittirmos que ás
humanidades dos mundos mais alta-
mente collocados do que o nosso, nas

quaes os corpos são muito menos ma-
teriaiisados, não possam ter mais sen-
sacões mais nerfeitas e em maior nu-
mero que as nossas? Porque acreditar-
mos que nos mundos inferiores, onde
impera a brutalidade da matéria,onde
os fluidos vital e nervoso, muito mais
densos, são menos impressionáveis,
tenha o homem as mesmas sensações

que nós ?
Se aquelles tora mais e estes menos

sensações, porque terão todos os mes-
mos orgaus senso ri aes que nós ? Não

Bfre/.efiuS».".:»
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haveria alli uma falta e aqui uma
superfluidade ?

A ser assim, com a falta de alguns
organs que possuímos, ou a juncçâo
de outros (pie nos faltam, a forma do
corpo humano não deve, ser a mesma
nos differehtes mundos.

Admimdo o^o preliminar, estu-
demos se é possível ser o nosso satei-
lite habitado.

A vida se nos manifesta por toda
parte com e.s uberanciaextrema;u'uinu
simples pedra, guó limo, nas cascas
das arvores, era todas tis partes do
corpo dos animaes, no fundo dos ma-
res e das fontes, no ar, na terra e no
togo novos seres surgem constante-
mente á vida, crescem, procream o
morrem; porque aceitarmos que um
corpo, ipte recebe do astro central do
seu systema caudalosas torrentes de
lu/., calor e magnetismo,seja condem-
nado a uma eterna esterilidade ?

Na Lua ha valles,altas montanhas,
fundas crateras extinetas, donde re-
suita uma grande variedade de climas
ém sua superfície. Ha poucos annos
ainda os telescópios ahi denunciaram
a existência de vulcões em igtiição,
que vieram banir-nos da mente a idéia
de ser ella um astro morto.

Buscam provas contra a habitabili-
dade do nosso satellite na idéia falsa
de ahi não haver ar nem água ; mas
ondea prova disso 1 Todos os corpos
da natureza exercem maior ou menor
attracção sobre o ambiente, formando
tuna capa gazoza -que os acomp-inha
em sua perigrinação atravez do es-
paço.

A attracção na superfície da Lua é
0,283 da terrena e, portanto, junto ao
corpo do astro deve ter sua atmos-
phera uma densidade 3,5 vezes menor
(pie a da nossa. Nesse ar tão rarefeito
as refracções dos raios solares sãò-hos
inapreciaveis, e por conseqüência ahi
não podemos observar os phenomenos
da aurora e do crepúsculo,

Quanto á água, a baixa tempera-
tur a da Lua nos diz, que ella ahi só
pode existir no estado de neve ou de
gelo. Podemos formar uma idéa ap-
proximada das condições de vida na
Lua, còmparandõ-a com as regiões
circumpolares do nosso planeta.

Pela pequena attracção do astro
em sua superfície, o corpo do homem
da Lua deve ter uma densidade cerca
de 4 vezes maior que a do nosso, esse
corpo deve ser pequeno, porque, por
seu peso exigiria ura grande esforço
para movel-o, se fosse de grandes di-
meusões, no que com facilidade se
esgotaria o fluido vital, ahi tão diífi-
cil de ser renovado.

Seus organs da visão devem ser
mais grosseiros que os nossos, aliás
não supportariara a acção continua da
luz reflectida nos vastos lençóes de
gelo e neve, que se estendem ua su-
pèrficie de sua morada. Sua seüsiuíli-
dade táctil também será inferior á
nossa, para poderem resistir às brus-
cas transições de temperatura, (pie
ahi se dão.

Em resumo,seus fluidos sendo mais
densos que os nossos, todas as irapres-
soes que lhes transmittem, são mais
limitadas.

A rarefação de sua atmosphera faz
que osselenitas fique privados dos im-
ponentes phenomenos da aurora e do
crepúsculo, que, nos aformoseiam tis
manhans e as tardes; em vez do inan-
to azul suave que tios envolve o fir-
má mente, seu céu se mostra sempre
negro recamado, de dia e de noite, de
estrellas fixas sem o brilho tremulo
das sointillacões.

O tempo em que o Sol se demora sobre
o horisoute de cada um de seus pontos,
correspondente a 13,5 dos nossos dias,
conservando-se oceulto durante um
tempo igual.

A grosseira materialidade de seu
corpo nos denuncia nesse homem gran-
de atrazo moral e intellectual.

da por diverso-; médiuns nossos
amigos do espaço nos tem falládo do
homem da Lua; e essas descripções,
dados por meios differentes, são mais
ou menos concordes, e combinam com
o que devia ser á vista de que a sei-
eheias ja pode prever sobre as con-
ções da vida no nosso satellite.

A ura dos nossos médiuns videntes
pintaram a figura desse homem,
como de um typo pequeno e reforçado
tendo o corpo todo, menos o rosto,
coberto de um pello semelhante á
hui do carneiro.

Quanto á forma e á flora dizem elles

q_iie,sa.assemelhara muito ás das nos-
sas zonas polares.

l*eiisaiiftcut<»K

A matéria se euibollcza ás nossas vis-
tas, quando perde seu aspecto material,
seu peso bruto, seus limites rigorosos e
sua grosseria; quan lo pela delicadeza
ctherea de suas formas e movimentos
ella se approxima da substancia espi-
ritual; é então que ella desperta em nós
os mais puros e doces afícetos e nos dá
uma pallida imagem do infinito.

Channing.

A Terra podo desmantelar-se, o espirito
escapará dc sua prisão de argilla; o
vento da tempestade pode dispersar as
cinzas do corpo, mas o eu espiríctual
durará eternamente.

E. Rf.nan.

Ogcnio do bem é o maior dos gênios;
c os actos de virtude são obras primas.

huscar o ideial na perfeição do seu
coração éa arte suprema.

Abhade Brocca.

flfífii fia«etio iiiediauifliiieo

Vivia aqui nesta Corte ura homem
de pouco mi nenhum cultivo intellec-
tual, masque por seu trabalho tinha
conseguido a abastança. Casado, viu
elle algum tempo depois sua mulher
começar a soffrer de um mal estranho,
com cuja origem a sciencia oficial
não podia atinar. Era um mal nervoso,
diziam, e disso não se sabia.

.Já muito se havia gastado inútil-
mente com o seu tratamento, quando
o marido convidou alguns spiritas

para ver o que era aquillo.

A causa do .soffrimento ficou logo
sabida; um espirito vingativo e mau
obsedava á pobre senhora, fazendo-a

praticar os maiores desatinos, Con-
vergiram então todos os esforços para
convencer a esse espirito perturbado
do mal que estava fazendo a si mesmo
e a uma irman sua.

Foi longa a luta, mas o espirito
obsessor se foi convencendo da verdado
do que lhe diziam; foi-se acalmando,
o. afinal um dia disse por um médium
somnambulo:

« Sei que estou comprometendo o
meu futuro, e vou afastar-me dessa
infeliz. Convém, porém, que eu lhes
diga, porque atormenteia. Viveu era

Hespanlra ura fidalgo rico de antiga

linhageno, que UIü dia. deslernbrado

pela belleza de uma pobre mulher de
origem plebéa, rompeu com todas as
conveniências sociaes, com todos os

prejuízos da nobreza, e elevou-a ate a
si fazendo-a sua esposa.

Pouco tempo depois sabeis o que
fez esta mulher ?

Trahiu aquelle que lhe havia sa-
crificado tudo; c quereis saber com

quem 
'? Com o seu próprio lacaio.

Ferido profundamente, o marido
assim aviltado não ponde resistir ao

golpe, nem punil-os ; falleceu.

Quantos annos vagou elle pelo es-

paço á procura dos culpados, não vos

posso dizer.

Afinal, porém, encontrou-os ja em
nova encarnação,jacom outros corpos,
e ligados como marido e mulher.

O fidalgo offendido fui eu;a mulher

é esta mesma porque tantos pedistes,
e o lacaio é o seu marido actual.))

Alguém dirá que escrevemos ura
romance. Nós, porém, só dizemos que
desse dia om diante a Senhora ficou
totalmente curada.

¦¦ 
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Brazil.— A* (ido passado no t.lie-
atro de S. José, em São Paulo, fez uma
brilhante conferência sobre o spiri-
tismo o nosso distincto confrade, o
illustrado Snr. Dr. Ramos Nogueira,
sendo calorosamente ãpplaudido por
varias vezes.

A 8 fez ainda outra conferência em
Santos, na mesma província, ante
numeroso e selecto audictorio, tomam
do para th ema a reencarnação.

Ao terminar o seu bello trabalho
ouviu do lado da rua repetidos gritos
fora o spiritismo, fôr a a reencarnação,

Felizmente houve logo ura solemne
protesto por parte dos presentes, e
cerca de 200 pessoas acompanharam
ao conferente até sua residência.

Saudámos de coração ao iucançavel
batalhador das idéias novas.

Estados Unidos. — Respondendo ao
Rev. Thomaz Ashcroft, de Chorley, o
British Medicai Journal, de Fevereiro
de 1:879, disse:

« E' uma questão de alto interesse,
e ja foi por algum tempo muito descu-
tida nos círculos profissionaes, e sobre
a qual poucos dados se tem procurado
accumular. »

« Já um illustre medico, alienista
de autoridade, avançou em uma pe-
quena ínonographia que os alienados
dos hospícios americanos, cuja erifer-
midade era attribuida ao spiritismo,
subiam a mil, se não a dezenas de
milhares. »

« Seria importante separar-se d'esse
numero aquelles, que perderam o
juizo por se entregarem ao spiritismo,
e os que enlouqueceram por ja terem
tendências para isso. »

« Para ter-inosuina base para esse
julgamento, cumpre-nos recorrer aos
relatórios dos últimos annos dos asy-
los de alienados dos Estados Unidos
nos quaes estão indicadas as causas
das alienações dos asylados. »

« Nos relatórios dos hospícios da
Virgínia, Wiconsin, New-York, Peu-
sylvania e Funton, acharemos que o
numero de loucos sobe o 14:550; e
delles só quatro perderam o juizo por
seentregarem ao estudo do spiritismo,
segundo as notas que lhes acompa-
nham os nomes. »

Um sacerdote de S. Luiz escreveu
o seguinto no Religio Plálosophical.
de Chicago: Não precisa que decli-
neis meu nome ; dizia apenas que um
sacerdote, que por vinte annos tem
occupado a tribuna sagrada, está
assombrado com os progressos que
vai fazendo o spiritismo; não só 11'este

paiz, como no mundo inteiro.
Elle se propaga mesmo dentro das

nossas igrejas. Seus adeptos sabiam
no começo de entre os infiéis e atlieus,
de modo que com razão se a qualifi-
cava de heresia ; hoje, porém, muitas
pessoas que concorrera ás igrejas
catholicas, acreditara nas manifesta-

ções spirítas, e antes abandonariam

o catholicismo que o spiritismo. A
igreja catholiea empreheudén unia
torto luta contra essa doutrina, mas
não poude vencei a.

Alguns catholicos, dos mais intel-
li gentes d'esta localidade e de outros
pontos,se contam entre os mais fervo-
rosos spirítas.

Não posso dizer como elles conci-
liam uma com a. outra crença, mas
buscam fazel-o; pelo menos são catho-
licos em publico, ao passo que no
intimo professara o spiritismo.

O mesmo se está dando com os me-
thódistas, presbiterianos, baptistas c
episcopaes; não havendo hoje uma
seita christan, que não apresente uns
laivos de spiritismo.

O Goldeu Gate, de São bTancisco
narra importantes factos de medi uni-
dade acontecidos na Califórnia com o
Dr. D. J. Staüsbury, que ja possuía
diversas medi unidades, e em quem
ultimamente desenvolveu-se a da
escriptura directa sobre ardosias.

O espirito que por elle se manifesta,
é o do celebre médium Carlos Forster-
ha pouco fallecido, e que assim conti-
nua em sua obra de propaganda.

Não é só sobre ardosia que o phe-
nomeno se produz em sua presença ;
ultimamente diante de pessoas respei-
taveis a Snra Oweui cortou um

pequeno disco de papel, e collocou-o
com um fragmento de i&pis dentro do
seu relógio; dado-0'signal, abriu-se
o relógio e leu-se sobre o disco o
seguinte : « Deus vos abençoe a todos
D. D. Owém.»

Nas ardosias eslava escripto :

« Caros amigos. Sou feliz em ter
encontrado ura médium, com o qual
posso continuar a minha obra ince-
tada na Terra.

Caulos Forster.

Franca.—Ü correspondente francez
do Medicai Presa, de 7 de Outubro,
commuiiicou-lhe ter sido apresentado
á academia de França um processo
importante, tendo por fim introduzir
na economia certos medicamentos por
meio da electricidade.

Baseia-se 110 seguinte: Quando uma
corrente electrica atravessa uma so-
lução salina, o sal é decomposto,indo
o metal ao polo negativo e o meta-
loide ao positivu.

Tratando do iodureto de potássio, o
autor applica a uma parte do corpo
nina pasta de algodão erabebida em
uma solução do iodureto e ahi applica
o polo negativo, ficando o positivo
collocado eni uma outra parte do
corpo. O iodo se separa da base e é
rapidamente derramado entre os te-
cidos do organismo, em busca do polo
posititivo. Varias curas importantes
ja têm sido operadas por esse processo,
a que o autor dá o nome de electndisis;
e que nos parece de alta importância,
por nelle evitar-se os inconvenientes
das absorpções pela via estomachica
e pelas injecçõeshypodermicas actual-
mente em pratica. Aqui ha mais pro-
balidades do agente therapeutico ir
livre de misturas com matérias es-
tranhas.

Hiísr.wiiA. — Conta o seguinte La
Solución de Gerona, de 15 de Outu-
bro ;

<( Em uma familia spiri ia desta
cidade adoeceu gravemente uma me-
nina de quatro annos de idade,escudo
chamado um facultativo, este exami-
nou-a e receitou-lhe como lhe pareceu
conveniente.

A's 10 horas da noite, quando lhe
quizeram dar a primeira colher do
remédio,a enferma cahiu como morta,
e ao mesmo tempo uma moca que ahi
estava, sob a acção de um poder ex-
tranlio, bradou horrorisada: Não lhe
deis isso, (jue a matais. Dai-lhé isso,
e indicou outro remédio. Seguiram-
lhe o conselho; a melhora começou
rápida.

Subiu, porém, de muito o espanto
de todos, quando, 110 dia iminediatu,
dizendo-se ao facultativo que não
tinham dado á enfermao seu remédio,
e elle exaininundo-a de novo. bradou:

« Foi a providencia. Eu me tinha
enganado.» luformaram-n'o então de
tudo; e elle receitou de novo e salvou
a menina. O orgulho não o cegou fe-
lizmente; e o bom-sehso lavra um
tento.

Bélgica.—Deixou a vida de rela-

ções, partindo para. junto dos amigos

que o esperavam no espaço, o Sr. A.
Dossaér, presidente do grupo spirita
De Rots e fundador da notável revista
deste nome. Por mais de vinte annos
com ardor iufatigavel conservou-se
sempre nas linhas avançadas dos pro-
pagadores do christianismo moderno;
á cuja causa sons serviços foram va-
liosissimos.

Partiu da torra, depois de uma pe-,
rigrinação de 75 annos, sem nella
deixar ura inimigo.

Que Deus o receba e illumine.

Inolaterua.— Ü Pall Mall Gazet-
te, de Londres, narra o seguinte, base-
ando-se 110 quo leu nos jornaas ameri-
canos.

Ha cerca de cinco semanas um

joven de Rochester, filho do Snr.
Leonardo Westeveer, foi repentina-
mente atacado de uma moléstia que
muito se assemelhava á doença de
S. Cuido, conservando-se por 15 mi-
nulos completamente paralysado dos
membros inferiores. Tornou depois a
si, não restando um só syniptona do
mal. Ao deitar-se, porém teve elle
um forte choque que lhe affectou
todos os músculos do corpo, pelo que
começou a dar gritos, que chama rara
todos os seus parentes á sua câmara.
Ahi ficaram todos espantados vendo
os inoveis se moverem por si sós,

acompanhando a iraisonp ás contrac-

ções do enfermo. Depois cessaram os
movimentos, mas ruidos estranhos e

pancadas se fizeram ouvir no forro e
nas paredes.

Os accessos continuaram; e a visi-
uhança acudiu curiosa, mas, não po-
Oendo explicar o facto, começou a
fallar de uma inystificação.

Vieram, porém, uma tarde, as pes-
soas mais notáveis do lugar com o fim
de testemunhar o facto; e ao manifes-
tar-se o accesso,viram as cadeiras da-
rem saltos e uma pesada mesa elevar-
se por mais de uma vez.

Os médicos declararam qúé o joven
não soffre de dança de S. (íuido nem
de epilepsia; que está se en fraque-
cetido muito, e ,'que morrerá inanido
se o mal continuar.

Os supersticiosos dizem que o rapaz
está com o diabo 110 corpo; e os spi-
ritas que elle é um médium de effeitos
physicos. Que differença ! Lá homens
respeitáveis foram testemunhar os
phenomehos, com o desejo sincero de
estudal-os, e vieram a publico con-
fossar o que viram: ao passo quo aqui
quando em São Paulo se deu um tácto
idêntico, apenas so moveram para ir
õbserval-o alguns estudantes, com o
fim de se divertirem.

Era sua obra Lelters to a Candid
Inquirir, diz o professor Cregory;

'(Estou convencido que o tratamento
da loucura não podei á ser eíflcaz,|em-
quanto o magnetismo animal não for
regularmente adraittido na pratica
dos hospitaes de alienados.Esteagente
não tem menor influencia sobre os
alienados que sobre as pessoas de
mente san; e acredito que essa enfer-
midade é, muitas vezes, a consequen-
cia de um desiquilibriò ou distribui-
ção do fluido do systema.

Aconselho, portanto, especialmente
aos médicos que usem do magnetismo,
com o que conseguirão inesperados
resultados.

MKíIOKANOIJÍM

Aquellas pessoas que desejarem so
iniciar 110 conhecimento da sciencia
Spirita devem seguidamente ler as
obras de Allau-Kardec constando da
relação que segue :

O Livro dos Espiritos (parte philo-sóphiça) contendo os princípios da
doutrina Spirita.

O Livro dos Médiuns (parte experi-
mental) contendo a theoria de todot;
os gêneros de manifestações spirítas.

O Evangelho segundo o Spiritismo
(parte moral) contendo a explicação
das máximas do Christo, sua appli-
cação econcordância cora oSpiritisrao.

O Ceo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo (parte dou-
trinaria) contendo numerosos exem-
pios sobre o estado dos espiritos no
inundo espiritual e na terra.

A Gênese, os milagres e as predi-
ções segundo o Spiritismo (partescientifica ) contendo a explicação das
leis que regem os phenomenos 

"da 
na-

tureza.
O que é o Spiritismo.
Noções elementares do Spiritismo.

Estas duas ultimas são uns pe-
qiieiios resumos da doutrina Spirita.

Todas estas obras acham-se verti-
das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Garnier.
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