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ASSIGNÀTURA ANNUAI
Brazil

PAGAMENTO ADIANTADO

\

5$000
PERIODHCO EVOM^IONISTA

«tó í; I IIIÉIÍM SFIMÍI lÉÉíiÉil
PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE

CaDA MEZ

ASSIGNÀTURA ANNUAL
Estrangeiro  68000

PAGAMENTO ADIANTADO

PÍJBLICA-SE NOS DIAS 1 E Í5 DE '.'
CADA MEZ

Toda a correspondência deve ser dirigida a -— F. A. XAVIER PINHEIRO — Rua do Regente r*. 19> 2o andar.

Aataao WIBE flSa^zâl — fiSSo «le Jaateia*o — 1$SM& —> .Bnaicir»

EXPEDIENTE

São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.
Na Cachoeira (provincia da Bahia), o

3r. Francisco Xavier Vieira Gomes.
Na cidade do Rio Grande do Sul,o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
¦beiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
.a Lavápés n.20. \
Em Campinas, o Sr. Silvino' Ribeiro,

rua Trese de Maio n. 47. . •„»
Em Campos, o Sr. Affonso Machado do

Faria, rua do Rosário n. 42 A.

s assignaturas deste periódico come-
m qualquer dia, e terminam sempre'Dezembro.

1890
í Êntràmos^ioitfnãarfiib quetermina
^p^^tíltima década do, áfeculo" deze-

nove. Sobre o já longo percuTo? de 1

annos de existência ininterrupta, tem

a palavra para sobre nós dizerem

todos, os que nos honram lendo-nos.

Em tal inquérito, acclarar-se-ão

muitos pontos* que* pacificarão nossa

consciência. Ver-se-a deitet$i*temos
ou nao satisfeito os compromissos to-

mados: periódico biménsal,^ a regula-

ridade de sua erítrega miedè-se, pela
,\ presteza com que nos esforçamos em

cumprir o dever ; jornal'de propagam
c\a,— mas sustentado excluâivamente

**por spiritas, tanto efeito para estes,

já satisfazendo:lhes a justa e natural

curiosidade com, av abundância de
"actos especiaes occorridos em todo o

rbe, jâ explicándo-òs ás luzes do spi-

itismo ; 'quanto é feito, por artigos

loutrinarios, para aqueiles5 que dese-

.vamos conquistar, materialistas ou es-

Diritualistas.
Naemergenciadasgrandes questões

ociaes que só são'resolvidas á luz dos
irincipiòs, dirão nossos juizes si nos

3mos esquecido de'ençaral-as como ds

íròllarios da. Base*, ae nrjssa philrj-

phia, cotejando-as com a'liberdade,

egualdade e a fraternidade, nossas

jais* alentadas, aspirações. Dirão si

ms temos esquecido da humanidade,
ior quem só devemos trabalhar, para

goisticamentenos firmarmos em trin-'

heiras que nos sejam pessoaes. Es-

uamos convencidos que de um tal in-

quérito advirá pat*a nós spiritas, q^e.-
•oro âsust' '*»cao *doEeformaãor bus-

,amos le' '^râade a todos os

cantos, a mais perfeita, a mais tran-
quilla, a mais serena paz de con-
sciencia.

Pois bem; 90 está nos confins de 89.
Quanto mais illumiuados forem os ho-
montes pelas conquistas do progresso,
tanto mais necessidade haverá de se
vitalisar o órgão de nossa doutrina
eminentemente progressista. Assim
pois, si até o anno que acaba de cahir
nos domínios do passado tivemos
sempre o apoio valioso de nossos con-
frades, é de presumir que elle será
em major escalla no anno que hoje
encetamos, e que tão auspicioso pro-
mette ser,porque elle suecede ao de 89.

Mantendo o Reformador, e fran-
queando ao publico uma bibliotheca,
em que elle se inicie nas altas ver-
dados do spiritisíno, crê'1" a Federação
Spirita Brasileira ter dado cum-
pnmento a melhor, parte de seu £ro-
gramraay -f * r?rr ?

Entretanto não o completou : effec-
tivamente em 1888 não houve confe-
rencias publicas. Razões que estão na
consciência de todos os spiritas, e que
não cabia nas forças da Federação re-
mover, foram a causa irremediável
então¦ de tal lacuna. E' de esperar,

porém, que era melhores tempos seja^

^cumprido o programma inteiro. *
Resta difígirmò-nos aos nossos col-

legas da imprensa spirita de todo o
mundo, que tão fraternalmente têm
mantido permuta òom o nosso insigni-
ficante órgão. Si hão foram elles,
impossibilitados tenariros sido de dar
aos nossos confrades do Brasil noticia
do movimento spirita pelo inundo.
E' no grandíssimo numero de jornaes
spiritas que, vem regularmente pro-
curar-nos ao Rio de Janeiro, que
vamos buscar auirnação para o pro-
segui mento da árdua tarefa em que
vamos empenhados.

A elles todos noásas mais fraternas

— 1%. 1*1

congratulações.

AVANTE!
*

Quando o pregador da Judéa abriu

primeiro os lábios de onde deslisou a
tríade — Liberdade, Egualdade, Fra-
ter nidade — não cogitou o mundo que.
tal conquista precisa-se da luta mil-
lenaria a que têm assistido centenas
de gerações.

Nenhum paiz dos velhos continen-

tes ha feito por completo tal con-
'qujstv. Si sua evidencia se affirma
em todos os corações e consciências,
ella entretanto não se corporificou in-
teiramente nas leis dos Estados. Em
muitds a Liberdade ganhou alguma
cousa. em alguns a Egualdade tam-
bem,j.em nenhum a -Fraternidade.
Mas, para que tão apoucado advento
tivesse sua aurora, quanto sangue.,
quanty* contenda fratricida !

Estft parte do planeta, porém, pa-
rece ;>*r o torrão abençoado, a Cha-
naan esperada, a pátria da luz.

¦'0 elemento dernoniácoido homem,
o seUv'.quinhão mesquinho, como que
se acanha, como que se retrahe ante
a prodigiosidade da natureza que o
cerca. Todas-as conquistas são pela
paz, e ellas se suecedem com a rapi-
dez do fusil; si ha. vertigens para o
abysmo, também as ha para a luz"] i

—'ãge -"jm-vüVtwSâcC -"-—íjttw -¦eiaa.-^íyivça-rlo
houvéramos herdado de nossos irmãos
da Franca de 1789, acabamos de con-

quistar entre flores em Maio de 1888 ;
desde então não houve mais nas terras
do Cruzeiro a nalávra*— escravidão.

A Egualdade — tiveraol-a também
em Novembro de 1889, çorn a serèni-
-dade de quem se reapossa de bens que
lhe foram sonegados : desde então
não houve mais famílias privile-
giadas."A 

Fraternidade — cúpula de todo o
edifício, alma mater de nossas crenças,'
alvo de nossas ambições, fito de nossos
sonhos, a Fraternidade nasceu um mez
depois de sua segunda irmã : desde
Dezembro de 1889 só serão estran-
geiros no Brazil aqueiles que o qui-
zerem. v

Isto eqüivale a dizer : nesta terra
todos são irmãos ;*ne.m iheolas privi-
-legiados, nem advenas excluídos !

Isto eqüivale a dizer i" toios somos
irmãos; eguaes onus,eguaes direitos 1

Isto eqüivale a dizer : ha no planeta
um canto sem fronteiras, uma terra
sera 'limites, 

pois que é alli a patriá
dos naturaes de todo o mundo.

Avante, Brazil, avante 1

.r-êú
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A Federação Spirita Brasileira, em
uni!' de suas sessGes, discuti mo ensino
de Allan-Kardec sobre o destino dos

quehnorrem em creança.

V

Diz o Livro dos Espiritos què esses
.-vieram áyterra completar uma exis-, \

tencia interrompida, e esta proposi-
çáó foi impugnada por alguus dis-
tinetos membros da Federação, à-
quem pareceu inevitável a theoria de
vidas supplementares.

Sem pretenção de fallar cx-ca*
thfíãra, entendemos que os impugna-
dores da doutrina do Mestre peccam
pofconsiderarem a questão pela lettra \. »|
e não pelo espirito. *

Effectivãmente, encarada à curta.**
duração de uma existência como com*
pleméuto do tempo que devia durar a
ànterior,^rnas não durou por 

'ter sido
.cortada áutes de tempo; encarada
a.^im é repugnante, porque nos indu^
a^'-1" que temos tempo marchado! de
dura • *

-, '•-% do
Mestrv.
íerepte ^.-rl;. „., - ^-^ s . -.-

A vida corporea é uin meio, o meio
de remir faltas pela espiação e de
fazer provas para o progresso do es-
pirito, sendo que o esseucial é a espia-
çãot; porque quem a fizer perfeita,
terá dado superior prova.

A vida corporea, pois, não tem
tempo marcado, é dada ao espirito
para aproveital-a bem ou mal, ou
perdel-a, segundo o uso que fizer de
seu livre arbitrio.

Se um espirito completar nella sua
expiação, não terá que voltar mais á
terra-

Se nada fizer voltará até que fa;a
tudo.

E se muito fizer, porém uão tudo,
terá ainda necessidade de vir ; mas
certamente uão precisará de tanto
tempo como o que'nada fez.

Ora, suppónha-se que* um espirito
remiu quasi todas as. culpas, e que
faltou-lhe tão pouco que bVsta-lhe,
para resgatar o que deixou*de remir,
a simples pena da reincaruação.,

Neste caso, não sendo preciso a
vida, porque a ultima culpa já foi re-
mida cora o nascimento, o espirito
nada mais tem. que fazer na terra.

Póde-se pois dizer que estas horas
de existência foram para completar
uma existência interrompida ; não
quanto ao tempo, como se deprehende
da lettra,, mas quanto á purificação,
como se deprehende do espirito.

Á expressão do Mestre parece-nos,
portanto, correctá, desde que seja eu*»
tendida em espirito.
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Em confirmação deste nosso cou--
ceito damos aqui coramlüiicaçáo.ydé
ura alto espirito desencarnado na pri-'
meira infância, a respeito de um iiew
irmão carnal, que desencarnou horas
depois de nascer. )

A communicação foi feita ao pai $e
um e de outro. f

« Mais uni qne, no centro onde veio,
completou sua missão na terra.

« Mais uma andorinha, desgarrada
no espaço, que veiovcoustniír seu
ninho á beira de teu telhado, onde
ernpluinou e d'onde d í-p:endeu o y0.5J
rápido e seguro 'para a região .onde-
vissem, os espíritos que praticam, o

-bem, pelo qual recebem hoje a re-

compensa.
« Feliz ávesiuha, que não- soffreu

; nem mesmo conheceu as contrarie-
dádes da vida, e pie nessas hora-; tão

curtas acabou de purgar todas as

suas faltas 1

« Béradicto seja.o Senhor

í *

I ;. ¦** ,
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, í « Da grande fymiha humana em

provação na terra, chegam a- toda

hora, a todo o momento, extraviados
*f«

e exilados, que se recolhem á sua ver-

(ladeira pairíá,

aos a maior vigilância porque nao
entrasse senão confrades nossos.

/ Esta. balela prestou-nos um assig-,
tialado serviço: a imprensa, excitada
pela' curiosidade, veio a nós, e o
exame nos foi favorável, porque dous
periódicos francezes^p Temps e o Jour-
nal des Debals fizeram menção dé
nossas sessões em termos cühvé'-"
hientés.

.Só uma ousa surprehetideu os re-
dactores : o numero de bailas mulhe-
res que nos ajudam com seu côúçhrso
e com suas luzes.

E" um elogio para agradecermos,
visto que a mulher está sempre na
primeira linha, onde quer que haja-
mister de salvar a .sociedade 

'pela

r moral ou pelo sacrifício.
Portanto, senhores da imprensa,

•'tomae o trabalho de prestar-nos um
pouco de attenção e vereis que uma
mesa que gira conduz muitas vezes-.,
seus adeptos a sacrificar tempo e di-,
uheiro ao allivio das misérias hu-

, .nanas, ao envez do orador que prega.
• o nada, o qual não pode. logicamente
Conduzir seus ouvintes senão a duas

! conseqüências ; ao suicídio se lerem'
ricos, au roubo se forem pobres.

Sim; Nós cremos na mimortalli-
'dade da alma,.cremos que pude-se

communicar com os que oham-.y;nns
mor! os, para demonstrai nao

com a biü'a«em ¦'de,

suas obras- de seus soiVrimeni is, a

o com discussões meta-
oiy.sicas, que nada provam ; não. nos_ -Vperdemus t.einp

i

com argumentos mais ouP

receberem, alegres, o seu salário. j
y«.Réesbetílt&rmÊ&àmo amigos e "ifc.

,"que lia
ade

h

inaos
tara- para a v

7 «fc-

muito forari. e hr
* .. -

da sn'oiy'

ca? de que
crean-

nicáçaotrata a com
supra, vieram á vida para comple-
tarem a anterior existência, não

quanto ao tempo, mas quanto á ex-

piacão. *
Temos ahi, pois, uma prova ^expe-

rimental da verdade -do ensino do
AT tMestre. *-

O o n g i* e s s o fiaiern acionai

t;,x ..;¦¦¦•
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S|»irita c Es|íiiràtiialista

RELA.TORIO DO SEC SETÀ-RIO GERAL

Senhoras e Senhores. O Congresso
Spirita e Espiritualista Internacional^
honrou-me com o encargo dé dar-vos
Uin resumo geral de seus trabalhos. ;

" Em rápido relatório dar-vos-hei uma
idéa suecinta do que foi elle e do smir
alcance scientifico,qdiilo3opjaico e so-
ciai, e de suas conclusões.

O Congresso perante a. imprensa. —
Pòdereis fazer idéa do effej-tó qu$, ha
quinze ahnps passados, prcftlndu oau-
núncio de tiiu congresso spirita ?

Não se encontrariam no diccjohario
bastantes,«epithetos jocosos para se
jogarem aos membros de tal co\-
gresso nem faltaria;n inveeiivas cou-
tra esses audaciosos.

Hoje é notável a muúVanç i !
Noãsa reunião produziu o que pi-

dia-se esperar, nosso nutuero, mais
que qualquer argumento philoso-
phico, obrigou a reflectir, e se |emos*
sido atacados, devemos confessar que
não foi com o sarcasmo de outros1
tempos e somente pou queigvgive na
mais completa igu íraueda de lübssa
•"doutrinado do rim que nos temos qird-
posto.

;? Alguna periódicos 
'reproduziram

uma^balela, não sei pnde bebida, 4«
que somos desconÜados etanto receia

gastamos
menos lógicos.

Vós negues o pode.r dq raciocínio,
senhores da sciencia (dlicial, não acre-
ditaes senão no fado. .

Pois bem ; 'ü'ós vamos arrancar-vos
das maus essa lanterna, de que jul-
gáes ter o privilegio, e á sua. luz,
mostrar-vos-hemos uma apparição,,
que deixa as pegadas em um regis-
ira!br meenanico, que grava-a em
u in yf\> Uica., s.etts ixtíi*.-. '^-~^4t

pm'dereis descarte o pretexto para
gritar a milhões de serei raciouaes :
ali uci nados 1

Tereis de descobrir outros expe-
clientes.
.. Deixemos .porém estas questões
para quando Õccuparniomo*s dos tra- .
oajho^ dal^hçomihisáões, e passemos a

".dar^jjuta," d^ nossa, reunião, do nu-
mero e dq; /epresentaçtld dos nossos,

¦¦ delegftdos.,"
O CongreéSo em-si>mesmo. —Autos-

yde emunerarmos os uiiuitos viventes
qne nós ajudaram, permitti que me
desobrigue de utn^de.tter, qde |CoR-
sidero' sagrado, ,a. respeito de7 pin

¦ morto.
Julgo não une enganar airirmando

que a grande» maioria do Omigresso
foi levada a oeeupar-so de" cartas
questões, pela iníiueneia modiata ou^
iinmediata do fundador do Spiritismo
philosuphico —..AUan Kardec.

Rendo homenagem a esse nobre es-
pinto, è CoiüHanto maioji" ímparcicilí-.
dade, quanio represento aqui a au-

, i g i i s (i,i &$e i ;*è o cc •, i). i a e ti i o «o Spi ri -
íasújó. í ' 

,
JJ, .K. -**:¦ ,¦'¦.?¦¦ "

Saudo neile, o' divuloador de uma
sublime dorfirimi ü sauio^/vosso 

*pri-

metro apóstolo que venero, -e estou

7.': 
*#ÉKkM l .

certo ,uue ninguém, acredite joif"4não
nas doutr.inas de -Alian Kardüo^ va-'ctllará.' era unir-se íiinini nesta -sau-
dação'', que deverapà ^a todos que ^tem
sabido sacridear-se por jima idé;.u
chama-se,'Àtfsuier ou. Alhm Kardec

Satisfeito este" deveV, ífesta-iué dôs-
empeuhar-ihe de -uma tarefa bem'"
dijíLeií : a de.ihosfrar a. força reaí de

^hossjO:movimento, euuThèrãiido ;*vs a"i'^
versas .escuias que tomaram "part^ no
Gon^gresso, e' os distiuctos delegados
quê elevaram as*nos:áV,s discussões-ás,
alturas de^um ensino scieutiticj, phi-,
losophico' é social

escola Swedeuborgeniana,. o Magne-
tismo e a Maçoneria.

• A extensa"lista desses' delegados
prova a importância que já tem nossas
idéas, e eu penso que ouvir-se-ha com
prazer repetir qs nomes daquelles
que tendes acclainado e appluudido.

(Jtmhecidos vos são nossos presi-
dentes honorários. Bem sabeís quão
grandes serviços ha prestado á causa
espiritualista a directora da .\urora,
a Sra. ütiqiíezá de Pomar, com soas
obras e sua revista.

0 que dizeis do profundo e conven-
cido philosopho, dò eminente eserip-
tor da Religião Leiga, Carlos Fauveiy
para râqsírar-vbs quanto merece este
pensador e escriptor 1 Só vos posso
dizer que' o tendes ouvido, e que
vossas exclamações melhor que todas
as minhas palavras respondem á
minha pergunta.

Quanto ao nosso querido defensor o
campeão de ha longo tempo de nossas
idéas contra o materialismo, o autor
das Cousas do outro mundo, dos Gran-
deé-mgslerius, e de tantos outros livros
que havéis lido — EügèhiÒ Nus, bem
ü""cuuheceis e seria uma temeridade
da minha parte querer falia? delle
diante de quero o ama e admira.

Taes são os eminentes presidentes
que o Congresso collocou adiante de
si como signos vivos da grandeza das
idéas que couta suste.ítur. Üeixai-me
dizer do nosso presidente eíf:ciivo.

Júlio Lermina não é spirita, como
sabeis.

A immortalidade da aluía e as re-
lações com os mortos são problemas
ainda não resolvidos para elle.

E', porém, inimigo de toda a pre-
òc$u'páçj.o 'j;Je tolha o vôj do pensai
m.m;* liuniainj.

ie Vos annunciaesy disse-me, phe-
nomènos qire apresentam todo o rigor
scien ti dco1-que se pode exigir-, não

lhes uaes. Pois bem ; para mostrar a
todos que ninguém pode deixar de
inclinar-se ante a verdade experi-
mental, quaesquer que possam ser as
conseqüências ; aceito a honra.de di-
rígir vossos tivabalhos.'í#Qtiòro provar
assim que eu,*hvre,pênsador, uã ver-
dadeira accepção da palavra, não me
recéío das preoecupabdes ridículas,
invocadas pelas academhfe e [íelas
ig1'ejas, para iinpeáirem que a ver-

*daüé4se 
produza. »

*Eis 
porque .penso^er interprete de

todos 'vós damlb*graças tíÜulio Ler-
mina pelo serviço que prestou á nos&a_
causaYcom sua presença eiítre nós,
quando não tíartroipa de nossa's idéas.

, (Continua) »t

A -'¦'oencanu.eaii e a lei do* 
^ .progresso, . . V

' *' :• S/

Todo o Jiómein é. sujeito á morte. •'
.0 Spiritismo prova" experimental-

mente a sobrevivência de nosso tier, e7
conlirma, de uma mauejra peremp-
toria, essa verdade entrevista por'
quasi todos os grandüs, pensadores'.

já.antes a ^bil.osophia tinha espe-;
culativaineníechegado ao mesino ce-
sulíãdo ; porém, 

"silas 
provas, mais

subiis o niunoS positivas, davam en-'
.trada á*'yaria"s objecções, que b facto
brutal, a. demonstração material dá''
.existência dos invisíveis, dissipam
acfualmente, á não sei1 mais possível
qualquerTeplica.

Firmado este ponto,>. pode-se per-
giibtaYv qual & a natureza da.exis-.
teüçia que se segue á inorte-?.:, Y ¦

Ê' indefinida f Se tíão ; q*ual ô sua1

mos nossos adversários, que exer-i entre, 
'""-a Theosuphia, a Kabala, a

dura.ção l He tem fim-'/; é"»o nada ou a
AJéin do Spiritismo, representado j aurora,de,uma*noviC existência,, o que,"ys 

qs seus ramos, ém tüda.f tis j se Giicüiitra;no fíin "?'
icblas,*tiveijiam represe ti tal tes | Se ha uma nova'existência ; o que

é"ellu? -' 7, 
'

em tod
suas tii>

Pode-se levar ao infinito este cyclo
de questões.

Vejamos, entretanto, sé podemos
esclarecer um pouco a matéria.

Na terra,agrupam-se os que tem as:
mesmas áspiraçõeá, lei muito natural
àosimilia simüibiis,que dispensa qual-
quer demonstração.

Não deve pois, causar admiração
qué se dê o mesmo plienoineno na
existência que se segue á da terra,
como o denunciam os factos médium-
nimicos.

No espaço, as affihidades do peris-
pirito arrastam fatalmente a alma
para o grupo de espíritos, cujas dis-
posições moraes são semelhantes ás
suas.

Esses grupos augmentam constan-
temente pela chegada de novos cou-
tingentes, até que chegueo dia era que
sejam attrahidos á orbita, de um
mundo em relação com suas aspira-
ções moraes.

Desse dia a uma reencarnação pouco
tempo vae.

Górno sé vé, não se pôde ai mittir.
que o espirito, pelo menos o que es:á
completamente libertado da induen-
cia material, escolha o momento de
sua reencarnação, que é.,fatal. 1

Tudo isto refere-se aos' espíritos que
ainda tem .dependências da matéria ;
porque é claro que os libertados dessa
influencia, não soffrendo a acção ma-
teria 1 dos fluidos,escapam mais longo
tempo ou'indefinidamente, á lei da
reencarnação. ,

As leis da natureza são invariáveis
e pois vejamos o que é feito do animal
pela morte.

Já anteriormente demonstramos :
que o animal (leve. ter uuia alma, que
desencarna no momento da morte ; se,
porém, só attender-se ao que aqui dis-
semos, ver-se-hh ftjÃe, n^o animal,
sendo preddininauteá, para não dizer
aXcLusÍvas, '»S vteodo"»;-- ^Z^rrk'^^*
a ,reenenjáaçãú deve ser iinmediata.'
ou em curto prazo.

Areencarnação, segundo os spiritas.
faz-se muiias vezes no mesmo globo,e, segundo os theosophistas, faz-se eih
globo differente.

Esta 'questão não tem* grande im-
portancia, porque o que importa é
saher amiiLureza da vida que se pre-
para depãis íafmorte.

As'obras* praticadas na* existência
corpo rea, sã» effeitos qfie^tornam-se^causas? e determinarão ate condições
da futura existências *

t Isto^mplicâ-i* fytajidade, que não é,•peuáera^etnijjra o contrario", eontradic-
toria corii o ltvre arbítrio. r*v , 

"
üm.po]pjí>hem interessante fai4a dé-

terminar : \ a ,'•A np:vá*íxisteflbia será^melhor^que
a precedente ? HaVérá progresso ? Íi£-
còiitestavêiniente. }

No período dá;desencarnabão,. o es-
pirito po^erársérerleetir, fan^ar uma
vista retrospectiva sobre a vida qj>e.deix.o..u,YB tomar seriasresoluçpe^para'

.a"nova existência ..¦'> ^V
Istoq)ódé influir nas condições deéta.:*

y Tusensivelmente tocamos üa grande"-.lei do,progresso. ¦''. v ¦'y
Uina lei,devê ser gerai é. compre-

•hepsi va de tpd^o^ casos' particulares.
Entretanto,^ os-esphdtos atrazadosj"mãos, 

que hão'»quererax avançar, pa'
jèeem escapar á^teiídoi^rogresso.

, Não ha tah^Slá ps.atrazados nãc
avançam ua» erraticidade, onde a mau

t longa dfemora ser^lhe^iia i ri útil ; alr' 
vem, em seií soçeorro ?j' attracção de
suai;, tendências materiaes para a" recu-
carnação, em prjizo curtissírao.

E, reencirruados, queiuam ou não
faf-se-ha nelles -o progresso.

Começam como a cera, qne aceita
.todo o çunhb que lhes imprimem seus
educadores, e a educação deixa im-
puessões que* nunca se apagam.

J.á vau uisto, uia,princin«o ,I,} rae.
lhoraraeilio/àl, puog.r^ ^bòra de
caracter humano demente
falÜYel. ;
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Como complemento á acção daquelle
agente, a natureza previdente, nos dá
um preceptor severo, inflexível, que.
não nos deixa um instante, e que
somos obrigados á escutar : o soffri-
mento 1

Sem soffrimento, os espíritos atra-
zados não progrediriam I E'elle que
ensina ao homem como ao animal, o
que lhes é preciso fazer para evitai o !

E, pois, o homem como o animal
progridem e reencarnam 1

O animal é hoje inferior ao homem,
progredindo, porém, deve forçosa-
mente chegar ao máximo do seu pro-
gresso, deve portanto, percorrer a
série de existências do estádio hu.
mano, e tornar-se homem.

Esta verdade pôde chocar certas
vaidades ; mas é necessário curvar a
cabeça á lógica.

Era vez de .corar por ter sua alma
animado o corpo de um animal, de-
vemos sentir prazer por termos reali-
sado tão notável progresso.

Leo de Mauvillr.

(Do Jornal, Les Sciences Mysterieuses).

- m
O Dou Ior Ricor<V._

Pedimos venia para reproduzir o
artigo que a Hevue Spirite de 15 de
Novembro ultimo consagra a este
eminente medico, não só porque com
isso rendemos um justo p rei to ao es-

pirito que tão útil foi á humanidade
terrena", na sua ultima encarnação,
mas ainda porque os episódios nar-
rados nesse artigo se prendem á nossa
doutrina.

Eis o que consta do dito artigo :
Moldaram -se hontem a cabeça e as

mãos de celebre pratico, procedendo
depois o Dr. Gannal ao embalsamento
do corpo.

Terminada esta operação, vestiu-se
o corpo com a Vestimenta-decere-
monia, »ornada de numerosas placas
das ordens de «(jue o defuntft'era ti-
tulár e ficou* exposto sobre uma eça
em capella ardente. -. , ¦% *

A eça e os moveis da câmara mor-
tuaria desapareciam sob* o^tnontão
de flores e^corôas, homeilâ^íèns pela

•VÇ-

;:'f'[alffii -..%

.**-
¦*iDr. A. Bezerra de Menezes'¦'. **.#» * - .' ' y -

*'' *i • * ¦*- ¦f"'"'-' '-•¦¦¦,'' .- * ¦¦¦ •¦ M
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Coino o4condemnado qpe marcha para'a•guilhotina, eu vesti-me para obedecerá lei
que me impélliu para.o exame'.

Não tenho consciencia-do que fiz, porque
rainha alma, com'suas faculdades eçtava
seqüestrada do meu'6— ou.,' *

Lembro-me de que""o flrçectpr da Eswcoü$
apertou-me a mão e m,e disâse: continuo
assim, que, brilhante futuro o aguarda"

Colijo por estas palavras ^ue ainda fiz
um- brilhante' exame,, mas*asseguro-lhe
meu amigo, .q^ue^não íjpi eu \x_eo*âz.

O.u meu espírito, seniioi$da matéria do'
•curso, desenvolve^ arit^orriatJJcaraen^e os.:
conhecimentosqii^tinhaacumuludo, como
o que foi tomado de cegueira marcha se-
gurofpelo caminho conhecido; ou um es-
pirito amigo substituiu o, meu êrfez*por
elle o que ihe era impos^ivel'fazer no es-
tado em que se achava. .- '<

A minha certidão de encarne diz que ob-
tive a nota dos dous anteriores (foptime-
cum laude. v- '¦ .** *

Voltei para minha casinJia a passos rb.-
p-*dos, porque nfe .supnunha doente, é, •
apezar do tédio po1r tu"dd, o*instincto vital
me imjielliu a chamar'uírr módico. L„* .

Quando abri a porta da sala recuei tre-,.
mulo. 

"Vi meu oai.sentado a unTóanto %'
expliquei a minha «ommosãoV

maios parte anonymas», enviadas pelos
amigos do defunto . por doentes reco-
uhecido.s. ,.

Uma mjnudencia tocante, .a pro-
posito dos últimos rnomentps do
sábio :

Algumas horas antes de sua morte,
seria meia noute, Ricord despertando'
repentinamente da soirinolencia em
que estava mergulhado, ficou meio
sentado, dedilhando com cadência,
como se quizesse tocar piano.

Os Drs. Heurteloup e Pignot, que
estavam de vigília ao doente, muito
admirados, de commum accordo tò-
maram estes gestos pos uma inanifes-
tação de delirio. Entretanto o sábio
depois de os renovar por diversas
vezes sem pronunciar uma só pa-
lavra, prostrou-se, no fim de alguns
instantes, exhausto sobre o leito, sem
queos medicosqueosustinham pudes-
sem comprehender o que elle queria.

Hontem, a neta do Dr. Ricord, uma
galante menina de dez annos, chegava
a Paris com sua mãi, mandada vir á
toda pressa de Alger á primeira no-
ticia da doença. « Que pena l disse
ella, ao receber a noticia, pobre vovô,
não pude cumprir a promessa qtie
lhe fiz !.» Contou ella então que por
pedido de seu avô-tinha aprendido ao
piano o romance Adieux de Marie
Stua.rt.ãe Niedermeyer, e que em pre-
sença de M. Britta,mui conhecido vio-
loncelista, o Dr. Ricord os fizera a
ambos proinetter-lhe que se estivessem
presentes á hora de sua morte, lhe
haviam de tocar este romance,_ que
mais que todos gostava.

Estava tudo explicado. A familia,
desejosa de satisfazer o desejo do
finado, pediu e acaba de obter das
autoridades ecclesiasticas consenti-
mento para se fazer ouvir nas éxe-
quias do sábio a tão desejada melo-
dia. E eis porque se ouvirá, sabbado
ao meio dia, na egreja dc S* Sulp'ice, ¦
nos funeraes do grande medico que
acaba de morrer, um violoncello can-
tar ua mão de um grande artista a
chorosa melodia das despedidas da
rainha d'Escosáiá á terra de França.

Nota datRefdaccão:
m ¦ ¦¦¦¦ . y * ¦¦
"*$¦ A ¦¦

Parjéfce-uos que os por menores r.el$t-
tivos* a" estes' últimos momentos me-
«recem unia., jobservação, porque se.'"Xeferem a phenomenos explicados pelo
Spiritismo. fi% *''.>*•'

Era a jxlma do botn,amigo que vinha-'des
pedir-se de mim I _s ? **•,- - * .i; f<

Meu espirito, presago.-so/frteU; d que-devia pela perda do, melhor do* pães.- %>%' Tremulo e ofiegírite," eu senti .urna^es-'.
.«pecie de vertigem^como ¦a:.qneaçórrüTQçtte

a quem chega á beira déjimabysmo, <e sem i
sentir o -pavor que inspiram u_ mortos, \atirei-__e de braços abertos para*a, queridasombra. , £ * »-*-.¦***-• ¦-*-_¦ •*¦*•.

, ,Êsta ei*gueu-8efcóro hí triste ê face da-
crimôsa e abrindo os "braços, 

pof sua vez,
apertou-me eontra,o peito, com »desusadji

(pressão. -, , N v ;- "t i.:^: ' t
F_'&-§e em^mim.inextricavellábyrintoi!

s* 
^Gomo a"alma íe-meu parptídia, ter um

corpo eme' se.chocava contra-o meti 'éceáj
ApWpHva?! • ' ': ¦"

Esfreguei os olhos sem poder crer' no j,
que 

'via.e.apalpe*í raeu pái com âr dei.y-d- '
TaiTo, poj*-&e as^gurardé^^ue elle estava
^adlCeio carne e osso. "• . 

,'*0 vellio^ espantado peto,, que* via, per-
jguntoü-i)ie mais item ulo do que eu : o que"é istoaLeopoldo? Perdeste a razão"ppr nyiv' vei'i!%iíq.ui'? *,*. *

» ' Nem por," se*r inesperado ó meu appáré-'cimento, deixo eu de spr ,£eti pai quente
abraça!

.> K"'f"*4*».

f Me"n pai ^vivo. I' Graças, n>e.u."Deus,-gra-
eus 1" E dizendo estas palavras' abracei'o
velho e cahi em pranto aue nâo tinha fim.,

Porque choras, meu ulho ?i Porque"teJ
entregas a tão acerbo -pezar,f sd por «me
vnres?' *** \ J *

Expliquei-Hje o tnotkvode minha emo-
çao, jã mais acalmado, porque as lagrimas
tiirham descarregado.«s pesada^ nuvens
que envolviam meu espirito,'

O velho chorou erh silencio por algiim
tç.mpo, o que ..ttribiu aosáffectqs abalados
por meu procedinfento,

. „ Deppis, ergáehdp a entóça digstí-me com
profunda ti-istezaf.de^ metraspassar oco-

aação :.antes,fosse verdade .',o'.qüe" sup-
pusa8te*r- t i * s / *''-»'¦' ' 

^, *v
• ' ¦. 

*.. ^' 4, # 
' .. *-..;. A. ,-.4 ..,*.. ,,iii .

O doente, despertapdo de súbito do
torpor em que tinha cabido reproduzia

p acto do pianista quo se exercita no
teclado, phenomeno este não compre-
hendido pelos doutores e que nós po-demos explicar,por isso queé um facto
mecânico realisado pelos órgãos ma-

.teriaes debaixo da acção do espirito
ainda não desprendido da matsria, o
qual fez e.ota ultima obrar inconscieu-
temente, por força de sua vontade ; o
ultimo pensamento do doutor hxava-se
sobre os seres queridos e suas pro-messas não realizadas, o que justificaa declaração da neta.

Assim, diz a nota do jornal : « estava
tudo explicado. » A familia quiz sa-
tisfazer o desejo do defunto, obtendo,
das autoridades ecclesiasticas auto-
rizaçãô para fazer-se ouvir nas exe-
quias a tão desejada melodia.

Se assim é, a familia acredita que
o espirito do defunto se satisfaz com
essa execução musical, e que o au-
zenle é tcstemunlia do acto realizado ;
a família è espiritualista de boa escola.

Se a familia fosse materialista, o
que não é de suppôr, que acção po-
deria ter sobre o espirito de Ricord
essa audição que aos olhos dos mate-
rialislas ó absurda ?

(EpiíagiBiio «Ie Btfcí>rdl
Composto por elle mesmo para ser

gravado sobre sua sepultura
Aux portes de Péternilé,
Uuand j'aurail (ini ma cárrière,
S'il me reste tin peu de póüssière
Dc celle triste humaniló,
Que le lombeau seul s'en em pare,
Que dè mon àme se separe

.^J^clle conse de mips dnnlpi.i.rs *,. __„'.
Car ràmc puro et sans ínalièrc
Doit ètre un rayon üe lumière
Qui ne troubleroht plus les plèurá.
A_'s portas da elernidade,
Quando a jornada acabar,
Se algum pó ainda ficar
Desla triste 4hum*anidade,
Quo todo a tumba, conserve,
Que mính"alma se preserve *

* Da causa qtip a doi\ ageita ;' -
Pois alma^ura e se|n,pus*,
Deve um faiio sej.de luz*

. *Não mais aq, pranto sujeita.
I. • _ '

algumaPopqite, mfui pai ? -^conteceü
degraça qua d4 faz pedir a morte ?

Leinbras-te meu'lJeppoldo, (Ias palavras
que te «disse á respeito do comincndudor
Ca rijara? t , - v¦.'

Fiquei estatelado! \, '
fleq. filho, o homerâ veio á terra parâl

^goffrer^ porque isto o purgatório.NrngUefn veio aqui para ser feliz porque* isto não é^paraiso? Á
Ao que soubar* imitar a -Jesus Christo,

tomar sua cruz e subir com ella o Gol-
ilgotha d|, morte moral, oyPai dos Céus rer
serva .a p Ima do triumpho e a coroa deis

f bêmaveutura^os. '.,
A'quelles, porém, que se rebellai;em,quj3

s^abateivem, diante de suas atribuía'.ões,
o Si^remVSenhor dirá,—pois que nãô se-1 guístesyQ^cairiinho qu^^vos tracei ,.e pro-cftir^stes outro que não iraz ú. minha
casa, dormifeis n*ps desertos» ém ;»neio de
feras1, contra, as qttacs nãfj, -tereis senão
vossa fraquezo, uma vez guc despresastes
minha força, jg **S3( ,y . '1'

Dij^a, qxclamçi^fora de mim/^iga "dè-
pressa qual^a- «desgraça- quec irie sobreveio
quaLa^ruz que dQ*o;car-r^gar na vida !

Prpmettes-me, fÚko de minha ahmi, pro- 
*

mettes-me coragem dc homem e çpsigné-
ção (Je christãoijn-ufilquer que 'seja' a dos*-1 *
gra^a.que to sobreyenha por mate.pesada

, que sèja^à crírz qne Deus-te puzèf so^çe
os hombros • '

'• ^A-hj mêuearo pae, tudo nó mundo sof-x
frerei, corajosa e resígnadameíte, pienos
a perda da, minlja Alzira.

Com esta "excepeão, 
prometto majs do

que coragem e resignação; prometto valor
c paciência» levados ao heroísmo!

F.xcepçãoito que Deus é servido dar-nos
coawprovasou expiações, meu earp till|0,
é louçurn, po'r.que nâd-i se: faz/segúl^d"
nossos» desejos, pòré :. sim"_ dei.confoni^i-
dade cotyi ns sabias -Vistas ido E(;ernoJ

JixcepçSes*quanto ao que.nos é exigido
por Deus, é rebeíí|ia q.ue não* prevalece^

Cmühu a»í> espae» se pciiisa ua
türí-a

:; i

No' centro spirita Luz e Caridade,
á II do mez findo, manifestou-se es-
pontaneamente o visconde Vieira da
Silva, ainda á pouco desencarnado, e
deu a seg-uinte communicaçâo :

Amigos. Parto da terra como o
meteoro que se desfaz na atmosphera
sem nella deixar o menor rastro l.umi-
noso.

Ficaram, porém, muitos obreiros
do futuro, e o templo de Salomão não
está abandonado; suas obras serão
concluídas em prazo fatal.

Não são os obreiros que faltam ; o
que falta na maior parte é boa von-
tado pura o trabalho, e a firme cou-
vicção do cumprimento qò dever.

Eu não fui dos que dormiram a
sesta na faina trabalhosa* da con-
strucção athletica des?,e templo ; po-
dendo, porém, ser o mestre, apenas
fui um simples obreiro.

Não tive outros elementos, que não
fossem os dictamesido coração, nem
outra ferramenta que não fosse meu
patriotismo.

Como brasileiro, sonhei uma pátria
livre da escravidão negra, e jamais
pensei em libertar o branco.

E' que eu pensava que as evoluções
se faziam nos tempos marcados e
acreditava que as raças não se podem
libertar sem o auxilio do gladio for-
midavel da revolução, que não produz
fruetas sem ser regada com sangue.

.Deus permittiu que hoje eu reco-
nheça quanto errei neste ponto.
Graças lhe sejam* dadas 1

Como Supremo Architecto só Elle
sabe o risco que deve ser executado
para o grande edifício da regeneração
e progresso da humanidade.

Hoje que o veu da matéria, que me
eiü"pauava*a'clara e manifesta ' visuu-
lidade e comprehensão dos factos, se
dissipou ; eu reconheço que muito
poderia ter feito e fazer aind-u se
minha vida terrena não tivesse to-
cado a seu fim.

P.irece, porém, que Deus chamou-
me ao espaço, para que, tendo eu tido
o meti* quinhão na libertação dos in-
.felizes escravisados negros, não em-
panasse o merecimento desta acção,

*-eppondo-mte, por ventura, â liber-
tação da raça branca. *

porque nada valemos diante do soberano
poder e somente serve de augmentar
nossa afflição e de atrasar o progresso de
nossa àlmijg- '

Quem recebeapena que o Senhor é ser-
vido'impor-lhe, com amorosa resignação,
convencido de que o Pai nenhuma impõe
qtie não seja por bem do filho, solire menos

j3.qucjia.de soffrer por força opor alto lue-
recimento aos olhos da Eterna Justiça . do
infinito amor.

Isto é, inegável, meu pai; mas nós somos
. fracos para superar, como anjos, as duras
atribiilações.

Somos1'- fracos, ó eferto, meu filho, mas
Somos a fraquesa perfectàvel e não p|tíe-mos,,sen\,retrog 'adar, econseguintemente
gem nos coudemnitr por nos mesmos, dar-
mos costas á escida-da verdadeiras felici-
daao, da ifue é eterna e inalterável; por-
que aquella escada está irriçada de espi-
^ihos^algúni 

'dós quaes chegam-nos ao
corauão.

Meu filho, irreu caro filho, soffrer é me-
aspiração do

pelo 
"softri-
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recer, e a mais altn, a única*,
espirito é merecer a
mento. *

LembrriVte. dos maÉttyr^í de nossa reli-
,gião e imita-os. ^%Eu^entiaa força dagftfelkvstfazões e uma
voz que me diziit: tpdo .pèla^vida eterna.

.Vimagem de Alzira rifbrta passou-me
pela mente,;e uma dor profunda enlutou-
mo a alma, mas ao mesmo íempo, em uma
nuvem de prat^a, eu vi u cara imagem rir
para mim e dizer-me : nosso pacto está
íeito.^lr •*' 

gA esta miragem do .espuãtojbpalsou-me
a dor que h avassalara, e doce e poéticasaudade, alva lavadeira dos rios veio pou-sar a meii lado.

Senti-me forte para o maior golpe, queimaginava ppdér catur -sobre* mim, e jen-
caiando p vethoÇ disse-lhe: não fago mais
excepçõea,

-*** (Continua)

V

v* ¦W

S*B

.*•' ¦ '___i



tmtWl
*©>-

i

Vf .(¦:¦ . .-.

BfcSKM_t, _B.4LD©ai — P.S©© —« «Janeiro
L-.i J_K=

,Sim ; porquo eu confesso, se vivo
fosse, ter-mvhia oppQ>tt>, iiiconseien-
temente embora, fio estado de cousas
actual, por juígál-o extemporâneo,

aquivelhos e se «os apresentam
nos possam esclarecer.,

O presidente perguntou ainda, se
veio décretadamente dar-lhe a satis-

~r

wmsiMim

na

iãi vim, respondeu. Acorri- „
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Noemtanto, o que está feito, está ¦ fflçãp de sua visita, lembrado da es
feito ; assim aquelles que tomaram tima que sempre
sobre seus hombros as difiaculdàdes j
do governo, se.compenetrem da grau-
de responsabilidade que assumiram e ;
condu.sain o povo pelo caminho do ;
dever e da prosperidade.

Assim as crenças não sejam aba- I
ladas, ou perseguidas pela intol.- j
rancia, a liberdade não seja tolhida, ;
em seus vôos, pelo abuso do poder, o j
o povo tião se precipite na guerra j
civil,pela má coinprehensão daquelles j
princípios, 0 pouco conhecimento dos \
seus deveres de cidadãos. - i.

Agora ; dado-um passo na sen Ia da }
liberdade e do adiantara mto material j
do povo; oxajá quo trabalheis tambem

ie mereceu
terra.

Vira e
parihei aqui ura espirito que vos e
caro ; perguntei-lha sa m) poderia-
manifestar entre vós, se ra?, rece-
herdeis bem e não tomar-me-hieis por
um intruso, e, dizendo-me elle qno
me recebe ri és do braç >s aborto.-., apre-
sentei-ma. S.) vos tomei o temo), per-
doái-rne.

. O presi leu to agradeceu a- manífes-
tação o convid >n o manifestante a co-
operar com os fracos irmão? daquelle
grupo na obra da caridade.
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para u aperfeiçoamoiií.o moral,
sem o qual não pode
deira paz na terra.

Amigos. Eu não
senão para a Igreja,

•a haver veia

¦ um
a e ! ti •:

la-

lie respondeu :
Sim : n_ni outra cousa devia esperar

i de vos, que de vossas crenças tiraes a
j estoica resignação nas lutas e diííi-

reprobo i cuidados da vido.
julgou í Santa . divina auxiliar, que tanta

indhmo de figivrar entre os que vivem*| vez me faltou h
em trevas, participando
condições do moi'ceg*o.s,

do caracter e O )U1

que vivem í uno:ro
prazer serei vosso compa-

o comvosco continuarei meu
agarrados pelos escoulnjos, anmen-
tando-se do azeite, das lâmpadas.

Creio que nenhum de vós m ; jul-
gará tal, e no em tanto, fui ... pel lido
do seio da Igreja.

Se não fui isento de erro-, não deixei
de cumprir, como pude, a mis io que
me foi destinada.

se assim me for peruai fc-

Deus, o
Architécto-.nãq põe peias ao

Desejo, em vosso próprio beneficio, j benção com o amplexo do

« progresso,
tido.

| Sêt-o-ha, creio, porqui
| Grande

] espirito que caminha parei o mal,
• quanto mais ao que quer seguir o ca-

alinho do bom.
Adeus. Meu reconhecimento o a

vosso Mos-
a pensar e agir, emque continue

todos os sentidos, áiim de que a fé e a 
j

crença uo Creador de iodos os mundos
sejam uma realidade em todos os co-
rações e um escudo em todos o. peitos.

Que as vpssas orações me confortem
e fortaleçam, e que Deus não nos de-
sampare.

Sede sempre justos, quer'como ci~
dadãos, quer como cliristãos.

Adeus. En ainda penso muito na
terra, de que me desliguei por vou-
tade de Deus,e faço votos pelo adian-
tamento moral e material de meus
compatriotas e irmãos.

Vieira da Silva.

tre Alion
en. re vós.

llardec que me trouxe

Vieira da Silva.

Transcrevendo em nossas coluaiuts
a.s elevadas cogitações dò illustrado
publicista belga, julgamo-nòs pbri*
gados a protestar contra algumas
doutrinas exaradas no seu iaipor-
tan^é trabalh) para que não nos seja
attribuida soiid:i.riedad|Âera taes dou-
trinas, que não parr.illíamos.

Leo iU\ Morvilh estabelece, não
como hypotíieseí mas como lei : que
tanto a desmaterialisacão do espirito
retarda a reencarnação quanto sua
ínaterialisaçãp a torn,a precipitada ;
d'onde a reencarnação imuiediata da
alma do animal.

Parece á primeira vista que a.s
cousas devem correr c imo elle deli-

! nôa ; mas se tal principio seduz á
razão irreiletida, não logra, nem
mesmo como hypothese, firmar-se
diante cia razão refiectida.

So as causas obdecessém aquella
lei, o homem mais atrazadó, que se
tivesse coberto de crimes da terra,
seria o que mais depressa voltaria á
vida corporéa, passaria pelo espaço
ein ligeiro vôo. e .sendo quasi um
animal, teria cpmp este a reencarna-
ção logo após a morte.

Orá, sendo no espaço, em estado de
espirito que as alraassoffrera °s cas-
tigos de suas faltas da vida, corporéa ;

$$ S3-«ipSrH-o e a, Sei ©asei a

O presidente do grupo perguntou
ao comrnunicante : se julgava bom ou.;.|
mâo o caminho quo levavam can f
aq uelles trabalhos .. _

Elle respondeu :
Vossa pergunta importa traia du- j

vida que não deveis ter cm vossos*
corações.

Não estou aqui entre vós. como um
amigo ; eu que ainda ha pouco seria j
talvez o primeiro que vos a pedra-.]
jaria ?

Posso, em minha comprobensjío,
que só a Deus devo, desço ub eco r que 

'

este caminho leva a per'
pratica da caridade ?

Se existem pessoas que passam por
| sensatas.illustradase sabias,só porque

: negam o que não lhes caba na cabeça,
I ou porquo não se dão ao trabalho de

I estudar ; ha em compensação, verda-
; deirojfsabioSjjque, a^ttentos sempre aos

1 ^egreros da natureza, tudo arrastam,
[rate as vaias de seus concidadãos, até*"as ^pef.sogqições^encarniçadas, com o

li .ii de descobrirem a verdade..
, Òuereoios fallar do.s^phenomenos*

chiados )-spiritas,-^, que hns tantos
negam e que outros áttribuem a Fei-
Uçarias.aseudo qualificados., como loiv
cura pqr alguns.' A^pezar disso, "Hare , . Wallàce-
Üaggius, Crookes, Z.llner, Paul Gí-
bier etc. etc. "tem-os estudado e prq^
vado mais que imparcialmente,-'corn

resultaria di lei de Leo de Morville,
que quanto mais atrazadó, material e

espirito, raai:
:¦*} . ._:_ l

mau 6
rio A

)-.>•:. o e. _o numcao teria
surto ne-

.rfoicão, pela

espirito de prevenção ;le prevenção ; tendo ehtre-
tanto o valor de confessar :lõ inundo
o quo viram e de recoininendar seu es-
tudo, rico de surpresas e tle desço-

Que doutrina mais santa, m-rtis sã, pbeftas. »«j ,
mais consoladora, podereis eum&iv \ B deve ser mesmo como dizem ^
na Urra 1 P*| (lue i(^.nos (J1U um jornal^scien-

r\ -j t- t ,_ n._ -.nfin • a ' tiíico, -americano, que o l)r.../raylor,"
O nvesidunte d sse-lne,. então 4 , ,-,- , . i , , „,, i, ,v. picoiu.i { de Claveland.descobriu um ap^arelujo-
Louvo a,Deus por vosa^ d,.do.o^ 

pa,a 0iJter.Se, _ com pouco custo;:_nor*
conhecimento da verdade^ e digÇ^vos l l-^ 

d'a*ua,«toa luz brílhalite e cou-
que minha pergunta foi fim mcioin- ,j slMer;rv,q câlrff ; senot. notável a*co_£
directo de safber se já a tiuluu^reco- fus_Q dD^yiltor(ie de-yer aos espíritos
nhecido. }%sua üec.Cüberta.

A isto respondeu : Pensem o que quiserem, nós jul-
Agradeço-vos a deli cadeia .,rü lha de rgamos*: que quando liomens tão era i-'
aa' aíma nobre cgrancle. í"_nentes,j como , Fbuni^arion, Sardou,
Parece qu. des^jaes interpeflai^me^ E/dissop, Visconde de Torres Salanot,

um

sobre este ponto : "como não tendo eu
na terra estas idéas, profes.so-as^no
espaso *?

Devo dar-vos e grato>nie é dar-vos
uma resposta categórica- g»

» Sim,.f eu não ,tiaba vossas idéas,
mas ho'-espaçü, livre da^ pfisõos ma-
teriaes/aprende-se mais nMiin mi-
nnto, do que ua terra nbini auuo,
de^de que esse ráiuqúo é-bem aprovei-
tado, e Deus permitte qiíeososeu e.s-
colhidos — amigos nossos que ahi não
conhecemos, porém que o são. beaa

Un G^.ií. Lopes etc, se conteçsap
spiritas, o ou.ros como os-acima*fal-
lados'confirmam &s pjienomenos a^
fíóje tidos por farça, ou obras do de-
mòuio. ou sobrenatumes,*, merece o
assurapto seria reílexãb e profundo es-
tudo dá parte dos que se empenham
pelos prpgrfèsos da sciencia.

,l_oníiecj..mos acaso todas'as leia da
natu/eza .1

^Da Liffâ. dei Àlnia^
GEliSO-f
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Ejikjonsequencia de conseqüência,
os culpados de faltas mais leves
teriam mais longo periodo de puni-
ção 1 .

A razão esclarecida pelo principio
da justiça indefFectivel repelle se-
mel ha n te concepção.

E nesse sentido faliam os factos
de observação, aquelle.-? factos, brutos
a que se refere Leo de tMorville, cuja
voz elle não admitte que seja contra-
dieta.- *,

Com«effeito ; uão ha uin spirita p>a-
tico qne não tenha encontrado em
setfs trabalhos manffestàçpes de es-
pivitos jierversos, que soarem a pena _
de se\is maus santimentos por séculos-"

séculos.. , v k
^Aef.ui é* beitfeonheciyo nin que, pio-

curou destruir os centros spiritas :
chojfe de utnfl escola philoso.phica dá
Alexandria, morto no século XIIL e,
hoje .convertido-á lei do bem de que
é uin dostnaLi.èxtferríosos' apóstolos.

, (iuem escreve estas linhas encon-
,tr,ou um;,do teuxpp das „cruzadas, que
só respirava o^ ma], que tihlia ^ede de
vingança,-, que arditi em 'fúria 

por
- pão poder acabar com todos os chris •

tãos. * ..»»' ^_. 
•*.. ¦

* 'E 
Alían J_ai;dec cita no- Ceu e In-

jpnio o'caso, de Castel Nau doure, em
que por trezentos annos penava endu-frecido em seus sentimentos animaes,
um desgraçado que matou alli seu
próprio irmão, para saciar sua paixão
bestial.pela cunhada.

A razão, pois,'tantooqpanto a èxpe-
rituicia, protesta contra a.lei posta
pelo illustrado autor aqiietn coníba-
temos 

' • ,' ' •
A lei fjue decorre du (loiitr.ina geral

e qqe é confirmada q_elos factos, tanto
como se conforma com a razão, é
múí.o outra. ¦'*'*/.-¦*

Depois 
'da^mòrtf., 

çs^espiritoB atra-
zados |yãtí soffrer as penas de suas
cnlpas.3 soífrerãó até que, usando de
seu livre arbítrio,'.repudiarem os sen-
timentos maus que os arrastaram aos
crimes.

A'quelle repudio qne vale pelo ar-
rependiftiento, sc-gue-se í.aturalmente
a suspensão das penas ; porque Deus
onve sempre a voz ,do filho arrepen-

1
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'
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dido, e dahi a reencarnação, quo é o
rneio de darmos ii prova real da since-
ridade de nossa regeneração e de lã-
var-nv)-nos das máculas que Ò crime
deixa, fazen lo a etepiação .

Assim; p do mesmo modo como
0 Senhor uão tolhe nosso livre ar-
bitrio para o bem ou para o mil ;
tambem não o tolhe para mais de-
pressa ou mais lentamente nos rege-
nerarmos..

Assim ; o espirito em penas que
mais cedo repudiarão mal e se abraçar
com o b.ai, mais depressa obterá a
graça da reencarnação pira fazer
suas provas e ex pi ações.

O mais atrazadó, pois, pode reou-
carnar depois do menos atrazadó, se
mais tarde do que este se arrepender
e fizer propósito de emendar-se.

Nós abraçamos de coração esta
doutrina santa que. respeita a liber-
dade humana e exalta a justiça do
Pai.

Outro pmto que não podemos
deixar de combater, é aquelle que
estabelece tambem como lei a inutili-
dade da vida espiritual para o pro-
grosso humano.

As relações humanas são osoiri-
tuaes e ninguém pode contestar que
é dessas? relações que resulta o pro-
grosso geral e individual.

Que progresso faria o espirito que
vivesse isolado ? O m.smo que os ir-
racionaes que não tem o dom de se
communica rem o que vêem e ob-
serva rai, f> de guardarem, como patri-
monio da espécie, os conhecimentos
adquiridos.

Sendo assim, e ninguém seriamente
o contestará, é obvio que ori le encon-
trarmos m úor somm i de saber e de
virtudes ahi teremos mais largos ele-
mentos de progresso.

Entenderá Leon de Morville que
na, terra lia maior copia daquelles
elementos do que no espaço ? Se pensa
assim, ainda erra contra a razão re-
flectida e contra os factos observados.

Os factos observados demonstram :
que mais se aprende em um minuto,
na convivência- com os espíritos, do
que em cem annos, cursando nossas
academias.

E é natural, porque o espirito des-
encarnadp tem, despido ^do veu da
carne, a vi§ao da verdade..

A segunda lei, póstat por Leo de
Morville, é, pois,* um' segundo* falso
conceito geu, segundo.,! pensamos, e
nos ensinam ps grandes mestres do
espaço,

tyida diremos sobre a queatão de
virem a ser homens os animaes ; por-
que é este ura principio de doutrina,
ainda não definido, aceitando-o uns e
recusandb-ò' out-bs.

Por emquanto oque é permittido à
tal respeito é dizer — talvez.
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São a.,entes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.
Nn Cachoeira (província da Bahia), o

Sr. Francisco Xavier Vieira Gomes.
Na cidade do Bio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pornpilio de Araujo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. (1. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro,
rua Tre se de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Adenso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

As assignaturas deste periódico come-
cam em qualquer dia, e terminam sempre
a .31 Dezembro.

© novo ímtballio

Caminhar, caminhar sempre, não
fazer estádios na jornada, porque ha
deante do romeiro a eternidade — eis
o dever. Por maiores que sejam as
conquistas que vejamos realisadas,
muite ha mais a conquistar.

Si a nossa tarefa é, pois. de cou-

quistar almas para a perfeição, não
nos deslumbremos porque a socie-
dade, que é nos-;o- meio, tem já con-
seguido, com pasmo do mundo, des-
bravar das sarsas e dos joios os cam-
pós prolíficos da vida social.

Grilhões partidos, democracia fir-
mada, braços abertos, aos filhos de
todas as terras, tudo isto é alguma
cousa sim, mas é só victoria do

passado.
Ora, nós somos operários do futuro,

e por isso mesmo trbalhadores de
todo o momento. Caminhemos por-
tanto, na prosecução do nosso ideal,
em a vanguarda do exercito bemdito
do progesso, como pioneiros que vêm
limpara estrada, por onde tèm de

• passar os irmãos que atraz ficaram.
Seja o nosso estandarte o labaro

em torno do qual se agremiem gregos
e truyanos, opulentos e miseráveis,
felizes e desgraçados, para que dis
tineção não haja entre Troya e Grécia,
entre miséria e opulencia, entre des-

graça e felicidade.

Nivelar, nivelar todas as condi-
ções, mas erguer tal nível ás snmrai-
dades do ideal, eis nosso empenho do.
agora. Si não nos competia munir-

mo-nos com a vara de Tarquiuió o
decepar papoulas, cumoria e cumpre*
nos, fazer mover os braços do guiu-
daste que vae soerguer das profun-
dezas da ábjecçãò quanta alma se
compraz no vicio, no erro, na deca-
dencia moral.

Não basta dar direitos, fundir na
comunhão social a quem quer que
seja ; mister, se faz também ensinar a
subir, embora degrau por degrau, a
escadaria rle Jacob. Mas tal ascencão
só se faz burilando muito a alma com
o stylete do amor, burnindo-a com o
esmeril da fraternidade : empunhe-
mos o stylete, tomemos o esmeril e
mettamos mãos á obra !

Quando o homem só tiver para
outrem palavras de doçura, e de af-
fecto, quando souber sentir-se das
dores que o aíiligem, soccorrel o em
suas urgências, cobrir-lhe a desnüdtízj
saciar-lhe a fome, desallerar-lhe a
sede, quando não indagar du que
ponto da rosa dos, ventos veio-lhe©
sopro no berço, terá a .sete chaves
fechado as portas do mal.

Será tempo então, e já nelle nós en-
trámos, de derribarem-se os cadafal-
sus, de terminarem-se as guerras, de
cerrarem-se os hospícios de loucos,
de despovoarem-se os hospitaes, de
exterminar-se a prostituição !

Oh 1 que extraordinária trausfor-
inação no futuro desvendamos nossos
olhos de spiritas ! Quanta harmonia,
Deus nosso, em vossas leis ! Como
tudo marcha gradativa mas segura-
mente, para os vossos desígnios !

E' nesta vidència de além tempo,
é nesta segurança no cumprimento
de nossos deveres que vamos buscar
alento pari por fiar em nossa missão
gigantesca.

E é sim gigantesca a nossa missão,

porque cabe-nos actuaraleiite a tarefa
do sacerdócio. Que de maior do que a
missão sacerdotal, era que cumpre

pregar com a palavra e com o
exemplo ?

Caminhar, caminhar sempre, dis-
semos de principio ; parar jamais :
trabalhemos por erigir em todos os
espíritos um altar á pielade,á esmola,
á veracidade, á pureza, á doçura.

E nos nossos momentos de descanço
em que, jornadeiros a-diavcrico% for-
mos resfolegar da viagem sem termo,
entoemos hymnos rythmicos á Jus
tiça, á Razão, á Verdade Absolutas !

URfíi.^âiTiO <- E*<*lâ^'i/»<!*•.«¦.

Quando o Im mortal que encheu
com o seu nome um século, quando o
desterrado de Jer.sey escreveu ri livro
titulado com aepigraphe do presente
artigo, não o fez para que esquecido
fosse na estante do sábio.

Em tudo quanto produziu Victor
Hugo, sente-se a transparência de
quem vê claro atravez das brumas do
futuro, sento-se a mão do mestre a
dedilhar na lyra da natureza os ac-
çórdes divinos da verdade.

Pois bem, é nelle que se devem in-
spirar todos os refundidores de nacio-
nalidades, todos os reorganizadores
de Estados, com tanto maior obriga-
ção quanto mais democratas forem,
porque estes não tèm maior chefe.

Si é verdade que aquelle espi-
rito de eleição cultivava, no mais
]a to sentido, os sentimentos religiosos,
tanto que tudo nelle rescendia a uma
aspiração para o Infinito, a uma ele-
vacãj para Deus, não é menos certo

- i^u-o jjiíSíiava a. fa&biUii üo' Uuui Senso
por sobre a bagagem de todos os
cultos ; por sobre o peso de todos os
ritos. Quer isto dizer que os nivelava
todos.

E' bem verdade que ha uo coração
humano tal tendência para o senti-
mento religioso, que um eminente
naturalista já quiz fazer disso a disliu-
cção entre o homem e us demais ani-
mães. Cumpre, porém, distinguira en-
timento religioso de religião : en-
quanto aquelle convém ser cultivado,
esta, qualquer quo ella seja, é sem-
pre um embaraço á ascencão evolu-
tiya do espirito humano. Eftectiva-
mente, prendendo-o nas mil bus de
seus ritos, de seus cultos e de seus
dogmas, ousa intervir (o que compete
ao Estado; nas relações sociáes dos
homens ; então esquecendo-se até da
etymologia da palavra que lhe serve
de nome, em vez de procurar exclu-
sivamente ligar os homens a Deus,
procura-os ligar entre si, o que mais
do Ser Supremo os affásta.

E' de observação que as religiões
que não tèm privilégios officiaes es-
forçam-se mais pelo proselytismo,
procurando esfurçadamente attrabir
com as boas praticas e actos de seus
sacerdotes. Inversamente as religiões
privilegiadas, despresando o prose ty.-
lismo, e crendo-se firmes nas con-
sciencias pela imposição das lei>, es-
quecem-se de pri" seus iminediatos
representantes ensinarem, pregarem
exemplificando.

Nem outra é aciusa da descrença

e do atheismo que lavra fundo no
coração da mocidade dr; hoje.

Nivelar todas as religiões, pol-as
no mesmo pé de egualdade para na
luta pela vida cantar victoria (si ha
alguma que a deva entoar) aquella
em que mais refulgirem os raios lu-
minosos da verdade — tal o escopo a
què devem tender todos os nossos
esforços.

Si cumpre cultivar o sentimento
religioso, que é innato e indispensável
ao espirito humano, mister se faz
também que se não o dirija por umas
quanr.as formulas únicas reconhecidas
pela lei.

Effectivãmente, si esta pretende
dominar o foro intimo, vai além dos
limites de sua autoridade,dando assim
cansa a rebelliõ?s qne tem corno ul-
timo termo antes o scepteismo do que
a crença. E' portanto negativa a in-
gerencia do Estado nas consciências.

Não está em causa a verdade, a
racionalidrde de qualquer religião ;
e, quando o estivesse, incomoetente. .
era o Estado para julgar em tal
pleito.

Não se cornprehende, pois, que
haja uma religião á qual este, como o
Ottomano, atire indifferentemente o
lenço, marca de sua predileção de
momento.

O hybridismo de tal alliança é que
tem em todos os tempos trazido por
um lado o passo retardado da socie-
dade, e por outr* a descrença e o
atheismo, filhos espúrios de tão abas-
tardada união. O Estado, pois, deve
ser leigo.

Permittam-se embora a todas as
religiões as livres praticas de seus /
cultos, decrete-se o casamento cJMll
secularisém-sé os cemitérios, e nada
disso terá dado ganho de. causa cora-
pleto á Liberdade e á Justiça, em-
quanto Estado e Egroja forem dous
irmãos siamezes, em/quanto uma reli-
gião houver com o privilegio do re-
conhecimento do Estado. Aquellas
poucas reformas não attingem á Li-
berdade, pois que não passam de sim-
pies tolerância ; não satisfazem á
Justiça, pois que distinguem reli-
giões de religião.

Si cilas vierem, porém, como os
consectaiios naturaes do nivelamento
de todas as crenças, como os corol-
larios da necessidade que temo poder
secular, e elle exclus:vainente, de
normalisar a vida cm sociedade.então
e somente então terá folgado a Liber.
dade e s -bietudo a Justiça.

Y"

¦ y. A ¦

*?'t'-. , pois, a suj rema aspiração se
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parnr-se por completo a Rgreja do I panholas, que formaram rapidamente
',, . uma immensa federação!hsiai o. , ,, ,. ,, ¦.-- \r i •

A iíawft mandou-nos o Caoitao Voliu

Já estavam escripta-í e em máos

do compositor as presentes linhas,

quando déparoü-se aos nossos olhos,

pasmos de satisfação, mais uma con-

quista, na, qual de mãos juntas ga-
ii liaram a palmada victor ia. a Liber-
dade e a Justiça. Graças ao sol que
illumina os nossos horizontes, não lia

mai.s no Brazil religião official 1

Avante, Brazil, sempre avante !

Eis a lei :

5MYHMM
e o professor Iloífinan, a quem tantos j a^eiIeraçMoSiíii^talírasilelra
progressos deve nossa, causa.

VanStraaten e M. L. Becker vieram
trazer-nos as idéas de nossos irmãos
da Jloilandu.

Mme. e Ovllle. Norlunol, Mlle A.
Diihost representam uo congresso a
Suécia,

Torstencen (! Gari Stósjedt repre-
senta ra a, Noruega.

Mlle. Wolska veio pela Polônia.
Semetiofi' pela Rússia.
A Bélgica enviou-nos notáveis ora-

dores: Paulsen e hleiiriou, além dos
conselheiros comraiiuna.es M artin .Mar-
tinez, João Closset o G. liermésse.

A Suma fez-se representar por

V Bavioru por Luiz Deinhurt e
O marechal Üeodoro da Fonsccn, chefe -Vtme. tsoir ::

do governo provisório, constituído pelo jexercito o-armada, cm nom.c da nação, do- doutor Grau
rn't!l: Berlim por Sigismond IvarL

Art. 1." V prohibidoá autoridade fede- Portugal pelo doutor Lourencu da
ral, assim como a dos listados federados, '
expedir leis, regulamentos, eu actos adnii-
nistrativos, estabelecendo alguma leligiâo,
pii vedando-a, e crcar diílerenças entre os
habitantes do pai/., on aos serviços snstcu-
tados á custa do orçamento, per motivo de
crenças, ou opiniões plnlosopliieas eu re-
liííiosas.

füuseca e inanas.
Inglaterra pelo Sr. e Sra. Everitt

a quem devemos importantes commu-
nicações.

•y. não esteve representada somente
a Eurupa.

A grande irmã uiais velha i\.> Spi-Art. 2." A todas íis coníis.sões religiosas .
pertence por eguaf a faculdade de exer- ritismo, a America do Norte, nomeou
cere.m o seu culto, regerem-se secundo a.
sua í\] o não serem contrariadas aos actos
particulares ou públicos, que interessem
o exercício d'este decreto.

A.rt. ti." A liberdade aqui instituii
abrange não só os individnos nos netos ia-
di vi d mies, senão tambem as e^rejas, asso-
ciações e institutos cm que se ,i -barrai pelo Si' e Sra. ierrv.
aggremiados ; cabendo a todos o pleno di-
reito de se constituírem e viverem collec-
tivamente, segundo o seu credo e a sua
disciplina, sem intervenção do poder pu-hll:0- todas as theorias, que a alliança uni-

Art. -Y Fica extineto o padroaclo com versai dos povos, pela moral fraternaltodas as suas instituições, recursos c pre- .... ., ¦,. ¦....-
rotativas

Lacroix para represental-a.
A America do Sul delegou : pelo

México i). Uapliael de Zayas lleuri-
, ciues, e por Buenos Ayres o Sr. e Sra.Ia '(/rousse.

EmhOiu, Melburne foi representado

A franca, uniu-se neste congresso a
os irmãos do mundo inteiro, e mos-

Em sessão de Dezembr^ próxima-
incute passado, apresentado o rela-
torio do thezoureiro. em que-se deli-
ueava o estudo social, foi nomeada
pelo presidente u ma coiniilissão de to-
mada de coutas, composta dos Srs.
151 ias da Silva, Campos e Abalo, ;t
(piai nã sessão seguinte leu o sen pu-
recer, ([ .o terminava, peias doas con-
ciusões : 1.", approvacáo das conta,--..
2." voto de louvor ao Sr. ihezOureiiO.
Procedeu-se tambem á eleição da, di-
rectoria (pie tem de funeciouar du-
rante o anuo de 1890, dando o se-
guinte resultado :

Presideute.— Dr. Dias da Cruz.
Vice-Prèsidenle. — Dr. Bezerra de, Me-

nezes.
1." Secretario.— Fernandes Figueira.
'L'~ Secretario.— Romuablo \'i -torio.

Thezoureiro.~- Alfredo Pereira.

uri sauanl </ui rit du ppssible est bieh
pres d'etre an idiot.

« Vinde, pois, estudar a origem,
a. natureza, e o destino de vossas
almas.

K NYi.s vos esperamos. »

Archivista.— Kavie r riu muro.

E'a mesma direciona do anno flu^O,
tendo apenas pérmutado as fuuccões o
presidente e o vice presidente.

A '( i^ia»via Híra »

Mais um campeão surge in arena
da imprensa spirita a vir combater
pela causa (ia verdade, sob a direcção

, roo c.o

nao e uma utopia, .sinao uma couse-
qiiencia real e iudubitavel da evolu-
ção progressiva da humanidade.

Art. õ." A todas as egrejas e confissões
religiosas se reconliece a personalidade ju-ridica, para adquirirem bens e os admi-
nistrarem, sob os limites postos pelas leis

T;-61 i c .„ r ú Cfttes-á - p v o p¦ i' i e d a d e tis mão m o r t n;
mantendo-se a cada uma o domínio de
seus baveres actuaes, bem como dos seus I applaudidos. Todos tiveram, ccnio era,
edifícios dé culto, de Justiça, uma parte em vossos

Art. (')." O governo federal continua a i bravos.
pròvér a conírrua, sustentficão dos actuaes ' . , i . /-o • ¦ w\„,,.,,,, ,-,, aY, ,,n, ,i' i; O doutor Chazarain, Leyinane, De-serventuários do culto oatholioo csubvon- ** ¦
eionaránor um anno as cadeiras dos semi- | mune, prestaram a causa os serviços
narios ; ficando livre a cada listado o ar- j que melhor [iodeis apreciai-.
bitrio de manter os futuros ministros
d'esse ou de outro culto, sem coutraven-
ção do disposlo nos artigos antecedentes.

Art. ~." R.evogain-se as disposições em
contrario.

Sala, das sessões do governo provisório
da Republica dos listados Unidos do Ura,-
züyoldèJaneiro de 1890,2" da Republica'.
Manoel Deodoro da Ponseca —Aristides
da Silveira, Lobo.— !«'u;-' Barbosa —Ben-
jamini Consfcant Botelho de Magalhães.—
Eduardo Wandenkoik. M. Korrã*/ de
Campos Salles. — Demétrio Nunes l;i-
beiro. - <>>. Bocayma.

m tal facto melhor que com j do nosso esforçado confrade Nelson de
Faria. A Nova Era, que viu a luz da
publicidade apenas a 1" do corrente,

ja parece um combatente afeito ás
lutas'da intelligencia,'tal o vigor, a

Citando os delegados de ceiitenares j 
!j0;t escolha e a variedade dos artigos

de sociedades france/.as,n_ão posso que condecoram as suas quatro pa-
dizer-vosYjuaes os que mais foram gjhas. Seu apparecimehto veio alentar

os nossos esforços, quo já quasi des-
falleciam por se verem por tão longo
tempo isolados no meio deste imihenso
Brazil. Que seja a coragem do nosso
confrade compensada pelos proselytos
que fizer, são os uo.-.soí votos.

Periódico hebdomadário e dedicado
á diílicil tarefa da propaganda, me-
rece o favoreciinento de todos os spi-
ritas, que st; poderão dirigir á rua da.
Alfândega n" 340.

Por ultimo pedimos veniá ao çòl-
Acho-me c^acto, porque todos t un lega para honrar mssas columnts

títulos au nosso reconhecimento,
todos são nossos estimados irmãos,
todos alcançaram o tr
merecem seus trabalhos

Leymarie foi o iufatig-avel organi-
sadoi' do CüUgrdááOo

Léon Denis foi justamente felicitado
por '.os.

Ouvindo sua voz arrebatadora, üüii-
tistes que emquanto nossa causa pos-
suir taes apóstolos, seguros serão seus
l ruo-ressos

todos alcançaram o triumpho que

Cl tal-os-ei ao acaso por não salnr da
imparcialidade nu execução da tarefa
que me lia veis con nado.

ürabriel Delanne, Camillo G.hai-
gueau, Marins Ceorges, ll-mrique
Sius.M'. Blin, hecocq, Lecointe-, Cu-
vene, James Smith, Berthet, Lanreüt
de Faget, Bacquerie, Chevalier, Ola-
o-nier, Mme. Cock, Dr. Pradere, Vi-
uet. seau

«C «»ca âE b° i". sV í& 81 ii i! i'-j'2ia c 5osiufi [i
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Em nome da Fivança. e:n nome.de
nossos irmãos e, irriiãs do mun lo in-
teiro, saúçlo os deleg&dus, estrangeiros

que habilitaram nosso congresso a ser
uma manifestação verdadeira mente
internacional.

A Hespanha revelou-se potente de
força intellectual, pelo valor incon-
tesiavel de todos esses delegados que
tantas vezes tivestes occasião de ap-
plaudir. ,1 , , .., c, 1 chawsky, Arnould, Mme. V tgn.it, e

O viscondede lorres-S danot, pre- pApüa.rJDròaèntain:--k8.eBCõlás.spirilíás
sidente do primeiro congresso, o ora- (; s (i|.itim*lisU. da pninca.
dor Miguel Vivas, o philòsopho Sanz ;, . . * .. .
1, .1 .,., ;it,, i-,'. ,. ,„, Lstes nomes indicam a, forca real
Beuito, e todos '.i**v* íllustre.s cava- I ,
lheiros que tanto brilho deram ao í p 

Congresso. Vejamos agora, quaes
>s doutores Garcia J ^f\tn 

!IS !fLeas P^"«lPa« que sab.ram
da discussão.

, Mr. e Mine. Visselle,
Ca mi nade. MmeConty, Delacoiircelle,
ilouart. Gibhart, Guigan, Hierabide,
Lejiiy, Moutiere, Lavril, Martin Tre-
sorier, Auzauneau, lYuvery, Virey,
Abade Roca, Bouvery, A. Caron,
Mme. Pagnóii, Carlos Libert, War-

mm

nosso congresso ; os u.(
Lopes, Balesteros y Huellen 'rem-

prado, Modesto Casanovas, Manoel
Navarro Murilio, etc. etc, represen-
tam todas as sociedades spiritas lies-

(Continua)

com o seu programa :

« Aos homens que se dizem sábios,
i aos que nada dizem, aos que só

cuidam em negócios, aos indiífti-
rentes, aos cat.holicu.s, acai holicos e
a todo., os seres i.ntelligéntes aunun-
ciamos a boa nova — a verdade do
spiritismo.

« Provaremos corn os vossos mes-
três 011 vossos eguaes. com Crookes,
Wallace, Zõllner, Hare, Morgan,
Warley, Oxon, Coxe, Owen, (.iibier,
Deianne, Ulrici e outros a existência
dos espiritos e suas manifestações.

« Não inventaremos systemas nem
ereareuios theorias. Seremos realistas
como Zola e positivistas como áquel-
les que só querem actos.

« A observação e a experimentação
serão as forcas da verdade que vos
aiiiiuneiamos.

« Os mortos apparecém e faliam —
vinde ou vi Los.

« Deixai em paz os vossos precon-
coitos (3 conhecimentos adquiridos o
vinde investigar a verdade uo vasto
campo da observa.ção.

« Vinde, porque Gáliléu homem e
I Galileu espirito disse e ainda vos diz:
j ej)iirse muove] e Victfír Hugo repete :

[iqracio Peiletier, (íollaborudor do
pèíitidiçu be.lg-a Les Science.-; Mystéri-
cates, escreveu para o numero de No-
veinbro do anuo pretérito uma corres-
poudeucia, em que patentêa /> resul-
tado de suas investigações sobre a
sciencia spirita, de que é elle emérito
cultor. Julgando;-às dignas da me-
ditação de todos qui.in'tüS se entregam
aos mesmos estudos,vamos para nossas
columnas transladar algumas dellas.

O FLUIDO 1)0 HOMEM E O 1MAN

a Quiz assegurar-me si realmente
ha analogia entre o Unido humano e
o iiiiau, assim como parece á primeira
vista. O fluido humano faz desviar,
depois de uma espera de cerca de
cinco minutos uma agulha imuntada
disposta ao ar livre sobre um eixo.
Mas,si a agulha fòr collocada debaixo
de um vidro, só depois de um quarto
ii'hora d'espectativa e em prssenca de
cinco sensitivos,, não se desviará mais
do qne um grau; substituo então meus
sensitivos por uma barra, imantada, a,
agulha desvia-se logo de um modo
considerável e chega com facilidade
a oscillar desordenada .mente. O vidro
que não é obstáculo á acção do iman,
embaraça consideravelmente a accão
do fluido humano. Conclui que não ha
identidade completa entro este ultimo
11 uido e o iman.

Substituo o iman por um bastão de
enxofre e um bastão de gomma lacca
previamente electrisado, a agulha
imantada, collocada ao ar livre se
desviaOura forte proporção e quasi logo
apresenta os movimentos desorde-
nados. Colloco a agulha debaixo de
vidro, o aproximo u bastão previa-
raehteOiitt-ritado com lá ou peile de
gani, e a agulha não se mec.be ; o
vidro é obstáculo á influencia ele-
cirica. Logo hu mais analogia entre o
fluido humano ea electricidnde do que
entre o fluido humano e o iman. lia-
peti varias vezes estas experiências,
talvez vinte, e constantemente deram-
me o mesmo resultado. (v)uaudo a
agulha imantada está ao ar livre,
mostra-se muito mais sensível á accão
do fluido humano do que o. pêndulo
electricô que entretanto é muito sen-
sivel a elie, porque freqüentemente,
muito freqüentemente,a baga de sa-
biigueíro vem çollar-sé á mão do sen-
si tivo. Mas, quando a agulha está
debaixo de vidro, a acção do tinido
humano é quasi nulla, emquanto o
mesmo não suecede com o iman, que
actua com a mesma .potência atravez
do vidro.

O Sr. Delliu, o elegante trauuctor,
sob o pseudonymo Alidel, das «.pes-
quisas sobre os pheuouienos espiei-
tualistas » de William Crookes, veio *•
a Madou. vèr minhas experiências ,"fi%}.
pareceu muito admirado da acção
exercida pelo fluido humano ou fo, ea
psychica sobre a agulha imantada 

'.e

sobre o pêndulo electrico. Chamo a.
attenção para estes factos verdadeira,-
meuie admiráveis e dignos de des-
portar a curiosidade dos sábios quft
não tèm opiniões preconcebidas.»

ISPPEITOS DA VALKRIANA

« Muito se falia ultimamente nos
jornaes de uma moça hysterica. e\tu-
dada pelo Sr. Charcot,a qual miava e
tomava todas ás attitudes de um ver-
dadeiro specimen da raça felina. Tenho
um caso pouco mais ou menos simi-
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lhante. Adormeci um mánceboj applir
cando-lhe as .leis da polaridade ;
quando estive bem certo de que se
achava em soinnn uibulismo, aproxi-
mei-lheão nariz um frasco de extraeto
da vaieriana, vulgarmente chamada
em nossos campos herva dos gatos.
Apenas o moço sentio o cheiro cara-
ctéristico da vaieriana, eil-o dé re-
pente a roscar, a miat-, a arquéar a
espinha, a correr com as mãos no
chão de um a. outro extremo da sala.
Pensei ao priucipio que este rapaz,
aprendiz de typographo, de 1.(5 annos
apenas, era um farcista que simulava
os gestos de um prato para divertir-se
á minha custa. Mas, quando chegou
ao fim da carreira, foi esbarrar com a, '

cabeça de encontro á ai mofada de uma
porta, pela qual queria fugir, e fez
assim uma bossa na testa. Esta bossa
não acompanhada de nenhum grito
de dòr, porque elle nada sentia, foi
para mini prova concludente de que
elle não simulava,e estava verdadeira-
mente metarmorphoseado em gato.
Recomeçou sua carreira, e quando ia.
de novo esbarrar-se contra outra porta,
apressei-me em despertai o. Ficou
muito admirado,ao acordar, de achar-
se a quatro pés em vez de dous.

Esta experiência foi repetida bus-
tan tes vezes o. semnre com suecesso
pelo Sr. Rochas, que primeiro a
tentou ».

E' provável que estas historias de
indivíduos inetamorphoseados em -'it-
ferentesünimaes por mag-cos temidos,
não sejam completamente fabulosas.
Os poetas terão propositalmente exa-

gerado um pouco os factos para os
tornar mais divertidos, e dar-lhes çÔr
mais poética. Muitas historias es-
tranhas,c msiderad.-isdurantecc séculos
como contos para fazer dormir,acham-
se* assim rehahilitndas hoje, graças
ao magnetismo, ao hypnotisrno e uo
spiritismo.»

^MjSgesíiS» a <li.«ií«iBí?ia

Ó sábio professor da universidade
d.-» Santiago,Dr. D. Timotheo Sanchez
Freire, prestava não .ha muito tempo,
seus cuidados médicos a uma senhora
daquellé logar, que soffria de uma
hetnorrhagia utenna, rebelde a, quan-
tos meios havia empregado.

A enfermidade coinplicava-se com
um deâicjuilíbrio nervoso, dando uma
insomhia pertuhaz, que consumia suas
poucas forças o ameaçava-lhe a vida.

Por meio do repetidas suggeslões
conseguiu Sanchez rreire,não somente
obriga 1-a a dormir, como suspender-se
a hemorrhngia.

Nesse estado, foi o notável medico
(diamudo a Madrid-, deixando a doente
confiada a uni de seus auxiliares

Na ausência de D. Sanchez freire,
reproduziu-se, de uma maneira ter-
rivel. a hemorrhagia, e, não podendo
o substituto do assistente com batei-a,
participou ao Inestro o facto, e sua
impossibilidade de vencei-o..

O distineto professor procedeu então
a suggestão á distancia, escrevendo a
sua doente nina carta muito amável,
em que dizia :

« No dia em que esta receberdes,
suspender -se-á a hemorrhagia, e
tende per tesa de que não reapparecerá
sitião naqelleem que;éu chegar á essa
cidade.»

Poucas horas depois do recebimento
desta carta, cessou a metrorru-agia,
reapparecendr., com exactidão matlie-
raática, uo mesmo dia em que o Sc
Dr. Saiichez Fre ire fazia sua primeira
visita á doente.

(Da Luz (Vel Aluiu)

WIIÜ
Dr. A. Bezerra de Menezes

A CASA MAL ASSOMlKlK.tlftA

\

UOMANClí DE COSTÜMKS SKUTA NIUOS

(Continuação)

0 soldado que vô nos comhatesa escada
desubirashonra.se á felicidade não recua
ao toque do clarim ; mas por muito que
seja valente e dicidido sente sempre tre-
mer o coração.

Dizendo a meu pai -- não faço mais ex-
cepções, o que valia por dizer ; qualquer
queseja a desgraça que me possa anniiii-
ciar, eu a receberei corajosa e resignada-
mente, mesmo que seja a da morte de Al-
z ira.

Dizendo a heróica palavra e sentindo a
resolução de cumpril-a, eu tinhao coração
como 6 bravo que avança desejoso de con-
quis tar a fama.

Meu pai olhou-me como faria um phy-
sibnornist-t, para conhecer ir. sinceridade
da minha rápida mudança.

Não duvide do que lhe dijjo, porque só
prometto o que sei cumprir— e se cito a
lei de honra quando se trata com èstra-
nhos, é lei de rigoroso dever quando se
trata com os pais.

Bem sei me respondeu o velho, da cujos

>

Ern diversos periódicos spiritas, tem
vindo a seguinte noticia, qne da re-
vista La Alborada de Cuba transcre-
vemos ipsis ver bis :

«. En ei Brasil, ei Kmperador ha
hecho adornar los libros de Allan-
Kurdec com cubiertas de planchas de
oro grabadas ; ha, levantado una es-
tatua commeiuorativa ai Doctor Her-
nandez, propag-andista de gran repu-
tación filosófiica yfá nua nina espiri-
tista, çlèspües de pronunciar um dis-
curso, le çolòrrj sobre su frente una
corona de 0,000 duros.»

Nada do que se relata na noticia
supra relaciona-se com cousas do
Brazil : antes de'tudo não quiz a na-
tu reza dar ao Brazil a gloria de ser a
pátria do Dr.IIernandez,que tanto hon-
rou, quando vivo.o seu paiznatal — a
Hespanha. Depois, o ex-Imperador do

olhos rolaram duas laprrimas, bem sei queés um homem do. nobre coração ; mas ás
vezes, meu filho, contamos demais com as
nossas forças.

Não exagerei as minhas, Sr. e mesmo na
hypothese de me ser annuneiada a morte
dn minha Alzira, garanto-lhe (pie ter-me-
ha homem o ehristão. como me quere todos
elevemos ser.

Quanto me aliviam o peito as palavras
que me acabas de dizer, meu caro Leo-
poldo !

Eu vim pessoalmente trazer-te a triste
nova, porque duvidei de ti — de tua ener-
gia, de teus sentimentos religiosos.

Deus seja louvado por me ter enganado,
por l.eres tu merecido o benéfico influxo de
seus anjos, (pie sá a Deus devemos attri-
buir uma coragem tão superior á nossa
fraqueza !

Diga, meu pai, diga logo a palavra, (pie
me será o principio da dolorosa paixão cujo
fim só virá com a morte.

Seja feita tua vontade.
1 .embrar-to-has do que te disse eu ura

dia a respeito de teu futuro sogro: « Deus
queira que te não pregue elle alguma peça,
se lhe apparecer algum mais rico de que
tu. »

Mas então Ah/ha não morreu ? inter-
rompi no auge da anciedade.

— Ouve-me com acalma resignação que
me prometteste.

Sobro grèlhas que me passassem, eu não
estaria mais abràsadò do que me fizeram
ai piei Ias palavras de meu pai.

Este continuou.
.lá quando eStiveste comnosco as ul-

timas ferias, eu tinha notado qne o Sr.
Camárá não nos tratava com a antiga aclu-
Iação.

A's vezes, pareceu-me que procurava até
motivos de discussões inconvenientes para
romper.

Minhas aprehehsõep, baseadas no et-

Brazil. apezar de sua illustraçáó, era
comtudo um refractariò ao moderno
espiritualismo, de nenhum modo, por-
tanto, poderia ter elle. dado aquélbís
inúteis provas de uma crença exage-
rada. Si é verdade que o spiritismo no
Brazil tem por toda a parte se alas-
tirado, si mesmo chegou a«acercar-se
do throno, não é menos exacto que
nunca transooz o seus degraus. Quer-
nos parecer que parte desta noticia
se refere á iniciativa, que tomou
D. Amalia Domingo y Soler de erguer
um monu mento á memória do notável
propagandista, lòirnuudez Cp 1 ávida,
um máusuléo no novo cemitério de
Barcelona, que aíteste a gratidão dos
spirita.-; europeus e americanos que
faliam a lingua hespanhola.

Perdoem-nos os nossos irmãos era
crença, si ousamos oppor-lhes a pre-
sente reetititacão ; porém ella é, feita
no exclusivo interesse da verdade,para
que o futuro hisoriador spirita não se
desgarre por falsas veredas.

Este livre pensador, que por modo
algum deve ser suspeito aos matéria-
lis ias; depois de ter açceito a. presi-
denciado Congresso Spirita. de Paris,
fez em Outubro na sala dos Capu-
chinhos uma notável conferência, as-
sistida por um auditório numerosis-
simo. Collocando-se no verdadeiro
terreno do livre pensamento que nada
admitte á 'fíriori, mas qne tambem
nada repelle sem prévio exame, de-
monstrou o valor «cientifico e philo-
ãop.hico dos plienomenos da jorça
psycha, observados pelos mais notáveis
sábios em differeutes paizes, fazendo
ao mesmo tempo ver a. realidade das
experiências de Orookes, e o ensina-
mento qne um homem sincero, e ini-
rhigo de toda preoecupação, pode
tirar desse estudo.

Esta noticia tomámos a liberdade
de èxtrahir da Revista de Barcelona.

I^a BLtunuaièrt*

Hão de recordar-se os nossos lei-
torés de que demos noticia de ter

meter vil d'aquelle homem, cresceram
quando notei que elle voltava sempre do
Recife mais intratável.

Quiz fazer-fo notar a mudança, que cm
teu embeveeimento não podia impressiq-
nar-te ; mas para que romper o encanco de
duas almas que sonhavam com o Paraíso,
se essas visões tão pouco duram na vida?

Deixei-te partir insciente do que seria-
mente me preoecupavi, fui passar um mez
no Recife para observar o hoinemquè tinha
em suas mãos a chave do templo de tuíi
felicidade e da felicidade de Alzira, quen e é tão cara como a tua, porque Alzira só
tem de humano a forma, e, anjo soube
roubar-me o coração.

O! meu pai, quanto me desvanecem e
me acabrunham estas suas palavras !

Sem me.responder, o velho foi por diante
em sua narração.

Em casa do commendadòr, que frequen-
tei com muita assiduidade, não vi appare-
cer moço algum que pudesse trazer-mo
suspeita de ser o destinado a te substituir,
não no amor de Alzira, porque esse tel-o-
lias, mesmo além da morte ; mas nos planos
do miserável ambicioso.

Tomei larga respiração, como quem se
livra de uma pressão physica que'1'he com-
primisse por algum tempo o peito e lhe
embaraçasse a penetração do ar nos pul-
mões.

Alzira está viva! Alzira me ama como
dantes! O que mais me pôde áffligir na
vida ?

Notei, continuou o velho, (pie o coinmen-
dador deixa-nos freqüentemente na sala
de jantar para ir lállara um tal Sr. Pinto,
e isso me deu vontade de ver o Sr. Pinto
que vinha ai1, quasi todos os dias.

Podia st trazido por negócios; mas
eu ti«"e uma espécie de. suspeita' de que
naquillo andava mais (pie negócios.

Deixei Alzira, n'uma d'aqtieilas uccasiões
e apresentei-me « ex-abrupto» na sala onde

nossa irmã em crenças Mme. Lucie
Gr range suspendido temporariamente
a publicação deste periódico. Temos
boje o prazer de còmmuhicàr a grata
nova. de (pie elle vae em breve reap-
parecer para ser com largmeza dis-
tribuido gratuitamente. Para levar
avante sua. obra pede Mme. (Irauge o
concurso de todos os spiritas do
mundo, esperando que o prorjueto de
de sua generosidade seja-lhetrnnsmit-
tido por intermédio dos periódicos de
propaganda.

Pondo-uos da melhor vontade á
disposição de nos-a infatigavel col-
lega, unimos o nosso ao seu appello.

[
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Os jornaes desta capital noticiam
um facto prodigioso, que já se vae.
com freqüência observando, ora aqui
ora ali, Nada menos do que uni jovem
brazileiro que,com a edade apenas de
seis annos, já tem ps preparatórios
menos dous, exigidos pela Faculdade
de Direito. Os spiritas achamos na-
turalissimo o facto, desde que em

precedentes existências podia aquelle
espirito ter adquirido conhecimentos

que presentemente mais não faz que
recordar.

(fizéramos, porém, que os oppugna-
dores das vidas múltiplas, quer os que
simplesmente negam a preexistência
espiritiml. quei-os que aífirmam que
o espirito não pa^> de funeçãó da
mrteria, dessem-u ' .na explicação
mais simples, mais natural do que a
por nós apresentada.

Não o farão, porque as leis falsas
nunca se podem sobrepor ás verda-
deiras. Limitar-se-ão a encolher bom-
bros, e passar adeante.

Entretanto os que refletem, os qne
se não afferrám a opiniões preconce-
bidas, os que não procuram ajustar os
fidos a previas theorias, porém de-
dtizir estas d:', ruelles, encontrarão
serio motivo para ponderações, e tal-
vez vão estudar a philosophia queen-

os dous con versa vam, precisamente quandoo sujeito pronunciava teu nome.
Com a minha apparieiío os dous se per-turbaram - e esta circumstancia unida a

de ter se fallado era ti, me puzeram pulgana orelha.
Ao demais, o Sr. Pinto me pareceu um

pretendente impossível ií mão de Alzira.
Paixo e rolico como um porco, vermelho

como uma bringelia, tinha a cabeça po-voada por poucos eabellos, que lhe cabiam
cm melcnas, corno usam os ciganos.

E' impossível, pensei, que este homem
tenha a lembrança de unir uma moça como
é Alzira a um bolas desta ordem.

Tomei parte na conversa, para. ver se
aquelle physico repugnante estava ligado
um espirito que attrahissé, e verifiquei a
perfeita conformidade do corpo com a alma
do lapuz.

Era um tolo refinado, cuja conversa
mettia nojo.

Soube (pie era filho da liahia e que tinha
casa de negocio no bairro de Sto. Antônio.

Apezar do resultado de minha experi-
mentaç.ão, que foi de banir de meu espirito
o pensamento de qualquer projecto, por
parte, do commendadòr no sentido de li-
gar- e Alzira aquelle bestiaga, quiz levar
adiante meu estudo.

Procurei <> nosso Santos Neves, e porelle vim a saber (pie o Sr. Pinfo tinha uma
bodega, mas passava por homem de grande
fortuna adquirida com moeda falsa.

lncomnieilci-me com isso, porque sabia
que o ouro e só o ouro tem o poder de
eicantar c assustar o miserável coinmen-
dador.

Communiquei meus receios ao Santos
Neves, que a principio riu delles; mas
depois refleefindo, me disse: pode ser quetenha razão.

Incumbi-o dc observar o campo Vvoltei
para o éngenhójquò tua rtiãi estava doente.

(Continua)
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sina que é vivendo-se varias vidas (pie

gradativameiite s; ganha terreno na
estrada do progresso indefinito.

<3_> ©entro BSárecloaaòa!

0 Centro Barcclonés de Estúdios
Psicológicos é digno de ser imitado,
no esforço que emprega era dar cura-
pri men to á .sua missão. Assim é que
ha três annos sustenta nina escola
npeturna. para a qual acaba de crear
uma classe de desenho linear. Si,
assim obrando, busca esclarecer as
trevas da ignorância, não se esquece
também, de, por mil modos levar a
uropa^anda da verdade de além tu-
mu lo a todas as consciências, roí
assim qne no próximo passado dia de
finados, imprimiu e profusamente es-
palhoti nos cemitérios de Barcelona
um trabalho de propaganda spirita,
sob o titulo de A morte é a vida, no
qual se expunha o conceito da vida
segundo o spiritismo e as idéas con-
soladoras de nossa sublime doutrina,
terminando por um extenso catalogo
da obras spiritas.

Qne prosiga em sen empenho e que
seja estimulo para o.s mais, são os
votos cpie fazemos 1

¦ yy ¦} y y

Sfàcaas e caSaaa.a

No turbilhão que envolve,, nossa
pobre h uma nidade, appa roce .uín ponto
escuro, que nenhuu/ dos homens pó'de
deixar de encarar d frente.

E' a esphynge, é o problema posto
a todo o ser racional.

Ü que será de nos depois da morte ''.

Quejn ha no mundo, com excepção
^tfe-iià(uía -o do boçal, que não tenha
feito ási mesmo aquella interrogação?

E não é por simples curiosidade,
que todo o mortal racional a faz, é por
seu maior interesse ;' porque nada
mais necessário ao que tem de fazer
uma viagem do qne a pparei har-se
para ella, prevendo e procurando pre-
ven ir todas as eventualidades.

A morte pode sei' qne. seja o fim :
mas pôde ser que seja o principio de
nossa existência ; assim comu a cry-
salida é o fim da existência da lagarta
e o principio da vida da borboleta,
sendo a lagarta e a borboleta duas
formas do mesmo ser.

E si com a morte não acabarmos '!

E si depois tivermos nova forma, de
existência? E si nessa nova phase
entrar coda um dos homens com o
activo e O passivo de suas obras na
vida cor por ea . E si da relação entre
(jrisjtí — deve e haver, — depender a
felicidade ou a infelicidade' na vida
d'além-tumuio ?

Serão hypotheses ; mas quem pôde
ter a prova irrefragavel de que essas
hypotheses são impossíveis ''.

Na incertesa, principalmente quan-
do ha uma massa iinmeusa de homens
que as tem por verdades, ua incertesa,
o que deve fazer todo o ser racional ?

Procurar com todas as forças re-
aplver aquelle magno problema, que
envolve todo o destino humano.

• Será impossível saber : si acabamos
com a morre, ou si continuamos a
viver depois da morte '!

N'outros termos: o homem é simples
producto da matéria, modelada pela
força ?

Já se vê : qne. si não é fácil re-
solvero problema, podemos ao menos,
reduzil-o á mais simples expressão.

A mataria é essencialmente inerte ;

tanto que, calculando com esta sua
qualidade, a mecânica celeste deter-
mina a .grandeza. a posição, o.s movi-
mentos, as relações dos astros, e o.s
factos demonstram que esses cálculos
são exactos.

Si assim não fora, si fosse falsa a
base da mecânica celeste: a inércia,
da matéria, seus princípios e suas de-
ducões não seriam de aceordo com os
factos. os eclypses, par exemplo, não
se dariam coma precisão marcada pela
sciencia.

O homem, pois, si é producto da
matéria, não passa de uma substancia
inerte vi vi ficada.

Quem viviííca a matéria, e antes de
tudo, quem creou a matéria '!

A matéria é inseparável da forca,
dizem os que vêem no homem apenas
uiu punhado de massa inerte, e é pelos
movimentos que a força lhe imprime,
que ella toma as varias formas dos
seres, que constituem o universo.

Resulta desse principio : que a ma-
teria é mercada, e que o universo é
obra da acção da forca sobre ella.

0 homem, portanto, é matéria, vi-
viticada pela força, como é o animal,
Como é a planta.

Então, nenhuma differença existe
entre o homem, o animal e a planta,
e ti es to caso, é lógico marcar a todos
o mesmo destino : o nada ou a vulta i
ao turbilhão da matéria inerte, desde .
([ue se acabe a corda do relógio da
vida.

.Mas, qual o fim desse universo, cuja
lei invariável, é : transformar-se a ma-
teria inerte em matéria viva, e voltar
a matéria viva á matéria inerte 'í

Qual o fim desta constante e inva- '
riavel alternativa '!

(Joinprtdiende-.se que sé prepare um
phosphoro, e que depois de acceso, se
o atire fora ; mas cpie se prepare uma
maehina, tão magestosa que esmaga a
razão, só para ella viver eternamente
andando e desandando, sem um fim tão
grandioso, quanto ella é magestosa,
isto ninguém pôde comprehender;

A theoria materialista é em sua
uas : nma cousa incomprehensivel, e
repugnante até ao senso commum !

Quanto mais si aprofundarmos a
analyse !

A ordem incomparavel e a precisão
invariável, que presidem á formação,
á evolução, e ás relações dos seres do
universo, não pudera ser obra de unia
torça cega.

A.s maravilhas da natureza, sur-
pretendentes ao propino ignorante,
quanto mais a quem as estuda em suas
grandes e pequenas, mas sempre ma-
gestosas, manifestações, indicam a
acção creadora e mantenedora de uma
força oinnisciente e omnipotente. com
tanto rigor, como o fumo indica o
fogo.

Como admittir : que os innumeros
corpos celestes se sustentem no ar, e
gyròm eternamente de modo que
nunca destrilhem, tranca se choquem,
sendo seu creador e mantenedor uma
forca cega •.

Desçamos ao tênue fio de capim,es-
tudemos-lhe a natureza e a evolução;
e tanto ou mais que das relações dos
astros, colheremos ahi a prova de que
não pôde sev isto obra de uma forca
cega.

Estudemos cada indi viduo, cada es-
pecie, cada gênero, a natureza toda ;
e teremes a mais robusta convicção :
de que tudo, tudo, no universo attesta
um creadar omniescente e omuipo-
tente.

Si esse creador é a forca, ligada á
matéria, a forca ligada á matéria é
omnisciente e oranipotente.

Só ura mentecapto, ou quem seja de
má fé, pôde contestar esta conclusão.

Pois bem ; haverá quem possa a d-
mittir que essa força omnisciente e
omnipotente tenha creado e mantenha
essa sublime e maravilhosa maehina,
sem um fira superior ?

O universo, pois, por sua inexce-
di vel perfeição,-.impõe, com rigor ma-
thematico,a crença nhini cvr supremo,
infinito em todos os seus attributos,
que creou a matéria inerte, que lhe
pòz a força de manipulal-a, que dispôz
indo [tara o alto fim, que se conquista
pelo progresso de todos os seres.

E o homem -- a porta por onde todos
OS sevey penetraram no sacra rio da'
grandeza infinita — vivená elle mesmo,
depois da morte e de mil mortes, até
chegar ao cimo da longa escada de
Jacob.

Si elle fosse exclusivamente ma-
teria, certamente voltaria ao tur-
bilhão material ; mas, quem estuda a
serie ascendente' dos seres e chega a
elle, e o vê, único a dizer, em seu co-
ração : credo in unam Dcum, compre-
heudeque ha nelle alguma cousa, que
não se encontra em nenhum dos três
reinos da natureza.

Só o homem reconhece o adora a
Deus ; logo só elle tem mais do que
matéria.

E hoje só essa parte immateriál do
homem, que éa essência liominál, não
depende mais de provas racionaes,
porque é demonstrada experimentai-
mente, como se demonstram as mau-
chás do sol e os vulcões da lua.

Si todos os materialistas, positivis-
tas,atheus, em vez de se acastellarem
fanaticamente era suas crenças impôs-
siveis, quizessem fazer o que deve
todo o homem da sciencia : observar,
sujeitar á experiência todo o facto, pormais absurdo que pareça ;

Si quizessem acompanhar o spiri-
tismo, ern seus estudos experimentaes;
era pouco tetnpu a humanidade seria,
lavada dessas theorias que a de-
gradam.

A existência da personalidade hu-
mana, depois da morte,.seria um facto
tão corrente,como o da própria morte.

E dahi á comprehensão da existen-
cia de Deus, não haveria senão um
passo.

O erro, porém,serve para fazer mais
brilhante a verdade, e, si grandes
yultos materialistas, se rendem á evi-
denciados phenomenos spiritas, ainda
ha quem a procura evitar I

A. B.
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No centro Luz e Caridade da Ca-
pitai Federal, reunidos os membros .
cora o maior respeito e devoção, foi- (lhes dada a seguinte communicação
instruetiva, que é de uso ali solicitar,
antes de começarem os trabalho-;.
Eil-a :

AOS. MATERIALISTAS

Cegos conduetores de outros cegos,
que todos ides rolar da barranca 1

vão abris o.s olhos ante a evidencia
dos factos ?

O que observaes em torno de vós
não vos prova a existência de uma
cousa immateriál chamada alma, qnenegaes ?

O que vedes no século actual, por-ventura parece-se com aquelle de qnetendes longínqua noticia?
Não vedes que os espíritos queaetualmente dirigem as cousas do

inundo, são mais perfeitos, são almas
mais adiantadas do que ps que èxis-
tiain ao despontar da aurora da luz
e que a matéria não tem progresso ?

Até quando sereis cegos ?

AOS QUE NEGAM A PLURALIDADE
DE VIDAS

Laiíçae os olhq_> sobre a historia de
todos o.s pov.js, principiando pelasepochas menos afastados da formação
do mundo : os phenicios, os hebreus,
os persas, etc.

Vede o que foi seu progresso.Elles transmittiam, como fazeis
hoje, seus pensamentos, conheciam
pouco mais ou menos o qne conheceis;
entretanto, uotae, o mais sábio cur-
va-se, como o irracional ante um
symbolo religioso feito por elle mes-
mo, e tinham noções falsas da alma !

Nenhum progresso moral havia
naquella epocha.

A caridade, o perdão, a tolerância,
eram cousas desconhecidas.

Donde veio, pois, o progresso queaetualmente vemos ?
Si eram espíritos novos, e os de

hoje o são também, não ha razão para(pie o.s de hoje sejam mais adiantados
do que os de então.

Como explicaes esta diíFerenca ?
Deus creava uaquelle tempo,*espi-

ritos jm perfeitos, e agora cria-os inais
perfeitos ; ou serão os aecuaes os
mesmos de então, que progrediram,
através dos séculos, á favor de mui-
ti pias encarnações "?

Respondei a estes factos.

AOS QUE DESCRÊEM DA DIVINA
PROVIDENCIA

íSãrô" vedes que os tempos, era quea luz se hade fazer para todos, se ap-
proximara, e «pie vosso planeta ca-
minha, a passos agigantados, parasua regeneração '(

Não salteis que os planetas, corno
os espíritos, tom o seu progresso, pelo
progresso da humanidade, e que o
tempo de mudar de forma e de es-
sencia também chega para elles?

Não sabeis que o final do combate
é o mais renhido, e, portanto, o quedecide da victoria ?

Sabei, pois, que é agora que deveis
lutar mais do qne nunca, que é agora
(pie se precisa de toda a vossa fé, de
todos os vossos sacrifícios, de toda a
vossa paciência, de toda a vossa re-
siguação.

Porque não vos dirigís a Deus em
vossas afllicções, cora o coração, com
a ai ma firmada na fé para a íutá ?

Julgaes que Deus poderá desampa-
rar-vos, quando lutaes por Elle ?

Não, Deus vè, Deus ouve, Deus lê
no fundo dos vossos corações ; e seu
braço poderoso está sempre estendido
para vós, a vos animar, a vos con-
rio r tar, a vos dirigir.

Adeus. Cainiuhae, não pareis, nem
mesmo olheis para traz.

Atraz está o passado de trevas, e
adiante está a luz, e portanto, a feli-
cidade eterna dos espíritos.

Agostinho.
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Sessão Em 19 de Janeiro

A directoria deste C.entro
solicita cobbb iaaslaaBcia a to-
dos os grupos e sociedades
<jl«ae peçam a seis.*, represen-
iaaatcs aaiio íaltaa*eiaB ás ses'-
soes. «jaae suo aio -J." « :$" «|0_
iBtiugo de ciultt aaiez, ás 11
..ora* da BBaasaSaa aaa «aüa
da S^ederaçiao á vua do Bfte-
geHte.fl.f-», S° anadas-. A pa»i.
aaiieâVa sessiSo terá lõgai' do-
BBaâaago, 8 Si» do corrente.

Typographia do R_.ko._mano».
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São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.
Na Cachoeira (província da Bahia), o

Sr. Francisco Xavier Vieira Gomes.
Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nlieiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapós n. 20.

Em Campinas, o Sr. Silvinp Ribeiro,
rua Trése de Maio n. 47;

Em Campos, o Sr. Aflbnso Machado de
Faria, rua do Rosário n. '12 A.

As âssighaturás deste periódico come-
çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

IBontciii e BRoJc

a Abrir-se-ão as cataractas do ceu,
choverá fogo, calamidades e torinen-
tos sobre a humauidàtle réunTd.Vno
valle de Josaphat, e o Jehovah he-
braico de sobresenho carrancudo pre-
sidirá ao joeiramento dos bons ; nen-
hum só dos im penitentes salvar-se -á
da eternidade dos tormentos ; será
esse o dia do juizo, dia inevitável por-
que inexorável também é a.justiça
do Eterno, dia inevitável porque neste
mundo contingente 6 impossível a per-
feição I »

Era a linguagem de hontem, era a
crença de nossos évos.

Continua :
c< O Senhor, porém, também é a

misericórdia; então, commiserando-se
dos homens, que houvera creado
ignorantes, escolheu um povo seu e
uma classe social sua, aos quaes
únicos fez revelações; desde então
não cessa esta classe de pregar aos
homens — aproximam-se os tempos
em que a peste, a fome e às guerras
annunciarão o dia-terrivel, dies ires,
em que o Juiz inexorável decretará

a eternidade dos soffrimenlos I »
If?to era hontem. Abri porém os

lhos, humanidade, relahceaé-os em
/ir, de vós. Que vedes ? Nos do-

m\os do mundo material — p;-o-
grè^v. upg dominios do m'1' io-
ral, ppgresso ainda. AquY; ,. pa-
tentea Nr,r m\\ formas j por mil modos
também * ostenta este.

As acqi;siçõe;5 scientificas que se
pontam por iNsirn dizer por minutos,

SC''>vitwM —- -Rio «Se .BuEíeiVo — fi^Sí^l»— fevereiro — fi
-—. i*-y*u—.,-,

chegaram a firmar axiomaticamente
que na natureza nada se perde, que
tudo é transformação, que a matéria
pprtán.to não morre. Dizer, pois, que o
mundo único creado para a liumani-
dade é susceptível de ser mergu-
lhado no nada poi- cataclysmas — é
quando menos um não senso scien-
tiiico.

Nos domínios do mundo moral que
vedes vós ? Todas as nações ten-
deudo a se aproximar ; as conquistas
intelléctuaes de cada uma sendo de
proveito parti todas; commungando
sem (recepção no mesmo calix por
modo que a felicidade e o desenvol-
vi menti) de uma só, é o equilíbrio
da, felicidade e do desenvolvimento
geral. Poder-se-á, pois, negar a soli-
dàriédadè humana que cada vez mais
se affirma ? Não vedes que este ca-
minhar accelerado conduz antes para
a fusão geral do que para a. conflagra-
ção das nações ?

liontem sim, era a guerra ; hoje
não, é a paz.

Tiraes presagios tristes dos grandes
armamentos que vedes além? Mas pe-
netrae no âmago das cousas, e dizei de-
pois si o enorme coração que palpita
para todas as nações, não impulsa
atravez de suas ferro-vias e de suas
linhas electricas o mesmo sangue, o
mesmo pensamento, que antes clama
paz do qne pede guerra. Em nossos
dias, e o exemplo está ante vossos
olhos, já uma nação forte recua
de fazer pesar sobre outra fraca o
guante oppressor e injusto, só pelo
grito de alarma que vê rugir em
torno de si. Não será isto uma con-
quista do progresso? Não prenunciará
que o que está a morrer é o uUiwatum,
e o que está a na -cer é a arbitragem ?

Tem razão o presente contra o pas-
sado. Temos razão nós, cuja tarefa
actual é accelerar o advento da Con-
federação Universal.

O passado também annunciava a
fome e a pe^le.

A fome?! Não regurgitam por ven-
tura os nossos cel loiros com os cem
mil produetos da industria moderna?

Já por demais tem produzido a
terra ? ! Não vos ensina a Chimica
mil modos de fertilizal-a ao infinito?

A fome ? Será ella possivel, quando
as associações cooperativas nascem,
desenvolvem-se, espalham-se pela su-
perficie da terra? Será ella possivel

quand^cada vez mais se apuram os
sentimentos philantropicos ?

Masâdizeis : olhae parti o norte,
olhae Ipara além-mar; a secca traz
fome,® fogo também.

SimV mas voltae ns olhos, e vede si
podei^ contar as mãos que se abrem ti
dixarf cahir no regaço da miséria o
obolo da caridade Voltae-vo.s ainda
para "traz, e dizei si a.s devastações da
fome são hoje o que eram hontem.

Não ; o passado era fome, o presente
é a abastança.

A peste .' Não são hoje pôr ventura
a.s vossas cidades limpas, cia ras, saiu. -
bres, liygienicas ? Podeis comparar
as epidemias nellas importadas com
as hecatombes medievaes ? Não sa-
beis que ja hoje se dehellam até
me.imo as endemias? Que poste, pois,
recear ?

Não ; peste — o passado, o presente
— saúde.

Nem guerra, nem fome, riem peste,
nem extermínio, nem juízo.

Jehovah o inexorável esíá morto ;
quem vive é quem sempre viveu :
nosso Deus — o Pae.

CíB^íBBüaeEaáo Civil

Graças ao sopro de progresso que
enfiina as velas da nau brazileira,
vae ella singrando mares de bonança,
vencendo milhas por segundo.

No penúltimo numero do Reforma-
(Zor,congratulavatno-nos com os nossos
confrades por haver no planeta mais
uma terra, em qne não existiam es-

• trangeiros : todos eram irmãos.
Quinze dias passados, rejnbila vamo-

nos de novo, porque aquella mesma
terra, punha no mesmo pede egmil-
dade todas as crenças, todas as seitas
religiosas.

Ainda hoje, mais uma vez vimos
entoar louvores á Justiça Soberaua,
por ter sido derroe ido mais um priví-
legio : por decreto de 24 de Janeiro foi
estabelecido e regulamentado o casa-
mento civil.

A lei não opprimiu a consciência de
nenhum cidadão : quem, de accordo
com as crenças de sua respectiva seita,
julgar qne o laço conjugai só pôde ser
apertado pelas praticas religiosas,
inhibido não está de a ellas sujeitar-se
onde, como, e quando quizer. A lei
commetteu a justiça de pôr no mesmo

pé de egualdade o matrf, nio ca-
... Vtliolico e o casamento de qualquer

outra seita religiosa,reconhece a todos
como existentes, mas só concede effei-
tos civis ao casamento legal.

Quando em uma lei póde-se assim
casar os princípios da justiça com as
crenças de cada qual,têm-se feito obra
corre et a e perdura vel.

Quizeramos poder honrar nossas co-
iuumas com a transcripção de tão mo-
mentoso decreto ; mas o que nos sobra
em boa vontade falta-nos em espaço.

Litnir.emo-nos portanto a congra-
tulár nos com todos quantos vão viver
sob o regimen da nova lei.

Km nossos passados números ter-
minávamos por umaphrase de incita-
mento, seja-nos licito aqui ainda uma
vez repétil-a :

Avante, Brazil, avante I

CJ o u ,'íiu'n.m) Ibbí*M«HaciosiaI
Sj»BB«Sí,íi c I3spiritiiali£f,a

CONSEQÜÊNCIAS DO CONC-ltESSO

A conseqüência geral dos tra-balhos do Congresso é uma tendência
para assentar a Philosophia sobrebases novas, bases que tomam seuselementos constitutivos á experimen-
táção, em logar de pedil-os á meta-
phisicã como até agora.

Nossa experimentação, porém, nãose limita ao mundo visivel, mas ex-tende-se égua 1 mente ao invisível,
possuindo instrumentos novos e apro-
priádos para este lim : os médiuns
pelos quaes obtemos dados scien-ttíieos, philosqphicos e sociaes, ver-dadeiramente progressivos.

Estabeleceremos desde já a baseexperimental pelo enunciado dosfactos obtidos.

OS KACTOS

De tempos a esta parte, tèm adop-tado umjaexcellente medida aquelles
que se oecupam dos phenomenos spi-ritas, sob o ponto de vista de suaestncta realidade scientifica.

Essa medida consiste em substituir
sempre que íor possivel os órgãos hu-manos pelo- reg^tradores mecha-nicos.

Por este processo William Crookes,da Sociedade lleal de Londres, inau-
gtirou a mágnincá serie de expe-riencias que considerada em seu con-
juucto,-é o mais perfeito que tem-seaté hoje elevado contra o matéria-lis mo'.

Diante, desses factos irrecusáveis,
os materialistas ficaram reduzidos aexclamar, atirando com fúria o livro-não quero ler —este homem estálouco .'

Suppondo que o autor de tão marr-mheas descobertas seja mesmo, um
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louco, como somos nós e milhões de \
irmãos que professam nossas idéas,
resta a provar a loucura dos reaçtivos
cíiimicos e do registrador Marey,
cousa que é ura pouco mais dilUci!.

Devemos tambem ássignalar, com
grande satisfação,as tentativas desse

gênero, e principalmente as do ca-

pitão Volpi quanto á obtenção de

photographias spiritas.
Sabemos todos que fácil é enganar

a um indivíduo experimentado na

producção dessas photographias, mas
sabemos egualmente que fácil lim o é
descobrir o embuste quando existe.

Por isso o capitão Volpi, em suas
experiências imparcialmente prose-
guidas desde ha cinco annos, tomou
todas as precauções necessárias, che-

gando a obter'resultados taes que
impossível é imitar a verdadeira pho-
tographia spirita, por ura dos meios
até hoje conhecidos.

Este facto é devido a uma modi-
ficação especial da luz operada pela
appariçãò que actua, e tal é aquella
modificação que o capitão Volpi offe-
receu 50*0 francos ao photographo
que conseguir imitar uma das suas

photographias spiritas, por um meio

qualquer fraudulento.
Muitos photographos se apresen-

taram e têm feito mil ensaios : porém
todos foram obrigados a seTétirarem,
confessando que é impossível imitar
aquelle phenomeno.

Essas photographias spiritas foram
apresentadas ao Congresso.

Mr. Mac Nab, de Paris, apresentou
iuteresantes provas pbotographicas
de materialisação, e dous clichês
egualmente de materialisação.

Mr. Henri Lacroix, dos Estados
Unidos, apresentou egualmente uma
collecção importante de photògra-
phias obtidas, segundo disse, fazendo

percorrer em todos os sentidos o ap-

parelho plioto^rapliico.
Sobre este<~ássumpto chamamos

particularmente a attenção dos mem-
--.^os"do Congresso para as experien-

' cias do capitão Volpi.
A estes factos devidamente compa-

rados, se liga uma porção de pheno-
menos particulares representados por
seus resultados ; como sejam : de-

luxos medianimicos, apresentados ao
Congresso pelos Srs. Leymarie e De-
lanue ; pinturas mediauimicas apre-
sentadas por Mr. Van Straaten (dele-
gado da Hollanda) e outros muitos
factos mencionados nas actas das
sessões.

PHILOSOPHIA

Sob o ponto de vista philosophiçQ,
a theoria spirita., on as tbeorias das
escolas do occultismo, quasi idênticas
aquella em seus princípios geraes,
estabelecem sobre bases expenmen-
taes um quadro tão vasto quanto
interessante do destino humano —

antes do movimento, durante a vida,
e depois de morto.

As experieucias psychicas ser.Vem.ue

ponto de partida e de provas á maior

parte das theorias philosophicas da
nova escola.

Emfim,deprehendem-se das conclu-
soes do Congresso, e eu especial-
mente vos assignalo, as seguintes

CONSEQÜÊNCIAS SOCIAES

Solidariedade universal de todos os
seres humanos, como órgãos de um
mesmo corpo.

Necessidade da redempeão collec-
tiva.

O amor e a caridade entre os ho-
meus substituindo o ódio e o egoismo
hoje dominantes.

Os spiritas de todos os paizes, todos
os nossos irmãos e principalmente
nossas irmãs estão dispostos a; pre-
garem com o exemplo e a. começarem

praticamente a readisação daquelle
ideai social que, segundo demonstra-
ram, é uma realidade e nao uun

utopia.*

.lá é tempo de terminarTáíulo-vos
o.s trabalhos particulares de cada
secção.

Ainda uma vo/, rogo-vos, Sras. e
Srs., que me desculpeis ter-v.ns rou-
bado um tempo, que melhor t.-.riois
aproveitado, ouvindo as vozes elo-
quentes de outros nossos irmãos ;. es-
tava, porém, incumbido de vítíi" dever
que tem por condicção ser tastidioso,
para quem o ouve.

Alguns momentos mais e ver-vos-
heis livres dosias còuimunicações quo
sou forcado a dar-vos.

[Contmúa)

(( Quando e como devem se. evocar
os espiritos ? »

A primeira resolução foi tomada
cora o fim do nunca serem interrom-

pidos o.s trabalhos do Centro ; a-ije-

gunda como correctivo da primeira,
isto é, como um meio do. aUrahmdo
maior numero do repivs mtantes, un-

pedir quesejára as resoluções do Centro
tomadas por um pequeno numero do

pessoas. E, para qne mrim>r se sa.us-
fizessem os seus gostos e hábitos, de-
liberou-se tambem quo so ouvisse no
lim das discussões a opinião de um
irmão do mundo ihcarnal. Fui a dis-
cussão deste ultimo ponto que sug-
"•eriu a um dos presentes a these, cujo
esstudo se fará amanhã.

tVeiSea*sa{*são fàiairâíía,

IgríiEâleâVa,

Em sessão de 17 de Janeiro oecupou-
se esta sociedade com o estudo do Ca-

piv.ulo o." do Livro dos Espiritos.
Consta a. parte estudada dr- unia ex-

posição magistral do Sr. Allan Kardec
.-obre a pluralidade das existências.
Havendo nella, porém, a. afirmação
ce.ral do que nunca o filho de um ilut-
ttíhtote, transportado para o melhor
Instituto do Paris, daria um Galileu
ou um Newton,entendeu um d >s sócios
dever prevenir o espirito dos confrades
contra o absoluto' da. regra, dizendo

que si o filhei do 11 ittentote, não es-

pi úto em suas primitivas encarnações
como os outros,mas-entre elles ènçar-
nado com o duplo fim da expiação e
da missão, fosse transportado para
qualquer instituto, poderia., apesar de
Iloíteutote. produzir um Galileu ou
Newton. Entendeu um outro sócio
dever contraditar esta, ultima opinião,

que julga em dèsaccordp com as leis^

que relacionam o meio com as condi-
cõ ;s perespiritaes : aílirmou que o es-

pirito capaz de se egualar a og^
Newton ou a um Galileu estava ma-
tenazmente impedido de, pelas condi-

ções physícas de seu perespirito, en-
carnar-^e entre povos selvagens, isto
é, entre povos de primitivas encarna-
eões. Tendo este confrade sido sorpre-
hendido pela hora, qne rapidamente
d islisou, sem que disso se aperce-
büssera os ouvintes, tal era o interesse
d.i. discussão, comprometteu se a ex-

planar a sua these na primeira sessão

que se seguisse.
È' assim, ventilando a discussão de

assumptos de magno interesse não já
somente para o spiritismo, mas para
a humanidade em geral, que julga à
Federação estar bem-cumprindo o en-
Cíiro*Ò 

"que 
espontaneamente tomou

sobre su Possa essa serenidade no
cumprimento do dever encontrar re-
co.m4).éni;a eíílcaz em ver-se animada,
moral e material mente pela presença
de iodos quantos, se interessam por
taes estudos.

Centro SaakVita «S«> EBraacâS

S&ew. uis»ia véa-Saa

di

il

Ein sua reunião de li) de Janeiro, o
Centro Spirita, que é formado, como
so sabe.pela agremiação dos diversos

grupos e soeiedades,representado cada

qual por um de seus membros, ciepois
de ser approvadü o parecer sobre a

proje tada escola de mediums, oç-
cüpou-se com questões de, ordem ad-
ministrativa, resolvendo :

1." que suas sessões fossem abertas
com qualquer numero.

'2,7 
que houvesse nellas uma parte

sertacõeís, estudos e discussões sobFe
assumptos spiriticos.

Nesta conformidade, foi proposto e
acceito que em sim primeira reuuiãui

que terá logar amanhã2 de Fevereiro,
1 trate-se da seguinte questão :

Emquanto as outras scienciâs de

caracter especulativo ; não dizemos
bem : emquanto uns tantos sábios

pretendem os foros de sciencia, para
umas concepções de seu espirito,

qne mal sustentam com argumentos,
e argumentos mal alinhavado? ; o

Spiritsmo confirma os princípios que
proclama, principalmente com factos,
cuja verificação é a graça única que
pede a seus adversários.

A' serie quasi infinita dos que
temos publicado neste jornal, vamos
hoje adjuntar mais uni que pode sup-

portar o mais rigoroso inquérito.
Um dos nossos mais distineto*

educadores e respeitáveis caracteres
havia perdido seu pai, veneravel an-

cião que era o centro para onde con-
vergiam todos o.s affectpâ da estimave
familia.

Ardia esta em desejos de possuir o
retrato do querido amigo, que se fora
da, vida corporea sem deixar símio
um pequeno daguerreotypn, cuja la-
mina se partira, nãc deixando apro-
veitavel sinão a parte superior da
linha que passa pelas maçãs do
rosto.

Um hábil retratista tentou recon-
struir o estragado retrato, passando-o
do dagu rre para a tela e guiando-se
por indicação quanto á parte d*s-
triiida da linha acima indicada para
baixo.

A tentativa foi frustrada; o quo
muito molestou o artista, seriamente
empenhado ein fazer o retrato.

Cançado do trabilho,reclinou-sen o
sopha 

"e 
alli dornritou.

Viu então em sonho um velho que.,
pela parte superior do rosto, recunhe-
ceu que era. o que procurava retratar.

Sem renoctir no caso, tomou nova
tela e traçou o rosto de sua appariçãò,
no qual prestara, mesmo dormindo, a
maior attenção.

' ftnando o" filho do finado foi ver o

qne havia, elle conseguido depois das
tentativas inúteis, ficou surprehen-
dido de encontrar o retrato fiel e per-
feito de seu amado pai.

Questionou o retratista que lhe
explicou como conseguira aquelle re-
sultado.

O facto não passou de um sonho

para o artista, mas impressionou o
homem illustrado,.que procurou es-
clarecel-o, e só descobriu meio de, ex-

plical-o no Spiritismo, que hoje pro-
fessa tanto mais convencido quanto
foi-lhe dada outra e mais exl.raordi-
na ri a prova.

Foi esta •.

Tinha elle em casa uma machiua

photographica o divertia-s^i om tirar
o rei rato das pessots intimas, in-
clusive dos meninos seus discípulos"

appáreçer., não o menino, mas o velho
pai fallecido I

O facto foi admirado por todos os
presentes, dos qnaes alguns ainda
ahi estão pára ractifical-o, si o teste-
inunho da, honrada familia parecersuspeito.

O que, porém, maior admiração
causou a todos —e vae causar 

'ao

leitor, é que _guardádú o clichê mi
caixa, que foi trancada, no dia, se-
guiute a. lamina estava limpa como
ri não tivesse passado por todos os
processos da fixação da imagem •'

Estes factos deviam chamar a. at-
tenção dos homens da sciencia, mas
aqui pelo menos, ninguém cuida
disso.

Lê-se, ri-se, e vae-se escrever ai-
rum artigo ein que se procura incu-
;ir no animo do publico que Spiri-
tismo é imaginação, é moléstia ner-
vosa I

Riam quanto quizerem. como sem-
pre os de sua classe tem rido de todas
as verdades que despontam.

Riam, que de si somente riem.
E quando a verdade se impuser,

como no caso de Galileu, não andem
por ahi a encobrir que a condem-
miram á figueira, corridos e ènver-
gonhados do ridículo papel que re-
presentaraiu.

As cousas são como são - e poucoimporta á marcha do universo queos sábios queiram ou não queiram.

>3
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Um dia chamou um destes; e pro-
tirar-cedeu secundam artem prara

lhe o retrato.
Foi, porém, surprelie idido, como

todas as pessoas que o acompanha
vam-n'o naquelle divertimento,vendo

Visiío <3» futuro

Algumas vezes é dado aos homens,
conhecerem o futuro por previsão ou
por communicação directa dos espi-
ritos. Nem sempre, porém, o que nos
é revelado como devendo sueceder tem
o cunho,o característico de facto real.
Assim é que é em tal g-enero de tra-
balhos que maior é o numero das mys-
tificações. Manda a prudência não di-
viilgal-os, nem fazer por elles obra,
emquanto plena não é sua realisação.

Razão tivemos, pois, para caute-
losos, só hoje darmos á publicidade os
factos que vão seguir-se. Quizeramos
que o.s (|ue negam as relações entre os
mundos carnal e espiritual explicas-
sem-n'os melliormente do que nós os
spiritas. Eis os factos :

No grupo Luz e Caridade, que furte-
ciona á rua do Senador Rompeu, tra-
balhava-se em 11 de Novembro do
anuo de Í888 em manifestações de
espíritos, só se cuidando ein levar
conforto aos infelizes e luzes aos
ignorantes, quando o nosso dedicado
confrade Xavier Pinheiro aproximou-se
rapidamente da meza e escreveu
mais ou menos o seguinte : « Vejo
uma sala. vastíssima e rica ; nella
um docelsumptnoso,cobrindo um leito
tambem rico de ornatos. Neste re-
pousa uma inullnu* de cabellos com-
pletumentealvos e de face por extremo
enrugada. De um lado do ieito está de
peTliiers, do outro Rio Branco e José

^ Bonifácio o moço ; sobre a mesa de
| cabeceira, que está do lado [dos pés,

ha unia ai mofada sobre a qual acha-se
derreiada uma coroa real. » Simul-
taneamente levantava-se uma se-
nhora, médium tambem, e sobre o
papel em lettras garrafaes escrevia ;
cc Republica. '«'

Com relação ainda ao facto de mu-
dança de forma de governo, occoive'
o seguinte, que referimos com
próprias palavras do nosso informa)J?
o dedicado confrade Lima Cirne. /

« No dia "2-1 de Outubro poi'^()U'
seguinte 21 (lias ante^de. 15 /No-
vembro, em nossa casa á Alá de
S. 1'edro n. 2l4,o médium Sr Martins
recebeu psycliographieamf^te urna
communicação, que dizia e^re outras
cousas o seguinte : Irmã>'s.— Prepa-
rae-vos,porque muito br^e vão se dar
acontecimentos extrao/:»iuarios, onde

,.//



ItMrçOHMAWO» — tse»o
os de baixo passarão para ci ua e osema passarão para baixo. »

E' de notar a linguagem um tantovelada em que são dadas em geral asrevelações do futuro: parece qué, não
podendo os espiritos prever as minu-ciosidades devidas á liberdade hu-mana, são cantos para não errar.

P01!S'S.° ,que ''uiiellesq.ie nio tèra
te

estejamos portanto

essas cautelas, e referem abertamente
factos que, dizem, suecederão, poucocredi:o merecem. hZt,.;..,.  .IL .
precavidos contra tal g,!neró de re-veiaçoes, pois que mais vezes
ficam do que acertam.

mysti-

Vísila «!<*: C0lSefiL'4B«

Acabamos de receber a visita dos
collegas cujos nomes vão abaixo, aos
quaes agradecemos a fineza da re-
messa, e promettemos promptídão na
permuta :

lienascença, folha qne se publica
presentemente em S. João d'feí Rey.
e que é a fusão dos antigos periódicaso Arauto de Minas com a Verdade
Politica. — O' Bandolim, periódicohebdomadário da, cidade de Barba-
cena.—O Popular, periódico frise-
manai da mesma cidade. — Sapucahy,
semanário de Pouso-Alegre. -- A Nova
America, periódico do Pará. -A In-
spiração, órgão humorístico quinze-nal do Rio Grande do Norte. —À Pa-
gina, publicação quinzénal desta ci-
dade. — O Contemporâneo, periódicode Sabará. — Diário do Povo, nrgão
do Club GJentro Popular de Maceió.—
La Oaceta, diário offieial da ReptL
blica de Costa Rica. — El Percursor.
órgão da Sociedade Espirita de Muza-
tlan, Chile.

SEwáiaíaülíjM

Acabamos de receber os Níovos Es-
latutos da Sociedade Espirita Religião
e Sciencia, que funeciona, como se
sabe, na capital do" Estado de S. Paulo.
Agradecemos a oferta, fazendo votos

¦fi rxr "Cf"r,i<t''-'f~;\7t

Br. A. Bezerra de Menezes

A CAÍ?»A M.4X AíSfcitt.MilSSSAfiiXÇ

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOSos

(Continuação)

Eu ,instava suspenso sem poder combinar
meftÜpi1i.qUe 

ln° SU&èe'rÍa íl ^rn^ot
Este conhecendo minha aneiedáde *m

pressou aquella narração ' -- ' ]
Estava eu a lõ dias' pensando cm ti ee.riAlx.u-a, quando me chegòn um p,,,prioleito pelo Santos Neves, com „„para mim e outra para tÜn mãi

m™, $mÊx m "° "ro""'° SmI™
.^Infelizmente seus receios não eram

e< O miserável commendador apresentouhontem o tal Pinto a Alzira, dizeneo í,qu e era o noivo quellie déstináVa«, A pobre menina mandou-me. chamarpar,-, pedir-rhe próteccão citamai« Queproteeçuo lhe iiosso ei, dar?« Ivtium cadáver e eu receio que nãotonhi ioryas paia resistir á dor que 11 -oppr m- a alma. J in
aE.iá vi-iaela dia e noufe para nSopo:er denun.iar o ,, ano infernal \ Âptira lalhu-lhe surpreendi a fi& vig-laiii i i. o

«Ahi vão duas linhas que ella confiou

— k(1 <i verei ro — fi

parti ([ne a sociedade, progredindocada vez mais, possa derramar poraquelle Estado as verdades que pro-
IKIO','1.

Lê-se no Messager ãeLiòrjc: ee 0 fal-
lecido Sr. Nicolas .Jodot de Roulers,
chefe de serviço no Caminho de ferro,
era spirita convicto. Velho celibatario'
legem em testamento á sua aldèa na-
tal, Beu-Ahin, a somma de dez milfrancos, sob a condição de fundar
uma bibliotheca popular, em que as
obras e jornaes sobre o Spiritismo
fossem largamente representadas.

<( E' condição que imponho,escrevia
o testüdor ; desta doutrina eminente-
mente moralisadora e consoladora, e
que torna tão felizes no momento'da
morte áquelles qu,; sinceramente a
praticaram, desejo que os habitantes
da communa tenham oceasião de seaproveitar. »

10 da Revista de Barcelona a no-tu* ia.
Xa rua da Arena, defronte da casal<e:-nandez, mora o Sr. Marcelo Cas-tre Ma alguns dias feudo um de seus

tubos, de3.anno8 de edade, cabido
gravemente doente, mandou chamar
ao empírico Cfenaro e em seguida a'"" medico o Ür. Criselle; o primeiroassegurou que se tratava- de umty.pho e o segundo de uma febre o-ás-
tri ca. c

A enfermidade ganhou tal gravi-dade que o menino entrou em agonia.
O pae desesperado correu em procurado médium curador A. R. Este não se
tez rogar e foi aonde o dever ele cari-
dade o chamava. Ao entrar na casadisseram-lhe • 0' menino morreu ;
porém o médium teve ao mesmo
tempo a intuição do contrario. To-
mando era seus braços o corpo do me-
nino, disse : ainda vive, e repetiu
varias vezes estas palavras para que

pare sua Sra. e para Leopoldo, escriptasnos poucos momentos que tivemos de li-herdade.
«Venha depressa para oppor impedi-mentP ao monstruoso casamento; quandonao duas almas angélicas, ereada.s portiuis uma para a outra rolarão no deses-

príro elo inferno. »
Eu não sei, meu filho, o que mais pre-ponderou em meu espirito ao ler aquellacarta, que aliás não dizia senão o que eu.pi previa. í
Ku não sei se fui deiminado antes pelonojo do que pela afUiceão, ou mais por••sta do que por aquelle.
Chamei tua mãi, alma ele tempera deaço o mostrei-lhe o quo me escreveu o

pantqs !Seves.
A pobre senhora ficou como uma de-iunefa; mas, leagiudo sobre si mesmaexclamou: ouro por ouro, compraremos àel.ei.laele de Leopoldo e de Alzira, emborafiquemos a pedir esmolas.
Isto nada vaie, disse eu. O miseráveltem quem lhe dè mais do que nós. O meio

J.ouüo, 
e lazer valer o direito de nosso

nnnf.il Tl\ nm '"OTnanto 
de demora,Dantas Parta ia para o/Tecife, que a par-tida e mais do que de vida ê de morte

jjorqiio 
trata-se da felicidade de nossos

Kntreguei-lhe a carta de Alzira, que apoz em desespero. ' l
Aqui a tons. Lè tu mesmo, rneu íilhoe bebe na maior dor a maior cor:,.-com a santa resignação h °
Meu pai tirou da^carteiraa carta, quebeijei antes de abrir, e qdd dizia as,i'mJ

"Meu pai me obriga, a despòsár umhomem de sua escolhi,, faltando á ; pivdada a Leopoldo, palavra
« Salve-me, salve-me pólo seu amorpelo que tem a Leopoldo/ da desgraça dòcrime, da morte. y,.?*?x*

a imaginação dos presentes se con-centrasse nesta idéa, e viesse em seuauxilio para a evocação de seu espi-rito protector, a quem neste momentochamava. Magnetisou o menino, quebem depressa abri,, o, olhos, e pelouso da água magnetisada o meninocomia ao terceiro dia, e começava abrincar, ficando em via de cura
_0 jornal dá em seguida uma rola-

çao de sete pessoas que testemu-
tarara o facto, e davam o meninocomo morto.

As iriiiBiiM I*'ox

Referem jornaes norte-americanos
que a Sra. Margarida Fox Kane,médium conhecido ha 40 annos, quetinha apostatádo suas crenças spi-ritas, arrastando sua irmã K*ate FóxJencken, retráctou-se por escripto detudo quanto havia dito em momentode des vario, arrastada, diz ella, pelanecessidade e debaixo da influencia
perversa de sacerdotes catholicos.Infelizmente desde muito aquellas
duas irmãs, médiuns ambas, tinhamarrastado de si todo mundo spirita porsua pouca sobriedade. Praza aos cens
que a nova retractacão seja-lhes deresultado efficaz para V um a regenera-
çao^aesta vez sem eclypses.

Esta noticia, que mais ou menosnestes termos vem inserta em unidosúltimos números do Messager, tran-screvetnol-a propositalmente, porquepode ser de proveito a quem porventura esteja nas condições das irmãs
ç-ox-, que nenhum spirita desconhece.

« A faax »

^ 
De Curityba, capital do Estado do

Paraná, acabamos de receber A Luz
periódico quinzénal, órgão do Centro
Spirita de Curityba. Enche-nos de
satisfação esta noticia, que transmit-
timos aos nossos leitores, ávidos sem
duvida de ver derramarem-se larga-
mente pelos diversos Estados da Re-
publica órgãos da doutrina moralisa-

adoldP¥- °# P*is'(illc **<> OS do meu
r-inêa 

LeoPolcioi ponho minhas espé-
«Si ellas falharem, adeus, até a eterni-dade. »
Aquella carta que revelava o desesperode uma alma golpeada pela maior des-g ata, cahiu-me das mãos ao tempo em que

KfffiS riÚU\ún ca,1,'ini' Perdidoâ.^os
O enr ^ ^^ ^ ^ *** ^ ™r011
U CG' I it t^.10.

Meti"pai correu a mim e não foi semgrande esforço que conseguiu chamar-mea vjdti consciente e acalmar minha exci-taejao.
_Noestad«i em que.te vejo, meu Leopoldo,nao ousarei concluir minha narraçãoOnde a coragem ç a resignação que meprometteste, ainda ha poucos instantes;Perdão meu caro pai. (J tufão poele lançarpor terra o forte, mas o forte se ree>r<nu''Eu estou firme em minha re.-oVão,c.jmquanto a tivesse tomado na presumo-çao ele ser Alzira uma lembrança e dar-seo caso de ser ella uma realidade que mefogo. l
Que te foge?! Nilo faças essa injustiçaa quem talvez a esta hora tenha sacrificadoa vida ao amor que te vota !Antes isso, meu pai; porque assim possochoral-a com toda a ternura do coração enao amaldiçoal-a eom todas as veras 

'elo
nino;' íIludido.

Leopoldo ! V/ insensato o que dizes I
Prefere- a suicida á rnaríyr ? !
Não te lembras que, no primeiro caso,satts azes teu amor próprio a custa dafeli-cidade de tua bem amada, ao passo que nosegundo, salvas esse amor próprio pela cer-teza que podes, que deves ter de seressempre amado e tens o goso das almasnobres - ver subir na escada da perfeiçãoaquella a quem amas, por obra dessemesmo amor?!
Não refletes que. ne;se caso esse amorque te ligou a Alzira e ligou Alzira a ti,

dora do Spiritismo. Não basta, com
effeito, que o desenvolvimento dos
progresso se aííirme pelas conquista
sociaes, políticas e materiaes; cura-
pre também que levantemos o moral
dos homens á altura de nossa dou-
trina : esta a nossa tarefa, esta a nossa
missão. O apparecimento, pois, de
mais um órgão de taes vistas é caso
de júbilo para os verdadeiros amantes
da humanidade. Sendo esta a orien-
tação que traz comsigo A Luz, como

se verifica de todo o seu texto, votos
fazemos para que a claridade que ex-
pandir brilhe com a intensidade de
um pharol, que já bem de longe
oriente o viajor desgarrado. Si direito
tivéssemos a solicitar alguma cousa
dos spiritas do Brazil, seria essa que
amparassem com carinho filial o
nobre tentamen dos nossos confrades
do Paraná.

De nossa parte podem elles esperar
"¦ verdadeira fraternidade, e tudo
quanto estiver em nossas forças para
que seus nobilissimos intuitos sejam
coroados do melhor resultado, ser-
vindo assim de incitamento aos mais
confrades dos outros Estados da Re-
publica.

Por ultimo fazemos votos para que
todos os nu meros que se seguirem ao
primeiro que temos em mãos, sejam
como este doutrinários, não se des 

"

garrando dos verdadeiros princípios
que orientam as obi..c do Sr. Allan
Kardec.

Publicamos abaixo a cigcuJar es
palhada pelo Centro :

CENTRO SPIRITA DE CURITYBA, 15 DE
JANEIRO DE 1890

i

O Centro Spirita de Curityba, re-unido em sessão extraordinária, nodia 8 de Dezembro p. findo, tendo emvista o movimento spirita annunciado
pelas communicações recebidas quer

será amaldiçoado de Deus è que n'outroc-aso ella receberá com o gozo dos felizes abenção do Pai celestial ? !
Tem razão, meu pai; mas o Sr. não sabeavaliar o desespero, a agonia cruciante dohomem que ama com todas as forcas daalma, ao pensar somente que o objecto desoa idolatria pertence a outro, recebe osattectos dc outro, troca com outro beiiose abraços!
Ah! Só isso pesa mais, punge mais quetodas as penas do inferno!
Assim é, meu filho, assim deve ser,

quando o objecto desse amor se entretra aoutro. °
No teu caso, porém em que elle não dáa este senão a mão, guardando-te iriaíte-ravel a íe que te jurou; eu te digo: maioresdevem ser o de.scspero e a agonia do ma-rido do que os do noivo.
üê-me a carta dc Alzira. Quero descer

ja ate o fundo do abysmo que me tragou aexistência. Não tema minha fraqueza.A carta dizia assim :ee A felicidade é um sonho. A deseraca éa única realidade desta vida •ee Não se abata, meu adorado Leopoldo,diante do maior de-sascre que lhe podia vir« Si na terra não podemos ser felizes,sel-o-hcmos além do túmulo.
« Meu pai me quer arrancar-o único bem

que encontrei na vida, obrigando-me acasar com outro; mas juro-lhe por minhama;, que este amor que me inspirastesassistira, como meu anjo protector, ao ul-timo arranco de meu corpo.«Ao miserável que me compra com seudinheiro, si Deus não me valer fazendoabortar o infame plano, só darei meu des-preso.
ee Minha alma será sempre sua, e meucorpo baixará á sepultura sem ser profa-nado pelo miserável.
<( Adeus, meu adorado. Não desespereda felicidade em outra vida. Adeus..:ate la. »

(Continua)
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por elle, quer pelos outros centros dò
globo, como devendo operar-se muito
brevemente, rasgando aos olhos da
humanidade parte dos mysterios que
existem já na vida material, já na
vida espiritual — acordou unanime-
meute na publicação de um periódico
ou Revista, como um meio mais fácil
de propaganda da única doutrina
compatível com a razão humana e
com a justiça Suprema.

A Commissão Directora do Centro,
fazendo justiça à vossa crença era
Deus, e considerando que não po-
dereis conceber uma verdadeira idea
da Suprema Intelligencia do mundo,

•se acréditàrdes que á vida do homem
se limita ao insignificante lapso de
tempo que habita a terra (pois que
refletindo bem sobre as cousas do
mundo, não podereis comprehender
essa justiça Suprema, sem admittirdes
que 

"existe 
para todos os homens uma

continuação, depois do atmiquilla-
mento do corpo, como sançção das
desgraças ou das venturas que não
são ao* nosso ver, distribuídas em
igual porção a todos os homens da
terra); e adtendendo finalmente a que
a doutrina Spirita ó uma verdade iu-
contestável, embora atacada pela ig-
norancia, vaidade e orgulho do gênero
humano, mas que, não obstante, pro-
paga-se de um modo admirável pelo
globo todo, achando-se hoje ao ai-
cance do exame pratico do maior in-
crédulo—-espera o vosso apoio para
a manutencia da huz, convencida de

que assim concorrereis para o pro-
gresso moral e mesmo material da
humanidade.

^L Commissão Directora

ilíllMfiíà
llissao «los centros spiritas

¦y. ¦
m i

Queixae-vos da tentativa infira-
ctuosa que haveis feito para reorga-
nisar um centro que corresponda ás
condições dos tempos modernos. Cura-

pre-me dizer-vos que esses esforços
em que tropeçaes provém de que-
rerdes edificar casa se:n alicerces-
Com effeito, que outra cousa é querei*
edificar collectividades sem mdi-
viduos ?

Para que haja centros spiritas,
mister se faz que haja primeiro spi-
ritas; e estes só se formam no silencio
do lar, ao doce calor do sentimento, e
aos impulsos de um estudo proveitoso
e da pratica constante do bem. Mais
tarde estas individualidades, unidas

por um estreito laço, formam um
núcleo, em que se sommam as luzes
de todos e os esforços communs para
o bem que todos realisara. dando
corao resultado grande claridade,
•que potente irradia-se qual esplen-
dido pharol na tenebrosa noite da
ignorância que vos envolve, e nina

grande força moral que annulla as

paixões, destruindo erros, preoccupa-
ções e fanatismos, e evidenciando a
verdade da communicação ultra ter-
rena, fonte inesgotável de consolos e
de esperanças.

Dae-me, pois, verdadeiros spiritas,
e vereis como sa formam centros, que
funccionarão com regularidade e com
frueto.

Por ventura a missão dos Centros é
tão árdua, acha-se tão eriçada de
difficuldades e tão rodeada deobsta-
culos, que seja irrealisavel para vós ?

Actualmente quasi me sinto ineli-
nado a dizer que sim.

E' preciso, antes de tudo, sentir, e
sentir muito o bem ; fazer da verdade
o norte a que se volva sempre os
olhos, do.sacrifício um costume, e da

stantes e assíduos esforços. Assim
rôg*enerar-se-ão as individualidades,
e em vez de permanecerem estacio-
nárias, progredirão mais e mais.

A similhança de costumes, e a com-
monidade de aspirações, coudul-os
então á vida eolleetiva dos Centros,
onde se dedicarão já ao estudo
da philosophia, já ao da com mu-
nicação, já á propaganda do ideal
em amplas e serenas discussões, de
que brotará ein caudaes a esplendida
luz da verdade.

Não se limita, somente a isto a
união dos Centros ; aléoi da coinmu-
nhão e solidariedade dos seus inem-
bros, devem tender também á soli-
dariedade e communhão da coliecti-
vidade com seus irmãos dos outros
agrupamentos disseminados por toda
a superfície do globo.

Eis-nos arrastados a um novo ponto
de vista da, questão qoe nos oecupa. Si
vos reiinis e não obtendes o pheno-
meno, não sabeis que fazer. Será isto
tudo a que. vos propondes ? Pois é bem
pouca cousa. Já sabeis que o pheno-
meno não depende exclusivamente de
vós,já sabeis que em vossas mãos não
está que elle se verifique : porque'então empenhar-vos em obter o que
pão tendes, e deixar jazer ignoradas
actividades que sobremodo descui-
daes ? Ao entrar ua. vida eolleetiva,
solidaria com o.s demais agrupamen-
tos, entraes também a compartilhar
com elles o dever de. estudar todos
esses i mme usos problemas que se
agitam nas modernas sociedades,
único meio de contribuir para o pro-
gresso da humanidade, cujo agente
principal é o Spiritismo. Proponde,
pois, um thema para cada um espia-
nal-o, quando a coinmtmioação não
se vos de, e sejam vossos themas pro-
blemas moraes e os remédios mais
apropositados a juizo de cada nm
para curar essas chagas chamadas
prostituição, ignorância, hypOcrisiá,
etc, etc. Praticae logo o bem silen-
ciosa e ingenuamente, diffundi a luz
que brilha ante vós, e esperae com
confiança. A grande virtude das almas
é saber esperar.

Mais tarde, quando obtenhaes com-
raunicações elevadas, tanto estas
corao aquellas dissertações quo illus-
traria esses grandiosos problemas, dif-
fundi-as por todos o.s outros Centros,
pedindo-lhes seu parecer leal sincero
e franco, e sem jamais desmaiar nem
volver atraz os olhos, continuae vosso
sublime trabalho com amor e con-
fiança.

Então e só então, comprehendereis
a verdadeira missão dos Centros e a
grandiosidade delia.

(Communicação obtida no Centro
Tarroconense.)

da escravidão do peecado negro com.
y „„,-. .... oofnelharieis ao bruto,;-.

a lei su-o qua: vos as sentei
detxando-vos por herança
prema, da fraternidade, o exemplo de
sua vida, a virtude, de sua doutrina.

E no entanto, vede em Jesus a vida
edificante e quasi miserável, a doçura
e a caridade : olhai agora os repre-
sentantes desse divino modelo, o que
mostram-nos 

'? o orgulho, a vaidade,
a opulencia, o deslumbramento pelo
fausto, o resplendor do ouro e o poder
de suas guardas.

A caridade ensinada por Jesus era
santa, humilde, e occulta ; a que pra-
tiçani seus representantes, é a^ sor-
dide.z, a, ostentação de quanto dão; _

Mas escolhei, amkros, entre q joio
e. o trigo ; guardai só a essência da
doutrina de Jesus ; procurai beber
sempre na fonte de onde dimanou o
Christianismo, e não vos importe o

que só é erro o abuso. Procurai
mesmo no meio dessa corrupção, desse
lamaçal a pérola de Jesus, a predi-
lectado Eterno — a caridade, — pra-
licai-a em todos tempoi, era todos os
logares. Deixai os detractores da lei,
deixa.i que- elles mesmos se curem

pelo correr dos séculos, que mostrar-
liie-ão a divisa de Christo — humil-
dade e caridade.

Segui, amigos, o que, vos dr/ as

palavras do Mestre.

Massillon.

•»;í3xs^e§5?3ifc-
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DADA NO GRUPO LUZ E CAllTDADE
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RECEBIDA NA SESSÃO DA UNIÃO SI'1 RITA

A 
*J1 DE DEZEMBRO Dl':

(médium 
***•)

1889.

Eis os primeiros raios de sol que
apparecem no Universo, eis os pri-
meiros lampejos da aurora de bonança
que desponta pira os pobres naufra-
o*os da humanidade; eis o ideal dos
prophetas, o idolo dos mar.tyr.es, o
pregador divino, o remunerado!* e o
redemptor dos homens. Eil-o que
apparece, o a humanidade curva-se
reverente ante, o homem Deus que
deixou em sua passagem por nós a
coroa da im mortalidade, e espera-vos
no reino de seu Eterno Pai, cercado
dos que esperavam sua santa vinda.

Assim v s, amigos do Mestre cur-
vae-vos ante o dia memorável a todos
os povos christãos, este dia que diz

Y+ 1-1 -i I „ r ..^ r- m.T.; -.(-.*. .ii-,ivn./*ppn rmp vncj Lliae-a<iu m o oi io .¦*••..¦ i Yfltíoiu, mui- 
abnesracão uma lei de vida. E4 pre- I vos que o Christo ajppareceu, que vos . * -¦

ciso crear um mundo real por' cou- 1 deu a luz da verdade, que vos salvou ta muitas vezes a um ídolo, porem Typographia do RürouMADon.

Irmãos.

A prece tem um valor tão alto, tão
alevado que não é dado a espiritos não

preparados,aos que nunca conheceram
os soffrimentos moraes, coinprehen-
der-lhe o alcauce.

Ella eleva ao creador o espirito
de quem a faz e é tal a sua acção, que
este desprende-se da matéria, e chega
a fazer vibrar as camadas athmos-
phericas até aquelle que lhe é o ob-
jecto.

Quando outro valor não tivesse,
bastava o de modificar o espirito d$

que ora, para ser excelsa.
Ella contribue também para mo-

dificar as disposições dos espiritos
aferrados ao mal.

Serve para attrahir a nós aquelles

que amamos, os quaes muitas vezes,
não podem se nos aproximar, pelas
más disposições nossas ; porque, sobre
o peso da matéria, mais ou menos se
pensa em cousas incompatíveis cora o
espirito.

E, pois, a prece é útil. ó preciosa, é
necessária.

Eliminae-a das religiões e vede o
que fica dellas.

Tirae ao mahometãno a sua prece
do nascer da aurora, quando muitas
vezes viajando atravez dos desertos,
com os joelhos sobre a areia ardente,
elle prostfa-se e eleva, a Deus seus

pensamentos e será o mahotuetistno
uma religião, em que tudo ó exterior.

Tirae a prece ao chrisi-ão, e vereis :

que o Christo, que nos ensinou a
orar, não nos depíou outro meio de
consolação e outro meio de nos com-
municar-raos com o Pae Eterno.

Tirae-a ao próprio selvagem, que a
èm

porventura bem sincera, o o (pie fica
ein seu espirito '.' Trevas e somente
trevas.

A prece ó o phai ai que illumina o
espirito nas horas de attribulação, e

perante ella, o materialismo ó redu-
zido a uma theoria louca e sem razão
de ser ; porque o materialista, nas
horas da aíflicção, ora, ora mesmo sem
o querer e cabe até no erro opposto :
a superstição.

Como poderemos nós dirigir nosso

pensamento ás pessoas, que nos são
caras, se a prece deixar de existir ?

Dizer-se: que Deus é inflexível,

que 6 iramniavel nas suas determina-

ções e que, portanto, é inútil fazer-
lhe preces ; é negar sua misericórdia,
6. negar as bases da religião do
Christo.

Orae, pois, sempre que poderdes,
porque ninguém conhece as deter-
minações de Deus.

Só Elle sabe o que desejaes e, se não
concede o que pedis, é porque, em sua
sabedoria infinita, acha que é perni-
cioso o que pretendeis.

Portanto ; quando o Christo disse :
pedi e dar-se-vos-ha, batei e abrir-se-
vos-ha,ensiuar-vos-hia uma falsidade,
obrigar-vos-hia a praticar nm acto
inútil,enganar-vos-hia com uma falsa
esueranca ?

Não ; Elle ensina-vos quão inesti-
ma vel é o valor da prece.

Que momentos de felicidade não
goza o espirito, na terra, quando
com fé, implora a Deus o perdão para
si e para seus irmãos 1

Haverá maior consolação do que
essa permissão, que o Pae nos dá : de
nos dirigirmos a Elle, com toda a
confiança, corao os filhos se dirigem
a seus pães, com certeza de serem
atteudidos, se for possível ?

Orae, pois, orae sempre, pedindo
uns pelos outros ; porque, quando da
prece não resultasse outra utilidade,
que a ha real, haveria a vossa bôa
vontade de pôr vosso espirito em
communicação com os escolhidos do
Senhor.

Deus vos abençoe.

João Nhpomuceno.

CElOTW©
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Sessão em 2 de Fevereiro

<3& Centro Spirita do BSrazil
tendo lido diffieuldades porá
reunir nuanero suíliciente ele
representantes paira as suas
sessões «jue são aliás muito
espaçadas, visto «pae só se
dão sao 1° e 3" domingos tle
eada mez, solicita a iaiíer-
venção dos gtraspos para qjsae
esses se faças*» representar
coni assiduidade pelos seus
respectivos representantes..
A pn*inicii*a sessão terá iogár
ás 8 0 Eaoras d o dia 18 de I?e-
vereiro. e inicia-se uan es-
tudo de graEMBe alcance para
os anesinos grupos.

(
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Sao agentes desta folha":

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahin). o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitãoPaiiljno Pompilio de Araújo Pi-

nheiro.
Èin S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,

rua Layâpés n. 20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benedicto

José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. m.

Em Campinas, o Sr. Silviuo Ribeiro,
rua Trése de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Aflbnso Machado de

Faria, rua do Rosário n. 42 A.

As asngnaturas deste, periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

Um nr«Ífift^r-.-.^^-^^^^i_

Era obediência á solicitação que, no

artigo em outro logar transcripto, f«z

nossa ajfectuosa irmã e deaicada con-

sócia Mme. Autoinette Bourdin,trans-

ladámos para nossas colurnnas o sen

projecto.
Si é real que a verdadeira fraterni-

dade só existe, quando se abre inteira

e completamente o coração, sem qne
nèllè perdure um pensamento siquer

occnlto, devemos nesta occasião'prin-

cipalmente dar provas de todo o nosso

espirito fraterno para cora irmã tão

dedicada k propaganda das verdades

que proclamamos. Consistirão taes

provas em desvendar a.s objecções que

pairam em nosso espirito, e que pa-
recém querer, com insistência, inva-

lidar o projecto de nossa irmã.

Estamos certos de que o zelo com

. que a nossa consocm se afadiga era

prol do desenvolvimento rápido do

Spiritismo, com a publicação já das

muitas obras qne honram a nossa bi-
"bliotheca, 

já de aitigos der rareados

pela imprensa spirita, dá-lhe tal au-

toridade e supremacia que verá nas

duvidas dos seus humildes confrades

do Brazil o só desejo de acertar. Du-
¦vidas que nos abalançamosa externar

pela incitação do trecho em que se

diz ,« ter esta primeira publicação por
fim submetter,o projecto aos spiritas

detodosos pauospara lhes pedir con-

gelbos...» Poi.. hera si reconhecemo-

nos desautorizados para aconselhar,

não podemos nem devemos,entretanto,
recolher-nos ao silencio, quando o

nosso foro intimo brada : perigo-
O spiritismo; conforme o organisou

e apresentou ao mundo aquelle a

quem nos honramos com chamar

Mestre, é um corpo de doutrina que
abrange tão .elevados princípios pbi-
lòsópliicos ou sociaes que elles os

bastam para orientar todas as idéas

no mundo «cientifico^ no mun Io reli-

gioso, no mundo político ; é por isso

que Kardec jamais teve em vista ser

chefe de urna escolhi philosophica, ou

creador de uma nova seita, digam o

que disserem os seus inimigos. Em

prova disto ver-s--á reproduzida em

todas as suas obras a alBrinação de

que é o spiritismo uma bandeira a

sombra da qual podem se acolher os

sectários de todos os credos, os parti-
darios do todas as escollas : em outros

termos, tem o Spiritismo os caracteres
._!_ uaii vfv_iüli_ftde-,-i^-l-c -VJ_le.-ar:.q.aiã.™-

cões as quaes não pôde derrocar nun

o tempo nem o espaço.

Mal andaríamos nós, os suecessores

daquelle espirito de escolha, si, con-

trariando as suas vistas, praticas-
semos actos em que se po lesse en-

chergar o intento de levantar, com os

destroços das velhas seitas religiosas,

uma nova religião. Escombros são es-

comhros ; com materiaes gastos já,não
se podem construir alicerces eternos-

Por isso 6 que sem [ire nos soam mal

aos 'ouvidos, c cremos que desagrada-

velmente impressionarão ao altissitno

espirito que na terra se chamou Ki-

vail, as expressões que se pretende á

força adraittir : baptisado spirita, ca-

samento spirita. enterro spirita, ban-

deira spirita !

Bem sabemos que é louvável o in-

tento : um mais apertado congraça-

mento enfe todos os confrades. Mas

outra não era a intenção dos lundu-

dores das diversas religiões, quando
formularam os ritnaes que seus sacer-

dotes .deviam ministrar por oceasião

daquelles grandes actos da vida,

que avoecaram para seus respectivos

credos.
Si é verdade que todas as religiões

têm o mesmo fundo, como todas têm

mais ou menos as mesmas formulas,

qua Se cederam reciprocamente com

as modificações çpmportaveis com as

épocas ecomasidyosimchrasiasethno-

lógicas, isto é, com o tempo e com o

meie! — não é menos certo que muitas

já não existem e as outras tendera a

isto. Ora o spiritismo não pôde ser

uma obra perecível.
Succede.ndo áquellas idéas de en-

terra spirita, etc, a da fundação de

umàfcasa, onde se pòdessem recolher,

além de outras «as-pessoas qne são

olj?imâas asiipportarovasio e aba-

nalmade da vida mundana », somos

inserisi vel mente arrastados a pensar
nos conventos, instituição budhica e

catholica que o sopro da civilisação

tende felizmente a varrer da superfície

da terra 1

Poder-se-á dizer, é certo, que tra-

ta-sl de um recolhimento temporário,

de um momento de descaneo ás lutas

da vida. Mas recordemo-nos de .que

assim mesmo é que foram os pri-
mordios da instituição raonacal : de

prii.cipio era uma temporada de re-

pou ), era que a alma ia se entregar
a<> ffrmusel pr.uer da contemplação !

Fugir de dar o primeiro passo é, pois,
nora só obra de razão como de obe-

diencia á lição da historia.

A vida é a luta constante : tal o

destino do homem neste planeta. Fu-

gir-lhe é cobardia de que mais

tarde ter-se-á de arrepender o espirito,

quando tiver de recomeçar. Lutemos,

portanto, sem desmaios no foco das

paixões, no meio dos homens, porque
é a dòr e o soffriinento o cadinho em

que se sublima o espirito. Não ha
-| rogresso sem dòr: subir é soffrer,

subir é lutar.

O projectado recolhimento tem tam-

bem por fim « a correspondência dos

seres im mor taes com os exilados da

terra e ao mesmo tempo o desenvolvi-

mento da medi um nidade, que da a

calma e a coragem para supportar as

provas da existência presente. »

Sempre lemos nas obras do Mestre,

sempre ouvimos da bocea dos espíritos

que as com ni única ções são tanto mais

elevadas quanto mais merecem os que
as obtém. Terá merecimento quem,
fugindo ás lutas, que deve resigna-

mente supportar, foge egualmente ás

oceasiões de praticar o bem, de dar o

exemplo da caridade e do amor do

próximo ? Merecerá aquelle que, iso-

h.ndo-se do mundo, em c ijo seio se

encarnou para progredir, toma o lápis

para só conviver com o mundo espi-

ritual ?

Que ordem de espíritos é dado

julgar se communicPrão ? E' digno

porventura de sab/' io o operário inac"
tivo e ocioso que se furta ao trabalho?
Demais, serão estes mesmos que irão
« prestar cuidados magnéticos para
aliviar os que soffrerem mental e

physicainente ? » Não será de receiar

que a inanidade mental se generalise
por todo o recolhimento 1

Vamos para a luta, mistiiremo-nos
com a sociedade ; assim é que pro-
grediremos e faremos progredir : tal
a nossa missão.

C o n«i'e * s o Internacional
Njilritu c -Ettjpiritiialista

PRIMEIRA SECÇÃO

SPIRITISMO E F.SPIRITUALISMO

Spiritismo

1." A doutrina spirita lig-a-se-in- ~>
timamente aos dados hoje conhecidos
da Sciencia e da Philosophia.

2.° As investigações de todos os
observadores tendem a demonstrar
sujierabundantementtj que o Spiri-
tismo subministra provas irrecusáveis
da perpetuidade do eu consciente, e
das relações dos vivos com os mortos.

3* Essas aflirmações apoiam-se nas
experiências feitas segundo os me-
tirados experimentaes da sciencia po-
sitiva, pelos homens mais eminentes
de todos os paizes.

-1.° Apoiam-se tambem nos altos

principios de uma philosophia racio-
nal, que liga a mais superior razão
ás mais elevadas aspirações da alma.

5.° O Spiritismo offerece uma base
realmente esta\el para uma moral
das mais elevadas, fundada no egpi-
rito de solidariedade e de justiça,
que faz de todos os homens órgãos de
um mes no corpo, constituindo uma
unidade vivente.

Reencarnação

1.° A grande maioria das escolas
spiritas auirma que a evolução do
homem não pode fazer-se senão por
meio de reencarnações snecessivas de
seu principio superior : anima.

2.° Entre duas encarnações, a alma
ac impanhada do perispirito, conserva
intacta a personalidade do desincar-
nado. Esta personalidade é completa,
isto é : dotada de memória, intelli-

gencia e vontade.
3." A encarnação seguinte é deter-

minada pela soinma dos méritos ad-
ipiiridos na existência anterior, sem
retrogradação possível.

4." A alma encarnada conserva
inconscientemente lembrança de suas

3*
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anteriores acquisições, cujo conjuncto
formam as idéas innatas.

5.° Estas idéas ou imagens, que
constituem o conjuncto dos méritos e
deméritos das existências anteriores,
são os factores do organismo material
o as fontes directas do seu porvir.

6.° Sem embargo, tim grande nu-
mero de spiritas e espiritualistas con-
stitue uma escola que tem direito a
todos cs respeitos de seus irmãos, a
qual nega a reencarnação sem que
isto altere a doutrina geral admittida
pelos spiritas.

7." E' útil a todos conhecerem os
argumentos de uma e de outra escola.

Medíuynnidade

1." O médium é o 3er intermediário
ao mundo visível e ao invisível, por
meio do qual tem logar as coramuni-
cações entre aqnelles dous mundos.

2.° O médium, instrumento mui
delicado e irresponsável deve ser cer-
cado de cuidados por ser sujeito a in-
fluenciíis boas ou más.

3." Deve o médium, por constantes
estudos, preparar-se para sua missão,
porque quanto mais perfeito é o in-
strumento melhores serão as commn-
menções obtidas.

4.* Oscircurastántes influem fluidi-
camente sobre as manifestações. Por
conseguinte, é indispensável obter
previamente a homogeneidade de
pensamento entre as pessoas pre-
sentes, verdadeiro ambiente de in-
fluencias boas ou más. Esta honioge-
neidade deve ser conservada, toman-
do-se precauções para que o médium
não receba influencia estranha.

5." Todos os spiritas sabem que
certos charlatães podem ensaiar a
imitação dos verdadeiros phenome-
nos, fazendo-se passar por mediums.
Nossos irmãos não devem vacilar ja-
mais, mesmo no interesse da causa,
em desmascarar esses impostores. Os
mediums retribuídos são impellidos
a produzirem artificialmente os phe-
nornenos que não podem obter pela
faculdade medianimica.

Não sendo o médium mais que um
instrumento passivo, jamais pode de
antemão estar seguro de que se apre-
seutarão os phenomenos.

Phenomenos

Fluidos

1." Os mediums podem ser, e fre-
quente men te o são, excel lentes som-
nambulos.

2." O médium vidente é um laço
vivo entre o spiritismò e o magne-
tis nio, e demonstra no terreno psy-cinco, a identidade de ambas as dou-
trinas.

3.° Os invisíveis podem actuar no
médium, ou nos circumstantes, como
o magnetisador visível sobre o seu
somnambulo. Neste caso os Unidos
produzidos são análogos aos magne-
ticos.

4.° O Spiritismò, tanto como o
Magnetismo proclama a existência
real dos fluidos invisíveis esparsos
pelo Universo.

[Continiia]

dicto José de Souza Júnior, esforçado
spirita a quem daqui enviamos nossos
cordiaes agradecimentos, pelo auxi-

lio que nos. vem prestar, servindo de
nosso intermediário para com os spi-
ritas santisfas. E' a elle que se de-
vem dirigir para tudo quanto inte-
ressar ao Reformador.

Itláxau

1." Os phenomenos obtidos nas ses-
soes spiritas são de tres ordens :

Physicos (movimentos de objectos
materiaes, transportes).

Psvchicos (encarnacões).
Kluidicos (materialisações, escripta

directá, debuxos, etc).
2.° Os phenomenos physicos podem

ser comprovados scientificamente por
meio de apparelhos de physica ou
reactivos chi micos ordinários -expe-
rièncias de Cròokes).

3.° A photographia spirita é um
instrumento de prova real, tomadas
as necessárias precauções. Assigna-
Íamos ao publico as novas experien-
cias proseguidas nestes últimos cinco
annos pelo Capitão Vol pi sobre este
assumpto. Até o presente nenhum
photographo pôde imitar aquellas
photographias, apezar do grande pre-
mio a quem o alcançar.

4." Os moldes de formas materiali-
sadas constituem também excellente
base de observação, tomando se as
devidas precauções e lavrando-se de
cada vez uma acta detalhada, assig-
nada pelos circumstantes.

5." Recommendaraos a todos os spi-
ritas que façam acta em regra, sem-
pre que obtiverem phenomenos ver-
dadeiraraente interessantes.

O conjuncto dessas actas consti-
tuirá uma base de affirmação tão
ifolidi quanto inegável.

l«'ederaeão Spãtritu
Brazileira

Esteve interessante a sessão de 7
de Fevereiro, em que ainda se oecupou
a Sociedade com o estudo da Revela-
ção. O tempo, que foi escasso para
os dmnais assumptos da ordem do
dia, foi quasi todo preenchido pelo
discurso de um dos confrades, que,
oppondo-se à opinião que outro ma-
nifeslára em passadas reuniões, pro-
curou demonstrar com a letra do
Velho Testamento a verdade da revê-
lação. As bases da argumentação
deste confrade foram contrariadas por
outro, que julgou-se obrigado a tratar
do assumpto ua primeira reunião,
para a qual ficou organisada a se-
guinte ordem do dia :

1.' Parte. —Haverá revelação ?
2.' Parte.—Ha espíritos propostos ?
3/ Parte. — Discussão do Cap. 5.°

do Lív. 2o do Livro dos Espíritos, e
leitura do Cap. 6.° do mesmo livro.

E1 de crer que, tratando-se de ques-
toes de tal transcedencia, consigamos
ver reunidos em nossa sala de tra-
balhos quantos se interessam pelo
desenvolvimento do Spiritismò.

Periódico novo

Acabami-s de receber de Madrid o
Boletin Oficial dei Instituto Eipnote-
rdpieo Espanol, revista quinzenal pu-
blicada sob o.s aupicios do Dr. ('onde
de Das. São seus collaboradores os
mais importantes professores da Ea-
culdade de França, Suissa, Itália e
Htspanha, como os Srs. Bernheim,
Barety, Ochorowicz, Luys, Sené,-Pe-
losi, etc.

A dedicação apaixonada com que o
Conde de Das se entrega ás investiga-
ções hypnoticas fazem presumir que
k presente revista terá peio menos a
importância que ganhou a que ante-
cedentemente redigia o Sr. de Das.

Fazendo votos que assim seja, con-
fessamo-nos gratos peia remessa, e
compromettemo-nos a não faltar á
perra uta..

amigos até a epocha presente.— Iu
fluencia das revelações.

7.' Conferência.— Do perispirtio.— Sua intervenção nos phenomenos
noi mães da vida.— Phenomenos de
suggestão, bypnotismo, magnetismo
espiritismo.— O perispirito na des-
encaruação ou vida imponderável.

8.' Conferência.— Do destino indi-
vidual humano e do destino colle-
ctivo.— Têm alma os planetas? —
Desenvolvimento desta doutrina. —
Solidariedade das humanidades pia-
neta ri as.

.9." Conferência.— Considerações so-
ciologioas deduzidas da doutrina spi-
rifa.— Deveres e direitos.— Justiça
moral. — Asgtandes reformas sociaes.
— A. humanidade do futuro.

Ajipendice ás con fer em cias.— A alta
sciencia. — Extracto da obra .ásOrU
gens e os fins.

Centro Spirita do Itraill

Em sua sessão de 2 do corrente, o
Centro Spirita encetou o estudo da
these apresentada na sessão anterior ,
concebida nos seguintes termos :
« Corno e quando se deve evocar es-

pintos? » Oecupou em primeiro logar
a attenção geral o proponente, que
respondendo ao quando, disse — sem-

pre ; e ao como, em circumstaticias
dependentes do meio e do anterior

preparo espiritual ; finalisou aífir-
mando que o êxito favorável depen-
dia do fim útil e louvável. Segui-
rarn-se outros oradores que abunda-
ram mais ou menos nas mes.smas
idéas.

Uni livro

Recebemos de Madrid dous exem-
plares da obra, que acaba de ver a
luz da publicidade sob o titulo Confe-
re7icias sob Cosmologia, Antropologia
y Sociologia bajo ei critério espiritua-
lista cieiilifico, Foram estas conferem-
cias feitas na Sociedad Espiritualista
Espanola no anno acadêmico de 1887-
88 pelo seu presidente Dr. D. Anas-
tacio Garcia López. O só nome deste
esforçado propagandista, cuja vasta
erudição se patentêa em sua obra, é
jâ um elogio ao livro recentemente
apparecido. Para se convencer,porém,
do seu critério scientifico, cumpre que
os investigadores,spiritas ou não,pro-
curem lêl-o. Os primeiros nelies eu-
centrarão verdades, que são mais nma
forma porque se podem apresentar as
suas habituaes experimentações ; os
segundos terão nelle a prova ile que o
spiritismò tem todos os característicos
das verdades «cientificas, que só se
adquirem pela experimentação e ob-
servação, isto é, por idênticos pro-
cessos aos empregados para a acquisi-
ção das demais verdades.

Para e.stes últimos será sobretudo
uma verdadeira revelação a confe-
rencia que trata do perispirito, ele-
mento que vem explicar muitos factos
psychologicos, physiologicos e patim-
lógicos, até aqui desconhecidos em
suas causas. Recoramendamos, pois, a
todos o livro do Dr. Garcia López,
a quem daqui com os nossos agra-
decimentos enviamos parabéns. E,
para que melhor se avalie o contexto
do volume, para aqui transladamos
as matérias de que se oecupa :

Prólogo.
7.' Conferência.— Preliminares.
2." Conferência.— Constituição e

revoluções do globo terrestre — Ap-
parição e desenvolvimento da vida
orgânica.

Novo agente

Ternos a satisfação de annunciar
aos nossos confrades de Santos que é
nosso agente nesta cidade o Sr. Bene-

Origem e natu-

Ageiiere ?

Damos hoje publicidade á carta de
um nosso confrade, que muito nos
merece, já pela sua probidade de spi-
rita, ja pelos esforços que emprega na

propaganda da verdade. Sua palavra
é digna, pois, de todo o credito. En-
tretánto são tão extraordinários os
factos referidos, e tão fora dos com-
mtimmente observados, que só devem
ser àcceifos com toda a reserva. Pouco
ainda conhecendo as leis do mundo
espiritual, não devemos re.geitar os
factos que não nossamos explicar ;
antes convém registral-os, para que o
futuro tenha abundante raesse em que
possa respigar.

No caso oceurrente só o que o Sr.
Allan Kardec chamou agenere pôde
algum tanto explicar tão prodigiosa
manifestação. No emtanto ficam ainda
oceultas na -• nevoas do desconhecido as
varias minudencias com qne elle é re-
ferido.

Seja como fôr, fique registrado o
facto.

3." Conferência.
reza da alma humana.

4.° Conferência.— Do apparecimeii-
to do homem e das raças humanas.

5 ' Conferência.— Das reencarna-
ções

G." Conferência.— Desenvolvimento
da civilisação desde os tempos mais

iíxeanjiBo* de transporte

O Sr. C, empregado na Estrada de
Fen o Central, pessoa de bom caracter,
procurou-nos para saber o que devia
fazer afim d_e haver um relógio que
lhe fora tirado com ouiros objectos,
de um modo singular, que passou a
expor.

No dia 4 de Janeiro, estando com a
familia cm Cupertino, onde residia,
começaram a ver cahirem laranjas de
tuna laranjeira um pouco distante,
gritando uma menina, afilhada de C ,
que estava fazendo aquella devasta-
cão um homem baixo, cheio de corpo,
vermelho, e vertido de calças de brnn
riscado, com camisa de chita, sem
paletot.

Ninguém via o tal homem, que a
menina aceu-ou, em segui Ia, de estar
arrancando uma pimenteira junto
da casa, o que realmente todos viram,
sendo a planta levada pelo ar para o
alto de um morro, a enjosopé demora
a casa.

No dia seguinte viu-se um pedaço
de carne secca ser levado da cosinha,
bradando sempre a menina qne era o
tal homem.

Aos gritos, deixou-a ficar no ter-
reiro, mas com pouco mais de tempo
saccou de um par de calças e de uma

- Ki~t
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toalha de mãos, qué foram levadas
pelo morro acima, dizendo a men na
que as levava ao hombro.

No dia de Reis tirou um desperta-
dor e uma estatueta de cima de um
movei, porém depois trouxe-os a seus
logares.

A' vista de todos, o, tendo já car-ré-
gado com o relógio do dono da casa,
levou o de um seu visitante, que o
collocou de propósito na parede, di-
zendo.:: que queria ver tiral-ú.

A menina annüncioüa aproximação
do homem, que ninguém via—e o
relógio do incrédulo foi para o morro.

Outros casos se deram, em pre-
sença de pessoas qne estão pro raptas
a attestal-Os, e por elles a família re-
solveu-se a deixar a casa, tendo per-
didos de tudo o que foi levado, so-
mente os dons relógios e o par de
calças arrebatado com a toalha.

(J Sr. O. procurou o grupo Discipu-
los de Antônio de Padua, pura verse
este colhia do espirito indicações
sobre o logar onde poderia encontrar
os relógios, e es membros daquelle
grupo, comquanto não fosse de seu
mister occnpar-se daqiièllas cousas,
prestaram-se a fazer nma sessão, na
esperança de colherem um médium
vidente e ura de transporte.

Effectivãmente teve logar a sessão
no dia 25 de Janeiro, apresentando-se
ó espirito, qne disse: ter feito aquillo
para chamar a attenção do dono da
casa para a verdade do Spiritismo —
e não lhe ter devolvido os relógios
por ter faltado o iluido necessário a
este phenoiheno.

A menina, que eslava presente, não
vio mais o espirito, (Ponde a perda de

,«,um dos motivos da sessão — e a prova
de que pode-se ter videncia transi-
tona.

Do espirito colheu-.se, porém, que
os fluidos para o transporte lhe eram
fornecidos por uma in ilher da casa
visinha que mandaram procurar.

IltÉMllli
Projcçío de um íJcíbIto «i<*

recolhim-caaí o

Em uma recente viagem a Pariz

visitei muitos spiritas que eu já tinha

isiiii
Dr. A. Bezerra de Menezes
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ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Ha estados de nossa alma que se não
definem.

Assim como uma faísca electrica para-
lysa os movimentos do corpo, abalos mo-
raes podem paralysar as faculdades do
espirito. ¦•

Fica-se n'11111 entorpecinvnta visinho da
mor.te e mil vezes n ais incominodo do que
deve ser ti morte.

Sentimos qm turbilhão de, idéas revolu-
teando no cérebro; mas não podemos des-
tacar ou caracterisar uma siquer.

Umas emendam com as outras, formam
uma continuidade ininterrupta, amalga-
mam-se n'um todo confuso põe tal modo
que temos a consciência de que pensamos,
porém não sabemos em que pensamos.

A loucura deve ser isso.
Eu cáíii nesse estado quando acabei de

ler a carta de, Alzira, ein que a querida de
minh'a ma me convidava para a felicidade
em outra vida.

Uma cousa se gravoa indelével em mi-

visto no Congresso : o enthusiasmo
desta bella assembléá fraterna não
cessou, e cada grupo, cada irmão
sentem-se ainda, arrastados a pro pa-
gar nossii querida doutrina, por tubis
os meios em seu poder.

Paliei de uma casa de retiro, ou
antes de repouso, na qual poderiam
os spiritas vir, eom poucos gastos, re-

pousar dos cuidados da vida material,

e occupar-se das grandes questões que
nos interessam sob todos os [tontos de
vista. Qnantas pessoas que se tem

gasto pelos trabalhos diários, (plantas

outras (pie por sua posição são obri-

gadas a supportar banalidades da
vida mundana, prefeririam repousar

durante algum tempo em bons ares,

era logar de vegetação abundante,

mu um meio sytnpathico. em que sem
constrangimento podéssem se entreter
sobre cousas spíritas om que tanto
se comprazèra •' Quantas almas afilie-
tas desejariam abrir ahi seu coração
e recebát' o consolo que r.raz a corres-

pondencia dos seres immortaes com
os exilados da 1 orca, desenvol vendo

ao mesmo tempo a mediumnidade,

que dá calma e coragem para suppor-
tar as provas da existência presente 1

Quantas pessoas que sorTrem mental
e pliysiçamente seriam felizes com
receber e lidados magnéticos para
aliviai.as! Quantos spiritas velhos
sem família, tendo pequenos rendi-
mentos, ficariam satisfeitos com se
estabelecer definitivamente neste lo-

gar de paz 1

Venho, pois, propor a creação desta

casa, que poderia ser estabelecida no
campo, nas proximidades de Genebra

para aproveitar os mais cornmodos e
menos custosos meios de locomoção.
A vida não é cara neste bello paiz,
em qne Iodas as nacionalidades são
acolhidas com lespoitosa synpathia,

ás portas da França e de varias ou-

trás nações.
Esta proposta já encontrou moita

animação. Diversos planos de execu-
cão tem sido discutidos. Meu primeiro
pensamemto foi conformarmo-nos com
os Estatutos da Siciedadeanonyraa

por acções fundada pelos theosophos
sob o nome Fralernitas, com um ca-

pitai de 50.000 francos.
Pessoas bastante experientes acon-

selhum a forma de sociedade coopera-
tiva com acções de 100 francos » os
membros fuu ladores receberiam todos
os annos um dividendo; os empre-

gados do estabelecimento não teriam
ordenado,, mas seriara interessados
nos lucros. Deste modo cada um tra-

balharia por fazer p.iosperar esta casa
especialmente spirita. Nio deveria
haver nisto outra ambição mais, do

que manter a ordem e a prosperidade.
Chegar-se-ia a poder receber gratui-
ta mente no meio de nós irmãos soffre-
dores e, infelizes.

Exponho a largos traços este pro-
jecto, porque esta primeira publi-
cação tem por fim submettel-a aos

spiritas de todos os paizes para lhes

pedir seus conselhos e s ia adhesão.

Suas opiniões serão submittidas á

Sociedade Spirita de Genebra.
Dirigir as cartas a Mine. Antoinette

Bourdin, õ, Caminho do Yieux-Pout,

em Plaimpalais, Genebra. As cartas

que tiverem necessidade de resposta

juntar um sello.

Prnmetteram-me nm logar em cada
numero da Revue para dar o maior
desenvolvimento possível a este pro-

jecto. Será também boa oceasião de

fallar da senha. Picaria reconhecida

aos directores dos jornaes spiritas

francezes e estrangeiros, si reprodu-
' zissetn este artigo e se interessas;em

I por esta causa humanitária.

n'alma, e foi-lhe como o rocio da manhã'paia as dores dos campos; foi a certeza
que me deu de qae ao marido que o pai lhe
destiniva nunca daria senão o seu des-
prezo.

Eu conhecia bem o cara ter de Alzira
para poder, por ri omentos, duvidar de sua
terminante resolução.

Mais fácil era pôr termo á sua existência,
do (jue ceder uma linha daquelle firmo
propo ito.

Essa certeza foi-me uma luz incerta oue
começou espancar as trevas de meu espi-
rito.

Possuir a divina ereatura seria a su-
prema felicidade da terra - saber que nen-
hum outro a possuiria, era uma doce con-
solução.

Apeguei-me a esta, sem perder a espe-
rança de alcançar aquella.

Na falta do bem absoluto, já me valia o
bem relativo.

Pouco a pouco meu espirito foi-se Inibi-
tuando a sua triste posição, e meu angus-
tiado pai fui se animando á medid . què
via minha lata*, decomposta de um modo
assustador, tomar a co.ni.pp.si ura na' tirai.

O velho recorreu á protecção divina, que
nunca falta a quem de coração a invoca.

E quando viu o salutar effeito de sua
prece, elevou as mãos para o ceu, excia-
mando: graças, meu Deus, por teres ouvido
a voz do mais vil de tens filhos e tido com-
paixão de sua. dor.

K tomando-me nos braços, como se en
fora unia creunça, beijava-me com tanto
atb-ct.o. que me sensibilisou e me chamou
á realidade da vida.

(ih ! que dura provação ! disse eu corres-
pondehdo a suas caricias.

Dura, sem duvida, meu Leopoldo; ma«
por isso mesmo mais mentoria, se a sou-
beres aproveitar em bem d • tua alma.

Deus prova assim aquelles que mais ama.
Rende-lhe graças do fundo do coração.

Eu beijo a mão que me fere para me ex-
altar. Bemdicto seja o Todo Poderoso.

(c Te, Deum, láudamos, » entoou o velho
cahindo de joelhos.

<f Te, Domine, confi.te.mur », respondi
egual me 11 te prostahdo-me.

E naquella posição, snppliceo humilde,
elevamos nossos pensamentos ao Senhor
dos céus e da terra — e 'á nos extremos do
infinito nossos pensamentos tocaram o co-
ração do Rei de tremenda magestade, por-
que sentimos como um sopro, que varreu
de nossas almas as negruras do de?espe-o
e nos inspirou a coragem de soffrer as
dores que nos' ralivam.

Levanta • o-nos dizendo um ao outro :
graças ao Divino Consohidor !

Venci, meu caro pri, a mais dura bata-
lha He minha alma. Agora posso bater-me
contra as potenci ,s infernaes.

O velho torteui a abraçar-me, e disse-me;
ouve, pois, o resto de minha historia.

Tão depressa recebi a carta .Io Santos
Neves, p rti para e Recife o, ahi chegado,
fui ter como bispo, a piem apresentei os
impedimentos a qualquer tentativa doca-
satnento de Alzira com nutro que nàofòss.;
com o noivo, já como tal áceito.e reconhe-
cido.

Não sei como o facto tomou uma certa
notariedade, p Io que, reeeiando eu que. o
vics-.es a conhecer por outra via, resolvi
partir precipitadamente paia aqui.

E foi muito bom, meu lilho, porque se
comtigo eu não estivesse não sei o que de
ti seria.

Então não está effectuado ainda o casa-
monto? meu pai.

Até o dia de minha partida não estava e
na diocese não se effectunrá sem longa dis-
cussâo dos impedimentos que puz.

Neste, caso não está tudo perdido, e juro
por minha alma que muito poder terá o
Sr. Commendador Câmara si levar a effeito
sua miserável trnnsaceao.

Pyo também aos oradores de con-

ferencias propagarem a idéa nos meios

spiritas em que sua missão os chama.

Poderemos assim fa/.er um 1 acção

útil para a doutrina e para os adhe-

rentes.

Antoinette Bouiidis*.

Agenere ?

111 ra." Snr. Redactor do Reformador.

Uma senhora digna da maior con-
sideraçáo e que me merece toda a con-
fiança contou-me o seguinte facto
acontecido em uma Ilha dos Açores,
o qual foi testemunhado por varias

pessoas.
Havia ali um homem e uma mulher

que se amavam, e prestes a con-
traírem os laços do matrimônio acon-
teceu que elle falleceu,deixando a sua
namorada com bem adiantada gra-
vide/..

Ella, sentindo-se nesse estadi, com-
municou a seus pais, os quaes rece-
berara mal a declaração da filha, a

ponto de expulsarem-n'a da casa pa-
terna. Egual despreso recebeu a po-
bresinha de todos os seus parentes e
conhecidos, inclusive de seus pa-
drinhoá, pessoas ricas e abastadas do
logar.

Assim, abandonada de todos, deu a
In/, uma filha que egualmente parti-
lhava das angustias de sua mãe in-
feliz.

Então balda de recursos despresada
de todos, em um momento de deses-

pero, jurou solemnemente ¦ que não

perdoaria nunca a alma do homem que.
tanto afazia svffrer...

São passados alguns annos.
Um dia, apresenta-se um homem

aos padrinhos dessa moça e lhes pede
que o recebam como criado da lavoura,
para o que,dizia elle, tinha habilita-
ções, afirmando que não fazia questão
de salário e muito menos de alimento.

Tendo sido attendido, tomou conta
do serviço, começando por atrelar o.s
bois, e dirigio-se para o campo que
seu patrão havia destinado que la-
vráess.

Cumpriu o criado, como tinha pro-

Dizendo estas palavras, eu senti como
uma sede de sangue que me perturbou a
alma, abalando-lhe as bases de sua mora-
1 idade.

Meu pai conheceu o movimento que se
operou em mim, e fez o que devia para
affastar meu espirito daquella ordem de
sentimentos.

A tentação voltava, e mais forte, e cora
energia maior.

Eu tinha vontade de seguir os eons-dlios
salvadores de meu pai, porém foi-me im-
possível convencer minha alma de que de-
via abandonar o que lhe era a vida, por
não faltar aos devores de christão.

Si o casamento já estivesse consumado,
meu rival não podia contar com indnlgen-
cia, quanto mais podendo eu impedil-o,
ainda mesmo por um crime!

Pi/, meu plano, de que só o demônio
teve sciencia, e, tranquillo de causar sur-
presa a meu pai, comecei os aprestos de
viagem.

Na véspera da partida, meu pai pergun-
tou-me porque me desfazia de todos os
trastnS e até dos meus livros.

Respondi-lhe com inabalável d cisão
que não continuava mais a estudar, qual-
quer que fosse o desfecho do dram.i que
envolvia todo o meu ser.

O velho julgou de bom aviso não me con-
tiariar, e, arrancando do peito um longo
suspiro, monologou surdamente estas pa-
lavras : só as leis de, Deus são immu-
taveis!

Aquellas palavras vieram echoar em meu
coração como um gemido doloroso de uma
alma que vê perdidas suas mais gratas es-
pe ranças.

O que fazes, porém?
A minha, comprimida por todos os lados,

só tinha aberto o caminho do desespero, e,
disposta aseguil-o, como pensar mais em
contiuuar com estudos?

(Continua)
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meítido, e o fez com toda a me3tria.
Assim continuou por muitos mezes

de fôrma que por aquellas immedia-
Ções não havia lavrador cujos campos
andassem mais bem cultivados e quemais produzissem; sendo invejado portodos os visinhos, que, por despeito,
murmuravam dotal criado, murmúrio
este que chegou aos ouvidos de seus
patrões, que também já andavam des-
confiados cora o viver excêntrico de
seu criado.

Foi a mulher desse lavrador quem
primeiro procurou espiar o viver uiys-
tirioso delle ; para o que certo dia
dirigio-se ella para o campo que o
criado devia então lavrar ; escondeu-
do-se entre o matto em logar que pôde
observar o que elle fazia. Então podever o seguinte : Mal tocou meio dia
no sino da Egreja da aldeia o criado
fincou a aguilhada na terra, des-
prendeu os bois do arado e pol-'os a
pastar, elle dirigio-se para um logar
ermo junto de uma gruta, de onde
sahiam línguas de fogo, sobre as
quaes elle se deitou, conservando-se
assim durante algum tempo, até que,apagado esse fogo, levantou-se elle,
sacudiu-se e tornou a recomeçar seu
trabalho, até de noite, quando veio
para a casa de seus patrões.

A mulher do lavrador, horrorisada
cora o que viu.jveio contar ao marido,
o qual não acreditou o que lhe disse
sua mulher.

Esta afirmava a verdade do qnetinha visto, e tanto fez, que resolveu
o marido a ir ver o que ella lhe adir-
raava ter visto, facto este que, sou-
berarn mais tarde, o criado invariável-
mente fazia todos os dias. Então foi o
lavrador, viu e convenceu-se, resul-
tando disso variadas conjecturas sobre

que poderia ser o tal criado que não
omia e deitava-se sobre o fogo sem
se queimar, acabando sempre a.s suas
razões por supporem que era o diabo
é não ura homem o tal criado.

Resolveram interrogal-o.
Elle confessou o seguinte :

" Sou .o. homem por quem sua
afilhada jurou que nunci perdoaria á
rainha alma. »

Elle confessou mais que um dia
ouviu uma voz que lhe dizia :— Estás
oondemnado ao fogo, emquanto não
obtiverdes o perdão daquella que fez
tal juramento, e sóobtendo-o entrarás
no céo 1

Os patrões que até aquelle momento
não tinham mais foliado com a afi-

liada, mandaram chamal-a, e, con-
tando-lhe o occorrido, pediram que.perdoasse ao homem que só não
casou com ella por ter fallecido.

Ella continuou resistindo, e repe-
tirido novamente o juramento feito —
que nunca perdoaria a alma do homem
qne tinha sido a cau?a da sua des-
graça. A madrinha, instando com
ella, lhe disse : E si elle próprio te
pedisse perdão ? perdoar-lhe-ias ?

« Sim, só si elle me viesse do outro
mundo pedir », respondeu ella.

A madrinha chama o criado queapparece, e de joelhos roga á desven-
turada o —perdão. Ella, vendo-o,
reconheceu-o,e, dando um grito, per-doou-o, mas acto continuo caiu fulmi-
nada, ficando-lhe o rosto negro como
si fôra queimado por pólvora. Ao
mesmo tempo o criado desapparecia.

Rio de Janeiro, 31 de Janeiro de
1890.

F. A. Xavier Pinheiro.

Comiiiiiuicacito

SOMNAMBUL1CA PELO MÉDIUM D. BaLBINA

em Io de Fevereiro de 1890.

Meu pai, aqui estou entre vós como
outr'ora bom e forte, prompto para

¦i""

as luctas espirituaes,ainda que tenha
sido extremamente fraco para as luctas
terrenas ; por isso fez o Senhor baixar
sobre o seu indigno servo o manto da
sua misericórdia, acolhendo-mé amo-
rosa e paternalmente em seu seio,
antes que as torpezas humanas podes-sem ter influencia era meu tenro co-
ração.

Alegra-ine ver-te resigmado; provasassim com a crença vigoroso a fé na
bondade e justiça 

'do 
Senhor. Deus

não erra ; agradeçamos tudo o que do
ceu nos vier, porque é sempre para o
nosso bem.

Que é a morte? Uma transformação
necessária para o nosso progresso. 

* 
Si

é ella antecipada quasi sempre porcruéis soffrimentos materiaes, éque o
espirito precisa iuctar com as dores em
todos os sentidos, para que a sua
gloria seja completa, e jpara que a sua
coragem seja experimentada.

Si assim não fora, nio poderíamoster esperança firme no futuro, não
teríamos confiança em nos sos esforços,
e por isso, repito ainda : Deus não erra,
a sua providencia é infallivel.

Infelizmente não posso dar-te am-
pios esclarecimentos mas quero des-
crever o passamento, como me é per-mittido.

Sois lançado por uma fatalidade a
uma caudalosa corrente; inconscien-
temente esforçae-vos por desembara-
raçar-vos das águas. Nesta lueta quan-tos soffrimentos experiméuiareis ? E'
o que acontece ao espirito.

0 corpo que lhe é destinado para a
sua manifestação estraga-se, ou por-
que a missão do espirito estejo con-
cluida, ou porque o homem sujeito a
muitas fraquezas destroe barbara-
mente os órgãos com tanta perfeição
construídos pela vontade, divina e ne-
cessarios á inevitável manifestação
da intelligencia.

O espirito procura deixar o instru-
mento porque ahi sente-se mal, como
os homens, em uma casa arruinada;
esforça-se inconscientemente paradesembaraçar-se do corpo. Talvez ai-
guera julgue absurda a idéa que apre-
sento : mas também vedes que a
creança esforça-se para realisar o nas-
cimento, e não tem deste acto con-
sciencia.

A' medida que o perespirito des-
prende-se, os soffrimentos materiaes
desapparecem ; e, sem que possamoscomprehender, achaino-nos de súbito
era ura mundo ao principio desconhe-
cido ; porém a intelligencia pertur-bada toma pouco a pouco seu estado
primitivo, e, em logar de acharrao-
nos proscriptos, isolados, sentimos
incom para vel prazer vendo nos cer-
cados de amigos que nos felicitam e
cobrem-nos de bênçãos, si voltamos
victoriosos,ou que choram e suspiram
abraçando-nos si trazemos a conscien-
cia carregada de iuiquidades.

Louvo a Deus : sou ura desses espi-
ritos que despertara tranquillòs, e só
esperara felicidades. Nio comprehen-
dia nada ao principio ; sentia-me ai-
livíado e julgava descançar, dando
graças a Deus, sentindo um leve tor-
por que attribuia ás conseqüências
dos sorfrimeotos por que havia pas-sado... Decorreram-se 42 horas, então
é que a presença de alguns seres queeu julgava nunca mais ver fez que eu
procurasse comprehender aquella mu-
dança inesperada.

Suas palavras e carinhos excitaram
em mira qualquer duvida sobre o meu
estado. Eusinaram-rae a dar graçasao Creador, e, desde esse momento,
só procuro ser agradável a Deus de
amor, a Jesus e a todos os irmãos quetão amorosamente acolheram-me.

Meu pai, abençoa a memória do teu
filho

Alberto.

« flíova Éra »

(aos sr*. assignantes)

Não podendo nem devendo conti-
nuar mais como gerente do jornal
Nova Era, por ra >ti vos estranhos
á minha boa vontade na missão que
deveria ter esse jornal, venho, pe-
dindo desculpa ás pessoas que me
auxiliaram, especialmente ao con-
spicuo rodact or-chefe deste periódico,
declarar-lhes que de hoje em diante
não me assiste responsabilidade ai-
guina.

Desejando melhor sorte ao que
me substituir, sou seu confrade

Nelson de Faria.

O Magnetismo Animal

por J. Jesupret pilho.

traduzido e offerecido ao Reformador
por Flori mundo Torres Oalindo

AO LEITOR

Achareis talvez extranho que um
desconhecido lance mão da penha para
vir defender o magnetismo.

E' preciso ser muito audacioso,
direis vós, para atrever-se a entrar
era liça ifutna questão, que é tão
árdua, tão controversa como esta do
magnetismo animal.

Não tenho esta pretenção. Não
sendo nem sábio, nem litterato es-
crevi esta pequena brochura cora a
intenção de espalhar na classe menos
favorecida uma sciencia, que eu con-
sidero como eminentem jnte humani-
taria.

Como o povo quasi que não tem
tempo para ler os numerosos e volu-
mosos escriptos, que tem sido publi-
cados a favor ou contra o magnetimo,
reuni em algumas paginas, conden-
sei, por assim dizer os principaes ele-
mentos desta antiga sciencia cora o
fira de pol-a ao alcance de todos.

Espero que me levareis era conta
esta modesta intenção, e acolhereis
favoravelmente este opusculo', que en-
trego hoje á publicidade.

J. Jesupret Filho. I

CAPITULO I

O SOBRENATURAL E O MAGNETISMO ANIMAL

0sobrenatural,esta necessidade queleva o homem a consolar-se das tristes
realidades da vida por ficçoes poéticas,tem sempre exercido sobre os povosuma grande influencia.

Desde um tempo iramemorarial e
em to Ias as épocas, os homens tèm
tido prophetas, sybillas, poetas, quesouberam,por esforços de imaginação,
fazer intervir entes supra-terreMres', na
maior parte dos phenomenos naturaes
e physicos.

D'bi a origen dos deuses e das
deusas do paganismo, dos demônios e
dos santos do catholicismo, das fadas,
dos trasgos e duendes da idade média!

Era geral nos tempos de ignorância
a crença no sobrenatural. Também

disto resultou que o- povo, impellido
sempre para o maravilhoso, acreditou
na magia, na demanologia, na feiti-
caria ; de todos os lados, attribuiram-
se a causas sobrenaturaes os aconteci-
mentos mais ordinários da vida.

Não são ainda em nossos dias um
assumpto de admiração ou de temor
supersticioso a attracão magnética do
iman, as propriedades do fluido elec-
tricô, as maravilhas da mechanica e
da physica ?

A sciencia hoje não admitte mais
milagres, porque só se baseia em
factos palpáveis e positivos.Para o sábio o maravilhoso não é
mais do que um phenomeno natbra-
lissimo. Elle só admitte uma cousa, e
é que tudo no universo é sujeito a leis
imrautáyeis, que obedecera a causas
naturaes. E' por isso que elle regeita
inexoravelmente os phenomenos qua-lificados, sem razão de milagres, queclassifica na série das leis physicas ou
physiologicas, que regem não só o
mundo material mas também o mundo
espiritual.

Embalde os theologos procuram in-
trincheirar-se atraz da idéa de que —
os milagres e os prodígios provam a
existência de um ente supremo ; o
philosopho espiritualista prova-lheshoje que é, pelo contrario, ua ordem
e harmonia da natureza quo se acha
o Creador.

A ordem universal, que rege não
somente o mundo que habitamos, mas
ainda eà^e bilhões de soes e de pia-netas espalhados com profusão no in-
finito, é um milagre muito maior do
que seria a intervenção da. divindade
mudando por um capricho iucompre-
hensivel as leis da natureza. Desde
então o maravilhoso não é mais, a
nossos olhos, que um facto do domi-
nio da lei commum. .

Abster-nos-emos, porém de tachar
de loucura certos factos oceultos, só
porque não foram bastante estudados:
queremos fallar dos phenomenos do
Magnetismo e d»-€5{nriti-mi0v

[Continua).
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Sendo repetidos os pedidos de col-
lecção de annos anteriores do nosso

periódico, a Federação Spirita Bra-
zileira resolveu mandar colleccionar
os 5 primeiros annos do Reformador
em um volume encadernado, ao preço
de 10,>000, certa de assim melhor
satisfazer aos confrades que deseja-
rem possuir tal collecção.

cis.vrno
SPIRITA 9>0 BRAZIL

Sessão em 16 de Fevereiro

O Centro Mpiritn do Rrazil
temi» tido diíliculdadcs para
reunir uunicro suíliciente de
representantes para as suas
sessões mie são aliás muito
espaçadas, visto «gue só se •
dito uo 1° e 8? domingos de
cada mese. solicita a iuter-
vciiçáo dos grupos para que
esses se laçam representar
com assiduidade pelos seus
respectivos representantes.
A próxima sessão terá lograr
amanhã ás 11 horas.

$

Typographia do Rbfobmadob.
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São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José" Maria da Silva Basto.
Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.
Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Km S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benédicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro,
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado do
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

As assignaturas deste periódico come-
çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

Silo clicou <Ios os tempos

São chegados os tempos — repetem-
nos a todo momento os nossos ir-
mãos do espaço; e esta phrase, embora
sediça, embora reproduzida aqui, ali
e acolá,causa sempre aos que a ouvem
uma perplexidade inaudita.

Porque as mesmas expressões, ditas
sempre pela mesma forma, aiuda não
embotaram nossos ouvidos e nossos co-
rações, de modo que nos causa sempre
a impressão de uma revelação nova o
— São chegados os tempos ?

E' que presente nossa alma a reali-
dade do conceito, quando lançando
olhares retrospectivos para as ca-
ligens do passado, compara-o com o
brilho fulgente das epochas actuaes.
Eífectivãmente, emquanto nos tempos
idos os destinos do homem arrasta-
vam-se por assim dizer antes que ca-
minhavam pela escala ascencional do
progresso, hoje como que saltam de-

a graus, como que voara em vez de ca-
minhar.

Si;' o destino do homem é polir sua
z'1__ma para que de mais em mais se

aproxime da perfeição ; si cultivar o
espirito, levantaudo-o em todos os
graus da hierarchia" moral e intelle-
ctual, é sanetificar-se, porque é cum-
prir a vontade divina ; menos verdade
não é que as conquistas da vida em
sociedade, facilitando a tarefa, gene-
ralisam-n'a sobremodo. Assim pois o
trabalho do passado era o preparo
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para a obra do presente ; hontem era
o amanho da terra, hoje a estação de
semear. Ora, si aquelle trabalho é
mais fadigoso do que este, maior vi-
gilancia comtudo exige o segundo,
para que de par com as sementes do
trigo não vão de mistura também as
do joio.

E', pois, enorme a responsabili-
dade dos semea*dores, que tem de tra-
balhar em terreno já lavrado por
muitas mãos. Até hoje trabalhavam
na derrubada das mattas virgens ope-
rarios vindos de todas as partes : ma-
terialistas, atheus, fanáticos, crentes,
incrédulos. Era o tempo da des-
truição.

D'ora avante cumpre que o traba-
lho seja uniforme, obedecendo a uma
só orientação, para que se não esper-
dicem sementes, que caiam fora dos
sulcos preparados. Unidos como o
feiche de varas, da parábola, poderão
os spiritas affrontar o mal, que ainda
no planeta sobrepuja o bem.

São chegados os tempos, sim, de
volver nossos olhos para novo norte,
empregando mais afan na tarefa.

O trabalho de hontem era firmar
os direitos do homem, egnalar todas
as classes, levantar as abatidas ; o de
hoje, depois de taes conquistas, é le-
van tar o espirito á altura de saber
fruil-as. Por isso é que são chegados
os tempos do reinado da paz e da jus-
tiça, da concórdia e da fraternidade,
do amor e da caridade. Não mais pre-
conceitos de castas, de nacionalidades,
de condições : rico e pobre, estran-
geiro e nacional, forte e proletário
dão-se todos as mãos no mesmo agape
fraternal, na mesma comunhão de
direita.

Já não mui longe auroriam-se ho-
rizontes illuminados por um sol cujos
raios revigoram a força do direito so-
brepujando o direito da força. E' a
sublime apotheose depois da qual ha
de descer o panno que oceultará o
Stenario do passado.

Os spiritas já descortinamos no pia-
neta a figura magestosa de Jesus : o
Christo das nações, o Ungido dos
povos já está sobre a terra.De admirar
não será, pois, que o século vigésimo,
que se aproxima com a vertigem da
carreira de Mazeppa, seja conhecido
com o nome de Século do Espirito.

Os tempos são chegados : empu-
nhemos o bastão do peregrino, e se-

bamos o Capitólio das virtudes ; já
por demais temos sido derribados da
rocha Tárpéa. Naquelle outeiro não
se acha o templo em que se exalçám
as vietorias da guerra, porém as mais
difiiceis ainda — as conquistadas na

paz.
Palmilhando-nos as pegadas, se-

guir-nosja a humanidade : toda ella
bem cabémaquelle templo, que,si não
tem as illusões dos ouropeis que .as-
cinam, guarda a realidade dos senti-
mentos que elevam.

E,paramão fraquearmos no encargo
messiânico de ser os ciceronos dos lio-
mens em seu perigrinar para o Gapi-
tolio, fixemos olhos de ver na doce
imagem que já desvendamos en-
chendo o inundo, e digamos-lhe :

a Tu disseste outr'ora na Judéa —

Aproximam-se os tempos —-, hoje teus
emissários nos dizem —os tempos são
chegados —; dá, pois, mestre, que
àquelles jtj'ne tão boas novas nos an-
nunciaiii* pooá'u"__ não nos deixar en-
tibiar nem as •agruras da jornada,
nem as responsabilidades da missão.
Como elles, nós o repetimos : São
chegados os tempos. »

lluiiiiltlntle

No grupo de Estudos Spiri ticos
desta capital recebeu o médium Mme.
Virginie Georges a seguinte commu-
nicação, que passamos a transcrever,
pela opportunidade de seus conselhos.

. Possam os que a lerem compene-
trar-se tanto de seus conceitos, que
venham,cheios da virtude encomiada,
agremiar-se em torno da bandeira
de Jesus, z

Já de muito resoa nos clarins o
toque da chamada ; si ha sempre
logar no exercito bemdito, apre-
stemo-nos comtudo piira presenciar o
inicio da victoria.

Armemo-nos, porque soldado sem
armas é soldado derrotado ; mas ar-
memo-nos com a clava possante da
humildado, que mais poderosa que a
de Hercules conta as vietorias pelas
batalhas.

Colloquemo-nos nos postos da avan-
cada pouco se uos dando que sejam
as vestes o burel ou a seda, as san-
dalias ou os borzeguins.

Então,e somente então,teremos pie-
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namente satisfeito aquelle que nos
veio .aliar com as palavras que vão
ser lidas :

19 de Fevereiro de 1890.
Sede humildes, meus irmãos, como

Jesus o foi, quando, dercendo das
alturas, veio habitar entre os homens.
Procurai imitar, bem que imperfeita-
mente, o divino modelo, para queassim possaes cooperar na sua obra. .¦/'¦¦

Sede humildes; não desta humil-'
dade inactiva e estéril que se affasta
na sombra ; mas, sim, da humildade
forte, generosa e magnânima, queconscia de seu nada, sabendo querealmente nada pôde por si, sente-se,
entretanto, revestida da ' força de
Deus; ala-se ao sopro do Espirito
divino, acha-se associada á edificação
de todas as grandes obras ; po*is,como vedes, tudo o que é grande, tudo
o que perdura entre vós, tem por base
a humildade ; afim de quo seja confir-
mada a palavra do Grande Mestre:
Os humildes serão exaltados, mas os
soberbos serão humilhado'' e seu
orgulho esmagado aos pés.

Jesus possuía a sciencia perfeita e
a sabedoria divina ; porém, querendotornar accesivel a-todos-os homens a
Verdade eterna que vinha lhes trazer e
assim conquistar todos os corações,
envolveu-a nos véos do amor ; a"bai-
xou-a atò a humildade do Calvário, e
a ppel lidou-a—Caridade...

Caridade... Inclinai vossas frontes,
meus irmãos; eis aqui a rainha do céo,
a Luz do Universo, a Sciencia das
sciencias, a mãi das Virtudes. O que
pôde, sem um raio fecundante da Ca-
ridade, vossa fria razão que discute?
de que vos serve sem ella vossa vã
sciencia, que se perde ?... Ah 1 humi-
lhai-vos, meus irmãos, com a humil-
dade de Jesus ; e procurai merecer
assim da bondade de nosso Pai, um
raio de vida, um raio de amor, e sereis
salvos...

Luiz.

Ç o ii a; v e h h o inietnacional
Spii-iía e -<]sgii.*i.iialista

SEGUNDA SECCÃO

PHILOSOPHIA. — QUESTÃO SOCIAL

A seccão apresenta ao Congresso e
podo que sejam proclamadas as con-
clusões seguintes :

Àntiiiiaterialismo

Deus — causa e razão universal,
objecto final e bem absoluto dos
seres.

Identidade essencial do espirito e
da matéria. As escolas que não estu-
dam sinão um destes termos, jamais
lerão a verdade completa.

Deus é o espirito por excellencia, e
pelo qual vive tudo o que vive.

A existência de uma unidade su*
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prema e intellectual no universo —
força directriz dos mundos, fonte de
todas as leis moraes, ideal supremo
resumido nestas palavras : bem — l>el-
leza — verdade.

Bem. — Mal. — Soffrimento

Só existe o bem ; o mal é um bem
attenuado, em vista de um progresso
infinito.

A lei do progresso, que ensina não
gozar cada um sinão o que merece,
por seus esforços, faz desappareoer a
questão do mal e da respousabili-
dade, substituindo-a pela lei da ue-
cessidade e da justiça.

0 soffrimento é um meio temporário
de progresso. A responsabilidade ó a
conseqüência natural dos actos volun-
tarios.

A responsabilidade é proporcional
ao desenvolvimento da alma. As mais
elevadas têm mais responsabilidade.
Entretanto a responsabilidade dos
actos humanos não pode ser definida
sinão por um poder superior ao
homem.

Solidariedade

1.° A obra social dos spiritas con-
siste em formular instituições de ac-
cordo com a verdade moral, isto é,
com a lei do progresso universal e a
da vida humana no individuo e nas
sociedades.

2." Instituição de arbitramento in-
teanacional entre os povos.

3." Unificação universal e reconhe-
cimento por leis do todos os direitos
humanos.

4.° Reivindicação dos direitos da
mulher, porque as questões geraes,
cuja falta de solução ameaça arrui-
nar a civilisação moderna, não podem
ser resolvidas sem o concurso desta
parte da humanidade.

5." Federação universal spirita.
Em uma palavra — afirmação das

conclusões adoptadas por umanimi-
dade no congresso de Barcelona.

Está assignado pelo Dr. Hoffmann
Giovani, director do periódico Luz de
Eoma, em seu nome o nos dos Srs.
Francisco Beniscelli, Scilio Ercolani,
Giuseppe Fasauo, Giuseppe liaffo,
Falconier, de Terarao, Giuseppe Pa-
lazzi, Ghiaia, Ed. Viole, de Spoleto e
Ernesto Mar Li u.

A delegação hespanhola propõe
egüálmente que sejam acceitas as con-
clusões do congresso de Barcelona.

A delegação Belga pede que os spi-
ritas defendam, nas lutas políticas
de seus paizes as seguintes idéas :

1.* Considerando que a boa educa-
cão constituo o mais poderoso meio de
moralisação e de progresso para a so-
ciedade, desejamos ver a dos filhos de
pais conderanados por faltas ou por
tlelictos graves, confiada aos go-
vernos, era todos os paizes ei vi-
lisados.

2.a Considerando mais que a antiga
legislação impelia os infelizes con-
detonados ao vicio e á má condueta,
desejamos ver a justiça e a penali-
dade humana organisadas de maneira
que dêem ao culpado a consciência de
de sua dignidade, e consigam sua re-
ereneracão moral.

.-J-— - ... ' «ii , om-
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A delegação hespanhola pede tam-
bem que se declare : a infinidade de
mundos habitados ; a preexistência e
persistência da alma humana ; a in-
finidade de phases na vida perma-
nente de cada ser ;• a communhão e a
solidariedade universal dos seres em
seu progresso essencial ou infinito —
é preciso que todo o spirita. mostre
pela pratica das virtudes publicas o
privadas a virtualidade e a transcen-
dencia da doutrina.

[Continua)
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Sexta-feita, lide Fevereiro, reu-
nin-se, como costuma, a Federação
para tratar dos assumptos da, ordem
do dia. <pie eram importantíssimos.
Como já noticiámos, ella estava orga-
nisada do seguinte modo : l." Ha vo-
velaçao ? 2." Ha espiritos propostos ?
3." Discussão do Cap. V. dolivro 2." do
Livro dos Espirites. Entretanto tal foi o
interesse concentrado na primeira das
questões que só delia se tratou. —O
primeiro que oecupou a attenção ge-
ral annunciou,desde logo,que réspon-
dia á interrogação pela allirmativa.
Julga que, de tempos a tempos, pre-
postos divinos vem revelará humani-
dade cousas que por si só (dia mesma
não descobriria. Para demonstrar isto,
que suppõo a verdade, basêa-se em
4 itens : l." Deus creador do universo,
2." Quem pôde o mais pôde o menos,
3.° Contingência humana e miseri-
cordia divina, 4.° Os factos. No desen-
volvimento datheze,diz què^sinão ha
revelação, é ou por não dever Deus
fazel-a, ou por não poder ; contra a
primeira ponta do dilemraa oppõe-se
o 1." e 3.° itens, porque, si Deus é
creador do universo, não devia aban-
donar a pobre humanidade, sem que
de tempos a tempos enviasse-lhe um
raio de sua, lu/ : por outro lado acon-
tigencia humana esua uiinia fraqueza
desgarrar-se-ia, si de longo em longe
não surgissem pharóes que viessem
oriental-a pela estrada ascencional do
progresso. Demais Deus pode directa
ou indirectamente fazer revelações,
que é o menos, já que poude o mais :
crear o universo. Finalmente julga
qvifi faliam cm favor de sua theze os

factos, que classifica em duas ordens :
os do lar doméstico, de qii&por com-
munissimos não se occupâ, y os que
chama bíblicos, isto é, os referidos no
livro authentico por excellencia.Neste
ponto cita. entre outras, a revelação
directa feita pelo próprio Deus a Adão
no paraizo, a Moysés no Sinai, e a in-
directa a Isabel e a Maria sobre João
e Jesus.

Tomando em seguida a palavra
um outro confrade, diz que não quer
discutir a theze, como está formulada,
porque cré que todo o spirita admitte
a revelação, como está muito hera
explanado no Gênesis do Sr. Allan
Kardec. Trata exclusivamente das três
mais notáveis revelações, que acceita
como taes -. afirma que a primeira é
a mosayca, a segunda é a messiânica,
que julga a maior, assim como con-
sidera o Spiritismo a terceira. Isto,
porém, não de um modo absoluto mas
em sentido restricto, isto é, com re-
lação á parte da humanidade judeo-
christan, que é a mais preponderante
no mundo. Não. fazendo tal restricção,
porém,considera como as duas revela-
ções capitães a spirítica e a messia-
nica : aquella como sendo o Con-
solador promettido, e esta por ter
sido feita pelo maior espirito encar-
nado uo planeta, de que é o chefe e
regedor.

Em ultimo logar tomou a palavra
um terceiro confrade, que emittio
opiniões inteiramente dissonantes das
precedentemente apresentadas. Para
que nãoje o considere um heresiarcha,
um schismaiicu, começa fazendo os
enoomios merecidos a Allan Kardec,
cujas obras afirma acceitar in lotum.
Diz que a palavra revelação entrou na
theze na accepção theologica, e não na
etymologica, ; porque, si fosse empre-
gada uo sentido de levantar o réo, de
dará conhecer cousas que se ignoram,
revelador seria o mestre que ensina ao
discípulo, revelação seria qualquer
puerilidade, revelador seria elle di-

z.endo aos que lhe ouvem o que liou-
vera nesse dia praticado em casa. Paru
que haja portanto revelação cumpre
que em conta se levem os elementos
com que os theologos a deli nem: mau-
dato divino, impossibilidade de por
outros meios conhecel-o. Com relação
especialmente ao Spiritismo nega que
elle seja revelação, l." porque não tem
origem divina, 2." porque não havia
ignorância absoluta de nenhum dos
princípios de sua doutrina,:!." porque
não se pôde comprehender revelação
sem revelador. De um modo geral
afirma que não ha revelação : todas
as acquisições são devidas ao esforço
lento e penoso do trabalho humano,
que neste caso. como em todos, su-
geita-se a uma lei que, por divina, é
immutavel. Nem se argumente com a
contigencia do espirito humano, que
faz com que muitas vezes erre ; porque
esta contigencia mesma é que explica
a razão porque tem sido de erro em
erro, por assim dizer tacteando, que
o espirito chegou a adquirir as ver-
dades de que está hoje de posse. Tudo
quanto se tem considerado come reve-
lação não era de ignorância absoluta
dos homens, porque tempos antes, e
em logares differentes, já outros co-
nheciam. Finalmente ou a revelação
vera antes do tempo de ser compre-
hendida, e neste caso é inútil ; ou
depois, e então é dispensável.

Terminando por este modo aflirma
ainda uma vez não haver revelação.
— 0 confrade que por ultimo oecupou
a attençãoda casa limitou-se a resumir
as opiniões e argumentos apresen-
tados ; e, julgando já bem discutida
a questão, propozse, na primeira op-
portunidade, a expender suas idéas re-
lati vãmente á Biblia, questão que
lhe foi suggerida, quando resumindo
a argumentação do primeiro confrade,
teve de referir-se aos factos bíblicos.
Dor este modo encerrou-se a sessão,
ficando para a immediata organisada
a seguinte ordem do dia :

1." Ha espiritos prepostos ?
2.° Discussão do Cap. V do fÀvro

dos Espiritos.
'}." A Biblia á luz do Spiritismo.
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Estamos na quaresma. A maioria
da população o sabe, si bem que sim-
plesmente de otiva. E' opportuno
portanto dar aos nossos leitores ai-
gumas noções históricas sobre esta
quadra do anno.

A palavra quaresma vem do latim
guadragestvia,e serve para denominar
o período de 40 dias antes da Paschoa
a começar de quarta-feira de cinza.
E' uma epocha de jejum e abstinência,
com que se commemora, segundo uns,
os 40 dias do dilúvio; segundo outros,
os quarenta annos que os Hebreus
gastaram atravessando o deserto ; se-
gundo alguns os 40 dias concedidos
aos Ninivistas para fazerem peniten-
cia ; e na opinião de mais outros é
uma imitação dos jejuns de Moysés,
de Elias e de Jesus.

Este ultimo modo de ver afigura-se
como o mais aproximado da reali-,
dade, porque assim como a quaresml
precede immediatamente a semana
em que se commemora a paixão,
assim também o jejum, em que por•IO dias esteve o Christo no deserto,
precede também immediatamente a
sua própria paixão.

Seja como fòr, trata-se de um an-
tigo e inveterado costume popular,
em que o jejum, isto é, o uso de uma
simples collaeão diária, e a abslinen-
cia de carne e vinho, eram praticados
a titulo de penitencia ; costume qne
de principio foi um impulso espon-
taneo e voluntário, mas posterior-

niente pratica obrigada por decretaes
de concilios.

Agostinho doutor da Egreja, diz
positivamente não ter encontrado lei
de Jesus ou dos apóstolos prohibindo
ou ordenando os dias de jejum ; mas
a tal excesso havia chegado o fana-
tismo neste ponto que Ambrosio e Je-
ronynio, também doutores da Egreja,
se levantaram contra elle, corisi.de-
rando taes rigores o primeiro destes
padres como presumpção e super-
stição.

Com o correr dos tempos adtnittio-se
que o jejum e a abstinência não eram
o único dever durante a quaresma ;
cumpria que se abstivessem de todos
os jogos e divertimentos, que guàr-
dassetn continência, que suspendessem
todos processos e questões, que, mais
se entregassem aos exercícios de pie-
dade.

Como se vé tratava-se pela quares-
ma de uma simples commemoração ;
mas, como a imaginação tem sempre
tendência para o mysticismo deante
de praticas commemorativas ou alie-
goricas, chegou a transformar a qua-
resma em ura período de culto super-
sticioso,na opinião mesmo de doutores
da Egreja. Ah! si dessem importância
maior ás praticas substanciaes da ça-
ridade, do que aos preceitos inanes do
jejum e da abstinência, quanto esta-
riamos todos hoje mais adiantados!

E' por conhecer o espirito humano
e suas tendências para o mysticismo,
por tel-ô acompanhado em todas as
suas phases históricas, que estamos a
todo momento a proclamar aos spiri-
tas : « Alerta ! Não vades enxertar em
vossas livres e progressivas doutrinas
praticas, preceitos,formulas, opiniões,
que já fizeram seu tempo, e que só
hoje ser viriam para nivelar o Spiri-
tismo cora todas as grandes supersti-
ções que tem travado o desenvolvi-
mento accelerado do espirito hu-
mano I »

Em resumo: é a quaresma um
tempo em que a convenção resolveu
commemorar ura período da historia
da humanidade. Ora nós spiritas, que
não entrámos na convenção, não esta-
mos por isso inhibidos de a nossa
modo também commemorar : tomemos
um serio compromisso com a con-
sciencia de satisfazer á missão de
adiantar os outros, reformando-nos a
nós mesmos.

A loea jacta est!

lBBB|»BaeBasa spaVata

Mais ura periódico acaba de appa-
recer em Roma, a capital do catholi-
cismo, sob a denominação La Psiche,
de que é gerente responsável nossa
confrade Sara Carlota di Capua. Pu-
blicação quinzenal, tem ella por fira a
discussão e o estudo de tudo quanto se
refere á alma humana : para isso suas
columnas são franqueadas a todas as
opiniões, porque da discussão livre é
que emergirá a verdade. Será órgão
também do circulo que acaba de se
constituir sob o titulo Sezione Ro-
mana di Psicologia Sperimentali. Curti-
priuientamos daqui os nossos confra-
des que aproveitam os lazeres de seus.
trabalhos quotidianos em cousas úteis
á humanidade. Possa o seu exemplo
ser seguido por quantos se iniciam-
nas verdades de além túmulo. E' com
prazer especial que recebemos quin-
zenalraente o nosso confrade, ao qual
desejamos longa é prospera vida.

Enviar-lhe-einos nossso modesto
periódico.

Visai a «le collega

Sob o titulo fe Courrier du Brésil
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iniciou-se em Janeiro em Paris a pu-
blicação de um periódico hebdomada-
rio, redigido pelo Sr. Simões da Fou-
seca. E' uma folha republicana que
pretende tratar dos interesses brazi-
leitos na capital do mundo; para isso
colhe com abundância e faz correr as
noticias deste lado do Atlântico. Accu-
samos os tres primeiros números, e
com agradecimentos promettemos en-
viar-lhe regularmente a nossa folha.

Recebemos egualmente de S. Paulo
o periódico Arauto, que iniciou sua
publicação ern Fevereiro passado.

E' propriedade de uma associação e
será distribuído gratuitamente uma
vez por mez, em dias indeterminados.
E' periódico puramente de propa-
ganda evangélica, que se destina a
pregar ao povo a salvação pela fé.
Fazemos votos para que' o collega
consiga derrramar não a fé cega da
crendice, mas a activa das boas obras,
da regeneração dos costumes, do cul-
tivo das virtudes exemplificadas porAquelle que do instrumento do sup-
plhio que lhe inílingira a ignara po-
pulaça, punha olhos em Deus, ro-
gando : « Perdoa-lhes, Pai; elles não
sabem o que fazem. »

Enviamos ao collega os nossos
agradecimentos, proraettendo ser pon-
tuaes na remessa do nosso periódico.

Mais uma crente

Refere o Light de Londres :
A Sra. Sarah Bernhardt, inter-

rogada, por uma moça que lhe per-
guntava si acreditava no sobrena-
tural, respondeu aíTirmativamente.
Fez conhecer factos que lhe eram
pessoaes, e accrescentou que sua pro-
pria experiência levava-a a crer nas
coramunicações mysteriosas dadas a
Joauna d'Are.

A Sra. Sarah Bernhardt contou
_.q.ue. achando-se eni New-Vork, por
oceasião de sua primeira viagem á
America, acordou-se uraa noute, de-
pois de um sonho terrível, em que
ella viu seu filho Maurício mordido
por dous cães darnnados.

Esta visão impressionou-a a ponto
que logo pela manhã telegraphou
para Maurício e recebeu a resposta de
que tinha sido mordido por dous cães,
mas que as feridas nos braços não
eram graves. Demais os cães não es-
tavara darnnados, coratudo tinham
sido mortos.

A Sra. Sarah Bernhardt diz (pie
poderia citar vários acontecimentos
extranhos de sua vida, que seria im-
possível attribuir .simplesmente ao
accaso.

liiiiiii
Dr. A. Bezerra de Menezes

A CASA Al AL ASSOU UK AMA

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Ha prazer em fazer o mal, tnlvcz maior
do que em lazer o bem !

Quem compara a alegria serena do es-
tado normal com a delirante da embria-
guez?

Pois o homem que faz o mal ó escravo
da carne cujos, eujos instinetos em-
briagam.

Eu me achava nesse estado, dôsde queresolvi esquecer os santos ensinamentos
de minha mãi e os sábios conselhos de
meu pai.

Se me fosse preciso salvar a vida por um
crime, eu faria da vida gostoso .sacrifício.

Para arrancar Alzira das garras que m'a
roubavam, um e quantos crimes fossem
precisos, sem reluetar eu commetleri i.

Nessa espécie de embriaguez em queauria o prazer, que deve sentir o tigre
quando bebe o sangue do que lho roubou
os filhos, eu passei a travessia da Corte ao

Visito <Io futuro

Em o mez de Julho de 1889, a quedada monarchia foi pelo seguinte modo
annunciada em uma sessão do grupospirita S. José e S. Manoel-, á rua de
D. Anna Nery :

O médium vidente Manoel Carneiro
Martins Lejò, pouco tempo depois fal-
lecido, descreveu a seguinte scena á
proporção que se manifestava no copo
d'ágüa :

Vejo uma cadeira sobre um estrado
e debaixo de um docel ; tem o encosto
bastante elevado e parece ser dou-
rada. Aproxima-se nm homem casa-
calmeute vestido, de alto porte e
barbas brancas. Reconheço perfeita-mente o Imperador. Está de pé ao
lado da cadeira sobre a qual tem uma
das mãos. xAproxima-se ura indivíduo
que parece ter um avental e bonet
brancos. Col loca-se do outro lado da
cadeira e segura-a com ambas as
mãos, puxando-a para si, o queobriga o outro a fazer o mesmo. Nesse
empenho repete-se o movimento e a
subsequente lueta, que acaba cahindo
o Imperador, rolando e desappare-
eendo. O indivíduo de bonet col-
loca-se então de costas para a cadeira,
e de frente para um grande pórtico,
por onde se descobre massa compacta
de povo, e por muito tempo gesticula,como quem discursa.

Foram-nos offerecidas estas notas,
nestes mesmos termos, pelos nossos
respeitáveis confrades Manoel Fer-
nandes Figueira e José Luiz Cantha-
rino, presentes á referida sessão : tèm
ellas portanto o cunho da authentici-
dade.

WHILilM

5fuuo*"para notar*lt"qjIêH^re:refã^
ção tivesse sido dada espontânea-
mente em reunião de pessoas que não
cogitavam de politica, e muito menos
da queda da monarchia.

Cs dous indivíduos, um casacal-
mente vestido e outro com os trages
de proletário, representam por sem
duvida os dous elementos a aristocra-
cia e a democracia que chocam-se,
terminando a lueta pela victoria
desta.

0 quadro tal como foi apresentado

demonstra que, si os espíritos traba-
lhavaiu pelo advento da republica e
previam-n'o, não conheciam entre-
tanto as particularidades com queelle suecederia, ou então não podiamrevelal-as.

Seja como fôr, é esta uma revelação
que os factos vieram sanecionar.

"jíi íiUinière

Este periódico spirita começou seunono anno de existência a 27 de ia-neiro _de 1890. E' uma revista mensal
de philosophia, de sciencia e de moralrenovadoras, eujo ensino torna-se at-
trahente por muitos factos e escolhidas
noticias litterarias. Trata da psycho-logia especulativa e experimental, dánm boletim utilissimo de hy»'iene dereceitas e de todos os meios de'ser
feliz. Para as assinaturas, que são de8 fr. 7õ cent. dirigir-se a Mme. L.Grange, boulevard Montmorencv 75
Paris —Anteuil. '

O «ohreuuiuval — omita» ire<«*

Recife, perturbando-me apenas o receio de
chegar tarde para evitar a profanação deAlzira, embora muito a tempo de vingal-a.

,íá o sol tinha mergulhado nas ondas o
igneo disco, quando divisei no loginqao
horizonte a cidade que fora o borco de
minha fugitiva felicidade, o que hia^s.er o
túmulo de todos os princípios salutares
que me dera a de-velada educação do meus
pais.

Ao anouteer, o- vapor lançou o ferro o-
começou o movimento dos passageiros dc
se apparelharem para saltar om terra.

Que diílereuça entre aquella e as prece-dentes chegadas.
Em toruo dc mim não mais aquelle tu-

multo do, amigos quo so encontravam, de
pais que abraçavam os filhos, de saudosas
esposas que beijavam os maridos, havia a
solidão, a mais triste o medonha solidão— a do espirito que abjurou todas as cren-
ças que lhe davam fé è esperança.

Meu bom pai presentiu minhas inten-
ções, e como o missionário do bem acer-
cou-se de mim dizendo-me : Leopoldo, não
esqueças que tens uma alma, creada porDous, remida por Jesus Christo, e fadada,
á eterna felicidade pela pratica do1 bem !

Eu senti uma espécie de estremecimento
nervoso percorrer-me o corpo, e após duas
lagrimas me subirem do coração ás pai-
pebras.

Era a despedida de minha alma ao pai,á mãi, á humanidade, á Deus!
Era o auto de fé de minhas crenças,

desses anjos alados quo me douraram nos
venturosos tempos os horisontes dà vida!

Era o sello tenebroso do pacto urinado
com o espirito do mal.

A Egreja admitte-o, tanto que um
do? seus mais notáveis representantes,
o padre Caussette,sustenta : que é elle
o característico da verdadeira religião.

A religião christan é a única ver-
dadeira, diz aquelle apologista, por-
que é a única que assenta uo sobre-
natural.

O spiritismo, porém, sustenta exa-
ctamente o contrario, sustenta : queDeus tem tudo disposto, por leis éter-
nas e immutaveis, de modo cpie nada
sé:òpera no universo sinão de confor-
midade com aquellas leis.

Deus não seria Deus, si modificasse
ou supprimLs.se, para aceornmodar

¦ freireuras^inçias^ do moraeht^ n jimasó daquellas leis.
_ Em nessa ignorância, não tendo

ainda o conhecimento, nem mesmo in-
tuição dotado da obra divina, acre-
ditamos que vae de encontro ás leis
naturaes um phenomeno, que entre-
tanto é puro effeito daquellas leis,
por causas que desconhecemos ainda.

Assim, tendo nós a lei que ensina
a gravitação universal, de que de-
corre: que todos os corpos na extensão
da athmosphera da terra, cahem porseu próprio pezo, julgamos sobrena-

Curvei a cabeça como criminoso apa-nhado cm flagrante; mas ou não era mais
meu !

Queria e não podia seguir o impulso
quo recebera desde os verdes annos!

Mais forte era o que me imprimiu a fafa-
lidada! --'

Saltei de bordo, levando commigo, bemoceulto um punhal de fina tempera, c corri
para casa do Commendador, como um
iouco, a ponto de meu pai não poder acom-
panhar-me.

Este, conhecendo o que me ia pela alma,
porque o coração paterno tem o dom deadvinhar, e recciando iinminento catas-
troplie, tomou um carro oue fez largar emdisparada para aquella casa.

Ainda assim não chegou primeiro do
que eu.

Bati á porta com a força natural, paranão despertar suspeita, e,'quando o pretoabria, já meu pai ora commigo.
Fiquei contrariado; mas não irresòluto!
De um salto achei-me na sala com o artriumphante do que escala a trincheira etem ao alcance de seu ferro o inimigo.
O preto estava tremulo e fulo.
Onde está Alzira? Onde está o Sr. Com-mendador?
Oh! vosmecê não sabe?
Onde estão? Onde estilo ? foi minha res-

posta-
Já se foram embora desde hontem.
Foram-sc embora !
%,ías palavras flzeram-ine o elteito fie

nm*- forte pancada sobro o alto da cabeça,
produzindo violenta com moção cerebral!

Cahi atordoado om uma cadeira repe-
tindo : já se foram embora desde honte

(Continua)
em:

tural, que urna cortiça, ern vez de
cahir, suba, quando deixada no meio
de uma massa liquida.

Assim, um navio carregado, abar-
rotado de volumes pesadíssimos, só
por uma força sobrenatural podedeixar de cahir no fundo do mar.

Assim, a água subindo ás alturas
de um monte, é puro e legitimo mi-
lagre, é uma transgressão das leis da
natureza.

Com as descobertas do sábio de
Siracusa e de Thoricelle ficou, entre-
tanto, tudo isto explicado perfeita-mente, segundo leis naturaes, quenão eram conhecidas.

A humanidade vae sempre desbra-
vando o desconhecido e, á cada passo
que dá nessa infinita senda, acclara
um milagre, descobre a causa natural
de ura phenomeno sobrenatural.

Si já tem reduzidos tantos ásua le-
gitima expressão, é lógico concluir :
que um dia descobrirá as leis queregem aquelles que ainda não pôdereduzir.

E' portanto, a opinião spirita mais
conforme do que a da Egreja, com as
infinitas perfeições do Creador.

Quem mais revela saber, o artista
que faz uma obra, em que não mais
precisa tocar, para servir pelos séculos
dos séculos, ou o que faz obra, que de
tempos em tempos precisa ser alterada
para poder prestar-se ao fim de sua
construcção ?

O milagre sendo uma transgressão
da lei posta pelo Senhor, prova queDeus precisa alterar a ordem es tabele-
cida, para produzir effeitos de oceasião.

A doutrina da Egreja,portanto, que-rendo exaltar o poder de Deus, não
faz realmente sinão amesquinhar a
Divina Perfeição.

O illustre Caussette, sustentando
que o sobrenatural é característico da
verdadeira religião, faz ao spiritismo
a insigue honra de declarar : que é
elle uma contrafacção do divino ; isto
é, que tambem produz factos maravi-
lhosos.

EsTés"factos,' porem, diz" o hotaveí
publicista, distinguem-se facilmente
dos verdadeiros milagres,pela simples
apnlicação de um principio bem sim-
pleá, os effeitos participam da natu-
reza da causa.

« O demônio jamais imprimirá a
seus milagres a belleza moral, porqueelle não a possue ; e emquanto* os de
Deus impõem respeito, pela grandeza
que os envolve e pelas virtudes queinspiram, os de Satan são caracteri-
sados pelo ridículo, pela puerilidadec pela corrupção que fomentam.

« O demônio jamais imprimirá a
seus milagres a bondade, porque elle
não a possue, e einquanto os de Deus
são benéficos e subjugam, como a ma-
nifestação de um amor infinito, cs de
Satan são nocivos e a expressão de um
poder odiento, que se deleita com o
mal. •

« O demônio jamais imprimirá a
seus milagres o cunho da verdade,""
porque elle é o pae da mentira, e si
se transforma por momentos, em anjo
de luz, por palavras ou por ubras con-
formes corn o Evangelho, é paramelhoroceultara guerra inconciliável
que lhe faz. »

O spiritismo é obra do demônio, e
seus milagres tem a natureza de seu
autor : ausência de belleza moral, au-
zeucia de bondade, auzeucia de ver-
dade.

O fanatismo não permittiu vêr : que
attiibuindo milagres a Deus, rebai-
xava-o, e principalmente que, admit-
tindo o poder diabólico de fazer cousa
que se confunde com a obra de Deus,
elevava Satan I

Não basta, porém, dizer : que os
milagres (os chamados milagres) feitos
pelo demônio creador do spiritismo, ou
pelo spiritismo, sciencia demoníaca,
são falsos : náo tem belleza moral,
não tem bondade, não tem verdade.

¦

V.:
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E' preciso principalmente aféril-os
pelo padrão por elle próprio offerecido:
a arvore será conhecida pelo fruclo, ou
o autor por sua obra.

Trez exemplos dá o notável apoio-
gista de milagres divinos, que a
sciencia dos médiuns jamais produ-
zirá : a verdadeira religião cura,
physica é moralmente os cegos — catei
ixiãent —limpa physica e moralmente
os leprosos — le.prosi mund.aniur — dá,
physica e moralmente vida aos mor-
tos — mortui resúrgunt.

Sob o ponto de vista physico, qui-
zeramos que o illústre Caussette ti-
vesse conhecimento da mediuranidade
receitista e curadora, para ouvirmol-o
repetir, persignando-se : por obra do
demônio (spiritismo) ececi vident, le-
prosi mundantur, mortui resúrgunt.

Bem sabemos que essas obras são
mais filhas da fé, do que de unia vir-
tude próprio ; mas ó isto mesmo que
demonstra a natureza divina desta
sciencia demoníaca.

Que fé pode ter o demônio, o, pois,
corno poderá fazer o que só pela fé se
alcança ?

Si o spiritismo cura os cegos, limpa
os leprosos e dá vida aos mortos, não
pôde ser obra de Sattmaz, e si isto
que elle faz por toda a parte e sempre
è milagre, seus milagres são divinos.

Moralmente, si Caussette fosse a
uma sessão spirita e visse os milagres
que se dão ahi, só por obra da fé 1

Si viesse apresentar-se em trevas,
um espirito que foi na terra espiritua-
lista, positivista, atlieu ; e, mediante
a moralisação, reconhecer o que sem-
pre negou, e após, mediante ungida
prece dos endemoniados spiritas,
cobrara luz dos olhos !

Si visse apresentar-se outro espirito
procurando fazer todo o mal a um in-
carnado, que lhe feriu a honra e lhe
roubou a felicidade, na terra, 3, por
humilde prece dos endemoniados, ser
presente aquelle cruel coração o
quadro de sua vida passada, em que
se reconhece praticando com relação
aü q'uè ora persegue o mesmo que elle
lhe fez !

Si visse tantos e tantos milagres,
como não se encontram superiores no
Evangelho 1

Mas, são obras mesmo do demônio,
são quadros pintados para a oceasião.

Por Deus 1 Esse demônio é incom-
prehensivel: Quer a perda das almas,
e pinta quadros,que dão em resultado
o perverso reconhecer o erro, e abra-
çar-se com a verdade e com o bem 1

Excellente demônio !
E é de notar : que nesse trabalho,

a sua norma é sempre uma : ensinar
o bem, combater o mal.

E é portal fim, que lhe são dados
os meios de dar luz aos que estão em
trevas, physica e moralmente.

Se Caussette applicasse couscien-
ciosamente o principio que invocou ;
seria obrigado a confessar : qne o mi-
lagre spirita não se distingue do di-
vino, que nem os padres catholicos,
nem o Papa, podem fazer outro tanto.

A. B.

BVovrt convincente

No annoj de 1883 veio ao Rio de
Janeiro meu irmão Antônio Elias Ro-
drigues dos Santos o Silva, o qual
esteve nos Estados do Pará e Ama-
zonas durante 26 annos, tendo sido
naquelle empregado do couhecido
commerciante Manoel Pinheiro.

Este negociant",, ficando pertur-
bado com o fallecimento de um filho
que muito estimava, e perda total de
um vapor e carga de que era proprie-
tario, suicidou-se.

Estando no Rio esse meu irmão, é
naturalissinio que eu procurasse con-
vencel-o das verdades do Spiritismo,
sciencia essa em que nesse tempo me
iniciava. %

Um pouco convencido já, pela lei-
tura das obras de Allan Kardec, elle
procurou confirmação das theorias nos
trabalhos experinientaes, que fre-
quentou com assiduidade.

Tendo assistido uo grupo Antônio
de Padua á, manifestação do espirito
de um suicida, e reconhecendo quanto
precária é no mundo espiritual a
sorte daquelles que voluntariometite
procuram a morte, elle pediu-me que
organisasse uma sessão, pois desejava
poder ser útil aquelle que tinha sido
sen patrão, quando na cidade do
Pará.

Atteiulendo a tão justo pedido, liz
algumas evocações daquelle espirito;
porém não ficou meu irmão satis-
feito, pois desejava obter uma com-
municação por um médium raecha-
nico, afim de, confrontando a lettra,
tirar uma prova de identidade para
si e ao mesmo tempo para a família
do evocado.

Prometti, logo que se offerecesse
oceasião fazer o trabalho como meu
irmão desejava,

Alguns dias passados, visitou-me
Luiz Molica e sua, esposa D. Elvira
Molica, actualmente residentes na
cidade, de Valença.

Sendo ambos médiuns de effeitos
physicos e a senhora também som-
nambulica, lembrei-me de obter por
elles a co mm 11 nica ção desejada.

Acceito o convite, fizemos a evoca-
cão do mencionado Manoel Pinheiro,
servindo-se o médium 1). Elvira de
uma plancheta, sobre a qual collocou
levemente os dedos. De vez em quando
suspendia a mão á altura de alguns
centímetros e a plancheta parecia pa-
rada tão lento era o seu movimento,
aceusado por um leve ranger do lápis
sobre o papel, o qual se sentia mesmo
quando os dedos estavam fora da
plancheta.

Julguei durante o trabalho não
obter mais do que alguns signaes sem
significação, porém tendo suspendido
a plancheta, verifiquei v.st.ar dese-
nhada uma pequena cabeça em perfil,
dizendo minha mulher, que é médium
vidente, ser o retrato do espirito que
vira.

Não estando presente meu irmão,
único que conhecia o mesmo ; guardei
o desenho em um armário de livros,
a fim de ser visto por meu irmão,
quando ahi fosse. No dia seguinte
pedi-lhe para tirar um livro do ar-
mario ; logo ao abrir pegou no de-
senho, e cheio de surpresa exclamou:
— Como obtiveste isto ? E' o Manoel
Pinheiro sem tirar nem pôr 1

Iinmediatamente guardou o retrato
no bolço com tal precaução, que não
me foi possível obter delle que o visse
outra vez.

Augusto Elias oa Silva-.

A Terceira revelação

Ku vos enviarei o eoasnlador.
.Iksus

Assistindo na. Federação Spirita
Brazileira ao estudo da these então
em discussão sobre as revelações oc-
correu-me fazer as considerações que
seguem, as quaes são o transumpto
de minhas opiniões-

Para melhor elucidar a questão,
devo primeiramente averiguar si o
homem tem em si tudo quanto lhe é
necessário para a sua assenção espiri-
tual, dispensando por isso a revê-
lação.

Penso que não. E, si assim peuso,
é porque, considerando os homens
hoje mais adiantados do que outr'ora,
vejo que o seu progresso é devido á
acção de alguns, poucos é verdade,
que levados por amor e desinteresse,
revelaram-lhes novos conhecimentos,
e exemplificaram-lhes novas virtudes,
cnsinando-os e educando-os.'

Ora esses grandes vultos que até
então eram chamados prophcias, e

que heje são conhecidos por gênios ou
talentos de primeira ordem, só vieram
encarnar-se para apressarem o desen-
volvimento dos povos, dando-lhes
melhor orientação nas sciencias e nas
artes, revelaudo-lhes verdades desço-
nhecidas, fazendo desapparecer a su-
perstição e o milagre, modificando-
lhes os sentimentos de orgulho e viu-

gança para ensinar-lhes a lei de amor
e caridade.

Esses (jeniiw, luminares de saber e
virtudes que vieram espancar as
trevas da ignorância e adormecer os

gozos bestiaes da carne, salienta-
ram-se de tal fôrma que tornaram-se
o.s guias do progresso humano, ira-
primindo nelle o cunho de suas opi-
niões, o reflexo das virtudes de sua
moral.

Esses missionários foram revela-
dores, porque arrancaram o véo da
ignorância dos tempos primitivos (re-
velare — raiz velam tirar debaixo do
véo).

Ainda foram reveladores, porque
descobriram verdades oceultas, fa-
zendo ver cousas ignoradas, qUe
eram mysterios para o commum j03
homens.

Moysés e Jesus foram reveladores.
Moysés, propheta, revelou o conheci-
mento de um Deus único; legislador,
promulgou no alto do Sinai os funda-
mentos da verdadeira fé.

Jesus, rgeitando o que era de con-
cepção humana, revelou a vida fu-
tura, mostrando as penas e recora-
pensas da vida posthuma.

Um deu o.s conhecimentos só ne-
cessarios á épocha ; o outro, inissio-
nario da paz e do amor, estabeleceu a
doutrina eterna da caridade, e expli-
cou os verdadeiros attributos da Di-
vindade.

Entretanto, apezar das revelações
já feitas, a humanidade precisava de
novos ensinamentos ; por isso Elle já
fcínlín rlilr» • Hin vne pm.iopn- « C?*"."?.'iVúÇ^cüt 'auv. . j~. .... ,ya luiiuiCI U OU-LlôO-

lador, que virá restabelecer e expli-
car todas as cousas (João, Cap. XIV,
XVI; Math. Cap. XVII)

Os factos comprovaram a realisa-
ção de suas promessas : os homens
prophetisam, isto é, são médiuns ;
velhos, moços e creanças communi-
cam-se com os espíritos, mensageiros
do Senhor. E convém notar que essa
revelação é genérica, o que não acon-
teceu com a de Moysés ntm cora a de
Jesus.

Todas as sciencias tem tido os seus
reveladores: Copernico, Galileu, La-
voisier, Newton, Laplace, Kepler e
outros foram reveladores.

E' certo que os homens também
progridem pelo trabalho próprio, e
isso constitue mais uma lei natural,
porém esse progresso faz-se lenta-
mente, e á custa de muitos esforços,
como nos mostra a historia em suas
differentes epochas.

Mas também é certo, por ser ver-
dade, que o seu progresso accentua-se
mais, quando é auxiliado pelo saber
dos gênios, que impulsam para a
frente, como tem acontecido, acon-
tece e acontecerá.

Esse processo de adiantamento
mais rápido é devido ás revelações.

Os grandes gênios que vem ensinar
aos homens como os mestres aos dis-
cipulos, aquillo que elles não sabiam
nem poderiam saber sinão em epochas
remotas, fazem revelações.

Ora, sendo o Spiritismo a sciencia
do elemento espiritual (manifestação
da intelligencia), é também uma re-
velação porque dá aos homens idéas
que elles não tinham tanto de ordem
physica como de ordem moral.

Ainda é revelação, porque explica-
lhes o mundo invisível dos espíritos
no meio do qual elles viviam, sem
sciencia de sua existência ; porque
faz-lhes conhecer a natureza e o es-
tado dos seres posthumos,

Essas verdades que hoje conhe-
cetnos, e que em parte já foram co-
nhecidas por nossos antepassados em
limitadíssimo numero, são revelações,
são véos levantados pelo Spiritismo.

Não é essa a missão dos mensa-

geiros do Senhor que desencarnados
tem a fuucção de anjos e encarnados
a missão dos gênios ?

O que é revelar sinão ensinar o que
não se conhece, o que não se sabe f

Não é o Spiritismo que nos ensina
e faz conhecer aquillo que a razão
seria incapaz de mostrar-nos4?

Os conhecimentos adquiridos e a
sciencia com toda a sua luz seriam
impotentes para dizerem-nos que exis-
tem espíritos, qne julgain-se ainda
vivos oecupando-se com as cousas do
mundo, co.no si tivessem corpos ma-
teriaes.

Donde nos veio este novo conheci-
mento que é presentemente compro-
vado pelos factos ? Não foram os es-
piritos que nos deram ?

E isso não será uma revelação, um
véo desvendado á intelligencia hu-
mana ?

Assim pois é o Spiritismo uma re-
velação — revelação elaborada pelo
principio espiritual em todas as
apochas de sua existeneia.

Os espititos e os homens mutua-
mente aprendem e ensinam.

Penso que ha erro de apreciação,
quando se diz que o Spiritismo não ó
nina revelação, temendo-se talvez que
o progresso da humanidade só delia
dependa.

A revelação opera-se sempre se-
gundo as necessidades da epocha, ou
antes segundo o adiantamento dahu-
manidade-

A elaboração do Spiritismo faz-se
como a de todas as sciencias posi-
tivas. E' pelo raethodo experimental
que elle revela-se.

Foram os factos observados que de-
terminaram a existência e a inter-
venção dos espíritos.

^ jju lopTrnío^ o se- nu por tan te
papel no laboratório de inundo invi-
sivel, a reencarnação e outros prin-
cipios vieram também dos factos..

E' portanto o Spiritismo uma scien-
cia de observação, que revelando aos
homens novas theorias, não lhes tira
o trabalho e esforço intellectual para
sua comprehensão. O dever do homem
é aprender, estudar e procurar sem-
pre a correspondência exacta entre as
relações subjectivas e as objectivas.

Por isso procuro sempre a verdade,
quer ella me seja dada pelas vozes de
além túmulo, quer pelos gênios, mes-
tres ou poetas.

E todas as vezes que a encontro re-
velada, aprendida ou observada, bem-
digo o Senhor, por ter permittido que
pudesse encontral-a.

S. Dias.
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São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Pasto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benódicto
José de Souza Junior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro,
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Aübnso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

As assignaturas deste periódico come-
çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

A vida é lula

Desde as épochas mais remotas até
hoje, desde os tempos em que a con-
catenação histórica mais não é que pe-
riodos fabulosos, baixa o pensador a
fronte a cogitar no porque da vida :

« Serei eu o joguete do acaso, que,
com a cegueira da fatalidade, enche-
me o caminho da vida de tropeços
sempre ?

« Porque não encontrarei a sere-
nidade em um fácil caminhar nesta
estrada cujo termo se não vé ?

« Terá a Força que rege todas
as cousas ~s caprichos da maldade

para em troca de minutos apenas de
risos torturar-me com annos inteiros
de lagrimas ?

« Porque serei eu eternamente Job
u chorar, sobre o monturo de minhas

prosperidades momentâneas, lagrimas
ardentes de dôr por ver a crueldade
da morte arrancar-me, uma a uma, as
fibras todas de meus affectos, empa-
relhada accordemente com o impla-
cavei destino, que rouba-me os bens e
tortura-me o corpo com a lepra ?

« Onde estás tu, oh ! Deus, que não
ves o estortegar epiléptico das almas

que esqueceste aqui embaixo ? Onde
estás que não ouves o estridulo ranger
de,dentes que se não acaba nunca?

« Pois já não basta que eu—homem
—tenha chorado nos séculos de trevas,
em que meu abrigo era a caverna,em

que minha roupagem era a tanga 1

Não basta que eu tenha supportado
nos séculos de ferro a oppressão da es-

pada de conquista, que era a moral
corrente ? Não basta que presente-
mente as mil exigências da civilisação
conservem-me operário sem trabalho,
industrial sem capitães, mercador sem
fazenda, profissional sem clientela ?

« Serás tu Moloch impiedoso a que-
reres me fazer passar a mim —eterna
criança — pelo fogo . ardente de tor-
mentos que se não estinguem ? Então,

para saciar-te a sede, ainda é preciso
transformares meus olhos em fonte
perenne de lagrimas ?

« Não poderás tu porventura despir
a mascara da divindade ammonita,
para deixar refulgente a face do
Üeus-Pae do Pregador nazareno ? »

Tal a apostrophe vehemente que a
ignorância de urn lado e a irreflexão
do outro não cessam de fazer brotar
do mais recôndito dos corações !

E' que o borbulhar das dores ensur-
dece por tal arte o homem que elle
não ouve a voz que intimamente lhe
segreda : A vida é luta,

Si não fora o eterno contraste entre
a verdade e o erro, entre a virtude e
a paixão, entre a luz e a treva, onde
irias tu buscar, homem, meios de, por
teus próprios esforços, galgares os
degraus da escada de Jacob ? Si viver
é progredir, viver portanto é lutar :
lutar contra os desmandos alheios,
lutar contra as próprias imperfeições,
lutar emfim contra os obstáculos da
natureza.

Quanto mais te encarniçarei nesta
luta, mais forças terás para, de pé, te
fírmares nos degraus conquistados ; e,
si mil victorias tiveres ganho, de-
cuplicar-se-á teu alento para, nas
azas da esperança, voares breve ao
patim da escada por subir !

Ao envez portanto de desanimares
im penitente ao embate dos obstáculos

que se antepõe; ao envez de aninhares
em tu'almaaimpia blaspliemia,signal
de tua fraqueza, volta-te forte para o
oriente da/é, pois que lá desvendarás
os meios de transpores esta cordilheira
do mal qne se chama a Terra !

Põe olhos de ver naqnelle horizonte
bemdito, pois que então descobrirás
um sol mais rutilante do que os
outros, um sol que adondenta todas
as maguas, que consola os aíilictos,

que saciü os esfomeados, que regenera

os impios, que transforma os maus-- o
sol da Caridade !

Ainda hesita teu spiri to ? Ainda

paira sobre tu'alma a. nuvem espessa
do desalento V

Pois bem, analysa o que se passa
comtigo, cava fundo em tua conscieh-
cia, e vè si lá não descobres sopitados
os vícios que poderiam ser a causa
das dores que padeces.

Tu, mãe, que com desvelo apertas
de encontro ao seio o cadáver do in-
nocenle fi.lliinho que tanto soffr.eu, jul-
gas-te cheia de razão para blasphe-
mares ? Sabes, porventura, que se-

gçè.dôs oceultam o teu e o passado
delle '/ Si jamais acarretaste, si não
te riste alguma vez das dores de uma
mãe ?

Tu, philantropo, que abarrotas com
teu ouro asylos e hospícios, por que
tens a alma vazia de affectos ? por
que te não cercam os coros do re-
conhecimento e os hymnos da gra-
tidáu ; Por. entura beijaste sempre a
mão que te foi dadivosa?

Tu, pae, que choras a ingratidão
de um filho que te distrata,mais ainda,

que te abomina, por que te lias de re-
voltar contra a sorte, que te parece
injusta ? Sabes si porventura no pas-
sado já fizeste o mesmo com algum

pae também carinhoso ?
Tu, homem, que soubestes bem

cumprir os deveres de teu cargo, re-
voltas-te porque delle te despojaram?
Tens a certeza de que, em alguma
éra, não desapossastes também dos
meios de subsistência algum pae de
familia ?

Tu, paria, que vês desvanecerem-se
irrealisados todos os sonhos, todas as
esperanças, todos os teus anhelps.;tu,

que emmurcheces as rozas de que te
acercas ; que com tua aproximação
mirras a mão que te acalenta ; que
trazes em torno de ti tédio, luto
dosinoranamentos; por que te queixas 1
Sabes tu o que foi o passado ? Já son-
daste tu-alma; que muitas existências
tern vivido ?

Oh 1 choremos sim ; mas que as
nossas lagrimas, longe de significarem
a ebullição dá revolta, sejam o or-
valho benéfico que venha arrefecera
dor de ter merecido nossa sorte !

A vida é luta : resignemo-nos a
lutar !

J
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TERCEIRA SECÇÃO

OCCULTISMO

TJieosophia. — Kabala. — Maçonaria.

A secção de Occultismo apresentou
ao Congresso o resumo de seus tra-
balhos, estabelecido com o fim de
mostrar os numerosos pontos, em que
o occultismo e o spiritismo estão de
accôrdo, bem como as sus divergen-
cias.

Ocr.ultismo. — Constituição do homem.

1.° Aconstituição.do homem é iden-
ticamente ensinada, embora por difTe-
rentes termos, pelas escolas spiritas e
espiritualistas.

Os nomes são os seguintes :

Spiritismo Kabala

Corpo — Corpo (Nephesh)
Perispirito— Corpo astral (Ruali)'d Alma — Espirito (Neschamah)

Theosophia
Corpo (Hupa) -. *
Corpo astral (Linga-Jlianiroj'.\ Espirito (Atmaj

2." A divergência entre as doutri-
nas ensinadas pelo spiritismo e pelos
occultistas referem-se ás transforma-
ções daquelles princípios depois da
morte.

O occultismo acredita na dissolução
total do perispirito ao cabo de certo
tempo.

Phenomenos siiiritas

ÍL" O occultismo jamais negou a
possibilidade ou realidade da com-
municação entre vivos e mortos.

Entretanto os phenomenos obtidos
nas sessões spiritas são, pelos oceul-
tista.s, explicados por vários modos.

•1." A aíHi-mação de que a vida hu-
¦mana pôde sahir do ser humano con-
sciente ou inconscientemente, (sabida
do corpo astral), explica grande nu-
mero de phenomenos,chamados mara-
vilhosos, obtidos nas sessões spiritas
ou pelos Fakires da índia.

5." A assimilação, consciente ou
inconsciente, dos corpos astraes do
médium e dos circnmstautes, com ou
sem inlluencia dos seres psychicos
exteriores, explica outra parte da-
q uelles phenomenos.

0.° Emfim. a influencia real dos
espiritas é, até o presente, incontes-
tavel em grande numero de casos.

Entretanto, deve haver toda a re-
serva e a maior precaução, para evi-
tarem-se as más influencias, tanto
para as manifestações, como para os
mediu ms.

O perispirito

7,° A Physiologia e a Embriologia
modernas confirmam os dados do oc-
cultismo,mostrando que ocorpo astral
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(fluido nervo-organico) precede a alma
e fabrica o corpo material, physio-
logicamente fallando.

8." Destas considerações pôde re-
sultar uma theoria scientifica da en-
carnacão da alma no corpo.

Secundo o occultismo a encarnaçao
náo sé faz totalmente no corpo 0 ideal
do ser humano é formado pela parle
exterior a seu corpo. Mligher-Self dos
inglezesj

A reincarnação

i)." Todas as escolas do Occultismo,

que'ensinam a reincarnação, pre-
tendem que só a alma, a parte a mais
elevada do ser (nesclnuna atma)_ e

que se reincama, e que o pertspinto
se dissolve com o tempo, passando ao

estado de imagem astral.
A reincarnação, entretanto, e posta

em duvida por algumas daquellas es-

colas. ,
10. O corpo e a parte do corpo

astral (perispirito), com elle em rela-
cão, podem ser analysadas pela scien-
cia materialista ; porém as fuuc.çoes
intimas do corpo astral e suas relações

com a alma escapam e sempre es-

caparão aos methodos materialistas.

A humanidade

LI. ()perispirito renova-seconstan-
temente, quanto a suas partes consti-
tuintes, pela acção especial do nervo

grande sympathico sobre a vida ali-
mentada pelo glóbulo sangüíneo, que
a vae aurir no ar ambiente.

12. G homem apresenta uma ver-
dadeira jerarchia cellular, coroada

pela cellula nervosa. Assim também
a terra apresenta uma jerarchia de
seres, coroada pela humanidade.

13. A humanidade é o cérebro da
terra. Cada ser humano é uma cellula
nervosa da terra. Todos nós .somas so-
lidarios, como a.s ccllulas de um
mesmo-órgão*- -••¦¦-

Por conseguinte, a evolução indi-
vidual do ser humano está ligada á
evolução collectiva de toda a humani-
dade.*'As desgraças de uns empalli-
decem as felicidades dos outros. Pois

que ha homens desgraçados, nenhum

pode ser completamente feliz.

O universo

14. A vida é levada a todos os

pontos do organismo humano pelos
glóbulos sangüíneos, sob a acção di-
recta do perispirito (grande sympa-
thico). Cada um desses glóbulos é um
ser real constituído analogamente ao

próprio organismo.
15. O ser humano toma do ar am-

biente a força necessária para vita-
lisar aquelles glóbulos o conseguiu te-
mente, para organisar o perispirito.

Os órfãos do homem tomam do am-
biente sangüíneo a força necessária

para vitalisar-se.
O sangue é, pois, para os órgãos o

que o ar é para o ser inteiro.
16. A terra toma os elementos ne-

cessarios para vitalisar todos os seres

que estão em sua superfície, (seres
que são verdadeiros órgãos), da luz
solar, no meio da qual está mergu-
lhada, como todos os planetas do
nosso systema.

17. A luz solar age, ern relação aos

planetas, como o sangue em relação
aos órgãos e, como este contem uma
multidão de seres reaes, sob a de-
nominaç.ao de glóbulos sangüíneos,
assim as ondas da luz contem uma
multidão de seres perceptíveis aos vi-
dentes, seres que constituem forçaria-
conscientes e voluntárias, (espiritos
elementares).

18. Todas estas considerações ten-
dem a mostrar que cada planeta é um
ser real e vivo, que possue um corpo,
um perispirito ou mediador e uma
alma; além disso, cada planeta, assim

constituído, não é, mais que um órgão
igualmente vivo do Universo.° 

D). Emfim, si consideramos que o
homem é formado por uma imniensa

quantidade de eellulas. de formas e
de ftmeções difVerentes, sem que a
subtracção de qualquer parte dessas
eellulas (ex. a amputação) tire nada
á consciência desse homem; temos que
o corpo material não iiiftue sobre essa
consciência intima,independente delle
e immortal, e que só está em relação
com o perispirito, corpo astral dos
oceultistas, mediador plástico de Pa-
racelso e de Van-IIolmont.

20. Do mesmo modo o universo ma-
teria!, tomado em sua totalidade,
forma o corpo do ser supremo, cha-
inado Deus pelas religiões. A huma-
nidade de todos os planetas, o grão
Adãó-Eva do Esoterismo, é a vida. ou
a alma desse Ser Supremo.

Emfira, o espirito desse ser dos seres
é independente do resto da creação,
como a consciência do homem, sua
alma.é independente de seu organismo
material.

O occultismo define Deus :
Synthese dos mundos visíveis e in-

visíveis, formado :
Pelo universo como corpo (objecto

do estudo dos materialistas) ;
Pela humanidade comovida (objecto

do estudo dos pantheistas) ;
Por si mesmo como espirito (objecto

do estudo dos deistas).

Resumo

Para resumir todos os os ensinos re-
lativamente aó homem, diremos: que
o nascimento e a morte, esses dous
enbnnas que tem sempre embaraçado
aos materialistas-nihilistas, são as
clavas do Occultismo do Spiritismo.

21. O nascimento nos apparece
como a morte da alma no mundo das
causas e sua entrada no mundo mate-
ria-1 ou dos efíeitos.

A morte, pelo contrario nos appa-
rece como o verdadeiro nascimento da
alma no mundo espiritual.

A' entrada da alma no mundo
carnal, se rompem os laços que prén-
diam.a creança á mãe ; assim como á
sua entrada lio inundo espiritual, ;se
desprende do corpo material o peris-
pi rito, que servia para unir e sujeitar
a alma a esse corpo.

22. Taes são as considerações que
fizeram os representantes da sciencia
Occulta.era todos os seus ramos,virem
unir se fraternalmente aos spiritas de
todas as escolas.

Uma mesma doutrina nos une todos
contra o inimigo commum: o nihilismo.
Não façamos caso da divergência de
detalhes ou de palavras, que possam
separar-nos e aílirmeraos nossa união
sob os dous princípios fundainentaes
da doutrina spiritas.

Persistência do eu consciente, depois
da morte.

Relações possíveis entre os vivos e
os mortos.

{Continua).

presidente do Grupo, - o Sr. Ctme,
o propalava abertamente a todos com

quem conversava mi discutia em re-

lacão á abolição. Era Presidente do

Conselho o Sr." Barão de Ootegq>c, e

longe estava-se de pensar que tal

acontecimento sobreviria em tão curto
irazo.

Muitos dos espíritos fortes (os sábios

que não querem estudar o .spiritismo,
e o rejeitam prima facie),wy<i attenção
fora despertada por esse facto, quer
antes, quer depois do acontecimento,
limitaram-se pensativos a dizer : que
coincidência .'...

E \\()A dizemos : tantas serão as com-

cidencias desse jaez que afinal assabios
desejarão saber qual a sua causa, e

nunca será tarde para elles ; mas com

certeza lamentarão o tempo que per-
deram sem ihvestigal-a para conhe-
cerein a Verdade.
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<la<le sabia
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Luiz Gama, o campeão da abolição,
espirito infatigavel,trabalhando sem-

pre pela liberdade dos escravos, quer
na terra, quer no espaço, onde pro-
seguia, sua tarefa, manifestou-se, em
uma das sessões do mez de Setembro
de 1887 em casa do Sr. Abalo, pelo
níedium Sr. Machadinho, e disse « que
dentro de oito mezes não haveria
mais escravos no Brazil » Este facto
não deixou de impressionar o nosso
confrade, o Dr- E..., que muito antes
delle realizar-se, como se realisou em
Maio de 1888; isto é, dentro dos oito
mezes marcados pelo espirito ãe Luiz
Gama, em resposta a urna pergunta do

Acaba de fazer o spiritismo sua
apparicão na Sociedade de Estudos

philosophicos e sociaes, cujo presi-
dente, o Sr. Eschenauer, ó bem co-
nhecido do mundo litterario, e cujo
vice-presidente, Sr. Levallois, ó um
escriptor de raça. Si acerescentarraos

que esta sociedade conta entre seus
membros a Sra. Clémence Royer,
mulher de sciencia do maior mérito ;
o Sr. Destrem, o infatigavel defensor
de todas as causas nobres ; o Sr. Si-
motim, opsychologo de idéas ousadas
e ori°*inaes; o principe Rolaud Bona-

parte, grande viajante e colleccio-
nador emérito, etc, etc, comprehen-
der-se-á de que importância é para
nossa causa a conferência que na So-
ciedade acaba de fazer o Sr. Levallois.
Fira precisa certa coragem para tratar
da questão em tal meio.

0 orador mostrou o poderoso im-
pulso que se produz, e que cresce de
dia em dia, em torno de todas as quês-
toes que, de perto ou de longe, rela-
cionam-se com o que vulgarmente se
chama o oceulto A agitação está por
toda a parte. Não são somente os
sábios, os philosophos ou os simples
profanos que se preoccupam.com os
mysteriosos phenomenos, cujo conhe-
cimento nos entreabre as portas
para o desconhecido de alem-tuoiulo.
Leiam-se as conferências do Sr. padre
de Broglie. e ver-se-á quantos pontos
de interrogação se levantam no espi-
rito daquelles mesmos que incessante-
mente nos faliam de imtnutabilidiule
e de infallibilidade. O próprio padre
Monsabté mais de uma vez nesses
ultimos annos sorprehendeu seus ou-
vintes com a interpretação que deu a
certas passagens do Antigo e Novo
Testameuto. Também a.s egrejas pro-
testantes não ficara estranhas a estes
novos estudos. Póde-se dizer, a tal
respeito, que todos os sanetuarios mais
ou menos sagrados que, ha pouco
ainda, oceultavam a face para não ver
a luz, sentem hoje a necessidade de
se orientarem nesta mesma direcção,
sob pena de desapparecerem submer-
gidos na onda crescente do spiritismo.

0 Sr. Levallois presta merecida ho-
monagem ao saber e á energia de um
grande numero de theosophos. Falia
do congresso spirita, revelação e es-
tupefação para. a maior parte dos
sábios e philosophos mais ou menos
oíliciaes. Acreditava-se que éramos,
quando muito, alguns louc is: teve-se
de reconhecer que éramos legião, e
não mais tolos que outros. Finalmente
a litteratura sobre o occultismo. e
tudo o que delle se aproxima, cresce,
espalha-se como a mancha de azeite.
As preoccnpações acham-se evidente-
mente deste lado. De nada menos se
trata do que de unia ressurreição de
todas as cousas proscriptas por uma

intolerância cega e interessada das
egrejas e da sciencia.

Ha um pesar que o orador externa,
6 quo no congresso spiritae e.spiritua-
lista se tivesse affastadp a questão de
Deus/Reconhece entretanto que, visto
as divisões que entre nós existem a tal
respeito, provavelmente fez-se bem em
aílastal-a, afim de se poder apresentar
em batalhão serrado com frente para
o inimigo. Fallando, em seguida, de
suas experiências pesKoaes, mostra-nos
comova principio tratava-se pouco
seriamente esta cousa, entretanto tão
seria. Falta de seriedade de um lado,
credulidade excessiva ou charlata-
nirsmo do outro, taes são as razões
que repelliraiu para longe de nós os
homens de valor. O próprio Sr. Le-
vallois,que tinha tido o preseutimento
do grande futuro reservado á nossa
causa, havia renunciado a suas invés-
tigações, temendo deixar-se arrastar
demasiadamente em um caminho em
que tantas sombras oceultavam e
empanavam a verdade. Confessa ter
feito lèr a sua buena-dicha, e ter ob-
tido respostas de que umas relativai
ao passado eram exactas, e outras
com relação ao futuro se realisarafn
em parte. Confessa, porém, que çü.m-
pre evitar estas questões de pura
curiosidade como desagradabilissimas
aos espiritos ou forças espirituaes que
inversamente têm um prazer extremo,
uma vivíssima alegria em tratar das
questões de moral, como também em
aliviar aquelles que solfrem physica
ou moralmente.

0 Sr. Levallois assegura ter lido
co mm uni cações Cuja fôrma e cujo
fundo eram egnalmente admiráveis.

Os, factos spiritas são velhos como
o mundo : é preciso, voluntariamente,
obstinadamente, feichar os olhos"para
não vel-os. Pôde a Egreja nos chamar
de demoníacos, nem por isso ficam os
nossos factos menos idênticos aos ob-
tidos por seus santos. Não admittiraos
certamente a realidade de todas as
apparições contadas pelos hajriogra-
phos. Mas sustentar que todas sao
apocryphas seria absurdo, lia um
grau de credulidade ou de septicismo
que não vale mais que uma confiança
ílliinitada. E si, apesar de tudo, quer
a Egreja que estejamos sob a inspira-
ção deSatan, pois bem, neste caso di-
remos que chegaram os tempos pre-
vistos por certas religiões do passado ;
o reinado de Deus vae se estabelecer
sem contestação ; Orinuzd, o principio
do bem, tendo definitivamente trium-
phado de Ahrimane, o principio do
mal, Satanaz não é mais Sitaimz.
0 principe das Trevas fez-se Anjo de
Luz.

Os factos spiritas restabelecem e
fortificam a noção do eu, que certas
escolas, poderosíssimas hoje,procuram
arruinar. A tal propósito cita uma

phrase de Michelet. A leitura de
A Intelligencia de Taine tinha-o eu-
tristecido. Quando se lhe perguntava
a razão, respondia : E' porque acabam
de tirar o meu eu. Quem, a exemplo
de Michelet, não tremeu ao pensar que
o eu bem poderia no fim de contas,
mais não ser que uma illusão ? E o só
facto de que o spiritismo tios traz a

prova scientifica do eu, não bastaria

para lhe assignar já logar dos mais
eminentes na sciencia, assim como na

philosophia ?
Falia com elogios da obra dantesca

do Sr. Arthur d'Anglemont, que abre
horizontes infinitos ao espirito hu-
mano. O Sr. Papus, presente ásessão,
sem nada querer tirar ao valor'desta
obra admirável, faz entretanto obser-
var que todas as idéas que nella são
expressas encontram-se na philoso-
phia hindu.

E a-, differehtes phases da alma ?
G confecenteasacceita; á medida que
Dieta e trabalha, a alma se desen-
volve, progride, sobe.

lia algum tempo, sente-se na im
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prensa franceza como que o sopro pre-cursor de alguma cousa que nasce ou
que renasce. Ern bom caminho está oestudo do spiritismo. Grupos vão seformar. Pactos produzir-se-ão queserão com cuidado examinados.

Nem a sciencia, nem a philosophia,nem a religião esquivar-se-ao mais.A luz não poderia ficar por mais tem-
po occulta. Dizia Descartes : « Acredi-
tamos no que queremos ser ». Pa-lavras verdadeiras e profundas ; de
que temos actualmente necessidade éde reconstituir o homem pelo amor e
pela vontade do melhor, si se querchegar a conhecer todas as realidudes
da humanidade.

As tres quartas pártesda assembléa,
por seus applau.sos, provaram ao Sr.Levallois que seu sábio e honesto dis-
curso tinha achado écho era seus co-rações. Apenas alguns rebeldes apro-
veitaram-se da occasião para atacar
o conferente e os que pareciam parti-lhar suas opiniões.

O Sr. Musani, por exemplo, sem
querer negar ãpriori os faetos spiritas
nunca vio cousa alguma que o pou-desse convencer. Demais receia o pe-rigo que pôde resultar para os experi-
m e 11 ta dores, e cita o exemplo de um
homem intelligentissimo que desnor-
tôa de mais em mais, depois que se
oecupa de spiritismo.

A este seguiram-se os Srs. Lepouzé
e Sage, thezoureiro e secretario da
Sociedade, que, irritando-se, excede-
ram-se em gestos e palavras de in-
diguação. Em todo o caso, os argumen-
tos dominantes de todos os oppositores
basearam-se na suggestão, na hysteriá
e na loucura. Aeiles em um brilhante
discurso muito bem respondeu o Sr.
Papus.que pediu que se lhe explicasse
como poder-se-ia suggestionar a ma-
teria, um apparelho photographico porexemplo, ou o que poderia ser a hys-
teria de um tal apparelho.

Finalmente a Sra. Colin, em pa-lavras commovedoras,fez notar a ele-
vação das idéas philo?ophicas do spi-
ritismo • p. o Sr. Bouvery alargou-se
sobre quasi toda a doutrina, buscando
demonstrar que o spiritismo prova a
existência e a persistência do eu, a
vida extra-terrestre.

Foi esta a memorável sessão rela-
tada pelo Afonitcur Spirite de Bru-
xellas, do qual extrahimos a presentenoticia.

BloBiato eaaa I*ari.«.

Este poderoso hypnotisador acaba
de fazer em Paris uma conferência
publica em quesujeitou se a abster-se
das costumadas e efficazes experien-
cias, em vista da prohibição do pre-feito de policia.

Nesta conferência, defendeu-se Do-
nato vigorosamente das aceusacões
que lhe assacou o sábio italiano LÓm-
broso, que certamente não se resal-
vara,si algum espirito ousado e posi-tivo cognominar taes aceusacões de
calumnias. O orador occnpou-se tam-
bem com os esçriptorese jornalistas
que faliam a torto e a direito sobre
todas as questões,sem darem-se ao tra-
balho de estudal-as. Por ultimo fez
distribuir pela sala nm certo numero
de folhas de papel, em que cada qualinscrevesse as questões, sobre que de-
sejassealguns dados comjdementares.
Varias perguntas foram feitas, dando
Donato a cada uma dellas resposta
que satisfez o auditório.

A uma dentre outras, respondeu o
orador que não tendo estudado o
Spiritismo, não pôde pronunciar-sesobre o seu valor. Tudo o que sabe é
que homens de sciencia,dentre os mais
eminentes, afirmam, com provas, a
realidade dos faetos spiriticos.

O Moniieúr Spirite, de onde extra-
hiinos esta noticia, termina assim :

« Em suinma, sessão muito interes-
san te. Só se pode approvar o sys-
tema que permitte ao publico tomar
parte activa nas conferências. Re-
commendação aos que as fazem ».

flüii
Dr. A. Bezerra de Menezes

On espirito» ciasiiiam

E- de um dos nossos collegas da
imprensa spirita o que se vae ler :

O Sr. A. W. Drayson dirigiu ao
hight de Londres a seguinte carta ent
resposta á consulta que lhe fez o
Sr. Q. Stock — si podia citar um só
caso de solução dada iramediatamente
por um espirito a um dos problemasscieutificos que, ha um século oc-
cupara constantemente e confundem
os sábios da Europa :

« Respondendo á vossa consulta,
é-me grato communicar-vos o pre-

A C/VSA IIAL ASSOMBRADA

ROMANCE DU COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Meu pai chegou-se ao preto e pergun-tou-lhe : para onde foram ? José.
Não ssei bem, sinhò ; mas ouvi fallar em

Aropas. Elles embarcaram hontem juntocom seu moço seu Junto, que diz quê está
pra casa com sa moça, sínha Alzira.

Perdido ! Tudo perdido 1 exclamei com
a febre que requeimava o sangue do in-
vencivel general, quando via fugir diante
de si, como uma sombra, o exercito do
inimigo que tinha por seguro !

O que fazer? meu caro filho. Cede á vou-
tade de Deus.

Eu não ouvia, não sentia nada, era um
louco.

Meu pai fez uni novo milagre de que só
o amor é capaz—chamou-me á razão.

Abrasava-me a sede da vingança ; mas
o que fazer para sacial-a?

Rendi-me ao meu cruel destino, guar-dando no peito, indeléveis, o amor que rne
matava e a vingança que me aviventava.

Fiquei calmo entre a attracção dessas
duas poderosas forcas.

Pomos dormir em casa do Santos Neves,
Onde nossas desgraças nos esperavam.

Um mal nunca vem só I
O velho amigo abraçou-mo chorando,

sem dizer palavra, e depois, dirigindo-se
a meu pai, disse-lhe: tenha coragem, meu
Coronel.

Nunca me ella faltou, respondeu.
Sim; mas é muito receber ao mesmo

tempo dous golpes mortaes.
Dous golpes ! esclamamos a um tempo.
Sim, dous golpes : a morte moral de um

filho e a morte real de outro !
O que me diz ! meu amigo.
Digo-llie que o seu querido Antônio foi

assassinado nos sertões de Caratheris.
Morto meu lilho... e assassinado 1
Tenha coragem, que Deus experimenta

assim os seus escolhidos.
Neu pai cabia fulminado, e eu quasi es-

quece minhas desgraças para chorar a
perda do querido irmão que me amava e
que fora meu companheiro de brincos in-
lantis.

EntSo, disse meu pai, depois que serenou
o tempestade, verificou-se o sonho de
minha mulher tido ha tres mezes?

Vcrilicou-so tim-tim portim-tim.No mesmo dia em que a, Sra. 1). Sopliia
viu em sonho o lilho expirando ao ferro
deutn sieario, era elle a victima do um
sicario I

Altos mysterios de Deus ! disse o velho
com invejável resignação.

Pois que assim foi, é que assim devia
ser 1

Agora só nos cumpre orar por elle ao
Pai de Infinita Misericórdia.

Não, Sr. exclamei como possesso, ainda
temos que vingar-lhe a morte.

ü velho olhou-me, transido de pesar.Sempre te ensinei a lei do perdão — a
maior nobresa e o maior merecimento da
creatura humana !

(Continua)

sente relatório como resultado de
minha experiência pessoal.« Tendo em 1781 Herschell desço-
berto o planeta Urano e seus satélites
sorprehendeu-se por extremo ao ob-
servar qne o movimento destes ul-
timos apresentava um phenorneno in-
esperado é sem exemplo, em oppo-
Sição á conhecida lei universal daliarmonia do systema planetário ; poisem torno de Urano fazem sua rotação
do oriente para oceidente, ao inverso,
e em direcção diametralmente op-
posta á dos outros satélites.

" Quando o celebre Laplace des-
cobriu que o sol, como todos os pia-netas, era formado da condensação da
matéria das nebulosas, pareceu-lheum enigma indecifrável o movimento
excepcional desses satélites.

«¦ fira todos os manuaes de astrono-
mia, publicados até L860, confirma-se
este fado relativo ao movimento in-
verso dos satélites de Urano. Eu
mesmo, admittindo-o, não podia ex-
plical-o de modo algum : «vra um
mysterio para mim como para todos
os astrônomos.

«Em 1858 recebemos em nossa fa-
railia uma jovem dotada rle médium-
nidade, pela qual obtinhamos mani-
{estações diariamente. Uma uoute
disse-me que via perto de mim um es-
pirito, que assegurava-lhe haver sido
astrônomo, quando vive nem nosso
planeta. Perguntei-lhe si em estado
ile espirito melhor comprehendia a
artronomia do que quando na terra.
Pespondeu-me que — muito mais.

« Tratei de por em prova e.ste jac-tançioso espirito astrônomo, e dirigi-
lhe a pergunta seguinte : Podereis
dizer-me ou ensinar-me porque os sa-
telites de Urano fazem sua rotação
de oriente para poente em vez de
fazel-a de poente para oriente ? A res-
posta não se fez esperar. Eil a :

— Não é de todo certo que os sa-
telites de Urano façam sua rotação

-á& _orLen.te para oceidente ; ma?,
assim como a lua.ao redor da terra,
fazem-n'a de oceidente para oriente.
O erro de que se trata reconhece
por causa a circumstancia de que,ao descobrir-se Urano, o seu poloaustral estava em direcção á Terra
de modo que, assim como o Sol
observado do heinispherio austral
parece fazer sua carreira diária da
direita para a esquerda e não da
esquerda para a direita, assim tara-
bem os satélites de Urano parecia
que gyravam da esquerda para a
direita, quando na realidade seu mo-
vimento verdadeiro em torno de seu
planeta era da direita para a es-
querda. —

problema, porém a influencia das au-
toridades na matéria é tão grande
que apenas em nossos dias os astro-
nomos começam a dizer, sem assegu-
ral-o, que o mysterio dos satélites de
Urano deve naturalmente attribuir-se
ú posição tle seu eixo.

«. Durante a primavera de 1859,
tive novamente occasião de oommu-
nicar-me, pela jovem médium, com
ura espirito que aííkmou ser o mesmo
astrônomo. Fez-me saber que o pia-neta Marte tinha dous satélites queninguém havia ainda descoberto, e
que entretanto podiam distinguir-so
em condições favoráveis. Confiei partedesta communicação a tres ou quatroamigos, que conheciam meus estudos
spiritas. Resolvemos não fallar disto,
porque não possuíamos então provaalguma scientifica da verdade annun-
ciada.

« Confiei tambem este mesmo facto
antes de rainha viagem ás índias, ao
Sr. Sinnet. Dezoito annos depois, isto
é. em 1887, foram estes satélites
descobertos por um astrônomo de
Washington. »

IjHbz XVI9 precursor do
Spiritismo

« A.' pergunta que em seguida fiz,
deu-me a seguinte resposta explica-
tiva :

— Durante o largo tempo em
que o pólo austral de Urano estava
na direcção da terra, os satélites
parecia gyrarem da esquerda paraa direita. Esta posição dura cerca
de 42 annos ; porém, quando Urano
não mais dirige para a terra seu
pólo boreal, veem-se então os sate-
lit.es moverem-se de oceidente para
oriente. —

« Tendo logo perguntado como po-dia ser qne 42 annos depois do des-
cobrimento de Ilerschell, ninguém se
tivesse apercebido do erro, respon-

-deu-me :
— E' commum copiar-se ligeira-

mente e sem um exame conscienciosò
o que allirtnam-os sábios que são
tidos em grande estima e gozam de
grande autoridade scientifica. —

« Escrevi sobre esta matéria uma
dissertação que se publicou em 1859
uo periódico A Instituição da Artilha-
ria Real. Mais tarde, em 1862, em
um dos meus trabalhos de xVstro-
nomia, repeti esta mesma solução do

Ao Sr. Redactór da Revue Spirite.
Parece-me que se commetteu um

erro, quando se disse no Congresso
Internacional Spirita e Espiritualista
de 1889, em Paris, que Allan-Kardec
era o fundador do spiritismo moderno;
para mim, seguramente, o verdadeiro
fundador deste systema religioso é
Luiz XVII, o infeliz prisioneiro do
Templo, durante o Terror. Saiba-se-o:
elle perdeu seus amigos dentro e fora
de França por suas opiniões e por seu,
rompimento com o Papa a 24 de Ou-
tubro de 1838.

Havia enviado ao Papa, e quiz lhe
fazer m;]optar; unia prece que 

"fhe~
tinham dictado os espíritos, e como
disse La Lêgitimitê de Bordeaux de
5 de Dezembro de 1880 : « Teve tam-
bem a ousadia de annunciar ao Papa
que, si a politica cega se obstinasse
em não reconhecel-o como príncipe,todos os Estados, e particularmentea Egreja, soffreriam grandes baques
e perseguições cruéis. Certamente os
espíritos nem sempre tem tacto. Mas
só foi a 24 de Outubro de 1838 queelle declarou separar-se da Egreja
Catholica. »

Luiz XVII foi tão clariaudiente
quanto o rei David, e talvez mais
clarividente. Dizia em suas memórias
o^ que segue, referido pelo Conde
G-ruau de Ia Barre em seu interes-
san te livro La Survivence du Roí
martyr :

« Tendo sido o príncipe encerrado
por Napoleão em uma negra mas-
morra em Vincennes, do anno 1803 a
1808, eis suas palavras: — Recordo-
me de que uma sensação fixa absor-
via-me inteiramente : er.a a imagem
da minha boa mãi ; eu via-a, ella me
falia va, e seus gemidos se confim-
diam com os meus ; sentia em mim
desfallecida a coragem da vida. »

Lemos em La Survivence, pag. 325 :
«Na véspera de sua morte, pronun-ciou o príncipe, muito distinetamente,
estas palavras propheticas : Amanhã
vosso pai subirá aos céus ; lá eu terei
um nome celeste que não se"me rou-
bará... Varias vezes elle conversava
com Luiz XVI e Maria Antonietta
augustas victimas que pareciam cha-
mar seu filho bem amado, cujo mar-
tyrio havia sido mais doloroso ainda
e mais longo do que o delles ! »

Como precursor de Allan-Kardec,
Luiz XVII escreveu vários livros sobre
o Spiritismo. La Lêgitiniitê nos dizem seu numero de 12 de Dezembro de
1886, pag. 776 : « O Príncipe-fez
imprimir os livros revelados, cujos

"•'A..
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tituios são : 1." La Doctrine Celeste'
1889 ; 2," Partie prêliminair.e de la
Doctrine celeste, 1889 ; 3.° Revela-
tion sur les erreurs de l Ancien Testa-
ment, 1840 ; 4." Salomon le Sage,
1841. »

Eis aqui um curto resumo das*dou*
trinas de Luiz XVII, contido era La
Legitiniité de 12 de Dezembro de 1886,
pag. 776 : 1." O Eterno é um Deus
único e não uni Deus em tres pessoas;
2." Todas as almas foram orçadas no
Ceu antes da formação desta Terra, e
são elles que compõem a hnmani-
dade, por sua habitação uos corpos
nascidos do homem deste mundo ;
8." Todos os homens são fdhos de
Deus, como Jesus Christo, pelo es-
pirito e pela alma (pie constituem
seu ser iminortai ; e fdhos do homem,
pelo corpo mortal que volta á terra,
etnquanto que sua pessoa espiritual
continua sua carreira terrestre em
outros corpos humanos, até que tenha
cumprido a vontade de Deus sobre
estaesphera ; 4." Jesus Christo, feito
senhor deste inundo pelo Eterno, seu
pai celeste, é nosso irmão mais velho
do ceu, de onde descemos e para onde
voltaremos, segundo o mérito de
nossas obras, passando successiva-
mente por todos os céus que são as mo-
radas de nosso Pae celeste, e por onde
devemos passar para alcançar o Ceu ;
5.° Todos seremos salvos em um dado
tempo da eternidade. -»

O Pastor W. Ii. Tomlinson Briar-
scood. — Weymouth, England.

A redacção da llevue Spirile juntou
o seguinte á carta supra :

Jamais Allan-Kardec pretendeu ter
cretido e dado ao mundo o Spiritismo,
pela simples razão de que a doutrina
spirita é velha como o mundo ; elle
coordenou o ensino dos espíritos em
1855, epocha na qual ninguém, salvo
raras excepções, pensava nas obras

- íiçpjn-QOo r\a mitoras diversos. OOfiXj»j*p <m i m(*o \*.\s C* Ci U\J *¦ wtj Ul 1 VpIvvm) i VJ . fc -»

tinham entrevisto uma parcella da
verdade, sem poder fazel-a aceitar
vulgarisando-a. Pondo em ordem o
ensino geral, desprendendo-o de todo
o mysticismo, syntetisando com lo-
gica a philosopíiia nova, fazendo-a
scientifiea e progressiva, Allan-Kar-
dec fez-se comprehender por todos os
espíritos que querem o progresso, que
têm horror ao dogma e ao mysterio,
e é por esta razão que os Gongres-
sistas, que representavam milhões de
pensadores,consideraram-n'o com jus-
tiça o fundador, ou o mais eminente e
o mais lógico dos vulgarisadores em
cousas de Spiritismo. Sim, os spi-
ritas têm em alta estima Allan-
Kardec, este admirável professor que
soube fazer-se ler e tornar-se com-
prehensivel, tão simples e perfeito é
seu methodo de ensino I

Certamente fazemos justiça a todos
os precursores, amamol-os e aben-
çoamol-os, mas não é isto motivo para
deixar de fazel-a a este honesto tra-
balhador, a este austero luctador que
veneramos, que poz ao alcance de
toda a gente o mais interessante dos
problemas, o da vida de além-tumulo,
explicando-o corno um problema de
mathematica. Permitta o Sr. Pastor
Tomlinson, que tem prestado ser-
viços eminentes á causa, honremos
todos os homens de bem, deixando a
cada um o que merece.

$|>iritisaaao eaaa Alagoas

Sala das sessões do Centro Spirita
das Alagoas, aos 25 de Fevereiro de
1890.

Cidadão

Tenho a elevada honra de vos com-
municar que um grupo de homens
desta cidade, compenetrado do Yerda-

deiro sentimento da moral, da reli-
gião, da caridade e do amor, deli-
berou fundar aqui um Centro Spirita
com o fim único de instruir e pro-
pagar o Spiritismo n'esta cidade e
mostrar no inundo e aos nossos con-
frades do Universo que não somos in-
clille rentes á unidade universal, tão
pregada e proclamada pelo Christo.

A fundação deste Centro teve logar
no dia 23 do corrente mez, ás 11
horas do dia, na residência do nosso
confrade Major José Adolpho de
Barros Correia, tendo ficado assim
composta a sua Directoria : Pre-
sidente, Dr. José Antônio Coelho Ra-

secretario, Professor José Pe-
dor, Professor

; the/.oureiro,
José Alexandre Ribeiro.

Saúde e Fraternidade.
Ao Illustre Cidadão Confrade Pre-

sidente da Federação Spirita Brazi-
leira.

O secretario. — José
SantAVnna.

aos contradictorés, terminou esta ses*
são interessante, fazendo-se uma col-
lecta em favor dos pobres da com-
muna. .

Numerosos exemplares da exeel-
lente brochura do Sr. Léou Denis;
Pourquoila Yie? foram distribuídos
á sahida.

malho
reira de Sant'Anna ; ora
José Egydio da Fonseca
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Duas cloaatriaias

JNTCXCÃO DADA KmMaKÇODE 1889
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Lemos em Tjb Messager de Liiége :
A 22 de Dezembro o Sr. Paulsen

fez em Angleur uma conferência sobre
a.s Beligiões do passado e a Plnlosophia
do futuro.

A largos traços esboçou o orador o
quadro das difYerentes phases pelas
quaes se desenvolveu o espirito hu-
mano.

Da célula primitiva a força animica
sahiu para evolver gradualmente
nos tres reinos e chegar depois de
milhares de annos a constituir um
ser intelligente. Em seu estudo das
leis geraes do Universo, fez o Sr. Paul-
sen notar a.s considerações philoso-
phicas que decorrem do estudo das
leis da natureza ; oppol-as ás insigni-
ficantes concepções ensinadas, com
ura fim interesseiro, por todas as cas-
tas sacerdotaes, cujo espirito de domi-
nação ainda hoje busca era vão sustar
os vôos do pensamento humano.

Como exemplo citou o brahma-
nismo.

Em épocha bem remota o povo
hindu havia attingido o ponto cul-
rninante da civilisação. Sabe-se a que
grau de servilismo, de ignorância, e
de fanatismo, fizeram os sacerdotes da
índia descer as centenas de milhões de
seres humanos que povoam esta ma-
gnifica região asiática, submettida ao
Império britannico.

Falhando depois, da influencia ne-
fasta do dogma, cuja autoridade se
manteve por decretos, exacções, vio-
lencias de toda natureza, lembrou o
orador que todas as religiões dogma-
ticas têm sua historia infelizmente
manchada também com o sangue de
um numero incalculável de victimas.

Em uma critica, semeada de ditos
agudos, provou a inutilidade das pra-
ticas do culto catholico,bem assigna-
ladas pela siraonia odiosa,tão vitupe-
rada pelo Christo. Terminou, fazendo
o exposto das doutrinas nascidas da
observação dos phenomenos spiriías,
hoje «cientificamente demonstrados.
Estas doutrinas tão racionaes trazem
para a humanidade uma saneção á
moral: ellas substituem por uma
crença raciocinada a fé cega, que já
fez seu tempo; ellas combatem de
modo efíicaz o ensino materialista,
que tende a conduzir a sociedade á
anarchia.

O auditório atten to e sympathico
applaudiu calorosamente o jovem con-
ferencista. Ningein se apresentando ao
appello que elle fez iramediatamente

Com m>!-'

Homens. — Que cegueira e a vossa,

deixaes a luz do divino Mestre, do

Verbo inspirado pela Verdade eterna

para seguir os cegos, que, levados

pelos espíritos das trevas, procuram
arrastar-vos ao medonho precipício
do desespero e da descrença 1

Parae e reflèctí.Tendes uma norma
certa para conhecer a verdade. « Pelos
fruetos conhecereis si a arvore e

boa. » Examiuae, pois, e çoraparae
os fruetos do Materialisuio e os do
Christianismo. E' a luz em opposição
ás trevas ; é a caridade e a humil-
dade em opposição ao egoísmo e ao
oro-ulho humano ; é a simplicidade,
a pureza de coração em opposição ao

desencadeamento das paixões terre-
nas.

O Materialisuio arranca do coração
do homem todos os seus mais nobres
instinetos, embota as suas mais bellas
faculdades, e lisongeando o seu or-

gulho, depravando os seus sentidos,
arrasta-o ao mais degradante estado ;
arranca ás desgraçadas victimas da
injustiça e da oppressão, a doce espe-
rança que consola ; destroe no homem
a imagem de Deus, seu Creador e seu -

Pae. 2 :
A Doutrina do Christo, toda de paz

e de amor, une no mesmo laço frá-
tornai toda a familia humana, e, illu-
minando o caminho do exílio^ vos
deixa entrever a verdadeira pátria —

« a casa do Pae, onde reina a justiça,
a paz e a felicidade !

A doutrina do Materialismo, semeia
a discórdia, o ciúme, a inveja e o ódio
entre os homens ; revolta o fraco e o
desgraçado contra o forte e o rico,

porque"os julga felizes ; lança o des-
espero em todos os corações, e avilta
o homem, rebaixando-o ao nível do
bruto.

Considerae,pois, meus irmãos, qual
dessas duas arvores é a boa.

Provae dos doces fruetos da arvore
da caridade, plantada pelo meigo Na-
zareno : abrigrae-vos á sua sombra ;
vossa alma será saciada, e gozareis
por antecipação da paz que Jesus pro-
inetteu a todo aquelle que o seguisse.

Albert.

Religião

E' o homem um mysterio inson-
davel ; desesperando de poder achar
em si mesmo a explicação de seu ser,
procura-a fora de si, afunilando por
isso mesmo a idéa de Deus, cuja exis-
tencia só a fé esclarecendo a razão,
pôde-lhe fazer conhecer. Si elle con-
forma suas acções com esta idéa,
eleva-se acima da humanidade ; si,
porém, a repelle, e age de conformi-
dade com a repulsa, elle se rebaixa
além mesmo do bruto, deturpando
sua razão e seus sentidos.

Philosophos soberbos que procuraes
a verdade em vossos corações orgu-
lhosos, que só estaes de accordo para
disputar e contradizer-vos sem cessar
— que cousa já achastes para dar
calma a esta agitação inexplicável,
agitação que revolve os homens '?

O que encontrastes para responder
ás formidáveis interrogações que vos
dirige o pensamento iufiuito, eoutido

neste átomo de poeira que mais não
oecupa de que um ponto impercepti-
vel no espaço 1 Que consolação daes
ao longo gemido que se exhala, inin-
terrupto e pungente, desta morada de
miséria? Que remédio trazeis a tantos
males, a tantas dores 'í 

Que dique op-
pondes a tantos crimes ?

Similhantes a gênios maléficos,
fizestes brilhar aos olhos da huma-
nidade, perdida no labyrinto obscuro
da vida material, as falsas luzes de
vossas doutrinas de morte ; e dirigiu-
do-vos a suas paixões e a seu orgulho,
causas primordiaes do mal, conse-
guistes persuadil-a de que a origem
da verdade estava ein sua razão, e a
fonte do poder em sua vontade.

Erro fatal I O homem,abandonando
desde logo o fio conduetor que devia
guial-o atravez dos tortuosos dedalos
que tinha de percorrer regei tando
como inútil o facho velado da revela-
ção, divina que devia esclarecer-lhe
os passos, atirou-se ávido em busca
de fogos fatuos, que brilhavam na
sombra, desgarrou-se e perdeu-se nas
mais sombrias trevas, e mergulhado
em profundo dsespero cahin em uma
indifferença visinha da morte 1 Terieis
acabado sua destruição, si Deus o
permittisse.

Eis ahi a obra dos philosonhos hu-
manos, altivos e orgulhosos, que se
gabam dc ser os bcmfeitores da hu-
manidade, e quereriam que se consi-
derassem suas tochas incendiadas
como os fachos da verdade I Nunca,
dizem elles, a verdade é prejudicial
aos homens : certamente ; e é isto
uma grande prova de que o seu en-
sino não é a verdade.

Oh l não é assim que a religião,
filha celeste da revelação, resolve o
grande problema dos destinos hu-
manos. Abrindo deante de nós a éter-
nidade, e esclarecendo-nos com o
brandão da fé, a religião nos mostra
Deus principio de todo ser, fonte in-
effavel da.verdade, e á nossa alma
dá, já neste mundo mesmo, a pos-
sessão delle.

A religião esclarece a razão, puri-
fica a sciencia, restabelece a har-
monia e a ordem, apertando os laçou
que unem o Creador á ereatura, eleva
a alma á altitude em que assiste, na
calma de uma convicção inabalável,
aos grandes combates da sabedoria hu-
mana, ás contendas com a eterna
duvida.

Quanto mais pura e santa é a reli-
gião, tanto mais verdadeira e justa,
tanto mais pode sobre as almas, por-
que ella lhes dá a paz da intelli-
gencia saciada da verdade.

Entretanto accu,sam-n'a seus ini-
inigos ainda de embaraçar o desen-
volvimento do progresso humano,
destruindo no homem certas paixões
que os sábios philosophos julgam ne-
cessarias a seu adiantamento, taes
como a ambição,o interesse, etc.

Ah 1 que prodígios cumpririam os
homens, si elles pudessem obedecer à
adorável lei do amor que a religião
lhes offerece para substituir seu or-
gulho e seu egoisrao miserável, e com
que passos marcharia seu progresso
moral, social e scientifico, si elles
fizessem da caridade o sol da
sciencia 1

Trata-se, pois de decidir em qual
das duas doutrinas parece dever se
achar a maior somtna de verdade,
pois devemos reconhecer por verda-
deira aquella que proporciona ao hío-<
mem a maior somma de felicidade.

VlRGINIE GlíORGES.

CENTRO
$&»IRIT.t UO 1IRAZ1L.

\ directoria «leste Centro
coaaaaaaiaiaiea aos seias aaaean-
laros qiae é a 14» de Haa*eo
siaa reunião ordiaaariu.
¦— ¦¦.I.—— ... ¦» i.i ¦¦¦¦-.. —... -—.,..,.—— ...,.,..i ii .,, m

Typographia do Reformador.

&

} I



ASSIGNATURA ANNUAL
Brazil  5SOÜ0

PAGAMENTO ADIANTADO

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
CaDA MEZ

Íi» -
PEIKIOUICO ffSVOIiVClOüVISTA

sá iiiiiaá séèh BMiaiiii
ASSIGNATURA ANNUAL

Estrangeiro  6$000
PAGAMENTO ADIANTADO

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
CADA MEZ

Toda a correspondência deve ser dirigida a - F. A. XAVIER PINHEIRO - Rua do Regente n. 19, 2° andar.

Anno VIII

EXPEDIENTE

São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.
Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira' Gomes.
Na cidade do Rio Grande do,Sul,o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araujo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (S. Paulo), o Sr. Benedicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino "Ribeiro,
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTEiXCÜO

Rogamos aos nossos assi-

gnnrites de satisfazerem suas
assigriaturas eoni a maior
brevidade afim «Ie podermos
regularizar nossa escripta.

Os «los. Estados Federados
poderão enviar-nos suas or-
dens em vale-postal.

m

As assignaturas deste periódico come-
çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

JESUS

Haja 20 séculos quasi, que a hu-
manidade christã dedica uma semana
cada anno, para commemorar a vida
e morte daquelle illustre filho da
Judéa, daquelle simples carpinteiro,
ante o qual .curvam-se geuufiexos fi-
dalgos e peões, reis e vassallos.

Seu nome por tal sorte encheu a
Terra, que em todos os horizontes, até
mesmo altares se lhe ergueram.

E' que a pobre humanidade, tão
geralmente cheia de imperfeições, não
podia comprehender que o typo da
pureza sahisse-lhe do seio.

Entretanto, aquella excepção mes-
ma, aquella antecipação do homem
do futuro, estava por isso a indicar o
padrão que a Providencia apresentava
para por elle serem a feridos todos os
sentimentos, todas as nobres virtu-
des.

Srazil — Eíão «íe .5i.._©i.>o — 18?>© — Abs-il — 85» Ni. 4ffS

Jesus é o exemplo; Jesus é o Mes-
sias.

Nascido em ummeio por extremo
material, entre um povo que se não
podia elevar muito além da concepção
de um Jeovah vingativo, caprichoso
e polluido por todas as paixões hu-
manas, entre uma nação qne se não
despira ainda dos preconceitos adqui-
ridos nos longos annos do duro capti-
veiro na terra de Gessen, Jesus não
podia ter ganho victoria simplesmente
contra um povo,porque sua lucta, que
era o encontro entre a virtude e o vi-
cio, entre o amor e o ódio, entre o
perdão e a vingança, devera ter sido
titanica. A victoria de Jesus foi, por-
tanto, mais geral : elle venceu a hu-
manidade toda, porque a ella se sobre-
levou.

Jesus é, pois, o Messias por etcel-
lencia, o que vale tanto como dizer,
o exemplo que nos foi offerecido para
quelados-sigamós o pinoaro a-que de*
vemos attingir em nossa ascensão gra-
dual pelas serranias do progresso.

Assim compreheudido o filho de
Bethlém, suas lições são todas divinas,
porque ellas só podem exprimir a
mais alta voutade de Deus, a mais
longínqua percepção do homem do
futuro. Eis por que Jesus é o nosso
mestre, eis por que Jesus é a nossa
luz.

Na estrada desta vida tão cheia de
.abrolhos, que semeiámos no passado,
é elle a nossa força, é elle a nossa co-
ragem, é elle a nossa esperança.

rfonremos? Elle também soffreu !
Tisnam-nos os baldõesdacalumnia?

Jesus não foi poupado 1
Escarnecem-nos? Cuspiram em suas

faces !

Accusam-nos de hallucinação? Elle
foi considerado louco !

Pregam os sacerdotes de todos os
cultos que as nossas praticas são de-
moniacas ? Outro tanto disseram de
Jesus phàrisèus- doutores da lei I

Assim pois, é em Jesus qne vamos
buscar a coragem, a força, para con-
tinuar, nós também, a nossa missão
de amor.

Quando em hossVlmá; combalida
pelos contratempos t pelas injustiças,
busca-se aninhar o desanimo, é para
Jesus que nos voltamos, lembrados da
lição: « Pedi, e se vos dará ; batei, e
se vos abrirá. »

Quando o esquecimento do passado
faz-nos: accusar a sorte dé injusta, é
ainda Jesus quem nos_vem pjntar Deus
como «nosso Pae que está nos céus.»

Quando o maldoso egoísmo delapida
o nosso bem e a nossa fortuna, é em
Jesus que pomos os olhos, reraemo-
rados do que elle ensinou que « de-
vemoMceder a túnica e a capa á quem
desta he quizer apossar. »

Nós., pois, também queremos pre-
star ás Jesus as nossas homenagens.
Elias pão serão a expressão do rancor
pelos seus algozes, porque não seriam
acceitas por aquelle que do alto do
instrumento do supplicio, pondo os
olhosjno céu, suppíicou : « Perdoa-
lhes, pae ; elles não sabem o que fa-
zem.J

Es|§8 homenagens, porém, eram o
prote|to do mais vehemente desejo de
nonrB-o em sua morte, e sobretudo
S6°li0 ein sua vida ; do q-lanto nos
lioni&tn com o qualificativo de chris-
tãos, que ambicionamos ser, não só em
nome.

Possam ser nossos desejos satisfeitos
e assim, novos Pedros. atirando a
nossa rede ao mar largo da li um ani-
dade, colhel-a em suas malhas, para
que em breve seja realidade o reinado
de Jesus sobre a terra.

A Jesus o Christo de Deus, a Jesus
o Messias, a Jesus nosso mestre, nós,
seus irmãos, deste canto obscuro do
planeta, dirigimos nossas respeitosas
felicitações, bradando: Salve. Jesus,
salve pela eternidade !

Que suba até as regiões em que elle
paira, o grito de noss'alma 1

spirita e eidadito

O porque da vida já não é mais um
mysterio ; o véo que o occultava aos
olhos ávidos de luz já se rasgou de
alto a baixo : vivemos e morremos para
tornar a vivere reviver.

Estas vidas são todas os elos de nma
só cadeia; como elles, não se tocam
simplesmente por um ponto, mas
prendem-se, entrelaçam-se.

A razão de ser de toes reproducções
é a necessidade do progresso : vive-se
para progredir-

Mas, como um só que se esquivasse
a esta lei traria a perturbação da har-
monia natural, devemos ser todos so-
lidarios no desenvolvimento de cada
um.

Foi sem duvida esta, a causa que
levou os homens a se reunirem instin-
ctivamente em sociedade.

Para nella conviver, e portanto au-
ferir as vantagens que proporciona,
cumpre que cada qua] ceda em bem
da communhão um tanto de suas li-
herdades e de seus direitos. Quem, es-
quccendo-se de tal, quisesseafeiçoál-a
aos sós moldes de seu ideal, commet-
teria urn erro de lesa-solidariedade.

Effectivãmente os governos, ainda'
por ora necessários pelas condições
actuaes da sociedade, devem, bons ou
mãos, ser o resultado,da som ma de
todas as vontades.

Si concorrer como próprio suffragio
é o dever de todo o cidadão, mais im-
perioso se tornará o dever, quando o
cidadão for spirita. Com effeito, â
frente de todos, por dever de con-
sciencia e de doutrina, deve se achar
o spirita na honrosa tarefa de concor-
rer para o bem geral.

Esquivar-se a u:n tal compromisso
é fazer acto de egoísmo ; ora, o spi-
rita è o altruísta por excellencia.

Concorrendo ao suffragio, deve le-
var bem fundo em sua mente a lei
do progresso e o desejo de dilatar de
mais em mais a liberdade, a egual-
dade e a fratornidade, ha já duas de-
zenas de séculos pregadas pelo pri-
meiro de nossos mestres— o martyr da
Judéa.

Mas, si o consenso das vontades
contrariar o ideal do spirita, deve este
curvar-se ao desejo do maior numero,
certo de que tempo virá em que seu
ideal será attingido.

Aquelle,porém, que. esquecendo-se
da tolerância, da doçura e do amor,
ensinados sobretudo pelo já alludido
mestre, quizesse lançar mão de meios
outros que o sufTragio, e principal-
mente dos violentos, erraria si cida-
dão, duplamente erraria si spirita.

Em circumstancia alguma é licito
ao verdadeiro christão usar da vio-
lencia seja em palavras seja em actos.
Si esta hypoiliese se verificasse com
algum, a nòs cumpria levar-lhe, com
a rememoração de nossos princípios,
as consolações pela dor da falta com-
mettida.

Onde se achasse, on segregado dos
homens ou no meio delles, lá deveriam
echoar nossas palavras, nossos conse-
lhos, nossos confortos.
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Fortes pela convicção de nossos
princípios, orientemo-nos por elles,
para que possamos alliar as duas con-
diçaes de spirita e de cidadão.

Si é bem certo que o nosso ideal
aiuda está longe de ser cumprido —

uma sociedade de homens tão perfeitos
que só tenham por leis e por governos
os dictames da própria consciência—,
contentemo-nos por ora em ir nos
aproximando deste sonho satisfazendo
â missão de levantar o moral de cada
indivíduo. Si o processo é moroso,
conveuçamo-nos de que por isso mes-
mo elle é natural : natara non fácil
saltus.

Emfim sejamos cidadãos,mas sobre-
tudo uão nos esqueçamos de que so-
mos spiritas.

1j\TMKI11M

Federação Spirita
Brázileira

A Federação Spirita Brázileira
commemorou no dia 31 de Março com
uma sessão solemn i o anniversario da
desencarnaçâo do nosso venerado
mestre Allan Kardec.

Esteve pomposa aquella solemni-
dade, á qual concorreram, por seus
representantes, vários grupos e asso-
ciações spiritas desta capital, como
ainda numerosos confrades com suas
respectivas famílias.

Fizeram-se ouvir diversos oradores,
entre os quaes notámos os seguintes :
Dr, Maia Barreto, orador official da
Federação ; Lima e Cirne, pela União
Spirita; João Kall, pela Sociedade
Fraternidade; Elias da Silva, pelo
grupo Sete de Março; Frederico Ju-
nior, pelo grupo Romualdo; Dr. Matta
pele grupo Deus, Fé e Caridade ; F.
Figueira, pelo grupo Estudos Spiri-
ticos. Este ultimo terminou pelo se-
guinte hymno :

II VlIAflí A ALLVA K \HB>i:<

O. D, C.

a,y

0J FEDERAÇÃO SPIRITA BRÁZILEIRA

Por oceasião da sessão solemne comme-
morativa no dia anniversario do
passamento do mesmo Allan-Kardec,
celebradv a /Jl de Março de 1890.

pelo «Grupo Estudos Spi ri ticos »

Spiritas vençamos a lueta,
Que em nós abre mesquinha paixão;Progredindo levemos a luz
Ao descrente, infeliz, nosso irmão.

Honra e gloria ao Senhor, a Jezus
A Ismael mensageiro do bem;
Já do alto resôam as vozes,
Honra e gloria a Kardec também !

Dessa luz por Jesus promettida
Derramada por Elle entre véu,
Novos raios trouxeram aos homens
Os Espiritos baixando do Céu.

Honra e gloria ao Senhor a Jesus,
etc.

Novos factos na terra apparecem
Singulares tocando a rebato;
E de súbito, João Huss renascido
Os humildes reúne ao combate.

Honra e gloria ao Senhor, a Jezus,
ete.

Elle estuda, pratica e ensina
Codifica, recolhe e espalha,
A doutrina, cuj'arma é amor,
Caridade, que salva, a metralha.

Honra e gloria ao Senhor, a Jezus,
etc.

Suas obras n'um quarto de século,
Cinco partes do mundo percorrem,
E ao lel-as, d'ignaros e sábios,
Já as crenças no peito não morrem.

Honra e gloria ao Senhor, a Jezus,
etc.

Eia avante, Spiritas, á lueta !
Eia avante, soldados da fé.
A vós cumpre seguir o exemplo
Do bom mestre, e amigo Kardec.

Honra e gloria ao Senhor, a Jezus,
etc.

Ao encerrar-se «a sessão, revela-
vam todos os assistentes uma indefi-
nivel satisfação, que bem traduzia o

sentimento de gratidão para cora o
eminente espirito, meritoso operário
ua obra da regeneração desta huma-
nidade — o immortal KARDEC.

—=>o-<

Centro Sjpiriííi do üSrazil

No domingo da Resurreição, 6 de
abril, tendo-se reunido poucos mem-
bros do Centro, foram obtidas as duas
communicações seguintes :

(Médium Josino)

Irmãos— Lançai de vossos hombros
o manto roto da decrepitude e ataviai
-vos das galas da mocidade.

Illuminai vossas câmaras negrega-
das pela escuridão do noite calligi-
nosa, buscando o mais puro óleo em
amphura bem preparada, para que o
brilho da luz seja immensamente dia-

phano.
A resurreição fez-se — a huraani-

dade caminha através dos séculos re.
novando-seincessantemente bem como
pela ordem da creação, renovam-se
os mundos depois de um estado ve-
tusto para darem logar a mundos
novos porque a lei do progresso é
eeterna invariável.

Por isso vos disse que deveis lançar
de vossos hotnbros o manto roto da de-
crepitude, isto é, destrui pela acção
da vontade, pela fé inabalável, o
manto dos vicios que cobre vosso pe-
rispirito, e cobri-vos das galas da re-

generação moral para na resurreição
do vosso corpo habitardes um mundo
melhor, ou por outra, o mesmo pia-
neta que habitaes, em estado regeue-
rador, quando tiverd.es de voltar pre-
parados para mais importantes com-
mettiraentos.

Por emquanto vosso estudo é pre-
paratorio ; no terreno já arroteado e
amanhado por outros, id'--s deitando
a semente que está prestos a florescer

para mais tarde fruetificar abundan-
temente, afim decolherdes os sazona-
dos fruetos das vossas locubrações.

A terra é árida, o braço do semea-
dor cansa algumas vezes e sua coragem
desfallece,porque qanto maissemeais,
menos producto anteyedes, pois que

julgando que a estação é propicia
para verdes coroados os vossos esforços
muitas vezes tendes resultados nega-
tivos.E sabeis porque 1

A semente lançada na terra pelo
lavrador não pôde germinar e frueti-
ficar senão na estação própria ao seu
desenvolvimento, para isso conser-
va-se nella até qne a influencia at-
mospherica a faça rebentar e flores-
cer.

Assim dá-se com o vossos trabalhos.
Estaes semeando em campo arado

por outros, tsto é, pelos vossos ante-

passados, dos quaes fizesteis parte,
nãqobstante.serdes batalhadqr.es in-
indolentes e perniciosos, que estraga-
veis a seara da preparação antes do

que a secuudaveis com o vosso con-
curso.

No dia seguinte, porém,meditastes
sobre vossa condição miserável, sobre
vosso estado imprestável, e envergo-
nhados da vossa incúria e dissipação
das forças na oceiosidade e no deboche,
cobertos dos andrajos da miséria es-

piritual, que ainda trazeis, vos arre-

pendes tes de vossos erros e rogastes
ao Senhor da seara para virdes á ul-
tima hora também ao lado de outros,

prestar-lhes o concurso que havieis
recusado.

O Senhor concedeu-vos esta graça,
e viestes ao campo empregar vossos
esforços. Deram-se-vos todos os ele-
mentos de progresso, para que, com a
melhor vontade possaes recuperar o
tempo perdido. Trabalhai, pois, e com
muita coragem e fé para receberdes o
salário do trabalhrdor da primeira
hora, porque o Pai sabe pesar todos
os filhos na balança de uma recta

justiça e pagar com egualdade.
Tendes, pois, todos os elementos

para despir-vos dos andrajos do ho-
mera velho, vestindo a roupagem do
homem novo, para que no fira da obra
estejaes preparados afim de apresen-
tar-vos a vosso Pai e Senhor com as
vestes nupciaes, e ree.áberdes a coroa
de justiça dos trabalhadores fieis após
a ultima regeneração vossa e de vos-
sos irmãos deste planeta.

Caminhai, pois, tendo sempre em
vossas consciências a responsabilidade

que sobre vós pesa,e pedi sempre for-

ças para levardes de vencida as bar-
reiras erguidas aos vossos passos, e
depois de todas as vossas lutas,
após a borrasca que vos assoberba,
virá acclarar vossa estrada a aurora
boreal da redempção.

Muita fe, muito amor e sobretudo
muita humildade é o que vos pede o
vosso amigo e confrade

Mont'Alverne.

(Médium Lacerda)
Filhos — A Resurreição fez-se —

Christo alou-seàs regiões sempiternas
do Pai e vos convida ha 19 .séculos —
a resurgir tara bem. Resurgi, alai-vos
pois de vossos erros e ide retemperar-
vos no reino da Caridade, do amor e
da humildade. Jesus vos1 illumine e
me conceda a graça de, acompauhan-
do-vos, também depor a seus divinos
pés o frueto do trabalhad ir da ultima
hora.

tens vos abences.
Romualdo.

Os cultivadores do vinhedo bem-
dicto não cessam de vivificar-lhe
as forças ; si algumas cepas depa-
recém aqui, varias outras rebentam
acolá. E' assim que estamos a todo o
momento a noticiar a formação de
grupos que novas fontes serão para
maior brilho e desenvolvimento do
Spiritismo. Alente-os Kardec, para
que elles vão sempre beber inspira-
ções nos sãos conselhos de suas obras.

Tivemos noticia de que se fundou
em Irajá, no Rio das Pedras, o grupo
denominado Carii/ade, e aqui na ci-
dade o grupo Perseverança.

Este ultimo tem um campo de acção
mais restricto que o de seus compa-
nheiros de tarefa : é a aggremiação
de sete spirita.;, apenas para fazerem
as duas seguintes ordens de traba-
lhos :

a)-—evocações com antecedência de-
terminadas de espirito ou espiritos,
cuja vida terrena tiver uflerecido til-
guma phase digna de investigação.

I)—trabalhos relativos â acção es-
piritual sobre algum encarnado pelo
qual se interesse alguns dos membros
do grupo.

E3iB»Biogi*u|»hÍH.

O. magnetismo humano considarado
como agente physico. Fomos obse-
quiados com um exemplar da me-
moria, que acerca desta matéria es-
creveu o Secretario da Sociedade
Magnética de França, H. Durville,
e por elle foi lida perante o Cou-
gresso Magnético Internacional

E' um bello e magnífico trabalho
em 18 de 36 paginas, no qual o illus-
trado auetor demonstra com clareza
e precisão a existência do agente
designado vulgarmente pelo nome
de fluido rnaguetico. Do mesmo modo
que o calor, a electricidade, a luz
é ello um certo estado vibratório do
ether ; e finalmente, faz comprehen-
der que o magnetismo não é pura-mente effeito de imaginação paraexplicar certos phenoraenos* mas sua
existência em alguns casos pôde ser
percebida pelos órgãos dos sentidos.

Gratos por tão valiosa offerta, pe-dimos a attenção dos nossos leitores
para esta memória de importância
real.

Egualmente recommendo-vos outra
obra do mesmo Durville, intitulada—
Applicação do Iman {magnetismo mi-
neral) no tratamento das moléstias —
üpusculo com 12 figuras no texto
em 10 com 64 paginas, interessam-
tissimo quer sob o ponto de vista
physico, quer physiplògicò e tnerà-
peu tico.

Nm( — Librairie du magnetismo, 23
rue Saint Morri, Paris, encontram-se
estas duas obras.

%m B,GD5M& B'4Ml'ttCVCg*UllCil

Começou este grupo seus trabalhos
com os estudos sobre os factos que,
reproduzindo-se em uma casa, desta
cidade, parecem estar sugeitos a uma,
mesma condição oceulta. Os espiritos
qne se tem manifestado, por ora ac-
cusam as bem conhecidas relações,
mas felizmente hoje rotas, entre afri-
canos, arrancados do torrão eatal, e
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traficantes de sua liberdade. Em uma
de suas ultimas sessões referia um
infeliz espirito as melhores condições
em que se achava, quando arguido
sobre o estado de uma de suas victi-
mas ou.tr'ora o algoz, disse que este,
espirito desprendido também mas
espirito arrependido, tanto se pena.,
lisara das suas condições que, per-
doando, muito por elle implorara ;
foi desde então que elle, como que se
sentindo satisfeito de lhe fazer pesar
sua mão vingativa, tinha por assim
dizer reformado seus sentimentos e
achava-se em condições diversas. Um
dos membros do grupo fez então
sentir aos seus companheiros que,
si era verdade que, mais do que a

prece de estranhos, dependia a mo-

dificação dos sentimentos do espirito^,
do perdão de sua victima, como re-

sultava da observação commum dos

trabalhos dos grupos, comtudo não

tinha ainda esta lei tido a sancção

de um espirito superior ; entretanto

devêramos por ella nos guiar para
nestes trabalhos provocar antes de

tudo o perdão dá victima. A instruc-

ção final que o grupo recebeu foi a

que abaixo transcrevemos :
« E' uma lei admirável da miseri-

cordia desse Deus de amor que vossa

fraca intelligencia não pôde conce-
ber, mas que vosso coração pôde
sentir, — que, logo que n'uin appa-

rece o arrependimento, esse sentimen-
to produz n'outro a saciedade da vin-

gança, como bem observastes uo caso

que agora estudastes.» — Luiz.

Que verifiquem nossos confrades

por toda a parte este asserto,para que
saibamos si elle tem o assentimento
da maioria dos espíritos, são nossos
desejos.

z_xs__a__n_^4___a_____

I.IHÍHI
Dr. .1. Bezerra de Menezes

A CASA SUA Bi ASSí.»MB8BSAB*A

ROMANCE DE C0STUM1.S SERTANEJOS

(Continuação)
Como o condemnado das galés sente ré-

voltar-se toda a sua natureza, ouvindo
além, nos campos o canto do pegureiro,meu espirito condemnado ao inferno, com
todos os seus ódios, irritava-se com as
amorosas consolações de meus queridos
pães.

Entretanto, quanto carecia elle d.is quelhe davam !
Ouvi tudo o que me disse minha mãe,

como a rocha batida pelas ondas ouve o
rugido do mar em farias.

Estive oito dias em casa, sem pensar no
que devia fazer.

Correrem procura de Alzira era o anhelo
de meu coração ; mas onde encontral-a,
quando seus faptores tinham posto todo o
cuidado em occultar o roteiro e o destino
de sua viagem ?

Entretanto, não me era dado deixar a
mísera menina abandonada á sanha daquel-
les miseráveis.

Gommu.niq.uei a meu pae o desejo de
partir para a Europa, mas elle me disse :
acho precipitada, tua resolução.

Eu me incumbo de saber,'pelo governo,mrdiarito informação de nossos cônsules
na Europa, onde foram parar os fugitivos.

Assim toras luz que te guie e eu serei
teu companheiro de viagem.

Recebemos o 1." numero do Rege-
nerador,jperiodico de publicação men-
sal, dedicado á propaganda spirita
no Estado do Dará.

Era seu artigo de apresentação diz
o nosso collega: «. 0 R,egenerador offe-
recerá em suas paginas aos livres
pensadores, a santa doutrina redigida,
pêlos Espíritos, que se acham en-
carregados por D.ms, para revelar-
nos as relações da vida do mundo
espiritual com as da vida e mundo
corporal, — facilitando- assim a sua
leitura aquelles que não quizerein
ou hão poderem fazer acquisição das
obras do nosso mestre Allan-Kardec.«

Agradeceudo penhoradissiinos a
obseqniosa attenção do caro irmão
e collega, com a promessa de retri-
buirmos a sua, visita, lhe enviamos
daqui sinceros votos de prosperidade
e abundância de fructos na grande
obra em que ambos trabalhamos.

Visita «le 4*«>BIe££.íN

Decebemos também os seguintes
jornaes : Gazeta da Cliristina, órgão
democrático, semanário da cidade
da Christina no Estado de Minas ;
Evolução, órgão do Club Escolastico-
Norte-Rio Graodense, de publicação
quinzena] na cidade do Natal no
Estado do Rio Grande do Norte ;
Brazil Unido, periódico que veio
substituir o Correio do Rio desta Ca-
pitai.

Agradecemos e promettomos per-muta.

issaiiíi
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Sr. Redactor. — Em dias do mez
de Fevereiro deste anno, procurou-me
uma pobre mulher de meu conheci-

Emquanto, porém, obtenho os precisosesclarecimentos, tenho pensado em man-
dar-te a Curatheús, porque recolhas o os-
polio de teu infortunado irmão o promovasa punição de seus assassinos, dentro dos
limites da lei.

12íi não me podia negar a, esta triste com-
missão, sem renegar o amor dc mou irmão ;
e pois, declarei a mou pae : que estava
prompto a partir, unia vez que de volta
me fosse dado seguir para,..a. Europa.

Seguiremos juntos ima.ediatainente (pie
chegues, me respondeu.

Parti com Thoiné, seguro de voltar com
brevidade, pois que em vez do perdertempo com desnggravos judiciaes, quefossem o tormento das partes, pela ox-
trema lentidão, eu contava liquidar minhas
contas com os assassinos de mou irmão,
en-dnardo-lhes a lei de Christo, iriterpre-
tada a, meu modo : (piem com o forro {'tive,
com ferro será ferido.

Voei, não andei, de Pedras de Fogo a
Curatheús.

Alli chegado, fui tor á casa de uma (ar
zenda do creação, oecupada só polo vaquei"
ro, homem rústico do quem esperava colher
os precisos esclareci mentos para me diri-
gir na ditlieil empreza que Comrnèttera.

Eram onze horas da manhã, quando di-
visei do alto de um serrote o pateo im-
men.se da fazenda que fica bem uo centro
da ribeira de Curatheús.

O' de casa, gritei, accolhcndò-iTin á som-
bra da larga e longa Ia tada feita á frente
da rústica habitação o coberta com ramos
verdes de viticica.

lüfitei duas vozes, gritei corno um pos-sesso o ninguém me respondeu.
Vamos tornando posse da casa, sinhô-

moço, que os donos estão fora. Ou foram
pescar ou andam caçando.

Saltamos em terra, amarramos gos ca-
vallos aos esteios da latada, e fomos ar-
mando a minha rede.

""Mito para pedir-me que desse, re- }
médio a seu filho, rapa/, de 22 anno.-.,
'"' tempos soffreudo de perturbação
mental, e ultimamente uecommettido
de verdadeira Varia, que assusta toda
a familia,

Pela historia que ella me fez, sus-
peitei de uma obsessão, e, conforme
com este pensamento, disse-lhe que"us trouxesse o doente, visto sahir
elle á rua.

Xo dia seguime, voltou a triste
mãi a dizer-me que simi filho recusa-
va-se tenazmente a vir fallarcommigo.
-Su-biu-de ponto minha"-.suspeita,'!.

reiteirei a ordem de me trazer o rapaz
na, próxima quarta-feira, dia em que
havia.sessão do grupo Luz e Caridade
no logar onde n mandei vir.

Marquei as 11 horas da manhã para
não complica.ro meu trabalho com os
do grupo e d'onde estava impuz a
minha vontade ao doente para que
não deixasse de vir. invocando ao
mesmo tempo o auxilio dos bons es-
pi ritos.

No dia e á hora aprazados entrou-
me a mulher, dizendo que seu filho
muito constrangido viera, mas que
só o fizera com a condição de não
trazer paletó t.

Comprehendi que seu perseguidor
lhe impoz aquella condição para de-
movei-o do propósito de obedecer ao
meu chamado e fiz entrar a victima,
mesmo em calças e collete.

Reconheci um homem desvairado,
que dizia cousas sem nexo e até in-
comprehensiveis.

Examinei-o sobre seus princípios
religiosose vi cornsurpreza, que neste
ponto não desvairava.

Acreditava em Deus, sem cuja von-
tade nada se faz; na imr.iortalidade
da alma, com a responsabilidade por
suas obras; emfira era um verdeiro
christão.

O sol aquella hora projectá seus ardeu-
tes raios quasi verticalmente sobre a terra,
que parecia 'reinei' á vista de (piem a cn-
caraya.

Uma constante, aragem piebra lho a
fúria, mas não tanto que salvo o viajante
de ficar tostado.

Das dez lioras da manhã ás ¦[ da tarde
aquella fúria é tal, (pie os próprios animaes
se refugiam ásombra das arvore-,queainna
estão enfolhadas; não affrontando-a senão
os quês ão arrastados pela necessidade.

Quem passar por aquelles múltiplos
acampamentos, recordará diante de cada
um a legenda bíblica da Arca de Noé.

Mrsturam-se alli, impedidos polo mesmo
movei, todas as espécies de animaes que
povoam o.s sertões.

Nos galhos ama multidão do passarinhoso do tves : o canário da terra,' o gallo dc
campina, o azulão, a graúníi, o corrupião,
a pátativa, o chechen, o bem-tevi, o eurró,
o piea-páo, a pomba rola, a jurity, a aza
branca, a do bando, o papagaio, a mara-
cana,a jumlaia, o periquito e muitas outras
variedades.

A' sombra da frondosa arvore, todas as
variedades da espécie bovina, da cavallar
da lánigera, da caprina, o veado capoeira
o. o garapü, a ema e a se.yema, o taman-
duá, o macacajá o outros monos conhecidos
animaes.

>.'algum carrasca] mais deserto se. oc-
eultam a zabclò e a inhambú, como nos
serrotes visitlhos so escondem a onça, o
porco do matto, a raposa, a maritaeaca, o
macaco, o sagui . e nos mais elevados picosa arara, a araruna, o canindé, o gavião,oaráeará; e om buracos subterrâneos, o
tatú-p.na, o verdadeiro, o bola e as cobras
de (pie a mais terrível é a cascavel.

Nas lagoas, que abundam por aquelles
sertões,«vôem-se. nuvens de patos, d » mar-
recas, dc paturis, de jaçunans vermelhos
e azues, do garças, de socos, do jaburuse de jacurutús.

De leve expliquei-lhe a causa de
seu mal, que elle reconhecia, e per-
gonfei-lhe se lhe repugnava orar a
Deus por seu seu perseguidor.

Respondeu-me que fal-o-ia de boa
vontade, o que me fez crer que seu
espirito tinha consciência da justiça
com (jue soffria. e levava seus soffri-
mentos com humilde resignação.

Neste ponto, um médium que en-
trará, sem que eu o tivesse visto, sof-
fren tão fone actuação que deu um
salto da cadeira, causando-me susto.

Despedi o doente sob promessa de
orar todos o.s dias por seu perseguidor —
e dirigi ao espirito que abordava-o,
palavras de inoralisação.

O médium foi novamente actuado
violentamente, dando assim uma
prova de que o infeliz procurava, em
sua fúria, um instrumento para me
repeli ir.

Não tendo um centro, recommendei
no médium que rsistisse e dei por
terminado o trabalho.

A' tarde, quando se reuniu o grupo,
foi o mesmo médium actuado, e disse
para mim :

— Vim pagar-te o sermão de hoje
de manhã.

Foi tremenda a luta com aquelle
espirito que resistiu a todos os argu-
mentos, escarnecendo quando eu fa-
lava em Deus, e declarando ser-lhe
impossível deixar o prazer de se vin-
gar do que fora seu algoz n'outra
existência.

Debalde o bom Romualdo provou-
lhe, com um quadro de existência sua -

passada, que o mal que lhe fez aquelle
moço já fora em represália de mal
egual que lhe elle fizera; e portanto,
que o verdadeiro algoz era elle,

Riu e escarneceu do quadro e ficou
firme em seu endurecimento"

Romualdo então fallou-lhe por um
outro médium, dizendo que sua vi-

Toda esta multidão guarda repouso ás
horas indicada?; de modo que a caçada
no Norte é cousa muito difterente do que
se faz no Sul.

Aqui, a caça levantada pela matilha vem
procurar o caçador, que a espera em de-
terminados pontos.

Lá o caçador vae buscar a caça no des-
eauço ou no bebedouro.

Os patos colhem-se em bandos, tocan-
do-se para um curral os que sabem a pastar
tora d'agua, em tempo da muda, quando
estão mais gordos e não podem voar.

As marrecas apanham-se também sem
precisão do ar i a de fogo, lançando-se á
água da lagoa varias cabaças e mettendo
o caçador a cabeça ifiinm' preparada para
aquelle iim, de modo (pie o corpo não
appareça.

As imprevidentes aves, acos1 ninadas com
aquella vista, não fogem do inimigo, que
vae colhendo-as pelos pés, e mettendo-as
ás dusias em sacco que levam cemsigo.

A caçada do tatu faz-se a noite, com cães
avesadôs, «pie os enfocam em fundos bti-
racos, donde so os arranca escavando a
terra.

E' pelo mesmo systema que se apanham
as preás e os mocos de saborosa carne, que
faz o regalo da gente pobre.

Esta tem á mão, nos mattos visinhos,
variada provisão de alimento.'. : a caça, o
peixe o o mel.

O peixe (ica retido em magna profasãonos pò'ços immensoso profundos que ficam
nos sec.cos leitos dos rios.

A (arraia e o anzol são o meio de pes-caria : mas empregam também o tingui,
planta venenosa, que lançada em um poçomata todo o peixe.

O mel é formado pm' abelhas que ha-
bitam nas arvores, pelas que fazem casa
no chão, e pelas que as construem ao ar
livre, nos galhos das arvores.

1
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ctima, tendo soffrido resignadamente
aquella dura expiação, jâ merecia a
misericórdia do Senhor.

E, pois, que elle não queria com-
participar daquelle bem, perdoaudo-
lhe, ser-lhe-ia desde ali, tirada a
vista e a falia, para que nunca mais

pudesse alcançar sua victirna e ao
mesmo tempo para que soffresse elle
a pena de sua ferocidade.

Terminada a sessão, disse-nos Vi-
cente de Paula, guia do grupo que
aquelle espirito era da ordem dos que
só com jejum poderiam ser dominados,
segundo disse Jesus Christo.

Passaram-se trinta e tantos dias
sem que podesse eu ter noticia do meu
doente.

Em meados de Marco veiu elle
visitar-me e eu senti o mais vivo

prazer, verificando que se acha com-
pletamente restabelecido, na mais
perfeita integridade intellectual.

Quanta moralidade, quanta luz, de-
correm desta singela observação I

Ella revela-nos a pluralidade de
existências no facto de ter sido a vi-
etima de hoje, o algoz de hontem.

Revela-nos a influencia maléfica, e,
por opposição, a benéfica dos espíritos
desincarnados sobre os incarnados,
demonstrando: que os demônios não
são, bem como os anjos, sinão seres
humanos, escravos ainda, aquelles de
suas paixões, elevados estes a um ai"
tissimo gráo de perfeição.

Revela: que ninguém soffre nem
mais nem por mais tempo do que me-
rece, tanto que o moço obsedado foi
libertado do seu obsessor desde que,
por sua humildade e resignação no
soffrimento, satisfez a justiça divina,
pagando sua divida.

. Revela: que vimos aqui expiar
faltas do passado, e que aos endure-
cidos do espaço sôa a hora de lhe ser
tirada a liberdade de fazer mal a seus
similhantes.

Ao demais, o resultado veiu provar
a verdade de tudo o que se passou
na sessão.

Riam, Sr. Redactor, deixe que riam
dos que acreditam noSpiritismo esses
neo-sabios de nossa terra e de outros
paizes, que o dia chegará em que os

;, que hoje são victimas de seus apodos,
nâo rirão, mas chorarão de sua triste
desilusão.

Emprazemol-os para esse dia em
que não acreditam, e roguemos a Deus

•' por elles.

Bezerra de Menezes,

Communicacíto i-ecebiíela obib
»3 ele Vovcmíti-o ele 1889

E' bem visível, meus caros irmãos,
em todos os acontecimentos tanto ge-
raes como particulares da vossa vida
humana, a intervenção de um poder
superior que tudo governa, conforme
uma lei immutavel e que tudo dirige
para um fim determinado.

Tendes dessa lei superior que tudo
regula na marcha de vosso mundo,
provas numerosas e irrecusáveis, na
tradicção e na historia de todos os

povos da terra. E' em virtude dessa

lei que as combinações dos orgulhosos

e dos soberbos vem desfazer-se ao

encontro de um grão de areia ; é

sempre em virtude da mesma lei que
os mais fracos instrumentos são esco-

lhidos por Deos para a execução de
seus altos desígnios.

Dirão os orgulhosos em seus cora-

ções : de que serve nos mover ; dei-

xemos tudo entre as mãos dessa pro-
videncia que dirige os acontecimentos
sem o n«)sso concurso ou mesmo apezar
d'elle. Ah 1 meus irmãos como é bem
essa a linguagem da creatura orgu-
lhosa, revoltada contra seu Creador ;
do filho ingrato, que desconhece seu

Pae I

Deos tudo pôde, e não necessita do

concurso de nenhuma de suas crea-

turas; mas, tendo-vos formado para a

felicidade, a sua misericórdia põe
sempre ao vosso alcance os meios de

conquistal-a por vosso trabalho, li-

bertando-vos das conseqüências de
vossas faltas.

Humilha-te pois I... vê, átomo, o

logar infirao que oecupas no meio

das maravilhas que te cercam desde

a hervinha que pisas aos teus pés até

os mundos immersos nas profundezas
do infinito onde se perde teu pensa-
mento I Humilha-te profundamente :

mas depois de abater a tua soberba,
depois de mergulhar no pó a tua fron-

te orgulhosa, levanta cora confiança
os teus olhos para o ceu, dirige as

tuas supplicas para esse Poder infi-
nito que tudo creou. Elle é o Deos de
Bondade que inclina a sua rniseri-
cordia para sua creatura arrependida,
essa misericórdia da qual deves pro-
curar-te tornar o humilde instru-
mento.

boa-

Georges.

O IlagaBctlSflaao iiiinial

por J. Jesuprht filho.

A sciencia, que açcusa de tão
mente a egreja catholica «le obscura n
tismo, não faz ainda, para

fieio de apagai
com o ma-
Ior ?

TRADUZIDO E OFFEREC1DO AO REFORMADOR

por Florimundo Torres Galindo

CAPITULO I I
Occupar-se de spiritismo ou de ma-

gnetismo, que tolice 1
Procurar estender o campo de nos-

sos conhecimentos no domínio do
mundo invisível, que absurdo I

Querer sondar este ignoto immenso
que nos attrae, que loucura I

Demonstrar que não morre tudo
com o corpo, que o ente conserva sua
individualidade, que o que pensamos
ser a morte, não é mais do que uma
renovação de forças, uão é o cumulo
da aberração humana?

E' este o raciocínio de uma multidão
de falsos sábios que se arrogam o di-
reito de suprema sabedoria, estabele-
cendo por iufallivel, depois de ter de-
cretado em sua omnipotencia que
aquillo que é branco na véspera, é ne-
gro no dia seguinte. Assim é que,
desde o dia em que Mesmer tentou
suas primeiras experiências, assisti-
mos ao espectaculo contristador da
intolerância scientifica.

gnetiuno o (
Diante das negações systematteas

dos sábios laureados, diplomados, que
outr'orajrepelliram a rotação da terra,
as invenções de Fulton e de Dionysio
Papin, e' que hoje respondein ainda
com uma excepção declinatoria a to-
das as grandes 

"descobertas, 
não po-

demos uós exclamar do imo do coração
— ó sciencia I quantos absurdos não
se commettem em ten nome I

Entretanto, apesar dos anathemas
das faculdades sacrosantas, o magne-
tismo caminha, por mais que disgam
estes senhores da academia, está pro-
ximo o dia em que serão obrigados a
abrir-lhe todas as grandes portas de
seu sanetuario.

Demais, já muitos sábios, sentindo
reviramento que se produz na opinião

publica em favor delle, começam a
virar de bordo,aguardando o momento
propicio de mudar habilmente de pa-
recer.

Eis por que cremos que é necessário
hoje mais que nunca, affirmar alta-
mente a existência do magnetismo.

Esta antiga sciencia tem tantos in-
imigos queé mais qme justo que ache
defensores.

Sabemos que havemos de encontrar
em nosso caminho detractores; mas
pouco nos importa, certo como esta-
mos de defender a verdade, não hesi-
taremos um só momento em fazer
nosso dever.

O magnetismo ép archote lumi-
noso que deve esclarecer o mundo.

Muitos ignorantes ousam ainda du-
vidar delle. Terão pois elles sempre
olhos para não verem?

Entramos n'uraa vida nova ; é em-
fim a idade da força, da razão e das
luzes ; dissipam -se as trevas ea igno-
rancia, faz-se a luz nos espíritos, pre-
para-se o futuro.

Só com o ouvirem a palavra —Ma-

gnetismo—os senhores espíritos fortes
exclamam : Quereis transportar-nos
de novo á idade média, a todos os
seus erros, a todas as suas stipersti-

ções, á feiticeria, á magia; vamos,
I pois, vós zombaes comnosco 1 !

Outros, os fanáticos de todas as re-
ligiões,os especuladores da tolice hu-
mana, os retrogradas, apesar de re-
conhecerem a existência dos pheno-
menos magnéticos, procuram afastar
delles a opinião publica, fazendo crer
em manifestações diabólicas. D'ahi,
no povo esse temor bem natural do
somnambulismo. O diabo, esse titere
ridículo, é pois muito asno em vir
fazer voltar á vereda do bem, por li-
ções de alta moralidade, creaturas
predestinada.*/ á condemnação eterna
e que realmente lhe pertenciam. Con-
fessareis que isto seria ser-se por de-
mais desageitado , ou muito bom
diabo.

Um diabo que cura os doentes, nem
mais nem menos do que o fazia o
Christo, este poderoso magnetisa-
dor, é por demais extraordinário;
em todo o caso, elle não seria tão máo
como parece.

Como quer que seja, o diabo perde
terreno todos os dias, e podemos pre-
dizer, sem sermos por isto grande
propheta,que antes de um século nada
mais lhe restará de seu império.

Porém, o que é o
O

por uma pessoa sobre outra, de tal
modo que esta possa ser imraersa em
um estado mórbido chamado somnam-
bulismo, durante o qual a alma des-

üoinpreheiide-se facilmente que e
muito natural que uma vontade firme
obre sobre outra vontade em estado

passividade, que uma inlluenciani
simpathioa ou antipathica possa exis-
tir entre dois espíritos,finalmente que
homem tenha poder sobre homem.

Negar a influencia que exercemos
reciprocamente uns sobre os outros ;
negar o magnetismo e o somnambu-
lismo, é repellir uma verdade conhe-
cida ha séculos, praticada entre todos
os povos e através dos tempos, é fe-
char os olhos á luz ; é regeitar uma
sciencia sublime que, única, pôde
dar-nos uma explicação racional dos
principaes mysterios da vida hu-
mana.

CAPITULO II

MAONITISMO DO OLHAR

magnetismo ?
magnetismo é a aeção exercida

prendida da matéria vê a grandes
distancias, lè n'uin livro fechado, des-
cobre objeetos perdidos ou occultos, e
prediz mesmo os acontecimentos fu-
turos.

Quem pensaria hoje em negar o
poder fascinador dos olhos, estes es-
pelhos da alma? Qual de vós, leitores
não sentiu os callidos efnuvios do
olhar encantador da mulher amada ?
Não está nisto todo o segredo do po-
der de certas mulheres? As Pompa-
dour, as Ninon de Lenclos, as Du-
barry, as Lavalliére, as Marion-De-
lorme, não possuíam em gráo supremo
esta arte mímica, incoraparavel, do
olhar 1

(Continua)

O Centro Spirita elo Bs-azil
tendo tielo elifllcealilaeles paira
reunir numcio SBBÍHcieBate ele
a-epresesatantes para as saans
sessões, ejeee silo aliás aaiBaito
espaçaelas, visto e|aflc se» se
el*To no Io © 3o domingos ele
eaela bbbcz, solicita a isatcB--
veaaçffe» elos graapos para ejiie
esses se fut-aiii B*epB-cseBataB*
com assieltaielaelc pelos scibs
respectivos representantes.
A proviiíi-t sessão terá logar
eloaaaiBBgo provimo.

OBRAS ele AXL Alt R ABUMC

As 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 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 Spiri-
tismo.

O Céo e o Inferno ou a justiça di-
vina segundo o Spiritismo [parte dou-
trinariaj contendo numerosos exem-
p os sobre o estado dos espíritos no
mundo espiritual e na terra.

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

O que ê o Spiritismo.
Noções elementares do Spiritismo.
Estas duas ultimas são uns peque-

nos resumos da doutrina Spirita.
Todas estas obras acham-se verti-

das para o portuguez e encontram-se
na Livraria Qamier.
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EXPEDIENTE

Sào agentes desta folha:

No Pará, o Sr. Jos6 Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pómpilio de Araujo 11-

nheiro.
Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,

rua Lavapés a. 20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benedicto

José de Souza Júnior, rua da Constituição

n. m.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro;
rua Trese de Maio n. 41.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de

Faria, rua do Rosário n. 42 A.

Itosumo* aos nossos assi-

gnautes «le satisfazerem sitas

assignaturas com a maior

brevidade afim de podermos
regularizar nossa escripta.

Os dos Estados EedeB-ados

poder Ao enviar-nos suas or-

deus em vale-postal.

T-Jli''

BSrsixBJ — Kio de «SaBieia-o — 18SM& -- ASaio — 1 N. 1?»

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 Dezembro.

Adeante !

Graças aos esforços incessantes dos

que, sem descanço, trabalhara pela
renovação social, já bem perto se

acham os tempos do reinado da paz
>e da fraternidade.

Prógar o amor geral, que ha já

quasi 20 séculos nos foi tão bem

exemplificado, trabalhar pela união

tão intima entre todos os homens

que a fraternidade seja verdadeira-

mente cousa real, levar ao espirito

humano a pas que traz a noção do

cumprimeuto do dever pelo dever

e não pela injuncção das leis, —•

tal av tarefa dos que se presumem
conhecedores dos fius do homem sobre

a Terra dos que reconhecem a ver-

dade e a justiça das revivescencias,

dos que já desvendaram a lei iuelu-

divel do progresso, dos spiritas

ein fun.

Somos, pois, os missionários da paz,
os prégoeiros da fraternidade.

No reg-âço que fizermos em nossa
toga não poderemos, como Fábio,
ofterecer a paz ou guerra : esta al-
tentativa é vedada a quem trabalha
em campanha pacifica.

A guerra I a quem offerecel-a-ia-
mos nós ? A nossos irmãos que, op-

pugnadores tenazes, desta/.em a nossa
obra ? Mas então seria onterreirarmo-
nos na mesma arena em que, Ímpios
e. i'ratricidas,se tem degladiado todos
os religionários 1

Não ; a nossa obra é toda de paz e
de amor; o nosso trabalho é todo fra-
terno. Não somos religionarios. Mais
do que isso : sustentamos em nossas
mãos o facho brilhante de princípios
philosophicos, cujo fulgor esclarecerá,

já a reforma de cada homem, já a or-

ganisaçã o social.

Effectivãmente, guando cada qual,
compenetrado de - seua^ devorcar-se-u*-'
ber-se traçar uma linha de conducta,

que jamais esteja em opposição cora

os direitos e interesses de outrem ;

quando souber se sacrificar não já
só pelo bem geral, mas pelo de cada

um individualmente ; quando tiver

uma noção segura e firme da solida-

riedade que deve enlaçar todos os

membros da comuuhão, isto é, da

humanidade ; estará então resolvido

o problema social, para nunca mais

retrogradarmos ás epochas tetricas

da divisão desta em sociedades, tra-

balbudas pelo ódio, pelas rivalidades,

pelos interesses contrários.
E' bem de ver que, quando o senti-

mento do amor se tiver dilatado ao

ponto de não considerar só o eu, a

familia e a pátria, ter-se-á chegado

ao reinado do desinteresse, o que vale

dizer, transposto a montanha enorme

das paixões.
O movimento das classes mais des-

favorecidas da sociedade, a actividade

do proletariado emfim é um dos bons

sio-naes do tempo : os humildes de

condição já não se preoocupam egois-

ticamente só com as necessidades da

familia. *
Bem haja pois o trabalho fraternal

de levar á noite daquellas intelligen-

cias um raio de iustrucção, que escla-

reça-lhes a seuda do dever !

Bem haja sobretudo a tarefa grau-
diosa destes beneméritos da humaui-

dade, que foram esparzindo pela es-

trada dos secilos as sementes que
edtão;,4iojtí germinando, e que não
mui to'além daião fructo.

Souliaste, Piatão ? Mas o sonho é
uma asgunda vida I

Llealisaste, Thomaz Morus ? Mas o
ideal, c a realidade do futuro !

E y.ó.*!,Saint-Simoti e Fourier, phau-
tasiastes ? Mus a phantasia é o com-
mentario do real I

Tutambem, JeanRiynaud, deva-
neiaste ? Mas o devaneio é a viagem
do espirito !

Et li, Kardec, que nada sonhas-e,

que nada ideálisaste, que nada phau-
tasiaste, que nada devaneiaste, mas

que só disseste o que te disseram, que
só coimnentaste o que ouviste, vem
finalmente tu uo tribunal da critica,
e justifica-nos, tomando a defeza
daquelles outros.
'Prova 

qne nenhum delles sonhou,
mas,,que todos tiveram a larga vi-

alenck àa faturo.;-. mostra-, que a
époclia actual, épocha de transição,
está bem indicando o rumo que toma;
sobretudo abre os olhos dos mal orien-
tados, dos que, te não comprehen-
dendo, ancoram ainda seus bateis nos

portos do passado em vez de navega-
rem mar alto, para onde aponta teu
dedo de missionário — as plagas riso-
nhas e bemditas da sociedade trans-
figurada 1

Diz-lhes mais que em toda a dou-
trina que corporificaste está claro,
visível e patente o teu dedo que
aponta, porque longe vão os tempos
dos livros sagrados de todos os povos,
em que o sentido esotérico e real só
era dado a poucos iniciados, enquanto
o esotérico e l.tteral é que era o co-
uhecido pela massa geral dos ho-
mens.

Certos de que todos prestarão ou-
yidos às tuas palavras, permitte que
a elles nos dirij unos :

Para deaute, spiritas !

«Consrresso iBBteBMBacioual
Spirita e Stapirltualista

[Continuação)

Terminada a leitura da memória
de Mr. Papus, resoaram por toda a
sala estrt;pitü-*os appbiusos.

O presidente propõe um voto de
louvor ao secretario geral, que é
unanimemente approvado.

Mr. Gabriel Delaniie, o autor do

livro. O Siúritismo perante a Sciencia,
disse : que, embora de Spiritismo só
se occupem os chamados ignorantes,
e não as Academias, não faltam,
entretauto eminências scientifícas que
o estudem — e cita varias.

Continua, dizendo : que o homem
não é uma unidade, mas sim uma
trindade, composta de espirito, de
perispirito e tle corpo, e que a exis-
tencia da matéria radiante é um
facto que serve para explicar os phe-
nomeuos spiritas.

Ataca o materialismo, defendendo
scieutificamente a existência do pen-
samento post mortum.

Faz importantes considerações res-
peito ao perispirito, e termina affir-
mando que a immortalidade da alma
é uma verdade.

O Dr. Huelbes Temprado diz : que
dirige-se a todo-i incondicionalmente,
pois que a todos considera como
irmãos, nascidos do mesmo pai e
teudo que cumprir o mesmo fim,
através de penosas existências plane-
tarias.

Acreditamos nós, os hespanlíóf'-1, 
* 
I

disse elle, que já não ha mister de
yolvermos ás sediças discussões sobre
espirito _e, matéria ; „ pois q.H© ambos4?...
não passam de formas da mesma sub-
stancia universal, infinita, eterna,
manifestação acabada de um Ser que
não conhecemos», mas que nos com-
mava com seu amor e cujo espleudor
procuramos por todos os caminhos e
em todas as verdades possíveis.

Acreditamos: que viver é caminhar
para Elle, em um constante progresso,
em que todos promiscuameute nos
ajudamos com perfeita solidariedade,
sentindo com o que chora, e gosando
com o que triumpba.

E' assim que sentimos a terrível
explosão de Ambers, e estamos re-
pletos de orgulho por vossa triura-
phal Exposição.

Também nos cumpre dizer-vos que
lá na extremidade da Europa ha ura
paiz, pobre e despresado, mas com
um coração que pulsa por todas as
idéas generosas*

Si ura. dia, por desgraça, precisar-
des abandonar vossos lares, lerabrae-
vos, senhores, e senhoras que lá era-
baixo vos esperam milhares de braços

| verdadeiramente fratérhaes.
E si nunca nos encontrarmos

náquella pequeníssima terra, lem-
brae-vos, spiritas e não spiritas,
amigos o adversários, que milhares
de irmãos hespanhóes saberão acom-
panhar-vos através dos iunumeraveis
mundos do espaço infinito e eterno.

Mr. Georges, director da « Vida
Posthuma » de Marselha, manifestou
a convicção de que a sobrevivência
da alma prova-se pelos factos do
magnetismo e pelo senso coramnm.

Com a immortalidade do ser ex-
plica-se a gênesis da humanidade in-
téira.

O orador se felicita de que a Hes-
pan lia marcha pelas sendás do pro-
gresso e lhe recomtnenda que evite a
superstição e o nihilismo.

Mr. Lepii Diniz, o'eloqüente orador,
que sabe tão garlhardamente defen-
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der a causa spirita, expõe as diversas
condições moraes da humanidade,

para provar que o spiritismo e uma
vpT*n sv í 1 p

A humanidade, para viver, procura
constantemente seu equilíbrio, d onde

suas transformações.
O materialismo disse á alma : tu

morreràs ; mas esta, soffrendo e tra-

balhando, cooncebeu as ideas de sua

immortalidade e do infinito, e por
ellas elevou-se á eternidade.

O Spiritismo já é conhecido por
todas as nações, e a matéria radiante,
o magnetismo e as recentes experien-
cias, provam a verdade scientihca de

sua existência, em que não ha nem

sobrenaturalismo, nem milagres.
A immortalidade é uma esperança,

e a morte uma transformação.^' 
Sem reincarnação não se pôde ex-

plicar a differença de aptidões o de

caracteres.
O Spiritismo consagra a mais pura

moral e quanto á questão social, eile

procura resolvel-a, combatendo, o

egoísmo e as más paixões.°Para 
terminar, dirá : tu, humaui-

dade, que em vão te esfalfas por ai-

cançar a felicidade, sem teu próprio
esforço não te remirás*

O progresso é lei superior e eterna.
Concede-se a palavra ao Visconde de

Torres-Solam t, que não pôde usar

deli», por achar-se, no momento, na

sessão inaugural do Congresso Um-
versai dos livres pensadores.

O abade Roca, cônego honorário,
felicita-se como sacerdote catholico

pelo êxito do Congresso Spirita, e

affirma : que os esoteristas judeo-
christãos do periódico VEtoile, que
representa, estão de accordo com os

innumeraveis grupos do Congresso,
acerca dos pontos fundamentaes da

doutrina spirita : persistência do eu

consciente depois da morte, commu-
nicação entre os vivos e os mortos do

corpo social do Adam-Eva universal.
' Saúda os congregados, que perso-
nificam o gênio transformador, e sao

os precursores e promotores do Remo
da justiça e da verdade divina, pro-
mettido*aos homens pelo Messias...
Pater adveniatr egnum tuum etc.

O que fizestes, disse, é bom I O que
vos resta fazer, ainda é melhor I

Coragem e avante I
A marcha do espirito novo não será

detida, seus progressos são irresis-
tiveis

espirito e a matéria, entre o mundo
visível e o invisível.

Q tremendo problema de nossa
epocha, o problema da questão social,
se resume ua questão do Christo, e a
solução só pôde sahir do profundo Uso-
terismo das parábolas evangélicas,
segundo o que eslá escripto nas tradi-

ções judeo-christans : solutio omnium
difjicultatum, Cliristum 1

E' inútil procural-a n'outra parte,
e a prova de que este problema é
christão por sua natureza e que re-
clama uma solução christan, é que a

questão social, na actnalidade, SÓ
se apresenta no seio da christandade
e não em outra parte ; nem na índia,
nem na Ohiua, nem no Japão, nem na
Turquia europea,neui na Ásia, umn ua
África, nem em terras rausulmanas,
nem um qualquer tribu. onder não
haja penetrado a luz do Sa.nto Evan-
grelho

Neste immenso congresso interna-
cional, onde se agita a questão social,
seguramente sois todos como eu,

jndeo-christãns- .
De bom ou máo grado, sois dtsci-

pulos de Jesus, seja pelos primeiros
apóstolos, seja por Phocio, por Du-
thero, por A.lan-Kardec, por Sweden-
borg, ou mesmo por Fourier, por
Saint-Simon, e por tantos outros
chefes de escola, que foram christãos
a seu modo : christãos substancia-
listas, christãos do Espirito que vi-
vifica e não da letra que mata, como
o são os pretendidos catholicos ultra-
montanos, esses comediantes e expio-
radores da verdade christan, esses

profanadores do Christo-E-qnrito. _
Proseo-ui em vossa missão,queridas

irmans e queridos irmãos. Graças á
vós, milhares de milhões de seres
humanos saberão um dia : que, o

Vós o tendes experimentado : par-
tindo dos phenomenos grosseiros de

ura spirili.smo rudimentar, chegastes
ás regiões superiores do Spiritismo
ouro, e ireis mais longe ainda : ao

principio mesmo de todas as mrças

psychicas. aquelle que disse : « Ego

Principium qui et loquor vobis : Imi

sou o principio de tudo, eu sou o foco

vivo d'onde se irradiam os espíritos.»
João VIIÍ, 12.

Depois defallar do Christo-Espi-
rito-Humanidade e das leis da frater-
nidade, da solidariedade e da mutua-
lidade, disse : que descoberto o mys-
terio da queda primitiva, ou involu-

ção das essências espirituaes na ma-
teria, e a maravilhosa economia da
evolução ou ascenção dos mundos :
Incarnacão e Redempção geraes, re-
velado 

'ser-nos-â 
o christo eterno.

Esse christo divino, em verdade,
nada tem de com mu m com o Christo
do Vaticano, com o do Syllabus, com
o da Inquisição e das fogueiras, com o
da Sanint-Barthélemy, com o Christo
deshumano das Torquemadas e Santa
Cruz, sinão que é o puro Adam-Kad-
mon dos kabalistas ; isto é : o remo
nominal.

O Christo é a mais pura perso-
nificacão da humanidade, como o
Homem-Deus, prototypo de nossa
raça, principio e fim do Adam-Eva
completo, mediador supremo, médium

perfeito eDtre o céo e a terra, entre o

christianismo verdadeiro,aquelles que
não pregam, nem siquer conhecem
os sacerdotes da decadência romana,
é o puro socialismo, o socialismo re-
ligioso, evangélico « ü socialismo cris-
tiüno »'; como o ensina meuVeneravel
amigo, o sábio P. Curei.

Avante, Senhoras e Senhores, sem
temor nem fraqueza, pelas vias re-
fulgentes do Espirito Novo, do que
participam aquelles que evocaes por
vossos médiuns. i

Sede, porém, prudentes, procedei j
com cautela ; como vol-o tem recom- j
mendado os grandes mestres do Spi- •

ritismo : S. Paulo, o primeiro, Allan- 
|

Kardec, Swedenborg e tantos outros ; !
applicando-vos a discernir e a provar j
aos espíritos ; porque os ha de luz e 

|
de verdade — e de trevas e de erros. .

Vós sois os mediums orgânicos, os j
agentes terrestres e os interpretes, j
conscientes ou inconscientes, desse ;
Espirito Novo, « A Divindade não

pôde agir sobrea humanidade, sinão ,
pela humanidade. j

Os oráculos sc cumprem : « Um dia, .
dizia Izais, grão médium do Espirito :
o Eterno elegerá entre o gênero hu-
mano, uma porção de espirites, que
serão os sacerdotes de sua nova terra
e dos seus novos céos. » Izais liv.
VI, 18.

Esse desponta l Aquelle novo sa-
cerdocio será o vosso, queridas irmans
s queridos irmãos, si souberdes cor-
responder á vossa santa vocação.

Já é tempo de surgirem os sacer-
dotes da era nova, ps sacerdotes, do
espirito vivo ; porque nós, sacerdotes
da lettra morta, nada mais valemos.

Venham, pois, quanto antes, os
verdadeiros spiritas, os espiritnalis-
tas christãos. Àp.résspe-vos! oh apres-
sae-vos 1 porque desfalleceinos os po-
bres clérigos, últimos sacerdotes dq
re"*imen cezareo-papnl e da decahida
egreja autoritária.

Nosso sacerdócio ultramontano (ai-
guns dizem idtramundano) se ob-
scurece,cahe emorre miseravelmente.

Não o vede! Terrível é para ura

padre ser obrigado a confessal-o ;
mas isso é a verdade.

Estamos eondemnados a desappa-
recer. Nosso decreto de morte sahiu
também da bocea de S. Paulo.

E' preciso ter o valor de convir com
elle, é preciso saber ler os textos á
luz dos tempos novos.

Kscutae. Papa, Bispos, Sacerdotes,
escutae de cabeça baixa o grão após-
tolo das gentes, esse grande vidente
do Porvir christão :

(( Po vos, regenerar- vos- eis u m dia
sem nós, e triumphareis de nós ! (Sine
nobis regnatis, et utinam regnetis l)

porque no que nos toca a nós, últimos
apóstolos da velha fórum, todos es-
tamos destinados r> morrer. Ostcndit
nos Deus, novíssimos apóstolos, tan-

quam morti destindtos! >• II Gorinthios
IV, D.

Succumbimos visivelmente.

Esta luc-iibre sentença não é sinão
a confirmação dos annnncios aterra-
dorres do próprio Messias :

« Sacerdotes, o Reino de Deus ser-
vos-á tirado, para dar-se a homens

que façam produzir frueto., de Mística
e de verdade. » Matheus, XXI, 43.

Continua o Christo :

« Tivestes as chaves da sciencia

para abrirdes na terra o Reino do
céo, o que fizestes destas chaves, sa-
cerdotes, doutores, mestres em Israel ?
Não só não abristes, não só não en-
trastes mas impedistes aos outros (pie
abrissem e entrassem.» Lucas XI, 52.

Ainda continua o christo :

« Pm-este motivo, ficareis sós, sa-
cerdotes, em vossas casas abando-
nadas e nas trevas de vossos templos
desertos. « Matheus XXIII, 38.

E, com efTeito, bem vedes o que se

passa em nossas egrejas, não só em paiz
latino, sinão em toda a parte, de um a
outro extremo da christandade : todos
deixam as casas, onde não ficam si-
não morcegos e mochos, retrógrados
e obscurantistas, todos noctivagos,
cujos olhos não supportam a luz.

Irmans e Irmãos, autorisados repre-
Séntantes de 400 ou 500 grupos espi-
rituálistas-qim, de todos os pontos da
christandade vos hão mandado a este
congresso, em pleno centenário de
1789 em Pariz, a cidade Luz, como
se diz, cérebro das novas gerações
humanas, cyciopica madre, (Ponde

notam-se muitos criifrades nossos,
como ainda porque, no presente nu-
mero, não menos que dous artigos
empenham-se na deíeza de nossa
causa.

A revista que ora vê a luz da pu-
blicidude vem com verdade preencher
uma lacuna: estudar livremente, isto
ò, desprendida de todos os prejuízos
de escol Ia a parte pensante do ser.
Outro tanto não se pôde dizer dos di-
versos jornaes psychologicos ( ditados
pela sciencia official.

Para se avaliar o que de futuro
será o jornal, basta lançar os olhos
pela lista de seus princi pães colla-
boradofes : os Srs. Victor d'Auzon,
Bénard, Maré Bonnefoy, O. Cazalis,
Paul Dupray, A. Eilivedpac, Ilector
France, Auguste Gemia in, Emile
Gòudeáu, A." Goupil, Haks, Cio vis
llugues l.ouis Jacolliot, Jules Ler-
mina, Mérac Grarriqiiè, Moutoigueil,
Papua, E-dòüárd 1'hilippe, E. de
Reyle. E. Robichon, A. Simonin, B.
Sylvain, G*. Tissot, etc.

Desejando prospera carreira uo emi-
nente collega, enviamos nossos agra-
decimentos pela agradável visita,
pedindo permissão para remetter re-
giilarmente nosso mais que modesto
quinzenario.

sahirá a constituição religiosa e so
ciai das grandes soc.edades do porvir;
si sois verdadeiramente os eleitos do
Espirito Novo, o sacerdócio das fu-
turas edades, bemditos sejaes ! Bem-
ditos sejaes em vossas pessoas I Bem-
ditos sejaes em vosso congresso I Bem-
ditos sejaes em vossas generosas
aspirações e nos admiráveis trabalhos
de vosso apostoiado christão 1

Em nome do Padre, do Filho e do
Espirito Santo.

(Continua)
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O movimento esuiritualista cada vez
sg accentua mais, ora grupos spiritas
se formam, ora jornaes dc investiga-
dores dos attnbutos d'alma e de suas
varias manifestações se creain. A.sSirn
é que acabamos de recebei' de Paris o

primeiro numero da Revue des scien-
ces psychologíques illustrée, que tom
como director o Sr. L. Moutm e como
redactor em chefe o Sr. Oeorge
Goutan. Bem que não seja própria-
meute spirita, julgamos dever noti-
ciai o sob o titulo acima, nem só por-
que entre os seus collaboradores

Slaaas. |»a'o_»!a»ecía

Nosso collega deLyon Le Magicien,
(pie muito se oecupa de occuHismo,
publica unia prophecia realisadá, que
por isso mesmo merece todas as luzes
da publicidade. E' o caso : Pierre
(VAilly (Petrus de Alliaco), nascido
em 1330, sobrenominado « a Águia
da França » e « o inartellu dos lie-
rctic' s », chaneeller da Universidade
de Paris esmoller de Carlos VI, bispo
deCauibray, cardeal,legado do Papa,
cnmpoz diversos tratados de astrono-
mia, em que se propoz estabelecer a
concordância desta sciencia com a
historia. De accordo com o livro de
Albumazar (impresso em 1515 em
Viénna), o cardeal d'Ailly reconhece,
com todos os astrônomos de seu tem-
po, a influencia temível daS grandes
revoluções do planeta Saturno : não
só suas conjuneções com Júpiter pro-
duzem um resfriamento extremo, mas
ainda são fataes tanto aos indivíduos
como aos impérios.

Ora no anno 1414 o cardeal declara
que a oitava destas grandes con-
•juneções terálogar no anno do mundo"7040, 

e que depois delia, no anno
1789 de nossa éra, cumprir-se á um
dos grandes períodos de Saturno.
Então, si c mundo existir ainda neste
tempo (o que Deus só pôde saber)
haverá numerosas, grandes, extràor-
dinarias mudanças e perturbações no
mundo, principalmente naquillo que
tem relação com as instituições

O cardeal acerescenta que elj^não
pôde precisar quanto tempo d mix|do
poderá sobreviver a este espantM<)
anno de 178U ; crê entretanto (fíit
depois disto o Autechnsto e seu abo-
minavel governo não tardarão a ap-
parecer.

A redactora de Le Magicien ter-
mina com a seguinte observação :

O cardeal d'Ailly tomou um século
por um anuo, a acção de que elle falia
tendo começado em 1789 para se ter-
minar etn nossa epocha ; porque ó
certo ([ue tudo o que era pimdicto não
podia ter logar em um só anno : a
humanidade não poderia resistir a
tal ; e um século na marcha do tem-
po é menos que um anno, o que mo-
tiva seu erro e o explica ao mesmo
tempo. O que elle chama « inundo »,
não temos necessidade de dizel-o, era,
não o universo, como se poderia crer-,
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mas a sociedade de então, por outra a

ordem de cousas que constituía o es-

tado de ser moral e administrativo,

que chegou até hoje e que esta a

ponto de se derrocar para sempre.

Quanto ab reinado do Antecnnsto.

o qual não pode ser o de um homem,

pelo menos é assim que couípreen-

demos, mas o do espirito contrario nos

ensinos do Evangelho, parece-nos que
iá temos um esboço bem pronunciado,
pnra ficarmos seguros da predicçao.
Deixamos ao leitor o cuidado de

julgar por si mesmo, tora de nossa

opinião pessoal, si assim lhe pa-
recer. »

Assim pois, de.struiiido-se as causas
do mal, igualmente desiroe-sc o seu
effeito ; e neste caso não será neces-
saria a destruição violenta e sau-

grcnta dos martyrios indlviduaes,
nem a carnificina em massa de mar-
tyres, similhantes rigores já nio são
deste século. (L. dos Esp. pag. 727).

A impossibilidade da guerra pela
pratica ila lei de Deus e pela. frater

perder neste século do raciocínio,
transformaudo se em poder temporal.
Não será, portanto, elle que orgaiii-
sara as instituições sociaes, mas sim,
i»s homens sob o império das idéas de

justiça, caridade', fraternidade e so-
lidariedade, melhor compreheudidas
á luz do Spiritismo. (Obrs. Po.sthu-
mas ca p. LS,' pag. í)õ).
Au euvez de substituir um exclusivis-

rações na pratica da maior das vir-
tudés, ter sempre os espiritos,alerta,
para, rememorando incessantemente
os ensinos de Kardec. sab^rf-on foçrír
uo mai' ; perdição em que se a fuga m
mui us.si.uo.s grupos.

Taes os votos que fazemos ; votos
olhos d; desejo de ver que traba-
i ho .1 nu Moros-i-; gru po
ívis fortes, estitdi )- i

*nvm

nidade constituirá o futuro da Terra, j mo por outro, elle apresenta-se como j
j, i absoluto «ia liberdade de

20.1
cam po<
consciência (Gene.sis, cap. 18,

Lonci

AplioriüimoM spiritas

Damos esta denominação á serie de

princípios doutrinários, quo para aqui

passamos, das obras de Allan-Kardec,

extrahidos e methodicamente coliec-

cionados pelo Sr. M. N. Murillo. que

os publicou na Revista de Stuãios Psi-

cologicos de Barcelona, em Março ul-

timo.

A LEI DE DESTRUIÇÃO

E' preciso qne tudo soja destruído

para qne renasça e se regenere (L. dos

Esp. pag- 728.)
A missão do homem ó destruir o

mal. (L. dos Esp. png. 753.)

Os transtornos são ás vezes, neces-

sarios para que se restabeleça nina

melhor ordem de cousas. (L. dos Esp.

pag. 737.)

A guerra é necessária ao progresso
e á liberdade. (L. dos Esp. pag. 744.)

As perturbações passageiras nascem

do cnnflicto das idéas. (Gen. Cap. 18,

pag. 8.) Si isso, porém é uma ver-

dade, também é certo que as guerras
tem a sua origem no orgulho, no

egoismo, na ambição, na cobiça, na

injustiça, nas oppressões (Gen, cap. 3,

pag. 6), e que ao lado da destruição

encontra-se a compensação da lei da

conservação (L. dos Esp. cap. V).

não lia salvação: — principio de união
e tolerância
i,

01"

[L. dos Itiáp. pag. .¦ J >.)

E1 cer In que esse dia ninda não
raiou para o presente, em que a orga- Longe de pregar qüe — fora do
nisacão da defesa é necessária (L. dos . Spiritismo não há salvação —, arfi.rra.rt

(Esp. png. 882), mas não devemos es- | com Jesus Christo que - sem caridade

quecer que, si a convergência de es-
forço.s para o bem, no intuito de des-

tira ir 0 mal e agir sobre a matéria, é

um dever cívico inilludivel, como ga-
rantia da ordem e do direito (}e todos

e «lo indivíduo em si, também é fora

de duvida, que aquelle que promove a

guerra em proveito próprio, por qual-

quer motivo expiará amargamente

todos os assassinatos que dahi pro-
venham (L. dos Esp. p. Vio).

Para coujnrar estas calamidades

annunciadas no evangelho ''Gen. cap.

17 pag. 50} ha um meio mui simples.

Como os homens do trabalho pacifico
e justo, devemos sel-o mais que todos,

pois que querendo-o restabeleceremos
a ordem (obras póstumas), pela d'.'*-

truição das causas do mal e applica-

ção da lei divina a nós mesmos.

Evg. E. cap. 15).

mas gru-
ierri orienta.les,

seus fructOs possa provar
ité rne-uno o urim^.iro vindo, sem pe-

ara que

rigo de ridiculo.

Que sejam ouvido/* m.5s.' í-tõs !

pôde aggremiar os
homens sob um sentimento commum

i de fraternidade e mutua benevolen-
cia, om logar de dividil-os em sintas
inimigas- (Gen. idem idem).

O Espirito soffre onde e corno quer,
— diz o Evangelho — e as-dm é effe-
cti vãmente.

Pelo pensamento o homem deífrn-
cia de liberdade sem limites, (lavro
E>p. [);ig- 833).

7.W.âfflj£.i« sansa gr.u.p»

Cada dia que se passa uns

O SPIUITISMO A LIBERDADE

O Spiritismo não substituirá por
outra a sua autocracia, nem imporá

ji! ssi.1 ui n ia nos

sorriem os horizontes de nossas dou-
tritias : a< ui um jornal que appafece,
ali uma sociedade que se crio, rmiis
além um grupo que se levanta. E1 que
tem razão os nossos amigos do es-

ijaco,quai pregando i\ regenerar-"
cão, estão a todos «as momentos, a nos

leis. Proclama o direito absoluto dar j dizer — s -o chegados os tempos

liberdade de consciência ; e não pôde
tomar forma alguma autocratica,
sinão praticaria aquillo mesmo que
condemna nos outros. (Obras Post.

cap. 18, pg, 95).
E' poderoso como philosophia, não

sel-o-ia, a menos que se nãe quizesse

iSÊÊM
Dr. A. Bezerra ãe Menezes
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ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Já tinha eu dormido um bom somno o
Thomé arrumado os eavallos no pasto; isto
é: em campo de capim nativo, onde é cos-
tume tel-os por meio de peias, que pm-
tando de um palmo as duas mãos e de
dous e, meio um pé a mão do mesmo lado,
embaracão-lhes a livre marcha; quando os
tetéas do catnpo da fazenda annunciavam
quo alguém os punha em cuidados por
suas ninhadas, creadas no chão.

Olhei iiara onde vinha o agudo grito
do vigilante pássaro, c descobri uma cara-
vana que despontava na orla do campo.

Dous eavallos, gemendo sob o peso de
volumosos « caçuãs», marchavam com von-
todo de chegar,'adiante de seus tnngedores,
(pie eríio: um homem em camisa e ceroula
de algodão da terra, trasendo a checa co-
horta com o clássico chapéu de couro, e os
pós mettidos mis useiras alpercatas, uva
mulher com saia do mesme algodão, camisa
rnadapulão, chapéu de palha «le carnaúba
e alpercatas o dous rapases de 18 a 20 annos
vestidos como o homem.

Aqueila é a gente da casa, disse Thomé,
que é dotado do instincto animal, tão ile-
sehvolvido nelle como os sentimento ho-
manos. . fl.Deus os guarde a vosmeees, lallou o
homem, logo que chegou ao terroiro.

Deus o guarde respondi-lhe.
O homem sem mais dizer, correu pnra

junto de um dos eavallos, que queria dei-
tar-se, gritando por um dos na pas es; «lã
uma, mão aqui Manoel; pnra o outro rapaz:
segura o «sellado» emquanto botamos
abaixo a carga do <« chenehem».

Thomé correu á ajudar o homem, segu-
rando uma das cabeças do «caçua ». ora-
quanto elle segurava a outra e Manoel
agüentava o do lado opposto para não
arrastar o cavallo em terra quando se
tirasse o primeiro.

Vão lá, gritou o homem e, a. um esforço
combinado, o « coçuá » suspendeu-se e as
duas azelhas que o prendiãò a cangnlha,
safaram, e veio elle trazido pelos dou--,
descanear debaixo do latador,

Com o segundo fizeram o mesmo, a assim
com os da outra carga.

Obrigado, camarada, disse o sugeito para
Thomé. Safa! se o Sr. não nos ajuda, eu
com estes meninos havíamos de vèr cutia
assobiar!

Listão pesadas as cargas de "ovos de
pombas !

Cargas de ovos de pombas! exclamei
admirado.

Sim, meu senhor. Aquillo que Penhor
e>tá vendo alli dentro «los «caçuãs»: são
ovos ile pombas.

13 onde foi o senhor descobrir tantos
ninhos para ajuntar tantos ovos?

Qual ninho, meu senhor, isto é maná do
Ceu.

O senhor nao" ò filho do sertão.
Não sou; mas conheço muito os sertões
Corri esta resposta o homem olhou-me

at tento, e perguntou-me d'oride então é
I o senhor.

Pnra não me descobrir, inventei que era
I da capital do Ceará mas acostumado a via-

jar pelo sertão.
Ah! da capital tem vindo muita gente,

disse o homem com a maior naturalidade.

Hoje te aos de noticiar o appareci-
meuto do novo grupo —- Caridade nas J
trevas — que funeciona ás S horas da j
noite das sextas-feiras, á roa da Pro-
videticíá ri. 56. Possam esses nossos
irmãos, que se aggrerniarani coei o«

sãos intuitos de levantarem seus co-

Eu pensei que era algm fid-Jgo do Re-
cife ou da Corte, como um que veio para
cá o anno passado, e qu- por signal foi
bem caipora; mátaram-o alli adiante.

O coração pulou-me, e eu quiz preci-
pitar a minha indagarão, pois que era
evidentemente de crieu irmão que ajiielle
homem fatiava; mas contive-nie, e disse:
nunca sdii de nossa província.

Então, continuou o meu ho-spede, disse
conhecer o que chamam pomba de arri-
Viação, bandos d-' encobrirem o sol de nossa
vista, e que, durante todos os verões, co-
brem os campos á comerem a semente do
capiniseccp,retirando-se nãoséi para onde,
logo que caliem as primeiras águas.

Conheço perfeitamente, respondi.
Pois, inòu senhor, estas taes" pombasderam agora paia porem á esmo, njLchão',

e escolheram felizmente para ninho um
«(capão» que fica daqui a uma légua.

Conte-me isto mais miüdamente, per-
g.untoi com extrema curiosidade.

iòica viismeeò de. conta que, ;'i distancia
de uma. légua daqui um «capão», queó
quasi um laboloiro, pois não tem outro
matto aliou de uns marmeleiroá bravos
sem folhas.

Pois si>n senhor. Neste « capão » que tem
mai- d'- du/.entas hrac-is de comprido sobre
cem de largo, é que as pombas do bando
Vieram fazer ninho.

Vosmecô cheira lá e não \é senão um
lençol branco cobrindo a terra. Tem quasi
um*palmo de altura, e tudo é ôvo ! Com

*inil diachos, nunca vi canto ovo !
Tem gente lá como forrruga. Dn IU le-

guiis ao redor está tudo ahi.'
O povo forma uma linha como um bata-

lão de curingas, p,, vae apanhando õvo c
deixando a terra descoberta;; hia

A 21 de Abril presenciámos de
1 .nossas janellas uma das mais impo-

i nentes manifestações, a que pôde dar

| logar a, homenagem dos vivos a um

I illustre morto. Foi a paisagem da

I procissão cívica, organisada pelo
« Club Tiradentes », em honra á me-

moria do illustre prbtóiriartyr da li-
herdade brazüeira. naquelle dia en_

forcado, espostejado.
Fa/.iam parte do prestito, que se

compunha de carruagens, ca valleiros;

e peões; as principaes corporações do

Hio de. Janeiro, traaendo cada qual o

seu respectivo estandarte.

Oqne mais nos im pressionou ;ppréin
e deixou-nos uo espirito uma doce re-

cordacao foi, quando ao desfilar do

prestito, veio se pôr doadte de nosso

olh )s o busto alvo de Tiradentes car-"-*"
regado aos horabros de iilustres ci-

dadãos revestidos cora os mesmos

tiajes pretos com que se apresenta-

rara os mais conhecidos representan-
tes do positivií.n ) brasileiro, que de

physiouoraia grave e chapéo na mão
cercavam o hust».

[rrèsistivelmente todos quantos se

EG»,w^'^.«^iH*&&;ías«^^

\.

faz dò, tern mais ovos alli onde se aca-
bpu de limpar, d «que antes.

Já vê vesmecè: que aquillo é praga que
está para vir. Ou é secca, ou empedernia.

Eu estava sem poder crer no que me
dizia o homem; mas o corpo de delicio
estava debaixo de meus olhos.

Ora, ora! disse Thomé, que sabe tudo:
meu avô viu um destes arrojes da natureza
e não viu nem secca. nem pest<-!.

Então ja oúviste falar nisto T perguntei.Sinho-vi-lh-i sénipre conta, que em
creança, assistiu a uma dessas representa-
ções, e meu avô eomo já disse, também

I dava noticia de tacto semelhante.
Parece que isto é cousa que. acontece

uma vez por século.
O senhor me farão favor de ensinar onde

se passa, lão estupendo phenoneao, disse
«Ml a. meu hospede ?

Estou á< suas onl-ois quando quizer; mas
primeiro vamos tratar de jantar que já é
tarde.

Xão precisa encommodar-se, que eu
trago jantar preparado ern meus nlibrges.

Como! exclamou o homem com ar de.
òífeiuljdò Pois o senhor mofará a desfeita
de preparar seu jantar, estando arranchaoo
cm minha casa!

Não é para desfeitoãDo, senhor, mas eu
que umn-;;. orocuro casa para pouso, traço
sempre nos alforges a minha matiilutagem.

Está bom; mas isto é para quando o
senhor se arr.-vnchano ràattò. \~ui, não
precisa de alforges, porque o pobre- não
tem acepipes para oilerecer á «eus hos-
pedes, porém um quarto de talai o queijocom «mel de pão» sempre terá, e é oft:e-
recado de boa vontade.

-J ' ''Y't>Y':

do ôvp Está bom, meu amigo,- aceito o seu jantar, quando J muito agradecido, disse eu contendo atem avançado <íU ou .30 braças, ahi vem admiração que mè causava encontra n'umuma nuvem das taes pombinh.s mal pondo | rnrs*ic.o o que falta á maior pirte dosos pés no chão deixam a terra outra vez j homens de fina educação: hospitalidade
coalhada dc ovos. I e fraternidade.

Quando agente volta os olhos para traz (Continua)

mmm.
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achavam nas janellas do prédio em
que funcciona a Federação irrompe-
ram em palmas, que foram corres-
pondidas por cortez comprimento dos
positivistas.

Embora tardio é certo sempre o re-
conhecimento das posteros aos que
trabalham em prol da liberdade hu-
mana. Possam de tal se compenetrar
os que já desprenderam de si os senti-
mentos do egoísmo.

Centro Spiritu do lirazil

Em sua ultima sessão foi nomeada
a cüinmissão de tres membros de
que faliam os estatutos para, visi-
tandu os grupos spiritas, apresentar
um relatório que oriente o Centro so-
bre os fins, piogrammas, e raethodo
dos trabalhos. Ficou assim orgaui-
sada esta comrnissão : Siqueira Dias,
Ernesto Silva e Fernandes Figueira.

Discutindo-se uma proposta do con-
frade Maia de Lacerda, que pedia queo Centro tratasse de estudar as obras
fundameutaes da doutrina, para queseu conhecimento reflectisse sobre os
grupos, cujos representantes fizessem
tal estudo, dominou a opinião con-
traria, e assim se votou.

Depois de encerrados os traba-
lhos, um dos membros do Centro, em
conversa particular com outro, maui-
festou a tristeza de que estava pos-suido pelo resultado da votação, quea seu ver podia bem indicar um certo
orgulho da parte do Centro. Procurou
o /outro desvanecer tal juizo ; mas

-...-' 
'resolveu ouvir um conselho do mundo

y' espiritual, que o corrigisse ou o rir-
masse em suas opiniões. A mensagem
recebida foi a seguinte :

« Não vês o Armamento recamado
de estrellas ? Não é cada estrella um
mundo ? Não fazem, em seu coujun-
cto, o panorama cheio de raagni-
ficencia que se desvenda aos teus
olhos ?

« Pois bem, esse espectaculo é o
quadro geral, já visto e conhecido
quanto â sua manifestação constante ;
porém poderás saber das minudencias
que se dão em cada uma das espheras ?
Não, porque vos è vedado.

« Do quadro geral que presencias
não deves tratar na parte conhecida
ou vista, porque importaria invesii-
gar o que já está investigado, ou ver
o que já está visto; deves sobretudo
procurar conhecer o que está oc-
culto, buscar verdades ainda não
sabidas, pois que só assim poderás
caminhar e prog*redir.

« O Pae não nega a seus filhos o
direito de investigação pelo estudo,
porque forçar a iutelligeucia para
descobrimento do que não está coube-
cido, na razão da capacidade dos ha-
bitantes de cada esphera, é trabalhar
para a perfectibilidade humana.

« Estudar o que já é conhecido é
caminhar em torno dos limites da
mesmo circulo, é amalgamar a mesma
massa, é não abrir horizontes largos
no infinito terreno da verdade.

« O oceano da eternidade não tem
limites nem margens ; solta as velas
da iutelligeucia e navega para o in-
finito em demanda de novos conheci-
mentos ; explora esse vácuo, tendo
por capitão do navio de teu espirito
o Christo, que te levará coinseguran-
ça ás rigiões desconhecidas no vôo de
teus pensamentos. »

I

ABiiilfiÍMiaio na SOurcopa

Sob este titulo publicou o Sr.
George Coufcau, na Recue des sciences
psychologupues um pequeno artigo de
que ex^rabimos os dous seguintes pe-
rio dos :

« Os jornaes trazem-nos de Vienna
uma informação, que lhes parece
extraordinária e inesperada : os estu-
dantes desta cidade, instigados por
um de seus camaradas, Lido Hal-
mayer, estão se filiando aos preceitos
do Bouddha. Este moço apuia-se no
movimento antisemitico, muito accen-
tuado neste momento na Allemauha,
para denunciar o christianisrno de
origem judaica, e voltar á religião de
nossos antepassados os Aryanos. Não
ha que admirar esta evolução muito
mais lógica do que parece. Os dogmas
espalhados na Europa têm enve-
lhecido, náo ha mais a fé, e en-
tretanto muitíssimas naturezas ra.ys-
ticas experimentam a necessidade de
crer. »

Estão realmente bem mortos os
dogmas como obras, do artificio e do
engenho humano, estão, porém, cada
vez mais vivos, como conseqüências
das leis naturaes que o trabalho
aturado do espirito humano vae des-
cobriudo. Entendam-nos bem : nós
não nos referimos a determinados
dogmas desta ou daquella seita ;
com aquella palavra queremos sig-
nificar princípios certos, firmes, ina-
balaveis que com itlação á vida
posthuina vae a experimentação des-
cobrindo.

Dizíamos, pois, que não estão
mortos os dogmas como leis naturaes
corno afirmaremos qne não são só as
naturezas mysticas que tem necessi-
dade de crer. Prova esta ultima as-
serção o facto mesmo narrado : estu-
d antes allemães, naturalmente mate-
rialistas só esperavam, para crer,
cousas que uão lhes offendessem a ra-
zão e o bom senso, pois o período da
fé cega já passou. Mas, por isso que
tempo houve em que esta dominou, é
de deduzir que.o homem e;n geral é
um ser que quer crer.

Esta reviravolta dos estudantes
vienuenses, e a irrupção semitica no
próprio coração da Eutopa demons-
trou que estamos num tempo de agi-
tação espiritual, que prepara-se uma
transformação no mundo moral iden-
tica áquellus por que estão passando o
mundo intellectual e o inundo mate-
rial.

Demais tem para nós spiritas um
alto alcance a presente noticia : o
bouddisrao é por assim dizer o pae
do theosophismu, doutrina espiritual
mais aproximada da nossa. E' pois
de prever que estes neantístas qué'se
reduziram ao bou d his mo, estarão ern
breve despidos de preconceitos para
poderem estudar e conseguintemente
abraçar os tão raciouaes princípios
do Spiritismo.

Que seja cedo.

gKEMjjl
© panei «lo perispirito noN

plieiionienott Npia-stUc.**.

CONFERÊNCIA. PEITA NA SOCIEDADE SlM-
RITA, PELO DIRECT0R DA (C INICÍATION »
Papus, PRESIDENTE do grupo inde-
PENDENTE DE ESTUDOS ESOTÉRICOS.

Senhoras e Senhores. Pediu-me o
Sr. Leyraarie que esta noute tomasse
a palavra deante de vós. Devo ro-
gar-vos toda indulgência para a fra-
queza do autor em vista do assumpto
a tratar.

Quantas vezes não vos tem aconte-
cido, depois de ter.les contado um phe-
nomeno qualquer, ouvir dizerem-vos :
« oh .' eu vos peço, levae-me a vosso
grupo, fazei apparecer meu pai, e eu
serei apóstolo de vossas doutrinas. »

O que constituo o caracter bem es-
pecial do Spiritismo, são suas expe-
riencias praticas, e entretanto taes
experiências são uin de seus maiores
perigos no ponto de vista da vulga-
risação.

Parece muito natural, á primeira
vista, convencer os incrédulos pelo
facto Comtudo, a 'experiência tem-
nos muitas vezes mostrado que certas
pessoas eram de tal influencia sobre
estes phenomenos que sua só presença
basta para tudo cessar.

Estas observações applicain-se prin-
cipalmente aos círculos recentemente
formados, nos quaes factos notáveis
produzein-se habitualmente ; mas os
phenomenos diminuem de intensidade
á proporção que os recenvindos são
mais numerosos.

A que é isto devido ?
Vou ensaiar. Senhores, dar-vos a

tal respeito uma theoria, cujo alcance
pratico, ficarei muito reconhecido, si
verificardes em vossas experiências
posteriores.

Esta theoria certamente não é nova;
forma a base mesma da antiga magia.
da qual, vós o sabeis, o Spiritismo é
uma ressurreição parcial.

o PERISPIIÜTO

Allan-Kardec insiste', com razão
sobre o estudo do perispirito ; effec -
tivamente é por este estudo que cum-
pre começar o do spiritismo, si se
quizer bem compreheuder seus en-
sinos.

O perispirito é o principio encarre-
gado de assegurar as relações entre o
corpo e alma. Que querem dizer estas
palavras para os physiolsgistas con-
teinporuneos ?

Não ignoraes quanto horror tem
nosso século, talvez erradamente, á
metaphysica.

Devemos seguir os gostos do século
e definir não para vós, spiritas, que
tudo isto sabeis, mas para os contem-
poraneos, estas palavras : corpo, per-
ispirilo, alma.

O corpo não tem necessidade de ser
longamente estudado, sua existência
não sendo felizmente negada por
nossos sábios.

A alma pede ao contrario longos
desenvolvimentos, si delia se quizer

fazer uma idéa mesmo geral. Não
temos tempo de tratar desta questão ;
contentamo-nos em dizer que cha.
mamos alma o principio que se mani-
festa em nós pela consciência e um
ternario : Memória, Iutelligeucia,
Vontade.

Este ultimo termo sobretudo nos é
muito útil, porque elle bem indica
aos physiologiâtas o que nós enteu-
demos por alma. Os órgãos submet-
tidos á influencia de Lossa vontade
são bem claramente separados no
corpo humano dos que escapam to-
talmente a esta influencia, como o
.coração, o figado, os intestinos, etc

Qual é, pois, a força que governa
nosso coração, que repara sem conlie-
cimento de nossa consciência, as perdas
do organismo na medida do trabalho
produzido 

'¦ Esta força é a que o san-
gue leva a parte, é a vida.

Será verdade que a vida esteja con-
tida no sangue ? Uma experiência
elementar o prova : impedi que o
sangue chegue a um órgão, sabeis
todos que este órgão morrerá. Não se
venha fallar aqui da acção do systema
nervoso ; a paralysia nos mostra que
um membro continua a viver quando
a vontade não tem mais influencia
sobre elie. O cor*;o — a vi !a— a vou-
tade constituem, pois, tres entidades
disiiuctas, tendo cada uma seu do-
iniüio bem especial seientificamente
fallando.

Mas como a vontade pode se mani-
fes tar? Somente quando o cérebro rece-
ber couveuientemente a irrigação san-
guinea. Venha com effeito o sangue a
deixar subitamente o cérebro sob a
influencia de uma sangria ou de qual-
quer outra causa, e logo produz-se
um desmaio, isto é, a ruptura dus re-
lações entre o corpo e a vontade.

Inversamente, si um vaso se parte
e o sangue cheg-a em muito grande
quantidade, a ruptura das relações
normaes produz-.se também mas desta
vez por apoplexia.

E' portanto o sangue, isto é, a vida,
que estabelece as relações eutre o
corpo e a vontade.

Ides me perguntar para que todas
essas digressões e porque julgo a pro-
posito fallar-vos de medicina, em vez
de tratar de meu assumpti Na Ia re-
ceis, minhas senhoras e meus se-
uhores ; si voltei costas á questão
principal, foi para que melhor se *
comprehendesse, e a prova disto é que
agora estumos nos cbsos de demon-
strar scientirlcamente a afHrmação de
Allan-Kardec, vindo dizer depois do
Paracelso e Van Ilehnont: o perispi-
rito é o intermediário entre a alma e
o corpo.

[Contimia)

oc.vrit© SB»a£i*"B'rA ©o
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Â proxâsn-i sessíio «Hewte Cen-
tra terá lògái- doi&aizngo a «Bi»
eoa-rente.

Typograph iado Rkfoi. ma noa.
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São agentes desta folha: %

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.
"Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-

nheiro.
Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,

rua Lavanés n.20.

Pon Santos (3. Paulo), o Sr. Benodicto
José de Souv.a Júnior, rua da Constituição
n. in.

Em Campinas, o Sr. Silvino Bibeiro,
rua. Trèsè de Maio n. 47.

Em Cactos, o Sr. Afibnso Machado de

Faria, rua do Rosário n. 42 A.

fiS.»saau»M rt£;W aa/ossoís a6»i-

Knritãtcs de sa.Íisfj»*orçi« stos

nssâgwaÍHra» ç«mm a uiaâoa*

brevidade afiaaí do |í«dca»àíios

reáKMlai'ÍKaa» aactswa esea*iptn.

Os «los Justadas tfedei-ados

l»odea*âo chviai'-no.i snas or-

d cias esaa v«l«-ja«>»taS.

As assignaturas deste periódico come-

eamem qualquer dia, e terminam sempre

a 31 Dezembro.
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Permitia o nosso collega La Vérité

que honremos esta columna de nosso

periódico, transcrevendo o artigo de

seu redactor P. Rastouil, subordinado

aquella epigraphe. Suppoim-s que,
as-iim fazendo, lhsongearemos o bom

'o-osto 
de nossos leitores, que ja devem

estar ènfisiiad>s da sensabona de

nossas palavras. Eis o artigo :

« Colho dissemos em nosso ultimo

art;,ro, neste mundo a situação de

cada um de nós não se assemelha ,

porém onde bem nos podemos appoiar

para encontrar as provas de nossas

rcincarnaç.ões sticcessivas, ó na me-
"dida dos sotítímentos que cabem a

cada ser.

k Muito uitcfèssante e instruetivo

seria o estudo do passado de cada um

considerando os softYimentos por que

passamos. As famílias nos fornecem
numerosos elementos : onde tudo de-

via ser harmonia, amor, felicidade
emfiin, pois que, no ponto de vista

material, todos os membros qne as

compõem sahem da mesma origem,
isto é, de dous seres qne o amor deve

unir, quantas cousas bim tristes não

so encontram ? Quantos factos antina-

turaes, si consideramos somente uo

ponto de vista das leis da natureza v.

« São numerosas as familias que
vivem em grande deuiuião : quando
se ignora a maneira porque se èffé-

ctua nosso progresso, poder-se-ia cha-

mar seus membros monstros de natu-
reza, pois que si dirigimos nossas
vistas para os animaes, vemos nas fa-

inilias que formam, infinitamente inais

harmonia.; isto é, mais amor instinc-

tivo. De vemo nos resguardar, ,«&n tre-

tanto, de assim julgar
« Os seres que formam estas famílias

infelizes juntaram-se paru progredir,
isto è, para apagar ódios inve.te-

ràdos, on por outro motivo qualquer

que visa seu progresso. Bastantes

vezes succutnbeoi aoi peso da tarefa ;
as paixões estão ainda muito novas

em seu espirito, porque para o homem

não bastam as leis que fazem agir os

animaes, ellas são de ordem mais ele-

vada. As qualidades das almas e suas

paixões estão em continuas guerras ;
o mal e o bem que,, encerram enfren-

tam-se constantemente.

« O homem não pode ser inferior ao

animal, entretanto vemos que uma

jiübré avança é aband moda pelos
autores de seus dias, ou é maltratada

por elles e vice-versa, quando estes

factos são por assim dizer de.-couhe-

cidos no reino animal-.

a Para progredir cumpre que osser.es

choun.unse, vivendo com aquellés

absquaes tem antipathias, que devem

ser afinal vencida-, V*' isto tão ver-

dade que, si tomam is de pine os

membros destas f.tmtli;ts (le.suu.id.as.

somos obrigiiios a lhes reconhecer

qualidades siniicieutes para tornar ie

li/.es, e sere;n-n'o, em miro meio. Si

a reincarnaçã < ahi uão estivesse para
explicar esta s tua-fio tão pouco em

harmonia ei m a^ leis materiaés da

natureíca qne o.s anifnães observam

j tão bem, nada te comprebenieida.
Ora sabemos já, qne a íeincarnação

não ó mais que uma expiação neces-

saria, isto é, um tempo de soíliimento
merecido ou dc depuração ; é o instru-
mento que pule a alma, e torna-a
digna tle ser acceila nestes lugares
em que existe a harmonia, porque só

os bons nelles habitam.
« O despotismo de certos chefes de

familia é algumas vezes muito gran-
de : a família é clles ; ella é como o

instrumento que dará pasto a suas

faltas. Amam entretanto áquelles que

procedam delles, mas ?q>\ caracter e

os defeitos de sua alma são ainda mais

fortes do qne seu amor.
« Algumas vezes são verdadeiros

supporta-dore.-: estes seres ligados á

vida daquelles pelos quaes viram a

luz; mis devem sempre .\o lembrar

de que nada é injuáto neste munlo, e

que a vida presente é a conseqüência

do passado. Certamente elles tam-

fcem-f-zeram s'.dTter outros, e prova-
velmeuté aquelle que hoje os op-

prime.
« Todas estas vidas da labores pe-

niveis e sem fim são grandes expia-

ções que é preciso saber soffrer com

calma, paciência, re.dgna.;lo. Ainda

mais, é precis) am ir o instrumento
de nossas dores que assim nos

presta um grande serviço, si, desta-

cando-nos das cousas deste mundo,

consideiamos o futuro que nos espera.

E* a este instrumento que deveremos

a nossa felicidade ; é elle que nos

dará o progresso que tivermos feito,

supportando-o resignados. Elles são

aliás bem infelizes, porque um dia

lastimarão amargamente o que hoje

fazem, e terão necessidade de que
àquelíes aos quaes fizeram soffrer os

nerdoem.
« Tomos bast.int.es vezes ns-a-uado a

ác-euas coihin"oVentos de além-túmulo

cujos actorçs nas faziam muito bem

enoipr.diendcr a realidade dns cmisas.

Quintas pessoas teriam necessidade

destes exemplos para seguir o ca-

ininiio na estrala que emnreh.mde-

rum, e eonvenoeretn-se de que tudo

| se paga, dente por dente I Elles ve-
' 

riam bem depressa que o homem

deve fazer todos os esimeos em agir

para f*om os seus e o rosto dos

homens segundo a justiça; e que
devem fnzer tudo quanto estiver em

seu poder para lhes tornar mais leves

as provas da vida. »

Cò.aafi a-ess o Intcj-aaacioual
spirita e B^jbiriíaialisla

(Continuação)

Ao abbade Roca substituiu, na tri-
buna, o Sr. I). Miguel Vives, pre-
sidente da Eederação Spirita de
Vallés.

« Penso, sinto e amo como tós ; e,
como antes de nós já existiam ceu,
terra, espaço e tempo, reconheço na
causa porque sinto e amo a causa pri-
marin. »

O eloqüente orador passa em revista
todos os martyres du humanidade,
sem o sncrifioio dos quaes, diz, não
teríamos liberdade para reunirmo-nos,
uão poderiamos estar aqui e manife*-
(armo-nos como fazemos.

Felicita a todos os dedogados, a
commissão executir*, & França oiída
brilhou a verdade.

Emquanto na Hespanha hatia »
Inquisição, a França produzia Yol-
taire.

A Hespanha, diz, deve à França
muitas virtudes. yis

Põe em evidencia os vuhos' d*
Victor Hugo e Kardec,como apóstolo*
do progresso, e acerescenta, que a
nação que produziu aq-uelles rultoa,
devia celebrar um congresso da na-
turesa deste, para cumprir a lei do

progresso.
O Spiritismo é a verdade, Coma

íeiencla que nos dá existência tira-
nos o receio da morte, fazendo qne
nós, com a esperança no futuro, nos
consideremos sempre moços, e sejamos
alegres e sntisivitos com o cumpri-

primento dc nosso dever ou nossa
missão.

E' preciso ensinar estas verdades
ao povo para combater a ignorância,
origem dos maies que affiigem a hn-
manidíide e n que tantas victimas
tem sido immoladasi

Ellas começam a ser recebidas e
vão penetrando no palácio dos reis e
nn civoupana dos pobres.

Falia das guerras, e diz^u* d.c.sap-

pnrecerão, .«i imperar o Spiritismo «
o EspiriuVáíisino.

Crê que não hnverá guerra*, por.
que o senso commum, que as r.qtellw,
impor-se-ha.

Quem diria, ha duzentos «.unos qu*
"•ozariamos esta liberdade?

Trabalhemos hoje para sermos mais
felizes, ensinando a verdade e prati-
cando a caridade com os pobres « com
todos os desherdados, certos de que
amanhã recolheremos o frneto de
nosso trabalho, o nosso ph-meta será
um mundo de verdadeira f.dicidndc.

O Sr. Lnurent de Faget felicita.ís

por ver que a reunião deste Congresso
6 uma grande exhibiçlo de nossas
forcas.

Temos uma alma, diz, pela qual
somos responsáveis.

Seiritas, thcosophista-, kabaliá-

j ias,'s\vedemborgueses, tolos os ospi-
rÍMialistas. ensinemos a exi.- umeia o
a mi mortalidade da alma, c :.. remos
cumprido nosso dever, e quiçá salvo
a sociedade.

* ;
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0 orador declara-se espiritualista e
diz que devem estes marchar com os
spiritas, como irmãos da mesma fa-
milia. que procuram a verdade.
í Todos os que usaram da palavra
foram applaudidos, e exgotados os
trabalhos do dia, levantou-se a pri-
meira sessão.

(Continua)
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Assistenein aos Necessitados

Nosso illustre confrade Dr. Poly-
doro Olavo de S. Thiago, compene-
trado da sublime lei do amor, sentia
seu coração sangrar ao ver a inizeria,
a fome, e a desnudez occulta ndo-sé
timoratas sob innuraeros tectos neste
Rio de Janeiro. Tanto mais se con-
doia quanto, só por só, bem pouco era
o que suas únicas forças podiam con-
seguir. Olhando para a mizeria que
se occulta, aquella que não estende a
mão á caridade dos que passam, mas
que se afadiga em vigílias sem termo
para a custo não deixar morrer de
todo um corpo que mal se nutre,
pensou aquelle confrade que o pouco,
o nada, que todos podem dispensar
bem poderia ser o muito para aquella
mizeria envergonhada. Reunio então
alguns amigos na sala da Federação
Spirita Brazileira, e fallou-lhes quan-
to podia ao coração :

« Ha por ahi muitos estômagos
mal cheios, muitas carnes descober-
tas ; corramos, apressemo-nos, porque
as migalhas de nossa mesa podem
calar muita fome, como os retalhos
de nossas vestes occultar muita des-
nudez.

« Não é mais necessitada a mizeria
que se ostenta : a mão que se ergue
supplice á caridade dos que passam
está sempre mais cheia do que aquella
que se recolhe ás dobras das vestes
para acalmar as contrações de um
estômago esfaimadò.

« Sejamos nós os pedint.es, e vamos
de amigo em amigo snpplicar não o
obulo pesado da philautropia, mas os
escassos recursos que Iodos podem
ceder ; é de muitos vinténs que se
fazem montuosas quantias.

« De fronte erguida, e sem corar

pecamos o sapato, o chapéu, a veste

que a vaidade do homem, da mulher
ou da creança já de lado deixou.

« Digamos que numa grande ca-

pitai tudo se pôde trocar por moeda,
e que, pois, nossas mãos estão abertas

pnra receber quanto aprouver á ca ri-
dade.

« Penetremos depois já no albergue
em que a indigencia está patente, já
na casa em que ella .se occulta nas
dobras das sanefas ; ahi levemos, com
um pouco de consolação, com palavras
que confortem, não dinheiro, mas um
pouco de alimento qne vá minorar
uma necessidade, não dinheiro, mas
«m trapo que momentaneamente

cubra a nudez.

(( Mãos á obra ; basta já de pa-
lavras I »

Tão fundo calaram no coração
de todos as expressões do nosso con-
frade, que desde logo achou-se constí-
tu ida a Assistência aos Necessitados.

Algumas uessuás de boa vontade,
que são as que a constituem, rèuuéin-
se ás 2 horas da tarde aos domingos,
na sala da Federação, á rua do lie-
gente n. li), 2.° andar ; e ahi vem
propor que se soccorra.m taes ou taes
necessitados e depositar em unia
bolça que corre de mão om mão o
que o seu esforço ponde alcançar.

Os soccorros são levados çlirécla-
mente aos necessitados pêlos mem-
bros da Assistência, debaixo da fórum
de cartões, que valem, em arma*
zens determinados, um pouco de ali-
mento 1

A Assistência não se propõe a sup-
prir completamente uma necessidade,
mas a auxiliar apenas a sua satisfa-
ção : ella deseja que cada qual não se
exima do esforço e do trabalho para
prover ás próprias urgências, porque
;t nobre lei do trabalho não deve ser
contrariada ; eis porque os seus au-
xilios são periódicos, temporários e
insignificantes.

Resta-nos também estender nossas
mãos a to Ios quantos nos lerem, e
snpplicar :

Cina esmola, pelo amor de Deus,
para os necessitados 1

8»iritâsmo can W. EPasalo

De uma carta de S. Paulo transcre-
vemos os seguintes trechos : « Hon-
tem, com grande satisfação nossa, foi
restaurado o Grupo Spirita Verdade e
Luz, que ha tempo se achava adòrme-
cido.

« Seu restaurador é o. nosso irmão
Batuira, que acaba de construir um
confortável chalé t na rua do Lavàpés
n. 4. fazendo ahi em vasto salão, dc-
centemente mobiliado, explicações do
Evangelho segundo o Spiritismò.

(( A primeira explicação teve logar
domingo proiimo passado (16 de
Abril) á tarde com grande concur-
rencia.

« O mesmo confrade fez acquisição
de uma pequena typographia para
em breve começar a publicação de
um pequeno jornal com o titulo
— Verdade è Luz. »

Rendamos graças tio bom Pae por
tanta felicidade entre o.s trabalha-
dores daconsoladoradoutrina -O Spi-
ritismo. »

Depois de acompanharmos o autor
desta carta nas graças que a Deus
eleva, desejamos também felicitarão
nosso confrade Batuira pelo esforço
que emprega em derramar as ver-
dades de que está de posse;

Possa esse esforço servir de incita-
mento a quantos estejam nos casos
de seguir-lhe as pegadas.

9Si?»lio,»ranÍBÍiii

— XJranie é o titulo do ultimo livro
do Sr. Flamniarioii, Como sempre, em
estylo fluente o em correcção de prin-
cipios desenvolve o autor, procurando
demonstrar, suas doutrinas espiritua-
listas, sua crença nas revivescencias,
e na pluralidade dos mundos.

Abundância de factos spiritas,quer
ihédictos, quer extrahidos das muitas
obras e revistas, que ora formigam,
dão ao livro um tom de experimenta-
lismo, que bem o poderia collocar
entre as obras de .sciencia. Entretanto
a ficção de um espirito que o arrasta
de viagem pelo espaço, espirito que
se apresenta com a forma da imagem
de um bronze, pela qual se apaixonou
o astrônomo;, parece dever collocar o
livro na cathegoria dos romances sem
enredo. E' de presumir, porém, que
foi fito do autor fazer um livro de
vulgansação, o que, em verdade,
plenamente conseguiu.

Todos quantos se dedicam ao es-
tudo do Spiritismò commettcriam uma
falha, si deixassem de ler esta obra.

-—Analyse des clioses — é o segundo
livro spijíita do l)v. Paul Gibier,
nome assaz conhecido no mundo
scientificò pelos seus trabalhos de
laboratório, como também entre os
spiritas pulo seu primeiro livro Fa-
kirisme Occidental.

No volume de que vamos nos oc-
copando acham-se por tal sorte ver.i-
ficadas as asserções todas do Spiritis-
mo, estão as experimentações tão nos
moldes da sciencia moderna, que com-
metteriam o.s cultivadores desta um
crime de lesa sciencia, si não pro-
curassem lel-o.

Para esles é que, parece, foi espe-
cialmente escripto o livro, o qualafigura-se-nos por tal sorte hera de-
liueado que desafiamos a qualquer
scieiitist.a a conservar-se inabalável
em suas negações depois de tel-o lido.

Pondo bem claro o nosso juizo, di-
remos : ainda até hoje não vimos
sobre Spiritismò um livro que, com
mais vantagem do que este, podesse
ser manuseado, sobretudo por um me-
dico.

O livro do Dr. Gibier veio, pois,
preencher uma lacuna, que realmente
se fazia sentir.

Ao iel-o, enche mo-nos de satisfa-
cão, que mais se incrementou com a
promessa formal que faz o autor de
em breve publicar novo volume.

. —Magic Pratique, révélation desmys-
teres de Ia vie et de Ia mort, é o livro
que o celebre materialista Jules Ler-
mina acaba de fazer sahir da offtcina
editora Kohb.

Não se julgue que pelo adjectivo
com qae acabamos de qualificar ao
autor, a_che-.se elle impossibilitado de
crer nos factos do Spiritismò. São
suas às seguintes palavras : « A ver-
dade é que não ha sinão materialis-
mo, neste sentido, que os futuros não
representam mais do que pina dilui-
ção, do que uma subi ima ção da ma-
teria, dotada em outros estados de
propriedades que não existem de-
baixo das formas que conhecemos"...
Cada estitdo diíleretite desenvolve fa-
cuidados novas, ea matéria; no estado
radiante, em nada .se assemelha á
alavanca de uma locomotiva. A mate-
ria psychica é dotádade propriedades
diversas das dos nossos músculos e
da nossa carne. »

Convencido d-i sobrevivência da'
parte pensante do ser pelas muitas
pesquisas a que se dedicou, escreveu
o livro que acabamos de ler, com o
fim de esclarecer ti.n amigo-a quem 

'
dirige sita carta prefacio.

O livro snbdivide-sê em duas partes
intituladas, uma — O Sobrenatural,
e outra — Os Vivos e os Mortos.

A primeira parte está escripta como
todos os livros de propaganda spirita,
isto é, encontra-se a analyse de
muitos factos tendentes todos a provar
que, quer na vida, quer na morte, a
parte pensante do .ser pôde independer
do organismo que cabe sob nossos
sentidos.

A segunda parte é por assim dizer
um curso de Esoterismo,-Este estudo,
que em tantas nevoas achava-se en-
volvido, quer nos livros, quer nos pe-riodicos especiaes, ganhou nma luz
extraordinária com o livro de Mr. Ler-
mina.

Hoje não tem mais direito, sobre-
tudo o.s spiritas, de desconhecerem o
que seja o Esoterismo. O novo livro,
que precede de perto outro que ha de
em tempo apparecer, é nina profissãodc fé digna e esclarecida ; a estante
de um spirita não pôde dispensal-o.

Com o titulo de — Censuras e Con
selhos — publicou o Sr. Refugio J
Gonzalez uma obra medianimica, re-
cebida no circulo Spirita — A. Luz —•
pelo médium Francisco Urgelo. '

Nossos irmãos do México, prestaram
um bom serviço á causa que susten-
tatnos, com ti publicação desse no-
tavel trabalho que, em seu conjun-
cto, revela uma origem muito re-
spoitavel Ex fructibits eorum...

Não se encontram, alli, princípiosou theorias que adiantem os conheci-
mentos, que já temos pelo Spiri-
tismo ; mas não se perde uma pa-
gina, quer em relação ao estylo ele-
vado e conciso, quer em relação aos
conceitos superiores e verdadeira-
mente moraes.

-Asinnumoras communicações, queconstituem o livro, ligam-se" intima-
mente, como peças de um machinis-
mo, destinado, era nosso caso, á de-
monstiação da necessidade que tem
a humanidade de hoje de uma scien-
cia philosophica racional, como meio
de chegar a seus rins moraes e so-
ciaes.

Proíligam com vehemencia e espe-
ctatmente os et ros com que a Egreja
enferrujou as molas do sublime°ma-
chinismo montado pelo. grande Re-
formador e pregam como meio de
restabelecer a lei divina, os prin-cipios dogmáticos da doutrina spi-
rita, como a comprehendem os spi-
ritas, segundo o ensino de Allan-
Kardec.

Si a origem superir da obra se
evidencia pela. perfeita correcção das
idéas que contem : e si, em seu
todo, ella confirma o que encontra
nas obras essenciaes de mestre, lêr
o livro publicado no México é um
gosto e mais uma trauquillidade
para os spiritas.

E' um gosto, porque o livro, tanto
pela linguagem como pelos concei-
tos, falia a imaginação, falia á razão,
falia ao .sentimento.

E' uma trauquillidade, porque, ua
lueta por estabelecer a nossa dou-
írina sobre a mina de falsos prin-cipios, que foram sempre cmiside-
rados divinos, é natural' que o es-
pirito muitas vezes sinta a pontaenvenenada do estilete da duvida.

Em taes casos uma obra como esta, -
retempera as forças, dando mais uma
•segurança de qne a duvida é filha
de unia educação Junocentemente
viciada, e de qne o progresso hu-
mano, reálisado até hoje, requer*
uma concepção mais elevada da scien- 

"
cia da creação.

Aos nossos leitores recomraeu Íamos
a leitura de obra, cujo valor não ó
para ser apreciado n'u:n bolletim bj
bliographico.

¦:i'i»,
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Spiritismo eni ftoyax

Caro Alfredo. — Pedis-ine em vossa
carta ultima, que vos communique
alguns factos de mediumnidade, que
por cá tenha ohservado. Bem sabeis
que eu não tenho forças para resistir
ao pedido de quem deseja observar
phenomenos spiritas, apezar de co-
nhecer perfeitamente que ha na pra-
tica do Spiritismo perigos sérios para
quem não conhece a parte theorica da
doutrina. Que quer? sou um incorri-
givel. Prego um sermão a quem me
faz esse pedido, mostro-lhe os incon-
vèniéntés do trabalho, mas afinal ex-
peri mento.

Comecemos por Uberaba : Tivemos
no Hotel Francez uma importante
sessão de mediumnidade vidente, com
o copo dhigua, na qual três pessoas
viram o preciso para se convencerem
da realidade das communicaçõcs com-
nosco dos chamados mortos.

. A noticia espalhou-se, o ro dia ira-
níediato, ao meio dia, em plena luz,
tivemos outra sessão de videncia no
'escriptorio do cidadão Bucellos, im-

portnnte negociante dessa praça, cujo
resultado foi o melhor preciso : Elle,
seu irmão, alguns empregados da
casa, e seus filhinhos, todjs viram o
velho e respeitável chefe da cnsa, ha
annos fallecido, sorrindo e com as
mãos cumprimentando aos seus filhos
e amigos.

Em Montalegre, em casa do cida-
dão venera vel Coronel Villela, ti-
vemos uma importante sessão de me-
diumnidade vidente e psychogra-
phica, em que muita gente viu seus
parentes e amfg'ós, chamados mortos,
ficando todos satisfeitos.

Ahi desenvolveu-se a mediumni-

ffflffil
Dr. A. Bezerra de Menezes

A CISA M *IL A$SOMRRAI»A

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

O jantar consistiu om arroz do tatu
« verdadeiro » como chamam a espncie
desses animaes de corpo longo e esguio,
por opposição á do peva, quo lem corpo
largo e chato eá do bola, que o tem curto
com a propriedade de dohrar-se por modo
de formar o casco uma verdadeira bola
por onde não penetra nas partes moles
nem a água.

A carne do tatu verdadeiro é clara corno o
lombo de porco, e saborosa como a deste
ani mal,sendo a gordura alva como prata
lavrada.

Estava sahoro?issimo o arroz de tatu,
preparado som temperos, quo bèrri os dis-
pensam todas as carnes dos sertões, por
suas oximias qualidades sapidas.

Depois daquelle prato veio o assado.
Era um tatu bola, cuja carne é escura

como a de vacca, e cuja gordura é seme-
lhanto á da gailinha.

Prepara-se o bola, pelándò-Sè a parte
mole que cobre a, barriga, abrindo-se esta
para destrioar-se, e deixando-se o animal-
sinho, desde véspera em viriha-d'nllios.
como chamam a operação que consiste om
guardal-o de barriga para cima, tendo
dentai um molho de nllio com vinagre.

Repassadas as carnes da essência da-
quelle molho, assa-se o tatu no forno, ser-
vindo o próprio casco de tVigideira.

Terminada a operação, destaca-se o corpo

dade do cidadão A. Cotrim, telegra-
p 11 i.--.t• t, que retirando-se para sua re-
sidencia, viu o interior de sua casa
apedrejado por mãos invisíveis, ca.
bundo os projectis junto das pessoas
presentes, som offender alguém nem
damnificar cousa alguma, foi phc-
nomeno presenciado por muita gente,
accorrida a chamado do dono da
cisa.

Fm Morrinhos tivemos duas ses-
soes importantes de videncia, psycho-
graphia e respostas intuitivas ás per-
guntas inentaes feitas pelos assisten-
tes, uma em casa da cidadão llerrae-
negildo e outra em casa do cidadão
Sotero, negociantes e proprietários no
logar,

De entre as respostas obtidas por
um médium novo nesse gênero de tra-
balhos, ás perguntas mentaes feitas
pelos assistentes, cito-vos as se-
guintes :

A' pergunta feita mentalmente
pelo illustrado cidadão juiz do di-
reito — O que 6 Spiritismo ? O me-
dium respondeu logo — A luz.

A' pergunta mental feita pelo
mesmo juiz : — O que é a vida" —
veio a resposta : — Provação, soffri-
uunto do qual se triumpha com a re-
signação e a paciência. —

— Onde está minha irmã? — per-
guntoti mentalmente uma senhora
— Os mortos não vão para longe,
vivem comnosco, acompanham-nos
em nossar dores e alegrias — respon-
deu-lhe o espirito.

São os facíos de qlie mo recordo ;
são poucos, mas mostram que a nossa
cara doutrina tem proselytos e cren-
tes sinceros também por cá.

Acampamento nos sertões de Gfoyaz,
10 de Abril de 1890.

Ewerton Quadros.

do casco, tomando-o pelas pernas c, depois
de ter se misturado com farinha a gordura,
que fica sempre unida ao casco, fazendo-se
a «farofa,» desfiam-se às carnes a mão o
afogam-se na tal farofa.

Quando me apresentaram em alguidar-
sinbo o casco"do tatu, que rescendia ao
longe, não compiehendo o que era aquillo;
mas senti vir-me água na bocea.

Meu hospede mo explicou todo o pro-
cesso da preparação daquelle delicioso
manjar, e eu fiz honra ao eximio cozinheiro
do sertão.

Pasmando á sobremesa, fui servido de
um prato de mel claro c límpido como o
de àssucai, diffenndo apenas clesto portei-
um toque de ama.-ello.

De queé feito este mel? perguntei eu.
Este é *b mel da «jandahira », respon-

deu-me o dono da casa, o mais lino dos
nossos raattos. .

Tiimos a « tubila, » o «canudo* c outras
espécies, porém a mais preciosa é esta.

Deve então sor muito rara, ou polo
monos mais rara que as outras; não ó?

Não, Sr, Em nossos mattos abunda a
umburana, e não l.a quasi uma arvore
destas que não soja uni cortiço do jarida-
hira.

E só produz da umburana?
Quasi que só, porque <; a arvore, (pie

tom òco; mas também produz nas outras
que o tem.

E não éciinicil colher o:-to bello mel?
E' facillirnò. Chega-se ã arvore onde

frocha a abelha, bato-se com o olho do
machado para se conhecer onde acaba o
óco, eabaixo desse ponto corta-se o pau.

Do lado de cima, depois de pesto elle
abaixo, faz-se a mesma cousa, de modo
que fica-se com um toro ás vezes de uma
braça, cujo òco está cheio polo favo.

Racha-se então esse toro em duas linhas
para se tirar um tampo do uma a outra
extremidade e, tirado este, fica a desço-

. 7¦y.y
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GONREUlíNCIA KLITA NA SüCIRDADK Sl'I-
RITA, PELO DIRECTOR DA « InIGIATION »
Papus, presidente no grupo inde-
PENDENTE DE ESTUDOS ESOTÉRICOS.

A vida ou o perispirito são duas
palavras idênticas, designando uma
mesma cousa, e estudar o perispirito é
estudar a vida. Ora estudar a vida é
fazer magia, assim como mostrava
ultimamente Barlet citando o illustre
polaco Wrosonski. Vede, pois, que
cahimos em cheio era nosso assumpto:
a magia pratica, de que o Spiritismo
é uma traduecão abreviada, assim
como eu vol-o dizia ainda ha pouco.

A vida tem, pois, propriedades des-
conhecidas dos sábios contempora-
neos ? Certamente, e 6 justamente a
chave desta theoria, à qual chega-
reinos em breve.

PROPRIEDADE DO PERISPIRITO O MÉDIUM.

0 perispirito ou a vida é a mesma
cousa, acabámos de vel-o. Posso, pois,
daqui em deante servir-:ne de um

qualquer destes termos.
Vimos que a vida, carregada pelo

sangue no organismo, era o interino-
dio entre o corpo e a vontade, ou
como dizemos nós, que o perispirito
era o intermediário entre o corpo e a
alma. Mas a vida está somente con-
tida no sangue 7

Não e não. Assim como eu tive a
honra de vol-o dizer em Setembro

passado, em uma conferência ho Con-

gresso, uma parte da vida humana
está em reserva, prompta para um
caso de perigo ou de grande esforço
physiologico. Esta reserva está collo-
cada em uma serie de gânglios ner-
vosos ligados entre si e espalhados

por todo o organismo. O conjuneto
destes gânglios chama-se em medi-
cina o systema nervoso ganglionar

herto a delia de favos, que ó mais grossa
ou mais tina conforme o diâmetro do ôco
da arvore.

Faz-se uma entalha na parte quo guarda
o favo e pica-se este a faca para o mel cor-
rer, o que se faz pela entalha, onde se o re-
cebe cm uma cuia, da qual se o passa para
as cabaças.

Ha abelhas que dão duas canadas de
mel !

Isto é uma grandeza ! exclamei.
li' o manna do ceu, dado para os pobres :

porque não somente ha uma profusão cnor-
me de abelhas no matto, como ha caça
nelle de se dar com o pe, o ha nos rios peixe
melhor do que o do mar; não fallando na
abundância de saborosas f rue tas silvestres.

Aqui, o ho.i.em só precisa trabalhar para
Cumprar a roupa e os cereaes.

Como é pródiga e previdente a natu-
t resa.

Onde a intelligencia tem os meios de se
dosenvolver, os recursos que ella dá, es-
casseiain para que o homem seja obrigado
a apurar-se !

Onde faltam o, meios do cultivo intel-
lectual,sens dons cercam o rei da creacão!

Eu me sentia extasiado na contemplação
de um mundo o do uni modo de vida novo
para mim, e mais encantadores que os de
meu conhecimento.

Como deve ser plácido o viver destes
logares!

Nenhum choque por ambição de fortuna,
porque aqui a fortuna é cominu.e, é como
a chuva (pie cabe do ceu para todos.

Nenhuma rivalidade por posições, por-
que as posições aquiestão niveladas: o mais
alto o o imus baixo tem debaixo dos pés o
seu mundo —o mundo que Deus fez egual
para todos.

O pae ve o filho crescer som roceiar que
lh'o percam más companhias; porque todos
ti m a mesma lei de educação ; a religião e
o trabalho.

O filho moureja por aib\iar o pae dos tia-

o grande sympathieo. Os centros prin-
ei pães deste grande sympathieo estão
situados em torno do coração (plexus
solar) e no ventre.

O perispirito apparece-nos agora
em sua totalidade, dobrando exacta-
mente cada órgão, e tão intimamente
ligado ao organismo que, si se esbo-

çâr o conjuneto de seu reino, obter-
se-á o duplo exacto do ser humano.
Não terá entretanto este perispirito
outras fiincções mais do que essas, e
só nos interessará como o interme-
diário entre a vontade e o corpo, isto
é, entre o espirito e a matéria ?

Nada; e é aqui que se nos apresenta
a formula que dá a explicação do

papel dos médiuns nos phenomeno?
spiritas. Esta formula pôde assim s«
resumir : A vida pôde. em taes condi-
ções, sahir do ser humano e agir a
distancia. •

E' o quo vou eusaiar demonstrar.
Vós todos, Seuhoras e Senhores,

conheceis esta experiência dos faki-
res da índia que se collocain era ca
talepsia deante de ura grão contido
em um pouco de terra, no meio d»
um quarto. Sabeis que, em menos dt
duas horas, o gráo brota, nasce ura»
haste que se cobre de folhas, depoii
de flores, e emlim ».prescnU-se urn
frueto que amadurece e que se pód»
comer.

Eis ahi cousas sobrenatural, di-
riamos, si não soubéssemos, melhor
do que ninguém, que o sobrenatural
não existe, e que tudo na natureza é
naturalissimo, competindo-nos achar __
as respectivas leis. Que se passou, j
pois, nesta experiência dos fakire*

A sciencia oceulta conreniontemen-,
te nos responde a tal respeito. A tida
do fakir sahio fora delle ; dirigida
por sua rontade, foi projectada sobrt
o grão, e este que precisara de uni
anno para produzir nm frueto sob
a influencia da vida vegetal, pr«-

--y~yy
'-> 
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balhos e dns pena?, e, homem feito, pne da
familia, não dá um passo na Tida. sem po-
dite-lhe conselho o benção.

O marido e a, mulher Tirem contentes,
porque nada lhes falta do essencial, e o es-
sencial alli é muito pouco, limita-se ao qua
lhes pode dar a natu rosa.

Tudo naquelles felizes sertões rescende
amor, simplicidade, sinceridade, alegrias.

O meu hospede, percebendo que eu gos- ,-
tava do conhecer as cousas do campo, deu
corda a sua verborrliagia.

Da abelha o melhor não 6 o mel, Sr...
Sr... como >o chama vosmecè?

Leopoldo, um seu criado.
Creado seja o Sr. do Deus.

Pois Sr. Leopoldo, o melhor da abelha é
a cera, que levamos ao fogo, depu-amos e
empregamos em muitos misteres, porém
principalmente em meio de ílluminação.

Depois do candieiro com cebo de vacca
derretido, o Sr. nota por toda a parte a
ve a di cera preta ou cora do paiz.

ü candieiro é a luz do pobre, a vela de
cora é a do rico, embora empreguem as
duas conforme estão sós, ou tem visitas.* QuerTosmecô ver um lindo rolo de cera
feito por minha mulher?

Terei prazer em vel-o.
O homem correu para o interior e trouxe-

me um rolo artisticamente preparado em
forma de cylindro, do qual se destacava,
a medida que se precisava, o pavio de cera
dobrado em zig-zag no ti 1 rolo.

Sahe o Sr. como se faz a nossa vela
de cora?

Nuhca a vi fazer.
--Pois é simples. Derreto-se a cera em

panella de barro, e mergulha-se alli por
meio de uma pequena iorquillía, o pavio
leito de um certo numero de fios de, ai-
godão, conforme so quer mais fino ou n.ais
grosso.

Repassa-se duas ou três vezes, e está
feita a v?la.

(Continua)
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cisou apenas de duas horas sob a in
fluencia da vida humana.

Lestes ultimamente na Iievue Spi-
rite as experiências do Sr. Pelletier

que, adormecendo três sensitivos (su-
jets) e collocando-os ao redor de uma
mesa, vê os objectos materiaes leves
moverera-se sem contado o conforme a
ordem. Que se passa ?

Sua vontade apodera-se da vida
dos três sensitivos (sujets), e dirige a
força destes ires perispiritos para
os objectos materiaes, que se movem
sob esta influencia. Devemo-nos com
effeito lembrar que um espirito (von-
tade ou alma) só pôde agir sobre a
matéria (corpo) por meio de um per-
ispirito (força vital).

Outra maneira de verificar este
facto consiste em tomar um sensitivo

(sujet) adormecido, isolado electrica-
menti, q pedir-lhe para descrever suas
impressões. O sensitivo vê perfeita-
mente o perispirito, isto é, a vida que
sahe do médium pelo lado esquerdo

(ao nível do baço), e que'age sobre
o.s objectos materiaes segundo os im-
pulsos que recebe o perispirito.

Poderemos com estes dados saber
o que ó um médium ?

Um médium não é outra cousa
mais do que mvcliina de desprender
perispirito, e este perispirito serve de
intermediário e de meio de acção a
todas as vontades visíveis ou invisíveis
que sabem delle se apoderar. Este
ponto fui muito judiciosnmeate elu-
cidado pelo Sr. Donald Mac Nab em
seus estudos sobre a força psychica.
E' lambera a opinião de Allan-Kardec
em seu livro dos Médiuns.

Finalmente interrogue os médiuns,
e todos vos dirão qne, no momento
em que os phenoraenos de incarnação
ou de materialisação vão se produzir,
elles sentem uma dor aguda ao nível
do coração, e logo depois perdem a
consciência. Si ti verdes tido o cüi-
dado de coliocar a alguma distancia
um sensitivo magnético isolado, elle
vos descreverá perfeitamente o que se
produz então. O perispirito sahe do
médium e neste momento as forças
invisíveis que ahi se achara podem
agir e se manifestar.

Todas as vontades podem ter uraa
acção sobre este perispirito qne acaba
de saliir, por isso é-uos indispensável
fallar da influencia real qne exercera
então os- assistentes.

OS ASSISTENTES

Mostrou-nos Eiijòi.e Nus, com o ta-
lento qne possue, que os perispiritos
dos assistentes actúam inconsciente-
mente sobre o perispirito do médium,
e formam todos uma entidade verda-
deira que Nus chama o ser collectivò.

Qual é, pois. o pi.pi_l dos assisten-
tes era uma sessão ?

Este papel está lou,-.-,; de ser iudif-
feréiito, como se poderia crer a pri-
meira vista. A vontade bôa o.i má de
cada assistente, sua vida egualmente
vem agir sobre o perispirito do me-
dium, emquanto elle está de fora,
e appoiam ou embaraçam as iuflnen-
cias que tora agido sobre este peris-
pirito,

Os assistentes formtira, pois, um

verdadeiro recinto flui'dica encarrega-
do de impedir por um lado u peris-
pirito do médium de perd ir sua força
disper.sando-se no espaço, e de impe-
dir de outro lado que as influencias
exteriores ao circulo, si as lia, apo-
derem-se deste perispirito',

bus por que os médiuns pedem
muitas vezes que se fora em torno
delles a cadea durante as grandes
experiências da materialisação ou
de transportes. Esta cadea augmenta
muito a forra do medi um, e o que lia
de muito curioso é que esta cadea era
empregada nos templos egypcios an-
tigos, assim como rioi-o mostra Louis
Ménard no Polythêisme Ilelléoiique, e
que ella é ainda empregada em
nosso-; dias pelos franc raaçons, que
compreliendera tão pouco a alta im-
por tancia desta ceremonia que a em-
pregam... para a transmissão do
tronco semestral.

Vede já, Senhuras e Senhores, qne
influeucia real os assistentes exercem
sobre os plieno menos produzido.--. A
vida do médium acha-se em um mo-
mento fora delle e á disposição
daquelle que sabe delia apoderar se
visível ou iuvisiveítneute. Dahi os
perigos tios quaes e.^t-á exposto o in-
feliz médium, si tem ti imprudência
de se abandonar a ignorantes. íój.o
na America numerosos os exemplos
de accidentes nestas condições. Leva-
nos isto a ver todos estes elementos,
de que acabamos de fallar, em ácçãp
e por isto vamos descrever uma sessão
obscwra, segundo a theoria que acabo
ne ter a honra de desenvolver deante
de vós.

(Continua)

A eai&aâeaüao da visailaa do Etêosaa
Pae

Quero trabalhar 1 Procuro em vão
a vinha 1 quem mo dará a mão .
Quem me guiará V

Eu.

Quem sois vós ?
Um irmão que vos acompanha

e guarda.
Obrigado; guiae-me então pela es-

trada que leva á vinha. Busco tra-
balho.

Sou, cego 1 Muito cego I Esvaio-
se me a^luz serena e branda de meu.-;
olhos, porque fitei sempre o mal- As
ondas de luz que se projectara sobre
a rotina esphacelada e opaca, não
aclaram as trevas em qne tòm iasidò
miuhmlma immersa 1

Sou surdo ! Oh ! muito surdo 1
Meu« ouvidos nunca furam feridos
pelas ondulações sonoras que partem
da athmosphera puríssima em que
habita a caridade e o amor do pro-
ximo.

Sou miolo ! Apenas tartamudeio a
palavra rude, arrastada., diílicil do
operário rancoroso e mau. Meus
lábios crestados pela febre intensa
das paixões desordenadas, pela ruale-
(licencia e calumnia, nunca srabeiam

; proferir palavras de conforto, de pio-
d.ido (! perdão ¦'

S >u um reprob > I
— dá o foste mais ; eu te ncom-

j panho á vinha.
Dizem que lá são bem recebidos e

remunerados os que pedem trabalho :
repartirei com vosco o jornal que me
couber.... Começo neste momento a
sentir sensação estranha que vem
adoçar a aridez da rainha vida, como
um bafejo morno e suave de foliei-
dade que nunca experimentei, e que
expande men coração atrophiado, e
vivifica minh alma endurecida I

¦—¦ Cr mão, temos em. frente duas es-
tradas. Uma larga e plana, alcati-
fada de esquisitas e mimosas flores,
cujo perfume, suave e delicado, ene-
bria os sentidos. E' a mais curta,
mas não podeis passar por ella sinão
ua volta do serviço : ó vedada a en-
trada. A outra estreita, escabrosa, é
mais extensa ; está cjberta de urzes e
espinhos, mas ó, preciso vencel-a parti
não chegar tarde ao trabalho. Des-
calço como ainda estás não poderias
caminhar, porque teus pés seriara fe-
ridos pelas urzes : toma as minhas
sandálias e a minha fouce, desbrava
os espinhos, e caminha para chega res
a tempo de receber o salário do tra-
balhádor da ultima hora.

Avante, não esmoreças; Depois sen-
tiras o odor perfumado das flores mi-
mosas que alastram a estrada por
onde terás de voltar, e das quaes se
desprende o rocio lustrai que abrirá
teus oihos a contemplação da miseri-
cordia divina, teas ouvidos aos sons
cadentes e harmoniosos de coros an-
gelici.es, e tua bocea saberá proferir
hòssanas,rendendo graças ao Senhor;
teu coração se fortalecerá na pratica
do bem e do amor do próximo, e tua
alma se engrandecerá recebendo o
prêmio promettido : A benção do Bom
Pae.

A. G.

dô iMagifietlsiaao AiiTunal

poit d. Jesüpi_i_t pilho.
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(Continuação)
1'- vós, amáveis leitoras, nunca seu-

tiste.s o longo olhar lauguido do
amante ou do marido penetrar até o
fundo do coração '! Dizei-o, tendes
sempre sido senhoras do vós mesmas
debaixo desse, olhai' seducior . Tudo
magnetismo está ahi; crer neste mys-
ter toso poder é crer nelle.

Também a historia, ella eom a sua
¦seriedade austera, refere-uos uma
multidão de exemplos tia faculdade
fasemadora de muitos grandes ho-
mens. Marra fulmina com um só olhar
p Cimbro, que devia niatal-o ; u Júlio

I 
Cezar iaz pai ar pelo mesm > meio ura
criminoso, que u queria assassinar.

i O almirante Coliguy cura o poder

Itisemador de s mi ó.hnr fez recuar
limitas \e?,e< es assassinos a sol 1.) dos(i'iise, na e.d.d.n. noite do S. D ir.há-
loMUMI.

Como poder-se-ia explicar de outro
modo essa attracção, exercida sobre otheatro pelo artista quando elle
piendeseu publico? Esta espécie dehiscidação não é magnetismo ? E'maguotisador também o grande ora-dor que, como Mirabea.u ou Gainbotta,
arrasta pelo ascendente de uma pa-lavra poderosa uma assembléa in-toira.

Não exerce egualmente o homem
ura poder sobre .ps outros animaes ?Martin, Carter o Bidel não fizeram
muitas vezes tremor uma sala inteira
com ferozes animaes do deserto ?

Os historiadores antigos não con-
tara-nos que muitos povos, entre
outros ps diretas, Corybantes, os
Marsos fascinavam pelo poder de seuolhar os reptis e os mais terríveis
animaes ?

Os lVyllas pretendiíim também
curar as inordeduras de serpentes
pela saliva ou mesmo pelo simples
tacto. *

Em nossos dias os faquires da Indiu,esses celebres encantadores de ser-
pentes, não fazem o assombro dosviajantes europeus por seus exer-cicios cora os mais perigosos reptis ?Jim apoio da fascinação que exerceo.olhar humano sobre os animaes,
citaremos o facto seguinte, referido
pdo Ur. Maurer nos segredos domagnetismo.

_ « Um inglez chamado Buli Padsorunha ensaiadoem muitas occasiõeso eíleito ternheante de seu olharsobre todas as espécies da raça ca-nma. Elle viajava ppr todo o paizc propunha apostas de 2 contra 1em como conservaria â distancia oscães mais furiosos e ferozes, só como>hal-os fixamente. Kiram muitodeste novo meio de subsistência, masa esperança do lucro tentou a muitosaçougueiros, que acceitaram as após-tas ; o espectaculo dava-se em praças
publicas ; elles perderam seu dinlíei-ro, e pouco a pouco este homem ad-
quirjLi uma bonita fortuna., nunca
perdeu uma só aposta. Sua reputação
subiu até os mais elevados círculosda sociedade, nos quaes manifesta-se
ordinariamente muita incredulidade
para estas cousas. Um lord muitorico, grande amador de cães, quesustentava muitas centenas dellesera seus numerosos canis, convidouo artista magnetisador e offereceu-lhe
uraa aposta de 5.000 libras, (125 000ir., ou seja em moeda brasileira 50contos de reis) contra cousa algumasi este u titno quisesse tentar exercei'sua faculdade sobre 12 buldogues -Ioda a vossa matilha, si quizerdes,Mylord,-replicou.o domador.

« Duranlo os 8 dias de preparaçãoo o lord pedira para serem conce-d dos e o mandou soltar uma dúziados melhores cães contra um mane-
W? fine t1Venio cuidado de arran-
J.u do modo a fazel-o parecer-se como domador, Mylord era bastante pru-dente para porem perigo a .vida d9seu adversário, elle queria somentetasei lacerar-1-hcas barrigas das per-,1;1'V 1^1'a que não cáhisse mais pára0 t"t1u.!J' d111 tfn>açãq de explorar acredulidade pública.

(Continua)
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A gj_-o.viaia:-a sessão «I.éstè leu-
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São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da'Silva Busto.

Na Cachoeira ^Estado da Bahia), Q Sr.
Francisco.Xavier Vieira Gomes;

Na cidade do Rio Grande do Sul,o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

.Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benedicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n*117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Afíbnso Machado de
Earia, rua do Rosário n. 42 A.

llogaaaios aos - íiossoS assa-

^iiiuitrs «Be satislazercaai siaas

assig«aalaBB'a* coaaa a aaaaioa»

l»i»evida«le afiaaa «le poiSea-aaios

a»egaalarizar aaossa esca'ipta.

Om dos Estados kVeilerados

podeaulo eaaviaa«-aios saaas oa«-

«leais ean vaBe-postal.

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

lüducaefio

Coda ac.jtiisição, cada conquista do

progresso deve por nós spiritas ser
recebida com a alacridade de quem
se aproxima dos ideaes superiores.

Foi effectivamente co o os mais

jubilosos estos que destas columnas
levantámos hosanas, quando, nesta

parte do planeta que habitamos,
reconheceu-se por lei a libardade
de todos os homens ; quando em No-
vem bro conquistou-se a egualdade de
todos os cidadãos ; quando posterior-
mente alcançou-se a fraternidade,
conseguindo tornar-se archaica a ex-

pressão estrang-eiro,quando finalmen-
te, e para cumulo das liberdades bra-
zileiras, distinguiudo-se as crenças

que pertencem ao foro intimo, dos
deveres do homem como cidadão,

laicisou-se o Estado, dando-se cora
justiça liberdade a todos os credos I

Ainda neste ponto houve por bem
a-Misericordia, que não nos desam-
para, dar ampla satisfação à justiça
plena, fazendo om que nos modelas-
semos pelos nossos irmãos do Norte,
oude não ha oppressão para nenhuma
crença, por mais retrograda ou auto-
ritaria que seja 1

Deve estar radiante de júbilo
aquelle espirito grandioso que pri-
meiru derramou uas esplanadas da
Judéa a trilogia bemdita em qne se
assentará o reinado da paz sobre a
terra I Com elle devem estar tam-
bem satisfeitos todos os verdadeiros
discipulos que bem comprehenderain
o mestre I

Os homens, porém, que rasgaram
para este torrão da America horizon-
tes tão vastos que maiores não po-
d iam ser, ainda devem ter sua obra
por imcompleta : para qualquer con-
strucção não bastara só paredes, cura-
pre que ellas se assentem em alicerces
solidificados.

O conhecimento de direitos « de-
veres, a sua real conipreliensão são
dados sim pelo esclarecimento da in-
telligencia 7" esta, porém, por mais
lúcida que se torne uunca dará, so
por só, as virtudes em qne se firma a
paz social. Si é máximo dever por-
tanto derramar a instrucção, meuor
não é formar os corações ; ao lado do
mestre que instrua cumpre se achar
o pedagogo que raoralise.

Ha na Moral ura terreno neutro ein
que podem pisar todas as conscien-
cias : é ahi qne se formara os cida-
dãos, que se cream os chefes de fa-
mi lia,- que se fazem os homens pre-
staveis.

Poder-se-á cora razão recusar-se o
Estado a occupar logar sobre tal ter-
reuo ? Si elle não deve imiscuir-se no
foro intimo da creança para semear-
lhe uma crença, que só será filha
do meio, cumpre-lhe, entretanto,
apoderar-se dos tenros coraçõesinhos
para nelles fazer desabroehar as flores
odoriferas das virtudes, que hão de
mais tarde perfumar a comunhão
social.

Nem se diga que é este o dever da
familia; porque é lambem dever deliu
instruir.

Nem tampouco se objecte que a
Moral é relativa ; si fosse este argu-
monto valioso para dar-se de mão ao

seu estudo, teria também valor para
que nada se ensinasse, porque tudo ô
relativo.

Quando, pois, as escolas tiverem
insculpido nos corações juvenis a su-
blitne máxima de amar ao próximo
como a si mesmos, terão gravado em
aaracteres indeléveis os preceitos que
de futuro guial-os-ão na senda da
vida.

E' este o dever do Estado.
Quanto a n 's spiritas é mais difficil,

mais escabrosa a nossa tarefa : a ho-
mens feitos é que temos de convencer,

para elles é que havemos de exempli-
ficar.

Saber levar o amor do próximo até
o sacrifício, até a abnegação de si

próprio, eis o mais valoroso argu-
mento em favor das excellencias da
Moral. Mais do que a qualquer, é a
nós que cabe a apresentação deste ar-
aumento.

Mas, si por errada orientação, fur-
tar-se o Estado ao alto dever de for-
mar os corações nas escolas, si quizer
só dar instrucção sem educação,
então procuremos minorar este mal,
chamando também a nós as creanças ;
então parodiemos a phrase do iuimi-
tavel Messias :

Sinite parvulos venire ad nos.

O pai*tido catlaolieo

Ha poucos dias passados reuniram-
se, em uma das salas do Lyceu de
Artes e. Officios, grande uumero de
catholicos, entre os quaes se achavam
os mais illustres representantes do
clero, e, sob a presidência do bispo
desta diocese, proclamaram instai lado
o partido catholico.

Tem por fim este partido um tal
conarracamento entre os crentes fieis
do catholicismo que possa levar ao

parlamento homens capazes de desfa-
zerem o que conseguiu a revolução
relativamente a cousas religiosas.

Quer isto dizer que, di por um mo-
mento se achassem nas mãos desse

partido os destinos desta uação da
America, revogadas seriam as leis
sobre separação da Egreja, casamento
civil, liberdade religiosa, laicisação
do ensino.

Certissimameute não se poderá di-
zer, como de outros tem-se com razão
affirmado, que não tenha o novo par-
tido uma bandeira.

Entretanto acha-se ella desfral-
dada para cobrir, não as praticas re-
ligiosas de uma crença, mas os inte-
resses materiaes de um agrupamento

político.
Effectivamente foi depois de des-

apossados pela Republica de uns
tantos proventos, que apressaram-se
os representantes officiaes deste credo
religioso a constituirem-se em par-
tido I

Ora, como o espirito humano é em

geral levado ao erro que em Íogica
se symbolisa na expressão post hoc
ergo propter hoc, podem os des-
crentes systematicos,e por isso mesmo
inimigos de todas as religiões, que-
rer ver nesta seqüência de factos uma
relação de causa a effeito.

Comprehendem bem os nossos ir-
mãos do clero a posição critica em

que ficará a sinceridade de suas cren.

ças, desde que, não a ellas, mas a
um outro movei possa-se attribuir a
sua oresente agitação.

Ora, muito embora os spiritas acre-
ditemos que os nossos irmãos catho-
licos se distanciam da verdade, jul-
gamos comtudo que basta que suas
crenças sejam sinceras para poderem
agir efficazmente como factores do
bem social, incutindo no espirito pu-
blico um saudável sentimento reli-

gioso.
E',pois, o dever de tolerância e so-

bretudo o amor pelo bem social, que
faz com que nos doamos por ver que
em duvida possa ser posta a sinceri-
dade dos nossos irmãos.

Demais poderão allegar os mesmos
scepticos que é pelo menos estra-
nhavel que sejam os representantes
daquelle que positivamente affirmou
não ser deste mundo o seu reino —,

que se apresentem a conquistar, —¦

o reino àe.Ae mundo—, em nome
daquelle qne os enviou !

Tal allegação, comprehendem os
nossos irmãos, fará pelo menos vacil-
lar os espiritos dúbios.

Poderão não parar ahi os contradi-
tores de todas as crenças : vel-os-emos
então aflirmar que aquelles que pre-
sumem ter em suas mãos a causa
sagrada da salvação das almas não

podem, em bôa fé, arremessal-a ao
torvelinho das paixões iufrenes que se
agitam nos partidos políticos. Prin-
cipalinente, acrescentarão, quando ea-
tas paixões succedem a ura momento
revolucionário.

',•*'
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Soltos neste plano inclinado, os
argumentos dos scepticos rolarão,
avolumar-se-ão. Hão de chegar mesmo
a querer descobrir o mesmo movei em
todos os grandes actos do Catholicis-
mo. Lançarão curiosos olhares retro-

pesadas, que, com certeza, nunca te-
riam sido escriptas pelo redactor do
jornal catholico.

Aittínda, por exemplo, o respeita-
vel collega para o segunte trecho:

contra esses facínoras qne, abu*«.
sando da creduhdade publica, tem

. roubado a bolsa e a vida decentenares
Ipectiyps para a historia passada desde de indivià.n*ri uue tôuí cahido nas
as primeiras iuctas da chrístandade
na confecção dos vários dogmas, desde
a fogueira em que por sorpreza foi

queimado João Miss, que se oppunha
á vendadas indulgências, até o con-
cilio do Vaticano em que se pretendeu
abafor a voz do celebre bispo Stros-
smayer.

Serão muito capazes os incrédulos
de quererem descobrir em tudo, não
o zelo da fé, mas a ambição politica.

Vêem bem os nossos irmãos do clero

que o escândalo de taes opiniões seria
um desastre não já só para o Catho-
licismo, tão derramado no Brazil,
como ainda, o que seria mais, para o
sentimento religioso em geral, tão
necessário para o levantamento da
alma popular.

E' de presumir que esta ultima
consideração — o abalo do sentimento
religioso em geral — seja a que mais
influa sobre a sinceridade com que se
devotam os sacerdotes de Chri-Ho pela
causa humana, para que, voltando do
mau passo dado, vão se dedicar, com
todo fervor, á salvação das almas.

que¦malhas do embuste alimentado
syçophantás ino lemos. »

Dir-se-ia

po;10S

ÉlílMl»

linguagem
poia virulência de tal
ter sido ella inspirada

pelos sentimentos do Ódio ; vè-sc bem
dahi quão mus corta é a liypôthese
de uão Ler sido tal artigo o produeto
de nenhum redactor du jornal ca-
tholico.

Q icui sabe mesmo, e reflicta nisto
o illustre. collega, si uno ha em .-eu
aprisco algum lobo, inimigo da ca-
ridade christã, algum pagão odieu-
to, que tenha interesse em fazer
confundir a branda linguagem
oi a uso cordeiro com os
bra v ms da rapdza ''.

Examine com cautela o meio em
que vive, não ja 110 interesse pessoal
que deve, como bem sabe o collega,
ser esquecido pela abnegação ehrisui.
mas em prove.to dos santos princípios
de que e tão esforçado campeão.

Lendo co o attenção o artigo allu-
dido, vera mais, períodos como este:
ei A feítíçaria iiiustrada do spirita
t-vraudò

lo
regougus

mais leruiciosa que

Cartomantes c spiritas

Subordinado a este titulo lese 101
colunma principal do numero de 8 do
Junho do jornal cat-huliçò O Brazil
um artigo, em que, confundindo
cartomante*-, e spiritas, pródiga com
Yehemencia suasvrespectivas praticas.
e incita a policia a que seja mais
enérgica na perseguição que actual-
mente contra elles inove.

Si bem que nós, os pródiga dores
da superstição e do cbarlatanis-
mo, possamos ser confundidos pelos
homens pouco lidos com àquelles
que, abusando de nossas nobres e
elevadas doutrinas, concorrem para
que sejam ellas tratadas no tom
pejorativo com que algumas vezes
o são, nem uma palavra teríamos
adiantado na presente coujunctura
em vista do principio christão que
ordena não auginentar-se a afilie-
ção ao afnicto.

Mas é justamente em nome da
caridade que desejamos chamar a
attenção do illustre redactor do Bra-
zil, que naturalmeute também é
christão, para o prejuízo do seu
bom nome com o erro. de paginação
que por força se deu ao col locarem
em columnas editoriaès de um órgão
da mansidão christã artigo que sem
duvida foi enviado para os a pe-
didos.

Vamos mais adiante, suppondo que
até mesmo para esta seccão não teria
tal artigo o assentimento do illus-
tre paladino dos principies do chris-
tianismo, si previamente o houvesse
lido.

Com effeito, sem mesmo tratar da
confusão proposital ou não entre car-
tomantes, alvinhos e spiritas, muito
similhante, diga-se de passagem, á
aceusação de mago e diabólico que con-

. tra Jesus levantavam os phariseus, ha j
no artigo expressões tão fundamente

a
simples pagelançd do cartomante mi
do spirita vulgar. Kste, pobre vlsio-
nano, uão se abalança a demonstra-
ções scieiHiiicas que encobrem a...ve-
Lhíicaria dos AMan-Kardec e dos Ca-
gliüstros » Dir-se ia que o autor não
quer mais confundir o spiritismo, a
que chama feitiçaria íliu-t.rada, com
a cartomancia, etc ; diivse-ia que elle
bem conhece o que é o spiritismo, e
que é especialmente contra este" que
se dirigem todas as suas settas. Ora,
sendo esse o transformador social pela
predica e pela pratica de todas as di-
vintis virtudes ensinadas pelo sublime
missionário da Júdoa, não é de crer
que seja por tal modo atacado poi'
quem, para fazer as mesmas predicas
proclama se revestido de caracter e
de missão especial.

Ainda uma vez, pois, repetimos, não
podiam taes palavras ser traçadas
pela penna do redactor catholico.

Tanto mais quanto este, alem de
não poder empregar a esprossão ve-
lhacaria com indução a ninguém,
muito menos o faria relativamente a
Allan Kardec.

E' effectivamentede suppor que seja
bastante cubo o espirito do illustrado
redactor do Brazil. para desconhecer,
que o homem vultuoso que, com seu
nome ench m um século, era pelo
lado moral o mais respeitável paeZde.-.
familia, o mais dedicado, o mais affec-
tuoso amigo, e pelo intellectual o mais
aproveitado discípulo de Pestalozzi.
Atlenda, pois,'ó illustre redactor que
até os foros de sua em lição ficam por
ventura compromettidos com a re-
sponsabilidade de um tal artigo.

E' de presumir, repetimpl-p ainda,

que o meio ein que respira o illustre
collega esteja damniricado por nm
falso'amigo, que até com os homens
da sciencia quiz coinproinetel-o,
quando, por assim dizer insensível-
mente, insinuou o hypuotisino no
mesmo ahathema em que envolveu
cartomancia e spiritismo.

Deve-se crer que em uni de seus

H.6_j[Hi,tó--'*a ^gíâm-ta

Um trecho de uma caria de S. Pau-
lo, que publicámos em nm de nossos
números passados annnnciava que
oiii breve o u isso confrade B ii una
faria vir á ln/. 'tia 

publicidade mm

periódico spirita com •> titulo ver-
dade c Luz.

A ',() de Maio verificou-sé o nnnmi-
cio com o apparecimento do 1." nu-
mero, do qual recebemos desde logo
vários exemplares.

A direcção do nosso activo e dedi-
cado confrade por um lado, o adianta-
mento, por outro, daquelle Estado;,
que o col loca ua vanguarda do
progresso, fazem •presumir que Vor-
dade e Luz mio terá a. vida epiiemera
de muitos outros nossos collegas,
que se têm perdido na vor&gem do
tempo.

Possa essa pivsumpção, que são os
votos qne elevamos a Deu-*, rea.i-
sar-se amplamente para bem da
causa que nos também defendemos !

Outros votos também dirigimos ao
Creador, e são qne iIlumine por tal
sono o coração e o espirito dos reda-
ctores do nosso novo collega, que os
seguintes numero-; da Verdade è. Luz
sejam, domo o primeiro, uma escolia
ue tolerância, dé amor ao próximo,
de linguagem sempre amena, por
mais desregradas que sejam as pa -
lavras de seus contraditores.

Para isto bastará só que os uossos |
refleotidos collegas, orientados pelo
exemplo quê nos deu o iuòlvtdavsl
Allan-líardee, nosso mestre commum,
n_ redacção da. Reúne Spirite, coinpe-
nei,rem-se bem de que a nossa ia-
reia e de construir e- não de derri-
bar : os demoli dores ..são não somente
us próprios que iií-lsrám-s.e hoje de

i e

e servio durante a guerra do Pa-
racruay na esquadra em operações
alli'

Desobrigado do serviço, aventa-
rou-se pelo interior daquelle paiz
cm ('oiumercio de varias espécies,

ei a explorara ) do Alto Pa-
que

ioni
vau oi'um pequeno

de di\ frsas mercadorias e
todo.

;Ulga,tll-S0

pe, como os seus inimigos ue tod os

de nenhum
us matizes.

Os spiritas, porém, 1
credo somos inimigos, porque sa-
bemos que cedo ou tarde os trausvia-
dos da grande rota da verdade nella
penetrarão : é este conhecimento
mesmo o segredo de nossa extrema
tolerância, como con veiu a batalha-
dores dignos e sinceros.

Orientados por este modo, daremos
uo mundo o exemplo e a prova de
que a imprensa spirita brazileira,
embora jornaes de combate, sò falia
com* a linguagem digna da sinco-
ridade, sem eiva ile interesse de
qualquer ordem, a não ser o fie con-
correr também parn o levantamento
do espirito humano.. Recebam os
collegas, can os nossos voteis e íe-
licitações, o mais fraternal aperto
de mão.

— Acabamos egualmente de rece-
ber de França uma revista de 16 pa
giuas em grande formato, que se
publica trimensalmente em Reims.
intitula-se Le /fournal Spirite de VEst^
e tem por sub titulo Libre — Pensée
lleligieuse : é órgão da « União Spirita
de lícitos. >»

Agradecemos de coração a visita
do collega, que será com toda
exactidão retribuída : ainda nina
vez realçaremos ^ssim uma das mais
bellas cousas em spiritismo — a fra-
teruidade que faz com que seja geral
esta perinuta da imprensa do mundo
inteiro.

.-_. c_--e.Sa_a_-b_ftâ".-'.ai&-13 e.í_s selvas

próximos números o órgão chnstao,
que deve sobretudo
exemplo, venha regèit a i-m

pregar com o
bem do

seu nome. a responsabilidade que lhe
podem dar a autoria de um tal ar-

guinte

tigo-
Assim íeja.

Um irmão nosso narróu-u ¦-; o se-
facto passado com um ma-

| cbinista que serve,sob suas 01 deus
1 e qüe vem dar mais uma prova da
, verdade da nossa doiiiriiiA espa-
. lbada pelo orbe inteiro, e praticada
j inconscientemente por um grande
t numero de pessoas.

Cliama-se o muchinistu Antônio
, José de Andrade, vive entre nós,

rana em
carregou
giiarnécido por oito pessoas ao .....,.,,
seus companheiros e associados na
empresa.

partiram da Ilha do Cerrito, nas
trez hoecas, o navegaram o Paraná
acima fazendo provisões de lenha
para a sua pequenina caldeira, e
assim, achavam-se já muito acima
da Tranqueira do Loréto, ein terras
completamente virgens da falsa ei-
vilisação humana, quando, procuran-
do nina enseada para. encostarem e
fazerem provisão de lenha, bateram
um uma. pedra que abrio rombo na
frágil embarcação, obngando-os a
encarnai-a para ser concertada.

Essa enseada ficava junto de um

pequeno riacho que elles descouhe-
ciam. Trabalhavam na embarcação
inclinada sobre a praia, e no dia
seguinte do encalhe, quando foram
surprehendidos pela presença iues-

perada de uma canoa guarnecida
por seis índios- gaatauys robustos,
vestidos de aivas camisas o ceroulas
de algodão, que fazondo-lhes sigmaes
de agrado como jue esperavam a
re 'ipi'oea para; abordarem. Entre os
do vapor h.ivia um língua (serta-
nejo afiei to a essas explorações e
fine conhecendo vários diàlectos in-
dizmas tinha sido levado expressa-
mente como interprete) que ouvindo
faltar o guàrányi aliás muito fal-
lado em iodo o'Paraguay, pergun-
tou-lhes ao que vinham e quaes as
suas intenções. *

Principia aqui o maravilhoso : Re-
sponderam que vinham a mandado
do seu Cacique, cuja tribu ficava
om Pirapotan, em distancia ainda
de dez dias de navegação agoas
acima, e que ouvindo o seu Pagé

(oráculo, adivinho, sacerdote dessas
tribos) lhes enviara não só para
soccorrel-os, prevendo a catastrophe
que se ia dar no vapor, como tam-
bem prevenil-os e auxilial-os contra
a cilada de outra tribu autropophaga
e nômada que acampava nas im-
mediações do riacho em que enca-'lliaram 

! Disseram que lia muito
esperavam por elles. cujas intenções
benevolas tinham sido garantidas
pelo seu Pagé, sabendo que levavam

para o e.ommercio fazendas, inissan-

gas e armamento que muito apre-
ciaram, e que, deinorando-se a che-

gada o Pagé pre vira esses aconteci-
lueutos que o Cacique tentava des-
v-iar.

Indecisos, duvidando da -ealdade
desses bons seívjcólás cuja perspicácia
e tino são bem conhecidos, mas de-
daixo ao mesmo tempo da imposi-
ção dos factos, receberam os indi-
ô-enas com certa desconfiança e mais
previnhlos ainda ficaram, quando os
viram metterem mãos ás obras, e
ajudarem o concerto e o aprovis-
sionamento do combustível com toda
a soffreguidão, aífastando-se ora um
ora outro que era mandado como
sentinella. avançada para explorar
os arredores.

No fim de dons dias' o vapor
seguia agoas acima, escoltado pala
canoa e arrastado um pouco do fatal
riacho, elles viram pelas barrancas
outros imlios da mesma tribu que
por ali esperavam um sigmal, um

grito" de alarme, para voarem em
sen soccòrro.

Afastados do perigo, os índios
despediram-se dos nossos cninpanhei-
ros, dando por terminada a sua
missão, e entrando por um outro
riacho por onde não polia navegar
o vapor, desaparecei am, emquanto
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os nossos singravam o caudaloso
Paraná, que ahi 6 fundo e largo.

Depois de três dias de penosa
navegação, outra avaria sobreveio
á máchina que obrigou a abicãr
na praia para concertar, e horas
depois uma nova canoa que se apre-
sentava ( para soccorrel os a rnan-
dado do mesmo Cacique, que fora
ainda prevenido pelo seu Pagé I

Um dos associados duvidou da
amisade e de tantos prognósticos
certos, e, homem de coragem, pre-
ferindo sacrificar-se para salvar seus
companheiros, combinou com elles
qne iria com os Índios certificar-se
do que havia de verdade em tudo
isso, e que, da Io o caso de não
voltar, não seguissem mais para
deante.

Convidados o.s Índios a levarem-n'o
ao aldeiatnento, acc.ederain prompta-
mente, deixando dons delles com os
nossos, e três dias depois regressava
maravilbado pelo que vira e pela
recepção que tivera. Um aldeiainen-
to relativamente adiantado ; Índios
vestidos e laboriosos, moral nos cos-
tumes, e religião a cargo do Pagé
'indio velho e respeitável), que na
véspera da sua chegada prophetisara
a vinda do antigo branco aos seus
companheiros, convidando-os a uma
recepção digna!

A duvida ííão era mais possível
tanto mais quanto, seguindo a via-
gem que pelo rio tornara-se muito
mais longa! vieram ainda a carecer
de lenha e procuravam um logar
apropriado para fa/.el-a,quando novas
canoas appareceram carregadas de
lenha parti supprirem o vaporsinho
e não mais os deixaram os Índios
emquanto não fundearam em frente
ít tribn, retirada da barranca uma
legoa. Ahi estiveram quatro mezes,
sempre bem tratados e'obsequiados,
tendo trocado tudo quanto levavam
por um carregamento de herva
mate, pelles, etc. ; e durante esse
tempo foram testem unhas de varias
predicções do Pagé, que sempre viram
confirmadas e que os fazia tel-o
em conta de verdadeiro santo e
milagroso.

Uma vez á tarde predisse o assalto
á tribu de uns inimigos nômadas,
que se avisinhavam ; e, colíoçados
os hospedes em segurança e sob
valorosa guarda., expedidos os bate.-
dores ein reconhecimento, pela ma-

fiaiffii
Dr. .4. Bezerra de Menezes
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ROMANCE DE COSrUMES SERTANEJOS

(Continuação)
Já o vento sul, chamado em todo o ser-

tão aracaty, tinha varrido os vapores
ardentes que se levantavam da terra abra-
sada, quando o sr. Patrício, de cocaras no
terreiro em soinbia por ílcar a frente di
casa para o nascente, convidam-me a
ouvir a historia do moço leão...

Eu não me fiz de rogado - e, sentando-
me em jpás de mulungu, que estão ali
para cavalete, ou canoa de atrevessar rios,
prestei a mais profunda attenção á narração
do samponio.

Eu vou começar pelo principio, sr. Leo-
poldo, que é para o sr, avaliar be n o.s fae-
tos que lhe vou contar.

Esta ribeira de (Aathui.s —a de Inha-
iinuis — e visinhas*! são dominadas por
uma família rica e poderosa—os Mourões.

Os Mourões são senhores de quasi toda-
as íasendtis, subdelcgados, são comman-
dantes da guarda nacional e até tem filhos
doutores.

Aqui só se. faz o (pie elles querem — e
elles são bem bons em nos deixarem viver
como Deus é servido.

Há na família poderosa alguns ramos
seccos, quero dizer: alguns pobres e des-
herdados da fortana.

Alli, j untodo Ipú, moravam ha annos,

drug*ada troavam as tubas guerreiras
por todo o aldeiamento, e momen-
tos depois engajava-se o combate
campal ein que os nossos julgaram
dever intervir, pela gratidão do
acolhimento, fazendo uso das suas
armas de fogo- A victoria coube a
esses guaranys hospitaleiros,qiie,con-
tra a expectativa dos nossos, guar-
davam os tropheos de guerra, dei-
xando ir os prisioneiros e mulheres,
e recolhendo os feridos para tra-
tal-os.

De outros muitos factos foram
elles testemunhas ; e esse nosso
amigo investigador o um tanto phi-
losopho estudava particularmente
esse Pagé que sempre recolhido po-
rante seu manitou vivia desprendido
constant' mente da terra.

Só aqui no Rio teve elle uma
explicação para esses factos, e ex-
plicação essa que o levou á nossa
crença ; e hoje elle como nós, admira-
se que outros que ouvem fallar, que
lêem, que são testemunhas, não pro-
curem investigar o que ha de ma-
ravilhoso e sobrenatural nesses phe-
nomeuos, que, existindo de todos os
tempos, são leis naturaes conhecidas
e eus.nadas pelo Spiritismo.

Quanta' utilidade e vantagens na
mediutnnidale bem educada e desen-
volvida 11

WiSláiiisia (rooUes

Depois do livro publicado por este
notável investigador, seu prolongado
silencio com relação a phenomenos
psychieus foi interpretado de modo
desfavorável ás prim tivas conclusões
a que chegara o illustre sábio.

E.' (pie dizia-se que em breve
ouvir-se-ia a pulinodia cantada por
Crookes.

Assim é bem de ver que os espiritos
retardatarios e inimigos da luz que o
moderno espiritnalismo a jorros der-
rama aprasiara-se em ser os vehiculos
de um tal boato. Porém na décima
quinta parte das actas da Society for
Psychical Researchs, que acaba de vir
a luz, publica o celebre chimico um
artigo « Notas das sessões com D. D.
Home, » em que de novo affirma a
realidade dos phenomenos spiritas, e

em que declara não retirar uma só
linha do que escreveu sobre seus es-
tudos de 1870 a 1874.

Assim esta confirmação vem acal-
mar os espiritos irrequietos que não
se podiam conformar com a verifica-
ção experimental dada pelo emento
homem de sciencia ao que os spiritas
afirmamos.

Diz-se que todos têm seu sósias, isto
é, um outro indivíduo de idênticos
traços pbysionomicos ; o que, porém,
é de causar estranhesa é que um tal
sósias seja em tudo a reprodução
exacta do outro. O (pie vae seguir-se
foi publicado pelo Banner of Lig ht:

O juiz Ezra B. Taylor, senador do
Estado de Cbio, coutou a um repórter
do Itar qne Garfield, ex-presidente, e
elle haviam sido coudiscipulos e sern-
pre amigos. Pouco tempo depois que
Garlield oceupou a Presidência, Taylor
recebeu de seu amigo uma carta con-
cebida nestes termos :

« Recebi vossa carta e muito gosto
teria em fazer por vós quanto pudesse.
Entretanto sorpreheude-me que soli-
citeis um tal emprego. Acreditava
que vossa clientella valia mais. »

G juiz Taylor, não comprehendendo
nada disto, escreveu a Garfield que
não lhe havia leito nenhum po-
dido.

Tendo-o este encontrado pouco de-
pois, mostrou-lhe a carta alludida :
Taylor, reconhecendo sua lettra e sua
firma, ficou extremamente pasmo.

; Um dia o juiz encontrou em um
hotel seu sósias em carne e os^o ; os
dous mediram-se por três vezes e cada

.Um foi para seu lado. Ao meio dia
•Taylor viu Garfield, que se aproxi-
mava acompanhado de seu sósias,
que aquelle lhe apresentou com os
nomes de Ezra B. Taylor. Os dous
tinham eiactamente o mesmo nome,
a masraa figura, a mesma edade, a
mesma voz, os mesmos modos, a mes-
ma lettra I Haviam nascido no mes-
anno, no mesmo dia, no mesmo Es
tado 1

Haverá mais singular coincidência ?

dous primos pertencentes a grande faini-
lia, dos quaes um era rico e orgu hoso por-
que tinha sido nomeado commandante da
guarda nacional, e o outro era pobre,po-
rém honrado, e de tão bom coração que
todo> o estimavam.

ü rico tinha uin tilho aperaltado, e o po-
bre tinha um iilho que adorava.

Não lhe conto nada, (Sr. Leopoldo; mas
sempre lhe digo que o homem deve viver
para um canto e a mullnr para outro.

A. tal historia da civihsação — de uma
meça solteira i onversar livremente e até
passéiar de braço sosinha com.um rapaz,
tem dado o hade dar bons burros ao di-
zimo.

Dizem-me que levam o desaforo até dan-
sarem abraçados pela cintura, mesmo
na cara dos pães !

Ah I eu ás vezes tenho pena destas cou- .
sas nãò serem cominigo, porque largava tão
bem pregado tabefe no patife, que nunca I
mai8*em sua vida havia de lembrar-se de
olhai'; quanto mais de abraçar a inoiha
Kayinuiidinha.

Òlhc, nós aqui também fazemos folia no
dia de Natal e na noute de S. João; mus|nos-
sas dansas são serias: dansa o moço e atira
na moca — dança a moça e atira no moço
sem se tocarem, fazendo mesuras de longe.

Is' verdade qne o demônio já vai en-
traiido na pelle dos sertanejos, pois eu vi,
outro dia, em Corocy, uma dan>a, chamada

«urilíio», que antes fosso rolho, em que os
moços seguram nas mãos das moças.

Meu caro Si , nestas cousas é como no
comer e no cocar, o demais é começar.

Náo cá para a minha banda, que a mi-
nha Haymundinha náo hade dane o* rilhos,
nem que me serrem.

Não é tão bouico, a gente não se diverte
tanto vendo dansar cada um por stu vez e
depois romper o descanto, que ó mesmo
um encanto, em que o rapaz n'uina viola e

a moça n'outra, cantam como sabiás, versos
inventados por elles mesmos, com graça e
doçura de faserem cócegas no coração. #

Ouça somente estes, forão improvisados
pela 

"liaymundinhaem 
pelo Roberto, e de-

saíio, na festa do ultimo Natal.
Começa o rapaz:

Alecrim da beira d'agua,
Dá-he o vento, está tremendo.
Amigos e camaradas
Por detraz me estão vendendo.

üescanta Raymundinha :

Não temas pos camaradas
Traições ou mal de chorar.
P'ra"minha banda não caiam,
Que. no dedo hão de chupar.

... e por ahi adiante, cada qual mais bo-
nito —o rapaz desconfi do, a menina a l'u-
gir com o corpo.

Ora, a gente ri-se a perder a alma com
aquellas brincadeiras, e não se dá a menor
indecência.

Parece quelá para o Ipú não ha tanto cui-
dado dos pães, pois que o lilho do Mourão
rico logrou deshonrar a prima.

Sempre ouvi dizer, Sr. Leopoldo, qne pri-
mos e pombos são os que mais sujam as
casas.

(Sá por minha parte lhe afianço que não
ha perigo, porque, em alugando aqui o Ro-
berto, eu fico como barata quando esuipara
chover : entro e saio, saio e entro, tenho
sempre necessidade de uma cousa que está
perlo do canto onde os dou- estão conver-
sando, e até já disse á Sra. Raymunda: não
gosto de vel-a conversando com o Roberto
pelos cantos escuros.

Voltemos ao assumpto, e perdoe-me Vm*
as minhas divag.ções, que eu gosto de pôr
os pingos nos ii.

Sunierlaud

E' este o nome da cidade spirita
que, com pasmos rapidez, esta se
construindo na Califórnia, a 5 milhas
de Sinta Barbara, no littoral do Pa-
cinco. Sua posição é extraordinária-
mente pittoíesca e seu cilma saluber-
rimo. O Golden Galc0 periódico spirita
de S. Francisco, que vivamente pa-
trocina tal empreza, publicou, em
tempo, o plano da nova cidade, e no-
ticiou estnrem vendidos e estarem
destinados ã-edificação 1200 lotes de
terrenos. Comprejhende-se bem que
uma cidade só habitada por spiritas
será um poderoso foco de propaganda,
que por assim dizer absorverá as po-
pulações circumvisinhas.

Era só na America do norte que se
poderia cominetter ura tal emprehen-
dimento : este paiz, a terra das ini-
ciativas e das cousas miraculosas, só
desconhece uma cousa desta vida —
o valor da palavra impossível.

Possam todas as nações se apressar
era tomar-lhe o exemplo ; taes os nos-
sos votos.

A médium Husapia
Itália

Sob o titulo « Ura desafio feito á
sciencia » reproduzimos em nossa
folha de 15 de Novembro de 1888
a carta qne o professor Chiaia Ereole
dirigio ao professor Lombroso,(conhe-
cidò como o primeiro alienista da
Itália), couvidando-o a estudar os
phenomenos produzidos por uma sua
eníerma, os quaes .excediam a todas
as observações feitas no campo do
hypnotismo, isto perque aquelle il-
lustre alienista em uma publicação
— A influencia da civilisação sobre o
gênio — arriscara a hypothese de
estar elle e os seus amigos labo-
rando em erro. zombando do Spiri-
tismo etc, etc.

Demos também conhecimento em
o numero de 15 de Dezembro se-
guinte de que o convite tinha sido
acceito com a condição dej serem as
experiências feitas de dia e em plena
luz, e por isso não foram effectua-
das por não admittir Chiaia essas
condições tratando-se de investiga-
cões de tal natureza.

*

O pae da moça offendida, logo que soube
da sua desgraça, montou a cavallo e foi
ter com oprimo, pae do offensor, por lhe
pedir reparação do mal.

O parente ficou indignado com aquella
petulância,e perguntou-lhe se nãoconhe*»
cia a differença que liava entre elles, para
seu filho caso* com a moça.

Eu não conheço differença sinão de san-
gue, respondeu ó pobre homem, e esta nSo
existe entre nossos'filhos, que trazem o
mes o em suas veias. E, além disso, se
havia essa differença, que o primo agora
vê, porqne mio o disse a seu filho para
evitar que elle lançasse a deshonra em
minha casa?

Porque não guardou melhor sua filha?
disse o podero o, já aborrecido com a in-
sistencia.

Primo. Minha filha não tem outra for-
tunaalé.u dj sua honra. Peço-lhe porca-
ridade que faça seu filho restituir-lhe o que
lhe roubou.

Primo- Meu filho é rapaz e faz o que to-
dos fazem, e não entra sinão onde lhe
abrem a porta. t)uarda9se você sua chave
e hoje não viria aqui aborrecer-me.

Nesse dize tu direi eu, levaram os dons
por muito tempo, não havendo supplica
que o pobre não fizesse ao rico, e nSo
havendo escnrneo que este não jogasss
aquelle.

Por fim a dignidade oftendida deu ao
primeiro, quaudo se desenganou de obter
reparação pelos meios brandos, a coragem
de se erguer como homem, e de exigil-a
como valente que era.

Pois, meu primo, exclamou elle com ar
ameaçador, si não o convencem minhas ra»
zõese*não o eommovem minhas lagrimas,
nem por isso esquecerei o distinetivo de
nossa família — a henra acima da vida —

Dou-lhe 15 dias pan refletir; e si no fim
desse praso não mudar de opinião racho-
lhe a cabeça com uma bala. (Continua)
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Pois bem, os últimos números da
Luz. de Roma, dão noticia ei reuni-
stanciada dos interessantíssimos phe-
nomenos produzidos por aquella en-
ferina, que outrarmão é mais que a
Senhora Eusapia Paladino, médium
de diversos effeftos.

Por serem curiosos tacs pheno-
menos e virem descriptos com au-
thentiCidade de pesssoas conhecidas
naquella cidade o, em Nápoles onde
se celebraram as sessões, não po-
demos resistir ao desejo dc dar dei los
conhecimento aos nossos leitores, re-
sümindo-os aqui.

Seja dito mn primeiro lugar, que
attrahido pelo desejo de investigar
os íhúltipi.os prodígios narrados na
carta ao professor Lombroso, veio
expressamente de Madrid a Nupolis
o doutor em medicina Dou Emanuel
Otero Àceveda, o qual depois de os
havei-observado declarou que muitos
desses phenomenos não podiam ser ex-
plicados com a sua hypothese nem com
as ãe outros oppositores; mas gue somen-
te com o Spiritismo podia haver explica-
ção lógica e pjlausivel, havendo ja
começado a escrever unia obra sobre
«eus estudos, que em tempo pu-
blicará.

Em unia das sessões, nas quaes
sempre se manifesta mu espirio fa-
miliar que dá o nome de John-King,
a médium Eusepia, que havia eu-
hido em estado de lethurgia, e es-
tava segura de pés e mãos pelos
assistentes mais próximos, toi,.súbita-
mente arrebatada para cima (K,mesa
em torno da qual se achavam as-
sentados, com tal levitação, que
não só não se percebeu quando se
escapou das mãos que a prendiam,
como não fez o minimo barulho,
tendo em seguida ficado suspensa
dez a quinze centímetros acima da
mesa.

Com a mesma levitação foi depois
encontrada estendida cum a cabeça
e pequena parte das costas collo-
cada sobre a extremidade do bordo
da mesa, e o resto do corpo tezo
como uma barra em posição hori-
zontal sem nada que amparasse a
parte inferior do corpo, e a.s vestes
bem adherentes ás pernas, como se
tivessem sido previamente envol-
vidas e cosidas.

Em outra sessão a médium, ri-
gida e em completo estado de ca-
talepsia, conservou-te por cinco mi-
nutos na mesma posição horisontal,
tendo unicamente a cabeça collo-
cada na beira da mesa, produzindo-
se o phenomeno em plena, luz do
gaz ; causando depois grande sur-
preza o encontrar-se debaixo da

<*> cabeça da médium um colchão que
estava a um canto do aposento vi-
sinho.

Feitas as devidas apreciações e
assentados todos de novo, na òbscuri-
dade, em volta da mesinha, nâo
tardou muito que do corpo de Eu-
sapia se viise desprender uma quan-
tidade de cliammasinhas azuladas
subindo ao ar em varias direcções
e no alto se subdividirem em tres
e quatro mais pequenas.

Houve então a idéa de pedir-se
ao espirito John King de pousar
alguma daquellas pequenas chammas
sobre o mostrador do relógio, que es-
tava em cima da mesa (para pres-
tar-se attenção á hora, pois já es-
tava bem adiantada), e logo a me-
dium começou a soprar com toda
a força dos seus pulmões em di-
recção ao relógio, e no fim de alguns
segundos uma luz lunar do tamanho
do vidro do relógio collocou-se sobre
este, deixando ver claramente o
mostrador ; depois com rápido movi-
mento de mão invisível o relógio
illuminado fez um giro no ar' e
tornou a collocar-se na mesa.

Esta sessão terminou, imprimindo
Eusapia a forma dos dedos polegar,

médio e indicador, em barro que
tinha sido posto em uni vaso para
este fim, operando por força de sua
vontade e á distancia de dous metros

(Continua)
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Um dos themas constantes daquel-
les qut! se empenha in contra o Spiri-
tisino, sem se darmn ao trabalho de
lhe estudarem os princípios fun-
damentaes, é que o Spiritismo faz
loucos.

Si houvesse um criterium publico
por onde se aferissora os pensamentos
o opiniões de certos litteratos, dessa
litteratura que consiste mn trechos '

mai- ou menos picante- de autores de
nomeada ;

si esse criterium tivesse a força
moral de reduzir ao despreso dos
homens verdadeiramente i 11 listrados
os emissores de insensatos conceitos ;

si bouvesse uma lei moral que pu-
ni.sse os crimes contra o bom senso,
os que aceusam o Spiritismo de fazer
loucos, ou não teriam a coragem ile
de fazer tão estulta arguição, ou,
si a fizessem, seriam corridos das
rodas dos litterar-os, como gralhas
revestidas das pennas de, pavão.

Só uni tolo pode avançar aquella

proposição, primeiro porque só um
tal emitte opinião sobre matéria que
não conhece, sinão de ouvir fallar ;
segundo porque os factos protestam
contra a estolida aflirmação.

Quem lè a doutrina spirita, por
mais prevenido que esteja contra
ellas, reconhece no çonjuneto de seus
ennunciados uma elevação, uma su-
blimação que deixa a perder de, vista
todas as doutrinas cosmogronícas até
boje, e desde a mais remo ia antigui-
dade, conhecidas na terra.

Basta dizer que pelas leis que essa
doutrina consagra, todos os pheno-
menos humanos, nunca dantes expli-
cados, ficam patentes á razão, e até
ao senso cominum, como as cousas
mais simples que conhecemos.

Quem já descobriu a razão da morte
das creanças ?

Quem já deu a de nascerem crea-
turas humanas com disposições in-
natas para o bem e outras para o
mal?

Onde se encontra a explicação do

phenomeno humano de nascerem uns
eom intelligencia superior e até ge-
uial, ao passo que nascem outros com
intelligencia acanhada e até rudi-
meu tar ?

Por que embora, todos soffram nesta
vida, acontece que o soffrimento seja
desegualmente repartido ?

Como explicar-se o racto de a<»har
em torturas o bom, e acabar tran-

quillamente o mau ?
O Spiritismo explica estes e todos

os mais phenomenos da mesma ordem
tão natural e satisfactoriamente á
razão a mais exigente, que admira
não se haver a mais tempo descoberto

a lei que os rege e que a excelsa dou-
trina revela.

Mas é axioma scientifico — que a
hypothese que com pre bonde e ex-

plica todos os factos de uma ordem
oxprime a verdadeira lei daquella
ordem ; logo o Spiritismo, que se
acha neste caso, contem, exprime e
explica uma lei irrecusável—a grande
lei que regula a evolução dos espi-
ritos.

Por este simples exposto, de cuja
verdade é fácil ter-se a prova —basta

estudar a doutrina, se comprebende

que é tolo aquelle que, em vez de
fazel-o, em vez de procurar conhecer
essas gradezas apregoadas já pelos
maiores sábios da terra, se acastella
em suas pretenções a juizes em ma-
teria philosophica, e proclama ex
cathedra como só poderia fazel-o um
entendido na matéria : O spiritismo

faz loucos.
Como fazer loucos uma sciencia,

uma philosophia que reduz o maravi-

|boso o sobrenatural a condição de

phenomenos uaturaes, sujeitos a leis
tão uaturaes como as que regem o
systema planetário .

Mais razão teriam os que levantam
a roaíicâo de fazel-o á cosmogonia
romana, que admitte a constante pre-
sença, junto aos homens, desses seres

phantasticos e pavorosos que conhe-
cemos pelo nome de demônios.

Será porque o Spiritismo consagra
o principio da communicação dos
vivos com os mortos *?

Mas, por Deus, mais tremenda é a
communicação com as cohortes de Sa-
tanaz.

E, além de tudo, si o Spiritismo
ensina a communicação dos espiritos,
ao mesmo tempo que isto e cousa
natural sem perigo, sem razão para
temores, destruindo por tal arte as
causas de pavor que a educação ino-
cuia no espirito, relativamente ás
apparições em que o vulgo acredita
muito antes e independente do Spi-
ritismo.

O que pode influir sobre o animo o
mais susceptível saber que pode si

quizer, communicar com os espiritos ?
Si o Spiritismo, em vez de ensinar

aquella verdade, puzesse em frente
do leitor os espiritos dos mortos, po-
deria causar abalos profundos.

Elle porém refere-se á existência do
facto e, portanto, não obriga nin-

guem a provocar a manifestação do
facto.

Os tolos, porém, confundem a dou-
trina com as evocações, ignorando que
pode-se abraçal-a de coração, sem

jamais assistir-se a uma sessão de
manifestação.

E', pois, fundado o que dissemos
em o nosso primeiro item : « só um
tolo pôde avançar aquella proposição :
o spiritismo faz loucos, porque só um
tal emitte opinião sobre matéria que
uão conhece, sinão de ouvir fallar.

Tainbrm dissemos que os factos

protestam contra a estolida aííir-
. inação.

Onde nos poderão mostrar, os que
o fazem, os hospícios de alienados
victimas do Spiritismo ?

Não ha hoje um ponto da Europa e
da America onde não haja proselytos
do Spiritismo, que já ascendem ao
avultado numero de muitos milhões ;
entretanto quaes os casos de loucura,
era relação a tão avultado numero de
adeptos ?

Si fosse possivei recorrer á estatis-
tica, reconhecer-se-ia que não ha
uma seita religiosa que não produza
loucos em maior numero.

Ah ! quanta razão se perde na con-
templação incessante das gradezas e
dos abysmos que essas seitas expõem
á fé dos que mais se embrenham por
taes ensinos 1

Por que,então se ha de pôr de parte
o damuo que causam o christianismo
romano e o das seitas divergentes,

para só se attender ao que faz o Spiri-
tis mo '!

A concentração de todas as poten-
cias da alma em uma matéria única
expõe a perigos a razão, e tanto é
assim que os emperrados cultores de
uma sciencia acabam soffrendo da
mentalidade.

O que é racional é aceusar o modo

por que se applicam ao estudo da
sciencia ou da religião, e não aceusar
nenhuma dellas.

Isto, porém, não discernem os tolos
empavesados 1

Ha também o charlatanismo que
produz grandes . inales, em. matéria
religiosa, e de que o Spiritismo,
corno nenhuma doutrina philosophica,
seientiflea ou cosmogonica está isen t o

Pode-se, porém, judiciosamente re-

pellir a Astronomia por causa da as-
trologia, a Chimica por causa da ai-

chirnia, e o Christianismo por causa
dos ernbusteiros ?

Isto, porém, não discernem os tolos
empavesados 1

Os casos de loucura dos spiritas

prendem-t;e, pois, ás mesmas causas

que produzem loucura nos outros ra-
mos de cosmogonias, até de sciencias.

São essas causas — uma applica-
cão exagerada e exclusiva, e o char-
•_> o

latauismo ou embuste de certos infe-
lizes que, por interesse ou vangloria,
dedicam-se a deturpar a verdade.

Pôde um ou outro espirito fraco e

mal educado enlouquecer por obra de
manifestações dos espiritos, como
outros tem enlouquecido á vista dos

quadros da sagrada paixão ; mas isto,
além de ser commum a todos ns ramos
da cosmogonia, é cousa que se dá^er

accidens.
A verdade é que o Spiritismo, longe

de enfraquecer, robustece, eleva o es-

espirito de quem o estuda regular-

mente e o compara com todas.as dou-

trinas conhecidas.
A. B.

Centro Spirita «lo Btrazil

A próxima sessiío deste Ceii-
tro terá logar domingo 15 de
«Buiilto.

Typographia do Rbformadok
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São agentes desta folha:

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Buhia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul,o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Bàtuitsà,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benedicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
ru». Tresc de Maio n. 41.

Em Campos, o Sr. Afonso Machado de

Paria, rua do Rosário n. 42 A.

Rogamos aos "ossos» as.**i-

•rnautes ile I^IÉÉM m®S

assigaíaturííifl com a maior

brevidade afina de podermos

regularizar aiossa escr»i_»ta.

Os dos Estados Federados

poderão cnvüar-nos suias or-

d.ens can vn3e-po,stol.

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 Dezembro.

BdB»ertemo-nos .«Sa Terra

Um dos mais bellos trechos da íi.f;
teratura spirita é certamente aquelle

em que se descrevem a bellezu e os

gozos dos mundos felizes.
« Júpiter, diz-se, e um verdadeiro

ceu aberto, era que não tem entrada

nem as paixões deste inundo, nem as

dores qne ellas acarretam. »

Dahi sonharem os spiritas constan-

temente com libertarem-se deste pia-
neta de misérias, com alarem se para
aquelle do gosos só.

«Faço esforços, ouve-se a todos us

momentos, para não tomar de novo

corpo sobre a Terra. »

Louváveis esforços, em verdade 1

Si pudéssemos, contribuiríamos um

tanto para que estes crescessem do

mais em mais.

Entretanto compre que 
'reflictatnns

sobre certos pontos de doutrina, para

qne illudidos não sejamos em nossas

ambições de rápida nsceneão.
Bem certo é qne Jesus nos ensinou

que não podiam is julgar ; ora este

assumfjto encontra a cada passo jus-
tificação nas manifestações que a no.s-

sos olhos se desenrolam. Homens ap-

parentemento bons e cumpridores de

todos os devores chrisíãos m inifes-

tara-se, entretanto nas mais infelizes

condições espirituaes ; egiialniente,
outros cujas condições humanas co-

nhecidas faziam-nos siippôr ter de se

tratar de espíritos uimiamente soffre-

dores, apresentam-se-tios comi traba-

lhadores activòs na obra do bo;n.
E' qu"! não sabemos mui ias vezes

fazer a distineção entre os erros que

provera das constrieções da matéria,

e por isso mesmo facilmente extir-

paveis, e os outros inlierentes ao pro-

prio espirito, que delles só se liber-
'rarão 

ao purificãrem^sé uocrysol da

dor, varias vezes repetida.
Demais, quem se poderá jactar de

ter-so completamente isentado das

siiggestões infan-las do orgulho, ou

das não menos execráveis do egoísmo ?

Pois não é certo que estes dous

primordios de quintos vícios possam
manchar o espirito liumarao confun-

dem-se muito com as mais nobres vir-

tudes, taes como o amor próprio ou o

amor da família ?
Ora, para que o espirito, libertan-

do-se da attracçãò terrena, pudesse
transformar-se, por exemplo, em ho-

mem jupiteriano, mister se faria-que

elle se tivesse elevado acima do com-

inam da humanidade terrestre.

Esta só prestimpçAo bastaria para

provar a inferioridade, de (quem se

julga capaz de subir até Júpiter, por
exemplo'.

Por outro lado,-.sabe-se qne é mo-

rosa a purificação dos espíritos', um

tal que já se eximiu dos erros a e b,

de muitas existências precisará para
apagar a serie ;üèz. A ascenção es-

piritual só se faz gradualmente.
Por outro lado, não tem a Terra

também de progredir, do modo a que
o nivél da moralidade humana, evol-

vendo sempre, colloque-a na classe
dos mundos regeneradores ? Como tal

poderia sueceder, si abandonada fosse

por aquelles que conseguissem galgar
alguns degraus na escadaria 'infinita

do progresso ?

Seria a ímraigraçãõ de outras es-

pheras que viria encher as lacunas

das emigrações da Ter rai feias então

por (pie aquelles im migrantes, que
tão bem se ajustam ao logar dos que

emigram, não haveriam de acompa-

nbal-os ás superiores regiões?

Vê-se bem, qne são as velhas creu-

cris religiosas, os cem de todos os

credos, a bagagem pesada de qne
ainda do todo não sé poderain libertar

alguns, para, om segUéança, orien-

tar-se no liso mar dos princípios spi-

ri tas.
A antignalUà do julgamento post

¦morlcm, de recompensas e penas ade-

quadas a méritos e deméritos é sem

duvida a causa pôr que completa-

mente se não tem assimilado a nova

lei, a inillndivel lei do progresso.

Mas não se julgue que preten-

damos talar os verdes campos da es-

pcrançal Não se creia qne as dou-

trlnas* spiritas pretendam jungir os

homens % Terra, condetnnal-oseter-'

namente a este meio de erros, bypo-

crisias e falsidades.

O que se diz é que é excepção

rarissima poder alguém levautar-se

acima da humanidade terrena ; o qne

se diz é que é regra geral acompa-

nbarem os espíritos a lenta evolução

da Terra.
Nem se amedrontem as almas ti-

moratas com a perspectiva das revi-

viscencias neste mundo de provas :

quanto mais se libertaram de vícios e

erros, quanto ínáis progredirem, tanto

melhor será o meio em que aqui mes-

mo renascerão, tanto mais fáceis e

leves as provas a vencer.

Delnz'r-se-á dò que vae dito que

não devam os spiritas pensar em li-

bertar-se deste pb.neta, em alar-se

para os de gozos só? De nenhum

modo. Quanto mais sonharem com

ini felicidade, tanto maiores esforços

empregarão para aproximar se delia.

Cogitemos, pois, deste ideal, mas

applicando sempre o meio real.

nuar a tarefa immeusa cujo termo se

perde nos confins da eternidade. Nós

mesmos nos presumimos collabora-

dores na obra ingente da transforma-

ção da humanidade.
Alguns ha entretanto, que se sup-

põe os únicos que de Jesus receberam

mandato especial ; então constitui-

rain-se em sociedade sob uma auto-

cracia, abdicando cada qual sua razão

e consciência na razão e consciência

de um só : dahi a instituição papal.
Mas, como esta só estaria completa,

si jamais o chefe pudesse errar, o

Concilio que a 8 de Dezembro de

1869 reuniu Pio IX no vaticano pro-
clamou a 18 de Julho de 1870 a In-

fallibilidade dos Papas, dogma que

tinha sido precedido pelo da imraa-

culada Conceição, proclamado por

Pio IX em 1854.
No alludido Concilio uma voz, era-

bora quasi isolada, levantou-se para

tratar dos novos dogmas : foi a do

bispo Strossmayer.
Como se trata de importantíssimo

ponto da historia religiosa, julgamos
dever para nossas coluranas transia-

dar o discurso, que no Concilio pro-

nunciou o bispo Strossmayer •.

« Veneraveis Padres e Irmãos.

« Não é sem receio mas com a cou-
sciencia livre e tranquilla deante de

Deus que existe e me vê, que tomo a

palavra entre vós nesta augusta as-

sémbléa.
Desde que no meio de vós estou

assentado tenho seguido com attenção
os discursos, pronunciados nesto [re-
cinto, desejando ardentemente que
um raio de luz. vindo de cima>scla-
recesse os olhos de minha intelli-
ó-eücia, e pennittisse me votar os Ca-
nones deste santo Concilio ecumênico
com perfeito conhecimento de causa.

Compenetra lo do sentimento de
responsabilidade, de que Deus me pe-
dirá contas, puz-ine a estudar cora
escrupülbsa attenção os escriptos do

Amtigo e Novo Testamento, e inter-

Iiifiallàhilidnde papal

Por tal sorte grandiosa foi a obra

de Jesus, por tal modo solapou a.s

bases mesmas em qne se assentavam

ãs instituições sociaes, que represei-

tentes de vários credos suppõe-se

todos ser sens enviados, para conti-

roomei estes veneraveis monumentos
da°verdade, para que elles me fizessem
saber si o Santo Pontífice que nos

preside é verdadeiramente o suecessor
de S. P'-dro, o Vigário de Jesus Chrw-
to, o infallivel doutor da Egreja.

Para résèlvér esta grave questão
vi-me obrigado a ignorar o estado
actual das cousas, e transportar-me

pelo pensamento, com o facho do
Evangelho na mão,para os tempos em

que nâo existiam uem ultramonta-
nismo nem galicanisino, e era que a
Égíeja tinha por d mtores S. Paulo,-
S." Pedro, S. Jacques e S. Juão, aos

quaes ninguém pode recusar a auto-
ridiide divina, sem pôr era duvida o

que nos ensina a santa Bíblia, que
tenho debaixo dos olhos, e que o Con-
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cilio de Tren to proclamou ; a regra
da fé e da moral.

Abri eu, pois, estas paginas sagra-
das; pois bem, ousarei dizel-o'? nada
achei que de perto ou de longe sane-
cione a opinião dos ultramontanos.
E' maior ainda a minha surpresa,
quando vejo que nos tempos após-
tolicos nunca se tratou de ura papa
suecessor de S. Pedro e vigário de
Jesus Christo, como não se tratou
de Mahomet que não existia ainda.

Vós, Monsenhor Manjng, direis que
_^blasphemo ; e vós, Monsenhor Pie,

Jpkwdireis que estou louco. Pois bem,
tendo lido por inteiro o Novo Testa-
mento, declaro deante de Deus e com
a mão estendida para o grande cru-
cifixo,que não pude achar vestígio do
Papado, tal como elle existe.

Não me recuseis vossa attenção,
meus veneraveis irmãos, e com vossos
murmúrios e vossas interrupções não
deis razão aquelles qne, como o padre
Jacyntho, pretendem que este Con-
cilio não é livre, porque vossos votos
vos foram previamente impostos.

Si a cousa assim fosse, esta au-
gusta assembléa, para a qual estão
dirigidos o.s olhos do mundo inteiro,
calaria no maior descrédito.

Si quereis que esta assemblòa seja
realmente grande, devemos ficar li-
vres.

Agradeço a Sua Excellencia Mon-
senhor Dupanloup o signal de apprO-
vação que rae faz com a cabeça. Isto
anima-me, e eu continuo

Lendo pois, as Santas Escriptura,?
com toda a attenção de que me tornou
capaz o Senhor, não encontro um só
capitulo, o mais pequeno versículo,uo
qual Jesus dê a S. Pedro a dominação
sobre os apóstolos, seus collabora-
dores.

_ Si Simão, filho de .Tonas, tivesse
sido o que hoje acreditamos que é Sua
Santidade Pio IX, seria ettranho que
Jesus não tivesse dito aos apóstolos ;
« Quando eu tiver subido para meu
Pae, deveis todos obdecer a Simão
Pedro, da mesma sorte que agora
obedeceis a mim ; eu o instituo meu
Vigário sobre a terra ». Não somente
o Christo se cala sobre tal questão,mas ainda elle pensa tão pouco em
dar um chefe á Egreja, que, quando
promette thronos a seus apóstolos
para julgar as doze tribus de Israel
(S. Math. Cap. XIX, v. 28), elle
lhes promette doze, um para cada
um, e não lhes diz que entre esses
thronos um será mais elevado e
pertencerá a Pedro. Indubitavelmen-
te, si^ tal tivesse sido sua intenção,
tel-a-ia dito. Que devemos pensarde seu silencio ? A lógica nos conduz
a concluir que o Christo não quizcollocar Pedro á frente do Collegio
apostólico.

Quando o Christo enviou os após-
tolos a conquistar o mundo, a todos
deu egualmente o poder de ligar e
de desligar, o a todos também pro-metteu a assistência do Espirito
Santo. Permitti-me, pois, repetir : si
elle tivesse querido fazer de Pedro
seu Vigário, ter-lhe-ia dado o com-
mando supremo de seu exercito es-
piritual.

O Christo, diz a Santa Escritura,
prohibio a Pedro e a seus coílp.gas
de reinarem, ou de exercerem uma
soberania, ou de terem autoridade
sobre os fieis, como o fazem os
reisados Gentios. (Luc. 22, 25, 26).
Si S Pedro tivesse sido escolhido
Papa, Jesus não teria dito isto,
porque, segundo nossa tradição, o
Papado tem em suas mãos' duas
espadas, symbolos do poder espi ri-
tual e temporal.

Uma cousa ha que muito me sor-
pr_hendeu. Nella reiiectindo, disse
commigo mesmo : si Pedro tivesse
sido escolhido Papa, ter-se-iam per-mittido seus collegas envial-o com
S. João a Sainaria, para ahi annun-
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ciarem o Evangelho do dlho de Deus ?
(Actos, Cap. Vlí, v. lp.

(jue pensarieis vós, Veneraveis
Irmãos, si neste momento nos per-mittissenios enviar Sua Sautidade
Pio IX e Monsenhor Plantier ao Pa-
triarchu de Constántiiiopla para em-
penhal-o a dar lim ao scisina do
Oriente

Mas eis aqui um facto mais im
portanto. Um Concilio ecumênico
reune-se em Jerusalém para decidir
questões que dividiam Os lieis. Si
>S. Pedro tivesse sido Papa, quem
teria devido convocar este Concilio ?
Evidentemente S. Pedro. Quem o
teria presidido.? S. Pedro ou seu
legado. Quem teria redigido e pro
mulgado os Cânones '? S. Pedro. Pois
bem, nada disto teve logar ; nosso
apóstolo assistiu ao Concilio como
os outros, mas não foi elle quem
resumiu a discussão, porém «S. Jac-
que.s ; e, quando os decretos do Con-
cilio foram promulgados, foram-n'q
em nome dos apóstolos, tios anciãos
e dos irmãos (Actos, Cap. XV).

Será esta a pratica da nossa
Egreja 1-

Quanto mais eu examino oh ! ve-
neraveis Irmãos, tanto mais me con-
venço de que nas Santas Escripturás
o íilho de Jonas não parece ser o
chefe. E, emquanto nós en unamos
que a Egreja está edifieada sobre
Pedro, S. Paulo, de cuja autoridade
não se po le duvidar, diz em sua Epis-
tola aos Ephesios (Cap. II, v. 20) :
't que ella está edifieada sobre o fun-
(lamento dos apóstolos e dos pro-
phetas, e que o próprio Jasus é a sua
pedra angular. »

Este mesmo apóstolo crê tão pouco
na supremacia de S. Pedro, que aber-
tamento censura aquelles que dizem ;
« Nós somos (discípulos) de Paulo ;
nós somos d'Apollo. Corinth'. I, v. 12).
da mesma sorte que censuraria aquel-
les que dissessem ; « Nós somos de Pe-
dro. » Si este ultimo apóstolo tivesse
sido o Vigário de Christo, S. Paulo
não teria censurado cora tanta vehe-
mencia aquelles qne pertenciam a seu
collega.

O mesmo Paulo, enumerando as di-
versas dignidades da Egreja, men-
ciona : o.s Apóstolos, os Prophetas, os
Evangelistas, os Doutores e os Pas-
tores.

Será crivei, nu us Veneraveis Ir-
mãos, queS. Paulo, o grande apóstolo
dos Gentios, tivesse esquecido a pri-
meira destas dignidades — o Papado,
si o Papado fosse tle instituição di-
viua 1 Tal esquecimento seria tão im-
possível como seria o de um historio-
grajiho do Concilio actual esqüe-
cendo-se de. mencionar Sua Santidade
Pio IX.

(Varias vozes : Silencio^ herético,
silencio!)

Àcalmaé-vos, Veneraveis Irmãos,
ainda não acabei, lmpedindo-me de
continuar, pro varieis ao inundo que
estaes dispostos a cominetter uma in-
justiça, fechando a bocea ao mais pe-
queno m-unbro desta assembléa. Eu
continuo pois.

O apóstolo Paulo em uma de suas
Epístolas dirigidas ás diversas Egre-
jas, não faz menção da primazia de
Pedro. St esta primazia existisse ; si
em uma palavra, a Egreja já tivesse
em seu seio um chefe supremo, infil-
1 iyei era seus ensinos, teria podido o
grande apóstolo tios Gentios esque-
cer-se de fali ar delle •? Que digo eu ?
E' muito provável que tivesse es-
cripto uma longa Epístola a tal res-
peito. Nesta epocha em que o edificio
dá doutrina christã foi erigido, teria
elle podido olvidar-.se, durante esta
ereCção, da chave da abobada '!

Pois bem, a menos que se não diga
ter sido eretica a Egreja dos Após-
tolos, o que nenhum de vós quereria
nem ousaria dizer, somos obrigados
a confessar que nunca a Egreja foi

j mais heila, mais pura e mais santa
' do que nos tempos em que não havia

Papa. [Não é verdade, não ê ver-
dade!)

Que Monsenhor de Lavai não diga
não. Si algum dentre vós, meus Ve-
neraveis Irmãos, ousa pensar que á
Egreja que hoje tem um Papa á sua
frente é mais firme na fé. mais pura
na moralidade do que-a Egreja Após-
toliea, diga o abertamente deante do
mundo, pois que este recinto é uni
centro de onde nossas palavras voam
de um pólo a outro.

[Continua)
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Tem a Federação oecupado-se, todas
as sextas-feitas, cora o estudo segui-
do dos pontos mais controvertidos dò
Livro dos Espíritos, apresentai) tio-se
entretanto mais geral a opinião que
favoneia as doutrinas exaradas na
referida obra.

O interesse offereeido por tal es-
tudo, além de outros resultados,
traz o de gravar theorias e dou-
trinas que não devem ser desço-
nhecidas pelos que 

'se abalançam á
tarefa ingente da propaganda.

Uma ou outra vez tem sido este
estudo interrompido pelo de quês-
toes que urgem ser resolvidas. Assim
é que, nas ultimas sessões, tem a
attenção geral se preobcupado com
o projecto do Sr. Papus, membro
proeminente da Commissão de Pro-
paganda, nomeada no ultimo Con-
gresso Internacional Spirita.

Pretende aquelle eminente con-
frade federar todos os jornaes do
mundo sob uma orgauisaeão que,
mantendo a autonomia de cada um,
perra itta-lhes entretanto contar com
todos os outros, quando injustamente
atacados.

Não soou bem aos ouvidos da
maioria dos oradores que se pro-
nunciaram a expressão ataque, tão
explicitamente exarada no terceiro
dos fins a que se propõe a federação
da imprensa. Julgaram todos que
as condições de regeneração que o
spiritismo prepara para a humani-
dade são de todo incompatíveis com
a hypothese de ataque partido^ da
imprensa spirita, quando mesmo em
deléza própria.

Outra cousa que tainbem não teve
o assenso das opiniões emittidas foi
o Tribunal arbitrai, cujos fins não
ficaram positivamente elucidados.
Um dos preopinantes chegou mesmo
a negar qualquer vantagem, que
possa porventura provir de federar-se
a imprensa spirita, julgando que
cada qual está muito bem can a
própria independência. Para que
federar-.sé ? perguntou ; pois a fra-
terríidade que reina em toda im-
prensa spirita precisa de mais in-
centivos? Será para que chegue a
todos a noticia tia marcha do spiri-
tismo nas outras partes ? Mas não
bastará, para isso, a permuta uni- ;
versai que entre si fazem todos os j
periódicos spiritas '!

Neste tora con eu a discussão,
que ainda está na ordem dos de-
bates. E' de presumir que as vozes
esclarecidas de alguns confrades que
se tem alheiado ultimamente destas
questões de interesse geral, venham
ill o minar as posteriores discussões,
para que ;i resolução definitiva só
seja tomada de accordo com a jus-
tiça e com as verdades eternas.

Ag&gtaraçüft

Le-se no Light de 10 do Maio ;
A Viscondessa Maidstone escreve-

nos (Pall Mall Gazette) o que se segue
relativamente a uma oc.eurreneia qnese deo no dia da ultima" represen-
tação no Westimnster Town Hall do
« Sophocles » de Antigoiio, na qualxMxidstone representou o principal
papel.

« Ao sahir do meu camarim de
vestir, vi; o Sr. H. em pé encostado
k parede fronteira á porta do mesmo
camarim. Dirigi-me -a elle, esten-
dendo-lhe a mão, e disse-lhe : Sinto
muito prazer em vel-o aqui. Elle
não me respondeu, fez-me um mo-
vimento de cabeça e retirou-se. Co-
nhecendo a sua esquesitice, e não
podendo duvidar que fosse elle, disse
comigo mesma; Que esquisitão ! Em
seguida corri para os bastidores e
não pensei mais nisso.

« No dia seguinte, já me não lein-
brava do facto, quando um amigo
que me visitava, no correr da con-
versação, me disse : Deveis ter sen-
tido muito a morte do pobre H. ?
« Como ? estaes enganado, eu o vi,
fallei-lhe a noite passada no thea-
tro » repliquei eu « Pois eu lhe
aíhruio, foi a resposta, que elle
morreu quinta feira (véspera da re-
presentação) e que foi enterrado ua
manhã seguinte ».

O facto « acerescenta Lridy Muid--
jstone » de ser o Antigono baseado
nas crenças solemnes da sepultura
torna os factos curiosamente signi-
ficativos.

Uiaasi aaiaaii fes tação

Era no tempo em que o silvo agudo
da locomotiva não tinha ainda echoa-
do pelas nossas mattas virgens— no
tempo em que o nosso principal pro-dueto, o café, descia das longínquas
fazendas do interior de Miuas-Geraes
em costas de animaesT divididos em
lotes de sete bestas, tocados por ames-
trados tropeiros, que descarnavam
pelas serranias suas trovas de amor
e saudades, fallando de vez em
quando á madrinha da tropa que,enfeitada de reluzente cabeção cir-
condado de campainhas, rompia na
frente a marcha a passo até o pousoou rancho onde deviam pernoitar.

A tropa, que segundo a capaci-
dade ou colheita do fazendeiro se
compunha de ura ou mais lotes,
era sempre dirigida por um capataz
ou arrieiro que, seguindo a mesma,
era o portador das ordens e da
correspondência, trazendo o dinheiro
para o.s gastos da ida e da volta ;e não era raro que, vindo mon-
tado, ora se distanciasse para adian-
te para regular o pouso e outras
necessidades, ora se atrazasse nos
ajustes de contas ou outros negócios.

Por aquelles caminhos abertos á
enxada e accidentados, por entre
campos, valles e montanhas, alem
dos ranchos apropriados para a
pousada, havia ferreiros que em
casas toscas, quasi sempre um poucodesviadas da estrada real, suppriam
as tropas de ferragens e outros acces-
sorios, e ahi viviam isolados com.
as suas familias e cultivando as
mais das vezes algum pequeno sitio,
donde tiravam o necessário para a
subsistência

Um delles, acreditado pelo seu tra-
bi lho e bem quisto pelo sua probi-
dade, de muita freguezia pela bos-
pitalidade que dispensava aos tro-
peiros e bom pasto ciue tinha em
seu sitio, fdvictima da varíola que
em certa época por ali passou, e
levou comsigo toda a familia nu-
merosa e aprendizes, que foram de-
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sencarnado uns atraz dos outros, a

ponto de em um mez não ficar da :
ofllcina sinão a casa abandonada
cora as ferramentas e fornos, a.s i

portas e janellas escancaradas pelo j
terror qnn 

'inspira essa moléstia, e
cruzes pretas por fora da casa, as-
signalando aos transeuni.es o logar
onde jaziam os sons corpos.

Mezes eram já passados depois
dessa catastrophe, sem que ninguém
se lembrasse de substituir aquelle
bom ferreiro, e a casa abandonada
desfazia-se era minas e cercava-se
de matto que crescia junto á porta,
quando um capataz de uma tropa
de nome l/.idoro, da fazenda de um
forte fazendeiro e padrinho do inalo
que nos conta esse facto, e que db
próprio capataz o ouvi'), sendo conrir-
mado pelos demais tropeiros —tendo-
se atrazado por qualquer motivo da
sua tropa, e tendo de passar alta
nonte por esse lugar, onde fora a
officina, ao approximar-se ouvia de
longe o bater do malho sobre o
ferro incandescente — aquelle tçin tan
tan tan característico de uma fer-
rária —, e ínais perto o movimento
cadente do folie em acti\ idade, ali-
mentaiido a fornalha esbrazeada, qne
reàectia pela porta, frestns e j tnellas
escancaradas, a vermelhidão do fogo,
destacando pela sua côr a casa da
floresta no seio da noute escura.

Sorprehendido por aquelle inespe-
rado facto do qual não ouvira fallar;

pensando que alguém ali se es-
tabelecera para continuar aquelle
negocio lucrativo, sem pensar em
cousa alguma, encaminhou-se para a.
casa para reconhecer os novos in-

quilinos, preparando um cigarro de

palha, para o qual ia pedir fogo.

Não deixou de estranhar depois a
negaça que a sua besta, sempre

prompta, lhe fazia ; não querendo
tomar o desvio que o levaria á porta
da officina ; estranhou que ella bu-
fnndo, encolhida, e de orelhas em

pé precisasse da chilena para en-
veiedar para o atai lio ; mas, homem
de coragem, pensando antes em ai-

guina onça que o animal farejasse,
apeiou-se,e resoluto npproxiraou-se da

porta com o cigarro na mão e gri-
tando segíiiido o costume : Ob lá de
casa 1 Rtípetio o chamado ; e, ouvindo
sempre o bater do ferro, o movimento
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Dr. .1. Bezerra de Menezes
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(Continuação)

Oh dous rapazes, filhos do Sr. Patrício,
vieram, interromper o orador, apresentan-
do-se com uma esquisita carga : uma es-
phera de cor parda'', de crês a quatro pai-
mos de diâmetro, atravessada a meio por
uni" pau, cujas extremidades suspendiam
aos hembros os dous moços carregadores.

' Pareceu-me de longe um immenso globo
feito de papelão pardo, que os moços sus-"pendiam 

e transportavam.
0 que é aquillo que trazem seus filhos,

Sr. Patrício?
O bom homem voltou a cabeça e riu.

O Sr. não sabe deveras o que é aquillo?
Tanto não sei que lhe pergunto.
Tem razão, disse, tomatuio-ur serio.

Asxim com» eu ignoro o que nas cidades
qualquer criança conhece, a.-sirn o íillio da
cidade pôde ignorar o que é comesinho
aqui no mal to.

Aquillo, Sr. Leopoldo, é um exú
0 que vem a ser um exú ;

.'.— li' uma abelha qué faz sua habitação
no ar, como o cxuhy, de quo só diffòre
p. Ia maior grandeza.

Ii para que serve?

do folie, vendo o clarão avermelhado
do fo.m que ívfleetia fora da casa,
vendo as fágullias que se escapavam
pela chaminé ainda firme, pensando
que a sim voz era abafada pelo ba-
r.ul-ho, tomou a resolução de entrar
pela casa a dentro, líltrhpassando a
portada em rada, que, como nas egre-
jas, bifurcava-sü para os dous lados.

O que se passou depois elle mesmo
não o soube dizer.

Não appareciMido até o dia seguiu-
te no rancho,onde estava a, sua tropa,
os tropeiros vieram em sua procura,
e pela besta que pastava junto á
uílicma o encontraram açocorudo na
porta cora os olhos eshugalliados e
extaetiços, e nnrn tremor cp.ny.ulso
dilíicil de ser descripto.

Cliámaiido-o repetidas vezes, boi
rifando-lhe o rosto cora a água e
friccionando-lhe o corpo com aguar-
dente, reaniuiarani-iro, e grande foi
o assombro geral, quando (db) lhes
contou o que fu narrado acima, as-
segurandó-lhes o (pu; tinha disto e
ouvido.

A principio suspeitaram da sua
razão, vendo que a casa desfuz'ia-se
ém minas, e que o matto a invadia
por todos os iados ; a muito custo
o levaram para o interior da mesma,
inostrando-lhe os malhos e tenazes
por terra <*' enferrujados, os fornos
apagados e humidos invadidos já
p da hera, e deixando sahii' as lngar-
tixas que fugiam espayòridas ; de-
pois, pelo cooõeito em quo o tinham,
pela sua coragem e seriedade, pela
afiirtnação eloqüente e detalhes que
fazia, começaram a achar a cou-a
possível — (pie poderia muito bem
ter sido assombrado — e um contando
um caso, outro lembrando outro,
abandonaram o iõgar', que continuou
abandonado com as .suas ccuz.es, e
daquélla data em diante mais res-
peitado pelos tropeiros, (pie ao pas-
sarem persignavain-se. orando talvez
tacitamente par aquelles qua juiga-
vam os causadores da tal brincadeira.

Bdeaaíista 5t&vâ$ivc3

- E do Golden Qate de 20 de Abril o
seguinte : "''Yy

A menina Lizzie Plimley, médium

Para o que serve? Serve para se comer,
que o mel da tal abelha é tão saboroso, ou
talvez mais, que o da jandahyra.

No tempo da flor do pau pereira é quenão se pôde com elle; porque o sueco
daquélla dor amarga como seiscentos dia-
bos, e, então, comer o mel feito com ella,
é o mesmo que beber foi de boi.

Mas, como faz a abelha tamanha casa?
Ora, muito simplesmente.

Kseolhe um galho de arvore que tenha a
precisa resistência, barreia-llie a super-
riçie na exten-ão que quer dar á ca™ e,
asentado esse alicerce, começa a construc-
ção.

Todo o niateiial consiste na bos a do boi,
que transforma em teii tão üuivçpmòa da
aranha.

Sobre a supcríic:e do galho barreadò le-
vántaa primeira camada de casu os ou eei-
lulas, de forma cylindrica m}ffs ou menos
regular, da altura de 10 a 12 centímetros
e de capacidade como para conter um grão
do feijão.

Sobro esta primeira ordem de cellulas,
que tem trilhos com muni cantes em todos
os sentidos,corre uni ri can ala tom • como
uma folha de papel paquete, onde deixa
varias portas de penetrai' ras cellulas que
cobrem aquella capa.

Novas cellulas sobro esta camada, nova
capa cobrindo a segunda ordem de cellulas
e assim, de ordem em ordem, de Camada
em camada, enneentrieas todas, chega a
tal abelha a fazer uma casa daquelle ta-
maiiho.

- li o qttê bota nas eell-ulas?
linche-as de toei, logo que tem posto

o ovo no fundo dellas.
O ovo lecund do se desenvolve, nasce o

filhote e não lhe falta o alimento, que é o
mel que o cobre.

Elle vai sugandu-o até coastimil-o, e a
cousa c feita com tanta sabedoria, que ao

para as manifestações .spiritas a.s
mais assombrosas, o de quem já
temos failado acaba de fazer13anrios.

() seu espirito familiar, seu pro-
tector e constante companheiro, ó
uma rapariga Indiana chamada

( Minuie ». O seguinte incidente,
oceorridu coíh ella ba alguns dias,
foí-nos referido pelo próprio pae.

Durante muitos dias a menina
soffria dores atrozes em um dente
canado, <\ como sóe acontecer ás
creanças, ella preferia soarei -as a
extrabil-o. A. menina trabalhava em
família o já se tinha prestado a
manifestações d.; uns, tantos espíritos,
que se haviam utilisado de .-'eu
órgão voccal, quando repeutiüainen-

j ie cabe em profundo somuambulis-
mo e abre a boaçii, como o teria
feito pára uma operação dentaria.
Eireotivamente instantes depois o
dente cariado apparece limpo como
se bãbílissimo dentista o houvesse
extraindo, na mão da menina, qne
de, nada teve consciência até que,
voltando a si, o pae lhe pergun-
tara por t'17. ficou muito admi-
rada de não ene nural-o no
e receio-a de tel-ó eiis-.olídò.

aquelles que attribuein ao diabo os
phenomenos chamados spiritas ; ti-
rando a.s suai conclusões do facto
que se deu ao começar a sessão.

Eis o caso :
Um bom paire, (destes (pie va-

cillam sobre a tal diabólica procedeu-
cia d')é phenomenos spiritas, estu-
dan 1 )-os com recolhiníeiíto e a serio,
mis confüssando-se antes de celebrar
a missa n i dia seguinte) tomou logar
nessa sessão, estando secretamente
munido de unia milagrosa relíquia,

uo pedacinho da Santa

ogar

•iKi^ispisa Sài*!/*. siítísanada

Btalâa (*j

(Continuação)

NT,otiira sessão, dêác.ripta pelo.S:'.
Viceiizo Oavalli, muitos püeuoineiios
se produziram, tae-3 como'.-toques de
mão ihyisiyol, fortes thiirros sobre
a mosa, bonitas luzes, levanta-
mento da mwi, transporte de objectos
etc.

Antes, porém, de ivferil-os, este
seüher entra, em larga e cabida apre
ciação uo sentido de provar á eviden-
cia a errada theoria que sustentara

(*) No numero da «Lux», eorrespÔh-
dente ao mez de Maio, se declara que no
mez de Junho a médium liusapia Pala-
dinn, com a assistência do cav. Chiaia,
de Nápoles, virá a Roma e ahi, na sede
da associação a qual pertence aquella
folha, dará uma série de sessões experi-
mentaes de natureza puramente scienti-
fica, na presença de alguns saldos pro-fessor<:s,quo desejam estudar es pliòho.me-nos p ychicòs.

momento em que o filhote, tem consumido
o mel, i-stá nas condições de formar o novo
enxame, de voar para fazer sua casa.

Emquanto o exú está cheio de trr-l.á ps-
para do desenvolvimento dos óvulos das
abelhas, dizem « Está gordo. » li cil lhe
digo, Si-. Leopoldo, que é um petisco co-
merem-se aquellas canas cheias de em mel
perfumado, viscoso e as vezes assucarado.

A modo que se sente n cheiro e o gostoda flor de que foi distilhdo.
Si é uo tempo da flor do cajueiro, sente-se

o gosto do enjú. Sente-se o da juboticaba,
da laranja, da lima, do eambucá, si é no
tcmj)o dá ilor d^SSus frueteiras.

Quando o exú está cheio ile li bote-:, di-
zem «está magro.D K ninguém tira-os
nesse tempo, que os sertanejos còhliccern
perfeitamente o de u a e de outra evo-
Íução.

Os rapazes gemiam ao peso d i carga, o
que fez o Sr. Patrício exclamar: este está
muito gordo, pois que tanto pesa.Pesa como cha bu, respond ram os
carregadores.

Não tem duvida; è tempo da Ilor jdò
jau dareo, deve estar mimoso.

tini cinco minutos o galho estava sus-
penso pelas duas extremi.fades com rellios
presos aos paus da latádáj e grandes uru-
pernas recebiam as capas recheadas de res-
e.endente mel.

Prove 'á, Sr Leopoldo, para não dizer
qae nunca comeu exú.

Tomei um pedaço do tal mel, que melhor
seria chamar-se doce de bosta de vacca,
repugnando-me leval-o á bocea, mesmo por
causa da bosta.

Notei, porém, que as paredes fabricadas
com aquella substancia eram tão dclgidns
que chegavam a ser transparentes; o que
denunciava uma dyuamisaç.ão inlinitesi-
mal do elemento mãe.

Trinquei e sorvi o primeiro bocado e,
asseguro-lhe meu amigo, que os mais de-

contendo
Cru/, ou da O d um na.

Cdlocados na mesa. converteu-se
em breve o local da reunião em um
Oratório : havia um crucifico sobre a
mesa, elabu-ado pelo espirito de John
King, íamiliar da medbim Eiísápia,
com desembaraço e sem dependência
oo demora alguma pela presença do

padre, ao c muari >, tomou o espirito
'.'. collocou-o na mão direita do Sr.
Cavalli. Dep us na prova da escripta
inspiro ii á médium a tomar a íriãò em

que estava seguro o crucifixo,e o col-
locou .-.obre a folha de papel prepara-
do para as experiências psycograpbi-
cas, e entre a folha dobrada viu se
escrever com o misterioso lápis da
chiinbò em grandes letras entrelaça-
das as palavras 

-.Caro Cavalli.
I.-to deu-se em plena luz e á vista

de todos.
O padre começou logo a recitar

um rosário de orações, mas o espirito
bmge de enfadar-se pro ügalisava ca-
riciás e repetidos signaes da cruz ao

padre. Segiiiran^se varias pergun-
ias dirigidas pelo padre a J. King e
a evocação do espirito da mãe do
sacerdote, que app ireceu.e responde í
sátisfiictoriaínénte a cousas relativas
á própria familia;

Finalmente o Pidre compromet-
teu-se a suffrágar a alma dos seus
mortos e a orar por J. King, familia-
rizando-se assim cora o mun Iodos
desencarnados, üs factos mais nota-
veis, que deram-s : depois, são enu-
morados pela seguinte ordem :

1.° Uma bacia contendo argilla
plástica, pesando 5 a (5 kilos, foi
transportada de uma cadeira proxi-
ma á médium Eusapiá, para o meio
da mesa, passando sobre as mãos
dos assistentes, que firmavam cadeia.

Deu-se isto na obscuridade.
2° A mesma cadeira veio por ci

licádos doces, feitos pelas freiras de Iguá-
rassú não se avantajam, npezar da fama
mereci Ia de serem os mais bem fabricadas
do Norte, uo producto da mysteriosa scien-
cia daquélla abellha.

\unca vi co
i

asa mais dei içada no gc-
néro '

lira um doce aromitisaUn com a essência
da flor de que fora phillrado, como dissera
Com toda a razáo o Sr. Patrício.

Tive uma idéa, recordando me dos meus
estudo- de medicina, aquelle m l no tem-
po.dí dordo pereiro, deve ser o mais agra-
divel fòbrifúgj que se poss-i imaginar.

Nestes mvsteres a arte da abelha supera
em muito a arte do homem.

O xarope feito por ella deve ser um pri-
mor comparadpeõm o que manipulam os
nosso?: pliarmaceúticos.

Partéi-má de comer exu e disse ao meu
íiospede : —Tudo o que me tem offerecido
ó excellente; mas este mel não tem rival ;
é uma especialidade, pode-se chamar doce
de flores.

li' para o Sr. ver qne o sertaeijo tam-
bem tem -nas preciosidades!,\h! meu amigo, tudo o que tenho en-
contrado no sertão pode ser clnmado pre-
(dosidade, desde os usos e costumes sim-
pies e naturaes até a qualidade das sub-
Stancias nlimentares.

Diga-me, porém, Sr. Patrício, como se
colhe o exú ?

Kneilme.ute.
A lib.elhá morde a gente Cumo cão dam-

nado; o por isso é preciso precaução, por-
que a ferroad.i, além de doer muito, in-
üamroa.

Paz-se fogo de bosta debaixo da arvore,
de modo qua a fumaça vá direita ao exú, e
tanto que a.s abelhas vêem a casa envol-
vida riaquelianuvem de fumaça, desertam
delliis,e fazem rolo em um ramo distante.

Abandonada a casa, nós tomannd-a.
(Coutiaúa)
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collocar-se sobre a mesa, pondo-se
precisamente sobrea bacia- '

3.° Um despertador pendurado
há.parede,''por delraz e ao alto dá
médium; sentada c sempre segura, -
veio, movendo se por si, collòcar-se
sobre a-cadeira, que já tinha vindo
para cima da mesa.

4^° Muitas chamas foram vistas
vagando no ar em zig-zag, e também
aos pares perseguindo-se como hur-
boletas de fogo. As mesmas colloca-.
ram-se sobre o mosfradoí do relógio
mas não iliuminaram de modo que
se pudessem ver as horas.

5.° Para se tirar uma prova de
que estavam presentes dous espíritos,
J. King e um espirito evocado,pedio-
seeobteve-se que ambos executassem
ao mesmo tempo uma marcha mil tar,
sendo tocado um levemente sobre; a
mesa e o outro fortemente sobre uma
porta fechada.

(5.° Obteve-se a impressão de uma
mão na argilla. Essa mão modelada
no gesso tinha osdedos tão dèlga.dos
que pareciam de esqueleto.

7.° A chave de uma porta foi le-
vtida da fechadura para cima da
mesa, como de costume sem tocar
em ninguém, mas fazendo ouvir o
rumor da sua vinda.

8." Uma chave foi tirada, da algi-
beira de unia pessoa sentada som que
esta percebesse, e veio arremessar-se
no meio da sala sempre som tocar
em ninguém, estandò-se ho escuro.

9.° Ao Sr. Ciolfi foi imprevista-
mente tirada uma nota de 5 liras
que estava em unia carteira ua sua
algibeira, sem que ninguém sou-
besse. O Espirito por meio da typtolo-
gia declarou que podia re.stituil-a,
mas não queria, porque devia ser
dada de esmilla aos pobres. E le-
vantada a sessão, já na claridade,
vio se formar-se e apparecer, sobre
um papel collocado n'um prato dis-
tante de todos e da médium, a pa-
lavra — Esmola.

10. A mesma médium indicou que
atraz da porta de ura aposento con-
tiguo, próximo á parede, estava-se
escrevendo... qne já estava escripto ;
e indo-se verificar, encontraram-se no
logar designado os costumados ura-
Bascos grosseiros ou hleroglyphos
feitos com plunibagina.

(Continua)

lIEIliilM
Factos inexplicáveis

Cantarolando um trecho da Semi-
ramis, que me deliciava, quando ou-
via cantal-o divinamente, ti Candiani
ea Stoltz, escovava eu a fatiota de
gala com que pretendia sahir de tarde,

quando inespera d a men te appareceu-
me meu amigo»Bento P. de Moraes.
Recebi-o com júbilo, mas estranhei
aquella espécie do apparição em dia
feriado, porque nos dias de repouso
era habito do Bento ficar no seio da
familia a ralhar todo o santo dia
com os filhos e com a esposa, louvado
seja Deus.

Que brisa te trouxe hoje por
aqui ? inquiri.

Venho almoçar comtigo e sigo
a consultar o cartomante.

Imagine-se que alarido fiz eu a
troçar o Bento. Nossas relações esta-
riam a ponto de romper-se, si eu atf-

gumentasse com elle. Accedi a seu
empenho, de que o acompanhasse, e
verificasse pessoalmente, mas pre-

veni-o logo de que não me quizesso
mal, si eu me risse muito. Acceitou.

O Bento estava convicto de que eu
não havia- de rir, e en já saboreava
de antemão sua necedado.

Cotnprehende-se que eu não fazia
sacrifício.., porque nos dias fenáYjps.os
rapazes estimam os motivos dedi---
tração, e'eu ia convicto de que muito
havia de rir da ingenuidade do meu
amigo e da espettèza do cartomante.

Entrámos ua rua do Cotovelo, e

paramos em frente a uma casa. que
na apparenoia lembrava o sofá de
Bucage— mais um motivo para t ro-
car o Bento. Com certeza nós cor-
ia vamos as relações, eu já o previa;
Desde que um indivíduo toma um
caso a serio e um outro começa a ser-
rotal-o com o intolerável serrote do
ridículo, nada mais se pódc esperai' ;
estão as relações corta'Ias.

Entrámos. O meu amigo coube-
codor como era. daquelie fcugiiriò, pre-
voniu-me logo de qüu nm degrau .Ia
escada era um precipício provável
de distrahidos —estava despregado

E' caso de crer que as sorbrozns se
aninham em miseráveis r-sr.ondrijos.
Não nasceu o í édernptor dos homens
em um preso pe ?

Penetrámos em umi miserável sa-
linha que me provocava os mais ex-
druxulos commentarios.

Uni moco de pbysionomia desagra-
davel assomem á porta du interior,des-
viahdo um rèposteifp pouco asseiado,
de chita. Depois de cumprimentar
com uin sorriso, convidou o meu ami-
go a internar-se. Fiquei só. Prova-
velmènte, rnminei eu, devo esttu- em
presença de bruxas e íobishoinèhs iu-
visíveis; as casas dessas entidades in-
falhadas pelo diabo devem ser assim".

Finalmente depois de alguns mi-
nutos, surgiu o meu Bento, o logo
o cartomante.

Consulta o homem para con-
venceres-te, anda, disso o Bento.

Tem revelações secretas t1 juer
entrar '• disse o feio cartomante.

Não, é preciso, respondi, sou
celibatario, honesto em meus ne-
gocios e fidelissimo com as raras
jovens que me a ceei tam a corto.

Pode estender suas cartas e ir
explicando emblemas como o mais
d es asso mb rado iconologo.

Obedecendo, o cartomante baralhou
as cartas, fez-me partir, e depois de
fazer-me escolher o lado que devia,
ficár-me fronteiro estendeu-as com
certo methoio.

Começou a fazer algumas revela-
ções vagas o genéricas, e já eu
pensava em que minhas relações
com o Bento iam ser estremecidas,
pois que, preparava-me a discutir
com elle uo terreno do ridículo.

Bem depressa, porém, minha estu-
pefaCcãd começou a desenvolver-se :
um facto só conhecido por mim, no
Rio de Janeiro, foi revelado com todas
as cireumstancias. Era nada mais
nem menos uma currespondeucia se-
crefa entre mim e um sócio meu que,
de passeio no Porto, tratava do um
casamento de conveniência.

Ve.jO que o amigo anda com um
1 namoro, disse elle, depois de ter-lhe

eu respondido sempre que suas rève-
láções eram vagas.

Isso áind t é vago,só errou em um

pomo ; é que em vez de um, ando
eom muitos, disse eu.

Mas este é serio. Ha aqui uma
terceira pe soa que se correspoude
com o amigo, intervindo com muito
interesse. Entre o amigo e a moca ha
agitas.

Terminada esta discussão leu "ainda
as cartas e aceresceutou : Este con-
sorció não so effectuà. 

'Nem 
o amigo

nem a moça acceitain ;i proposta.
Como se explica este facto ?
O acaso, dirão os (pie tudo pre-

tendem explicar. O acaso é a porta
larga.

Assim terminou este episódio a

que não liguei importância, até que
outros factos vieram despertar-me a
attenção'

E' o caso que, queixando -me a ai-
guem, depois de muitos annos deste
facto, de certo padecimento, essa pes-
soa me aconselhou qne fosse cônsul-
tar certo mediam que o lia via curado
de egual padecimento. Ora, quem
soffre procura ailivio sem discutir si
este lhe vem ou não de profissional',
e portanto en obdeçi institictivá-
mente.

Depois que o médium me entregou
o diagnostico e-efinto, o qual estava
de perfeito accordo com o meu pade-
cimento, consultei-o sobre moléstia
de pessoa de familia.

0 médium inquiriu dá residência e
nome da pessoa.

Satisfeito este ponto, elle conceir-
trou-se, e esperou uns tres ou qnatro
minutos. Depois cmn um perceptível
sobresalto, como si obedecesse a uma
suggestão, tomou o lápis, escreveu e
leu em seguida o que escrevera, assim
resumido :

— Esta irmã soffre da espinha dor-
sal. Ella suppõr-que a sede de .seus
padecimentos é nó coração em con-
seqüência de fortes palpitações que
sente periodicamente, porém essas
palpitações são provenientes cia mes-
ma moléstia.

Eu encarei o homem estupefacto I
Effec ti vãmente tis palpitações e as sus-
peitas diagnosticadas eram reaes.

Não pára nisto, porém, o maravi-
lhoso .. 1'/ bt m conhecida a fama dos
factos pasmosos quê se produziam
com o-denominado euramloiro Eduár-
do Marins. Pois-bem, querendo con-
vencer-me de que o Spiritismo é uma
realidade, amigos mous mo exorta-
ram a ir visitar o Eduardo.\'

Fui. Appaientava um arraial em
grande gala, o atrio da casa do ora-
culo. Era tal o accuniuh de povo que
o Eduardo resolvera distribuir car-
toes numerados.

Immisnii-me por cnire aquelle po-
viléo a prescimtar a sinceridade do
médium. Havia tanta sinceridade,
real ou appaíéhté nos eun.-mltantes,"
quando o médium os iuque.ria sobre
pariicülariiles de suas respectivas
individualidades que: eu formulei, em
vista de taes marvilhas,este dilemina:
Ou isto é verídico ou estes comulian-
tes são artistas excellentemenie en-
saiados para uma farça ridícula.

Regressando em companhia d-j um
grúpoi cada individifo exp,unha uma
enfiada do factos inexplicáveis.

Eu, entretanto, incrédulo como
Thomé, duvidada de tudo, suspeitava
de todos. Uns pareciam-me yelhácos,
outros davam-me ares de néscios.

Intentei segunda visita ; a romaria
era agradável e eu sou absoluta-
inente inclinado a estudar.

Ainda desta vez minha curiosidade
não foi satisfeita : mais casos mara-v
vilhosos, pasmosos, inexplicáveis,
próVocadores de acurados estudos.
Ainda e sempre a duvida, ti suspeita.
Para que de uma esperieneia resulte
êxito incontestável são precisas todas
as precauções o lançar mão de todos
os meios. ;,5 '5

Si Láyoisier não lançasse mão da
balança não teria descoberto o oxi-

gênio. Assim eu, afim de conseguir
meu estudo, resolvi levar á experien-
cia pessoa de minha plena confiança.
Consegui obter, por intermédio de um
antigo, conferência particular iríde-

pendente daquella massa de romeiros.
Fomos introduzidos em gabinete es-

peciál e começou o médium este dia-
logo :

V. Ex. já notou um signal que
tem immediatamente acima de seu

joelho esquerdo ?
Não, senhor, porque não é exac.to.
Lv exacto, garanto-lhe. Quando

for d'áqui, V. Ex. queira observar.
Descreveu então o signal : fôrma,

dimensões e Cor:
Descreveu depois outros signaes não

contestados com uma precisão mathe-
matica. Depois inquiriu :

Quem disse a V. Ex. que a sede
de sua moléstia é na espinha dorsal,

que V. Ex. suppõe soffrer do coração
em conseqüência de fortes palpitaçõjs
que experimenta ?

Um spirita,que fiz consultar.
Estou a vel-o, estou a vel-o.

Effectivamente é na espinha dorsal o
seu soffrimento.

Acabado este episódio, veio a pes-
soa cônsul tante, acto continuo, veri-
ficar o signal contestado e lá estava
elle, im perceptível pela côr apenas
modificada da cutis, real nas (limem
soes e forma. A que lei deverão ser
attribuidos factos tão estupendos ?

Estudemos. Xfio nos fanatiseinos,
que o fanatismo é precursor de desas-
tres, mas observemos e accnmulemos
factos com methodo e critério.

A verdade está no fim do caminho
que a humanidade percorre muito
lentamente e o camiuhoé longo, mas
não paremos, avante I

Santos Luzes.

V."

A g»iN»x5á&Bii sessfio deste Clesi-
!
I iva tes*á Bogar doánãiigõ €» «ío
I corrente.
i

Typographia do Uhf oi.madou
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São agentes desta folha:

Na cidade de Formosa (Estado de Goyaz),
• Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.*

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benedicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.'

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTENC&O
«a

Btogaanos aos nossos assi-

tgaaaaates 0atisiazeB*eBBB saaas

assigBaataBB-as cobib a isiaioi-

l»revielaele,aflflaa ele poelei*aaaos

regaalaB-izar aaossa esci-ipta.

Os elos Bastados Feelea*aelos

poderão caaviar-Baos saaas ob*-

elens eaaa vale-postal.

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 Dezembro.

AOS NOSSOS l-fãlTOUES

Pee|neno transi orno. coiaio

ha scaaaprc na iaaapB^ensa, faz

cobbb efaae pela pB*ÍBaaeii-a vez,

desde S annos de existência,

saia o presente Baaaanero com

algema atraso : peeliflaaos poi*
i«to descaalpa, esperauelo e|ifle

nunca mais tal saacceela.

Assistência aos Necessitados

Rendamos graças aos céus : a dou-
trina regeneradora que tem por mis-
são transformar a humanidade em
uma única familia, ligada pelos mais
estreitos laços de affecto, e que ha
bem sete annos não cessamos de, sem
descanço, propagar, jâ começa a pro-
duzir fructos dulçorosos 1

Ora, é por estes que se conhece a ar-
vore productora : sejam pois, todos

juizes si ella é boa ou má.
Um destes fructos é a Assistência

aos necessitados, instituição levantada
pelo esforço de alguns spiritas, mas
sustentada e mantida por quantos
procuram oceasião de satisfazer aos
impulsos da caridade.

Quer isto dizer que, embora seus
instituidores corno spiritas tivessem
sido levados pelas injuneções de suas
doutrinas, não pretenderam nem qui-
zerara crear uma instituição que per-
tenceess propriamente a este credo :
com etTeito, a caridade, virtude su-
blime, não se aninha somente nos co-
rações de crentes ; egualtnente quem
delia necessita, tanto pude ser ehris-
tão, corno judeu, mahometano, ou
atheu.

A Assistência tem por fim auxiliar
todos aquelles que uma sorte adversa
curva ao duro peso da necessidade ;
ella vae procurar os que, tendo já as
forças esgotadas pela edade ou pela
enfermidade, desfallece á mingua de
recursos; ella corre ao albergue das
pobres viuvas, cujo trabalho mal re-
tribuidoé insuíficiente para calmar a
fome dos orphãosinhos que as cercam,
e cujo coração ora se confrauge de'dor
ora estala de desespero ao ver ós seus
esforços incessantes, o seu trabalho
sem tréguas, impotentes para aba-
farem as queixas dos pobresinhos I

Que será delles si as mãos amigas
não os ampararem na triste estrada

que regam com suas lagrimas,si cora-
ções comp assi vos não se condoeretn de
suas dores ?

Famintos 1 Pobres coitados 1

Qual será a alma christã que po-
dera esquecer o grande "preceito do
Mestre — a caridade — abandonando
aquelles que elle chamou seus predi-
lectos, para os quaes, com os olhos
erguidos a seu Pae, multiplicou os

«i

pães e os peixes ?
Si o grande rabbi, cujo vulto paira

sobre a humanidade, fez dessa vir-
tude o preceito primário, e por assim
dizer único, é que a caridade é a mais

poderosa alavanca do progresso ge-
ral, é o coroainento da grande evolu-

ção social que se deve completar pela
fraternidade, formando então todos os
homens urna si*) familia.

Pois bem, levantando os desfalle-
cidos, auxiliando os esfomeados, co-

brindo os nús, pretende á Ássitencia
estar .só cumprindo o primeiro dever.

Cada um de seus membros, trans-
formando-se em mendigo voluntário,
estende a mão ao proletária.ou ao
abastado, e recolhe-a logo, escon-
dendo, sem ver, o obolo da cari-
dade ; muitas gottas firmam ura
oceano : a dádiva pequena encontra
seu multiplicador na boa vontade
com tvique é offer.tad.al — é que o obolo
da viuva satisfaz tanto quanto as
offeràndas da vaidade.'

Más, si a mão se recolhe vasia,

porque corações ainda não abran-

dados aos suaveí sentimentos cari-
dosos teimam em não vel-a, nem por
isso fella se ocetílta '-despeitada :
erguè.*se mais adeante -para , conti-
nuarSa tarefa de mendigar, para os

què-Wm fome. -, k
Ef'o» fadario sem termo dos ínem-

b ros idaAssistên cia.
Quantos lançarem 

* 
os olhos" por

estas linhas, si alguma vez na vida

já enfrentaram com a esquálida figura
da necessidade, não deixarão, es-
tamos certos, de concorrer pessoal-
mente e por seus amigos para a obra
meritoria de que se fez campeão a
Assistência aos Necessitados.

Ella está com suas muitas mãos
estendidas.

Que as recolha sem as poder fe-
char 1

Beaia-llibiliielaelc pensai

(Continuação)

Eu continuo. -
Ne.n nos escriptos de S. Paulo, de

S. João ou de S. Jacques eu descubro
algum vestígio' algum germen do
poder papal. S.-Lucas, o historiador
dos trabalhos apostólicos, guarda si-
lencio sobre este ponto importante.
Por ventura o si-lencio destes santos
homens, cujos escriptos fazem .parte
do çauon das* Escripturas divina-
mente inspiradas, não parece tão las-
timavel, tão impossível e tão indes-
culpavel, no caso de que Pedro ti-
vesse .sido Papa, como si Thiers, es-
erevendo a historia de Bonaparte, ti-
vesse omitlido seu titulo de Impera-
rador ?

Eu vejo um membro desta assem-
bléa que apontando-me com o dedo,
diz : « E' ura bispo scismatico que se
insinuou entre mós sob uma falsa
bandeira. »

Não, não, meus Veneráveis Irmãos,
eu não entrei nesta augusta assem-
bléa como um ladrão, pela janella«
mas sim pela porta como vós todos.

Meu titulo dò bispo -"a isto me deu
direito, assim corno minha conscien-
cia chris,tã obriga-*rne a fallar e a
dizer o que creio seá a verdade. ^

O qne mais me admirou, e o que
aliás pode-se demonstrar, foi o silen-*
cio do próprio S. Pedro. Si este após-
tolo tivesse sido o que proclamaes
que elle foi, isto é, Vigário de Jesus
Christo .sobre a terra, elle ao menos,

-devia sabel-o. Si o sabia como nem
uma só vez procede como Papa ? Teria-
podido fazer acto de Papado no dia do
Pentecostes, quando pregou seu pri-
meiro sermão, e elle não o fez ; no
Concilio de Jerusalém, e elle nãom
fez; em Aniiochia, e elle não o fez.
Também acto de Papado elle não fez
"nas duas Epístolas qne dirigiu á
Egreja. Si Pedro fosse Pa-pa, meus
Veneráveis Irmãos,, podeis imag-inar
um tal,Papaí| /•* \

Resulta, pois, de tudo isto -que si
quereis affirmar .que elle foi Papa,
çlle mesmo não o sabia. Pei-g-unto
agora a qualquer, que tenha cabeça
para pensar e espirito para refiectir,
si est-''s duas*:supposições são pos-
siveis ?

Digo,, portanto* qüd.-eaquanto vi-"- ';:' 4 - *1ffiifà0tè-$i» 
pensou a !

Egreja que nella havia um Papa.
Para afirmar o contrario, é preciso
entregar ás Escripturas ás chammas,
ou ignorai-as completamente.

Mas ouço dizer de todos os lados :
« Pois que ! Não esteve S. Pedro em
Roma? Não foi crucificado com a ca-
beca para baixo ? Não se conhece
nesta cidade eterna os pontos em que
elle ensinou, e os altares em que
disse missa?» Que S. Pedro tivesse
estado em Roma, meus Veneráveis
Irmãos, isto repousa sobre a tra-
dicção ; mas, quando mesmo tivesse
sido bispo de Roma, como de sen epis-
copado podeis concluir sua suprema-
cia? Scaligero, um dos mais eruditos
homens, não hesitou dizer que o epis-
copado de S. Pedro e sua residência
em Roma devem ser collocados entre
a.s legendas ridículas. (Gritos repe-
tidos : Fechae lhe a bocea, fechae-lhe a
bocea; fazei-o descer desta cadeira.) ¦

Meus Veneráveis Irmãos, estou
prompto a ine calar. Porém não vale
mais, em uma assembléa como a
nossa, examinar todas as cr.usas,
assim como aconselha o Apóstolo, e
não adm.it.tir sinão o que for bom ?
Mas, Veneráveis amigos, temos um
Dictador deante do qual todos de-
vemos curvar a cabeça e nos calar,
mesmo Sua Santidade Pio IX. Este
Dictador é a Historia.

A Historia não se assemelha a uma
legenda que se pode deformar como o
oleiro amassa o sen barro : asse me-
lná-se ao diamante que grava not
cristal palavras indeléveis. Até aqui
somente nella tenho-me appoiado, e
não encontro nenhum vestígio do Pa-
pado nos tempos apostólicos : a falta
cabe á Historia e não a mim. Quere-
ri eis talvez pôr-me na posição de um
homem aceusado de mentira ? Fazei-o
si o poderdes.

Ouço dizer á minha direita estas

/ #
Á
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palavras : « Tu és Pedro, e sobre esta
pedra edificaréi minha egreja.» (Mat.
XVI, 18)

Responderei mais tarde a esta ob-
jeção, meus Yeneraveis Irmãos, ínas
antes desejo vos apresentar o resul-
tado de minhas pesquizas históricas.

Não encontrando nos tempos após-
tolicos nenhum vestígio do Papado,
disse a mini mesmo : talvez nos An-
naes da Egreja encontre o que pro-
curo.

Pois bem, digo-o francamente, pro-
curei o Papa nos quatro primeiros
séculos, e não pude encontral-o.

Espero que nenhum dentre vós
porá em duvida a grande autoridade
do santo bispo de Hippona, o grande
e bendito Santo Agostinho. Este pie-
doso doutor, honra e gloria da Egreja
Catholica, foi secretario do Concilio
de Meliva. Nos decretos desta vene-
ra\el assembléa encontram-se estas
significativas palavras : «Todo aquel-
le que appellar para os bispos do ou-
tro lado do mar não será admittido
á communhão por nenhum dos bispos
d'África.»

Logo os bispos d'África reconhe-
ciam tão pouco o.s bispos de Roma,
que puniam com a excommunhão
aquelles que recorressem á sua arl>i-

tragein.
Estes mesmos bispos, por oceasião

do sexto Concilio de Carthago, que
foi celebrado no tempo de Aureliano,
bispo desta cidade escreveram a Ce-
lestino, bispo de Roma, advertindo-o
de que não mais acolhesse as queixas
dos bispos ou dos sacerdotes d?Africa;
a não enviar mais á África Legados
ou Delegados ; e èxhortaram-uo a
não introduzir o orgulho humano na
Egreja.

Que o patriarcha de Roma tem,
desde os primeiros tempos ensaiado
reunir toda a autoridade, é um facto
evidente também que elíe não pos-
s.dià a supremacia qüe lhe attribuem
os ultramontanos. Si a tivesse pos-
suido, os bispos d'Africa e Santo
Agostinho entre elles, teriam ousado
prohibir que se appellásse para seu
tribunal supremo ?

Confesso entretanto que o patriarcha
de Roma oecupava o primeiro lugar.
Uma das leis de Justiniano diz : « Or-
denamos que o santo Papa da velha
Roma seja o primeiro dos bispo.-,, e
que Sua Altesa o Arcebispo de Cons-
tantinonla, esta nova Roma, seja o
segundo.»

— Inclinae-vos pois perante a su-

premacia do Papa— dir-me-eis vós.
Não vos apresseis tanto em assim

concluir, Meus Yeneraveis Irmãos,

porque a lei de Justiniano tem por
titulo : Da ordem das leispatriarchaes.
A classe é uma cousa, o poder da ju-
risdicção é outra.

Por exemplo, si em Florença se
reunisse uma assembléa composta de
todos os bispos do reino, o primeiro
logar seria naturalmente dado ao
Primado de Florença, da mesma sorte

que entre os Orientaes seria dado ao

patriarcha de Constantinppla, e na
Inglaterra ao Arcebispo de Canter-
bury. Mas nem um nem outro poderia
se vangloriar de sua posição pura
exercer unia jurisdicção sobre seus
coliegas.

A importância dos bispos de Roma
não depende de um poder divino, mas
sim da importância da cidade em que
elles tem sua sede. Monsenhor Darboy
não é superior em dignidade ao Arco-
bispo de Avinhão, mas entretanto
Paris dá-lhe uma consideração que
elle não teria, si. em logar de ter
seu palácio nas margens do Sena,
qivesse-o nas do Rhodano. E o que é
verdade na hierarchia religiosa o é
também em matérias civis e políticas
O Prefeito de Florença mais não é

quo umPrefeito como o de Pisa, mas

civil e politicamente elle tem maior
importância.

Disse eu já, que desde os primeiros
séculos aspirava o Patriarcha de
Roma ao governo universal da Egreja.
Desgraçadamente a isto quasi attm-
giu ; mas foi illudido em suas preten-
cOes, porque Theodosio II fez uma, lei,
pela qual declarou que o Patriarcha
de Constantinopla a mesma autori-
dade tinha, que o de Roma.

Os Padres do Concilio de Ctfnlce-
donia collocain us bispos da antiga e
da nova Roma na mesma categoria
em todas as cousas e mesmo nas cou-
sas ecclesiastieas. (Canon 

'28).

0 sexto Concilio de Carthago oro-
hibiu que qualquer bispo tomasse o
titulo de Príncipe dos bispos ou de
bispo soberano.

Quanto a titulo de Bispo Universal
que os Papas se arrog'arain mais
tarde, S. Gregorio 1 (Gregorio o
Grande), pensando que seus sueces-
sores jamais teriam a idéa de touial-0,
escreveu o que segue :

<( Nenhum de meus predecessores
consentiu em carregar este titulo pro-
fatio porque, si um Patriarcha se
arroga o titulo de Universal, o de
Patriarcha soffre com isso um descre-
dito ; resguardem-se, pois, os chris-
tãos de se darem uni titulo que a seus
irmãos traz descrédito. »

Foi a seu eollega de Constantinppla,
que pretendia se fazer Primaz da
Egreja, que ,S. Gregorio escreveu
isto.

ü Papa Pelagio 11 dá a João, bispo
de Constantinopla, que aspirava sc.\-
Soberano Pontífice, o titulo de ímpio
e de 'profano.

Estas autoridades — e eu poderia
citar cem outras — não provarão com
tão evidente luz, como a do sol ao
meio dia, que só muito mais tarde é
que foram os primeiros bispos de
Roma considerados Bispos Unive^aes
e Chefes da Egreja ?

Por outro lado, quem não sabe que
depois de 325, anuo-durante o qual
teve logar o primeiro Concilio ecu-
menico de Constantinopla, entre 11ÜD
bispos que assistiram aos seis primei-
ros Concilies geraes, só houve 19 do
Occidente '!

Quem, portanto, ignora que os Con-
cilios eram convocados pelos impera-
dores, sem que disso informassem ao
bispo de Roma, e muitas vezes con-
trariamente a sua vontade ? Quem
ignora que foi Osius, bispo de Cor-
dova quem presidiu o primeiro Con-
cilio de Nicéa, e que dedigiu os.seus
Cânones ? O mesmo Osius, presidindo
mais tarde o Concilio de Sardica,
delle excluiu o Legado de Júlio I,
bispo de Roma.

Mais não direi, meus Yeneraveis
Irmãos, nesta ordem de idéas ; chego
agora ao grande argumento a que fiz
allusão anteriormente, e que serviu
para estabelecer á Primazia do bispo
de Roma. Por a pedra sobre a qual
está edilicada a Santa Egreja, euteu-
deis que 

'é sobre o apóstolo Pedro.
Si isto fosse verdade, terminada es-
taria a discussão. Mas nossos prede-
cessores — e certamente elles deviam
conhecer a questão — não são de
nossas opiniões.

(Continua)

órgão da Federação'Spirita Brazileira
serão tantos quantos em suas forças
estejam.

r-Kovo age.ste

0 nosso dedicado confrade Joaquim
H. Pereira Dutra é o agente desta
folha na cidade de Formosa em Goyaz.
O interesse que elle toma pela causa

que propagamos garante-nos que seus
esforços em tornar ali conhecido o

E' a elle, pois, que tem de se di-
.igir o.s nossos confrades da Formosa

para tudo o que se referir ao Refor'
mudar.

"65 sv^-yâ-i .."-ia..!» cs.sBiãia.Ba

Transcrevemos do nosso eollega
Constância de Buenos Ayres a seguin-
te, noticia : « Tradusirnas da Pátria
Italiana numero 305 o trecho que
segue : O Spiritimo na Asntria. — O
Spiritismo tem tomado t.al incremento
na Bohemia e na Gallicia qne o go-
verno acreditou seropportuno intervir
e, prender todos quantos se occnpam
desta extranha arte (sic).

u Em Ticui foram presos um medico,
dons negociantes, diversos mocos e
sois mulheres.

« Pouco havia um destes spiritas
tinha posto em sustos toda a popa-
lação.

«. Parte dos habitantes fugiram da
• cidade, não quizerain voltar, sem que

o bispo benzesse as casas dos de que.
segundo diziam os supersticiosos, ha-
viam-se apoderado o.s espirites.»

Até aqui o eollega ; quanto a nós
só diremos que, do qne precede, de-
duzem-se duas cousas : que o Spiri-
tismo toma incremento de dia em dia
em todas as partes, e que a ignoran-
cia e o fanatismo são os únicos que
se oppõem ao seu progresso.

.^«lalso eerlo

Refere o Dr. Victor dAuzon na Ee-
vue des Sciences Psychologiques, illus-
tré, o seguinte facto passado com uma
sua cliente : O Sr. Mass, chefe apo-
sentado da gendarineria, pediu ao Sr.
Bernard G. a quantia de 400 fraucos
emprestados, a qual passado algum
tempo fui restituidá a este, que por
não ter na oceasião o titulo, passou
um recibo ficando de restituir depois
o titulo. Ambos, porém, morreram
sem que a restituição fosse feita.
Então a viuva do Sr. Bernard Gr.,
encontrando nos papeis do marido o
titulo de divida do Sr. Mass exigiu
da viuva deste a respectiva quantia.
Mme. Mass aíürmou que a divida ti-
nha sido paga e proinetteu apresentar
o recibo que tinha em casa. Eutre-
tauto por mais que o procurasse não
achava ; neste Ínterim sonliou uma
noute com sen marido que lhe dizia o
seguinte : « Fica tranquilla ; procura
o recibo na segunda gaveta da com-
moda, pois está em minha carteira,
que cahiu por traz desta gaveta. »
A's duas hoi»as da madrugada Mine.
Mass acordou, conservando perfeita
lembrança do sonho ; e, não uodendo
mais dormir, foi para us aposentos de
sua filha esperar que fosse dia. As
duas foram então ao logar indicado
onde encontraram* a carteira com o
recibo, cuja exhibieão libertou Mme.
Mass de novo pagamento

O Dr. Auzoii diz que este facto pode
não ser uma real apparição do es-
pirito do Sr. Mas-;, porém um pheno-
meno de autosuggestão durante o
sonho. Ora, bem que esta hypothese
seja menos natural do que a primeira
pode-se admittil-a, ficando assim pro-
vado que lia no homem qualquer
cousa capaz de irradiar-se, em dadas
circumstancias, e receber de fora im-
pressões que não são attingidas pelo
eorpo que dorme.

<*r.3pt» fl*er,se vera nica

Recebemos a carta seguinte, a que
damos publicidade com o respectivo
relatório, esperando dos estudiosos,
solicitando mesmo, que sobre taes as-
suraptos façam também suas investi-
gações. Com isto, seguirão o exem-
pio da illustre redacção da Revista
Espirita de Barcelona, que sobre a
primeira, questão já emittiti seu juízo,
e pediu o dos investigadores. Eis a
carta :

« Peço, Sr. rédactor, o ^obséquiode inserir em sua folha o relatório
junto, (pie o grupo Perseverança
determinou enviar ao Centro Spi-
iita. A tardança, porém, das re-
uniões deste fa'„t com que os estudos
do alludjdo grupo só possam chegar
a más horas no conhecimento geral.
Mas, como se tratam de questões que a
todos interessam, supponho que, sub-
mettendo-as por intermédio de sua
folha ao estudo dos confrades, antes
deste ser feito pelo Centro, terei pre-
parado materiaes para que elle possa
melhor firmar juizo.—João Pinto.»

Sr. Presidente e mais membros do
Centro Spirita do Brazil, o grupo
Perseverança de que entre vós sou o
representante, deliberou, em sessão
de 7 do correu;;}, enviar-vos o resul-
tado de seus trabalhos até hoje.

Assim fazendo, elle pretende sub-
metter ao vosso criterioso estudo os
factos novos que se desenrolaram
ante seus olhos, para que os rectifi-
q.ueis,ou os confirmeis, levando-os
neste ultimo caso ao conhecimento de
todos os grupos por intermédio de
seus respectivos delegados.

Tem-se dado apenas quatro traba-
lhos. sendo tres provocados e um
vindo espontaneamente em oceasião,
cuja ordem do dia marcada havia
sido a continuação de um trabalho
que, sem se saber, já estava termi-
nado.

Ema uma das sessões era que se deu
o primeiro trabalho, referia um in-
feliz espirito as melhores condições
em que se acha, quando, arguido
sobre o estado de uma de suas vic-
tiinas,outr'ora o algoz, disse que este,
espirito desprendido também, mas es-
pirito arrependido, tanto se penali-
sara das suas condições que, per-
doando, muito por elle implorara ;
foi desde então que elle, como que
se sentindo satisfeito de lhe fazer
pesar sua mão vingativa, tinha re-
formado seus sentimentos e achava* se
em condições divesas.

Um dos membros do grupo fez
então sentir aos companheiros, que
si era verdade que, mais do que da
prece de estranhos, dependia a ino-
dificação dos sentimentos do espirito
do perdão de sua victima, como re-
soltava da observação commum dos
trabalhos dos grupos, cnntudo não
tinha ainda esta lei tido a saneção
de um espirito superior; entretanto
devêramos por ella nos guiar para
nestes trabalhos provocar antes de
tudo o perdão da victima. A instruc-
ção final que o grupo recebeu foi a
seguinte :

« E' uma lei admirável da miseri-
cordia desse Deus de amor, que vossa
fraca intelligencia não pode conceber,
mas que vosso coração pode sentir.—:
que, logo que n'um <ij a rece o airre-
pendim.ento, e**e sentimento produz
uo outro a saciedade da vingança,
CÒmo bem observas tes uo caso que

V

aerora estudástes. »

I Luiz.
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Na sessão de 16 de Abril, na hora
de receber-se instrucções sobre o tra-
balho a fazer, tivemos a seguinte
communicação :

« Caríssimos irmãos, podeis consi-
derar concluído o vosso primeiro tra-
balho que foi, como bem o compre-
hendestes, mais um trabalho de ob-
ser vação do que de acção.

Por hoje reclamo o concurso de
vossa assistência para ura infeliz que
se debate' em angustias affl.icti.vas>
Si as circurnstancias que precederam
e acompanharam sen fim entre vós,
e as que se deram e deviam seguir
depois, fossem bem meditadas, mesmo
somente sob sua face apparente, para
todos seria uma lição proveitosa ;
para todos os que, enleiados nos in-
teresses e gozos materiaes, não se
lembram de que inesperadamente,
como ao rico do Evangelho, proposto
por Jesus, podem do meio da abnn-
dancia, pedir-lhes sua alma, que a
apresentarão indigente, nua, e quiçá
manchada do lodo da matéria per-
ante seu Deus e seu juiz. »

Em vista desta instrucção, espe-
ramos na hora respectiva o trabalho
annunciado.

Manifestou-se um espirito era per-
turbação, que, havia bem pouco,
tinha se desprendido em conseqüência
de um accidente inesuerado.

Depois de ura longo e vivo dialogo,
com o fim de convencer o espirito
de suas actuaes condições, terminou
este pelo seguinte modo :

«Ter-me-ia enganado! ?... nunca...
mas então, meu Deus, onde estou que
nada reconheço : sombras, percep-
ções tão perturbadas que dilücil-
mente posso ajuntar minhas idéas e
comprehénder bem o que agora sinto I
mas eu vos agradeço, ali vias fces-rae...
e muito ; eu nada vejo, ó verdade,
mas sinto uma calma suave em com-
paração do soffrimento que me tor-
turava ainda ha pouco. Eu sinto um
adormecimento me invadir; deixae-me
entregar a este repouso, embora passa-
geiro. Eu vos agradeço, é a vós que
devo talvez... que, ao despertar depois,
tenha mais lucidez para julgar minha
posição. Adeus.»

OsCAll.

fllllli
Dr. A. Bezerra de Menezes

A CASA 11 AL AS$0!BRBBSAS>A

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)
Acabada a explicação sobre o exú, o Sr.

Patrício volveu á historia começada ; mas
como já o sol se tinha posto e e a lua co-
meçava a pratear os cabeços dos morros,
disse-me o bom do homem : vou armar
aqui minha rede, que deitados conversa-
remos melhor.

Estendidos na deliciosa cama do sertão,
eu era todo ouvidos.

— Passaram os 15 dias concedidos ao
Tenente-coronel para resolver-se fazer o
filho casar com a moça que deshonrara.

O velho pae desta já" estava em ameias por
todo aqueile tempo, pedindo a Deus que
fallasse ao coração de seu duro prirno, para
que não lhe fosse preciso chegar ao extre-
mo, que lhe repugnava mais que a morte-

Nada, porém, demoveu o coração do
Tenente-coronel e o dia fatal chegou, em
que o desolado pae recebesse curta do pri-
mo, dando-lhe satisfação.

Sem dizer palavra sobre o que promedi-
tava, tomou uma garrucha, montou em
um cavallo e dirigiu-se á casa do pae do
moço que o arrastara ao precipício.

AÍi cln-gndo, entrou sem perguntar quem
estava de vigia, e encontrando o dono da
casa sentado a mesa fumando um ca-
chimbo, dirigiu-lhe a palavra.

Vim receber sua resposta, meu primo,
visto que não a quiz mandar a minha
casa.

E' este adormecimento ern que vae
entrar o espirito, depois de horrorosa
perturbação, para vir-lhe então mais
completa lucidez, o facto novo e des-
conhecido pelos membros do grupo,
que elles submettem a vossa apre-
ciação.

€

Havia no Rio de Janeiro, ha bem
pouco tempo, um infeliz que, sentado
dia e noite á janella de sua casa, es-
perava da caridade publica subsistem
cia para si e para sua familia. O que
havia originado tão precária condi-
ção era uma paralysia que o punha á
rnercè dos outros para o cumprimento
das mais vitaes urgências do organis-
mo. Mais triste ainda era sua posi-
ção, porque a moléstia só lhe deixava
produzir sons inarticulados : não fal-
iava. Este homem, porém, havia oc-
cupado uma posição social, que re-
lativamente não era Ínfima.

Este conjuneto de circumstan-
cias merecia de nossa parte estudo
acurado.

Datando de pouco o seu falleci-
mento, designámos entretanto a evo-
cação deste espirito para um de
nossos dias de trabalho, esperando
que o director espiritual de nossos
trabalhos esclarecer-nos-ia sobre a
possibilidade ou não desta manifesta-
ção.

No dia marcado, a instrucção ini-
ciai sobre a ordem do dia versou em
jüdiciosas considerações sobre o or-
g-ulho, origem de todos os erros e
vicios, e sobre suas possíveis conse-
quencias.

O espirito manifestou-se ; e, com
sorpresa nossa, nem sò a sua lucidez
era completa, como ainda elle tinha
clara videncia de uma serie de exis-
tencias anteriores, o que sobremodo o
martyrisava.

Ora, si uma perturbação pouco de-
morada e o conhecimento de passadas
existências são por assim dizer o
prêmio, o galardão de espíritos que
se elevaram, não era de suppor que
podesse ser o quinhão de ura infeliz
extraordinariamente soffredor. Entre-
tanto assim foi, e aquillo que para os
outros é prêmio, para este foi o iustru-
mento de supplicio.

Já lh'a ilei e não me aborreça mais com
isto, que não estou para atural-o!

Sr., pepi ultima voz lhe peço que repare
o mal que me fez seu filho,"que não me
obrigue a fazer justiça por minhas mãos !

Canalha! Fora daqui já, ou mando-te
correr por meus escravos.

Womperum-se os diques, e o pobre pae
em desespero por não poder salvar a honra,
e por se ver ainda em cima ultrajado, pu-
xou pela garrucha e fez fogo.

Levantou-se um barulho infernal na casa
do Tenente-coronel, correndo ao logar do
assassinato a mulher, o íilho e os escravos.

Vingança ! bradou a chorosa esposa, vin-
gança contra este malvado assassino !

Malvado ! minha senhora, protestou o
homem sem descorar. Tivesse a senhora
ensinado sou li lho a respeitar o honra
alheia; tivesse seu marido sabido cumprir
seu dever, ensinando-lho a reparar a falta
que cometteu. e nem haveria aqui um as-
sassiuo, nem a senhora sentiria as dores
que iho vão pela alma, nem seu marido
seria agora um desgraçado e dar coutas a
Deus da dureza de sen coração.

Eu sou um assassino, porque matei; mas
não sou malvado, porque matei para lavar
minha honra conspurcada.

Quer vingar-se? Eu aqui estou.
Mande seu íilho, tão dextro em abusar

de innocentes crianças, vingar o pae, que
lho deu razão.

Mande-o, que bom precisa elle receber
o prêmio de suas proesas.

E que duvida! disse o moço avançando
fora de si.

E que duvida, que hei do vingar meu
pae, lavando sangue eom sangue !

Si não o faço já é porque respeito este
corpo ainda quente; mas por elle juro que
sua morte, será vingada !

Pois meu peralta é quando quizer; por-
que eü tenho contas a ajustar com sua
mercê, e para isso dispenso a arma, basta
o meu chicote.

Hei de cortar-lhe esta cava atè deixal-a

Por nos parecer novo e excepcio-
uai o facto, submettemol-o ao vosso
juizo.

(Continua)

A médium K<]ufc>ag»iu tua
ItalSa

(Continuação )

Desta vez é o Sr. Giovanni Hoff-
mann, illustradò secretario da Aca-
demia Internacional de estudos spi-
riticos e magnéticos, da qual é órgão
a Luz, ({nem dá conta de uma sessão,
celebrada com sua assistência e com
a de mais oito pessoas, comprehen-
dida a médium Eusapia, na qual pro-duziram-se : levantamentos de uma
rrieza pesadíssima e fortes pancadas
sobre a taboa da mesma, typtologia
intelligente, movimentos automáticos
de moveis em vários sentidos, mate-
rialisação da mão de John King e
tangibilidade da mesma, sons de ins-
trumeutos collocados long*e dos expe-
rimentadores, etc, etc.

Tres phenomenos, porém, distinetos
entre si e de importância psicho phy-
sica são especialmente descriptos.

O primeiro consistiu em tirar o espi-
rito de J. King, servindo-se das duas
mãos materiallsadas, do biaçi de
uraa das pessoas assistentes, a Baro-
neza Gr., uma pulseira que tinha um
fecho de segredo bem complicado e
que só ella dizia conhecer, collo-
caudo-a em alguns segundos no pulso
de um outro assistente, o Dr. M.

Seguiu-se logo pelo mesmo myste-
rioso processo o gyro de ahnéis que
começaram a enfiar-se ora era um ora
era outro assistente.

Cré o Sr. Hoff mann que este phe-
noiueho acha-exphcação ein duas hy-
potheses : ou o espirito, por trans-
missão de pensamento, se apossou do
segredo do fecho da pulseira, ou ope-
rando uma elaboração pbysico-chi-
mica desatomisou reduzindo a partes
impalpaveis o objecto em questão, e
por inverso processo o reatomisou no
pulso do Dr. M.

I

como a devem ter os miseráveis de sua
classe.

De minha filha, desgraçado, ninguém
ha de escarnecer, e quando se fallar dc
sua deshonra, iálla,-se-ha de minha vin-
gança

Ponham este homem daqui para fora,
bradou a mulher do morto. Eu sinto nüo
ser homem para ensinar, agora mesmo,
esto canalha!

O homem não respondeu, porque com-
nrehendeu ajusta, rázãòijuè tinha aquella
mulher para se entregarão desespero.

Vendo que ninguém se movia para en-
xotal-o, sahiu a passos lentos, tomou o
cav*allo preso a porta e seguiu para casa.

— li' por estas o outras, Sr. Leopoldo,
quo nós somos chamados bárbaros, assas-
sinos e náo sei que mais.

Si o homem civilisaclo não faz o mesmo
tanto peior para elle. 13' que considera a
honra uma carga posada.

Nós náo matamos por futeis motivos,
porque sabemos (pie elevemos amar o
nosso similhante e respeitar a creatura de
Deus,

Nó.-, pprém, que prosamos a honra mais
do que a vida, temo.- por lei (pie a dos-
honra só se lava com sangue.

Quando o Sr. souber que so deu um
crime destes nos sertões, pódé dizer: foi
um homem oilendido no (pie mais presa
na vida que cumpriu o que pnra elle é o
maior dever.

E creia que em cem vezes errará duas
ou tros.

Cada povo com seu uso, cada roca com
seu fuso, diz o adagio.

O nosso uso é este ; o si é mau, si é
bárbaro, é, pelo menos, nobre c justificadodiante da dignidade humana.

E é tambem uma base da moralidade,
porque é poderosa repressão para os ab-
usos.

Si Dous ameaça com o inferno o povo
nulo, (pie muito" é quo um povo inculto
sirva-se de meio análogo ?

(Continua)

E diz desatomisou por ter-se recor-
dado de idêntico phenomeno presen-
ciado em outra sessão, que consistiu
era transformar-se em nevoa muito
fmbtil a água contida em uma bacia
de crystal, a qual, levada ao alto por
mãos invisíveis, foi violentamente
despejada sobre a cabeça dos expe-
rimentadores.

O phenomeno consistiu na mate-
rialisação dos espíritos de duas filhas
da referida Baroneza, ha pouco tempo
desencarnadas, unia já mocinha e
outra ainda menina, os quaes, á vista
de todos, aproximam-se da mãe, pro-
digalisain-lhe caricias, enxugam-lhe
as lagrimas, e Analisaram a visita,
deixando em suas mãos uraa ma-
deixa de cabellos que foram reconhe-
cidos pela Baroneza serem da filha
mais pequena.

Os cabellos da médium comparados
com estes apresentavam completa dis-
similhança.

Para estes effeitos prestaram flui-
dos dous dos assistentes, que cahiram
em torpor cataleptico, pois J. King,
no intuito de descançar Eusapia em
sessões que se prolongam e podem
ser-lhe prejudiciaes, muitas vezes se
serve de algum dos circumstantes,
fazendo-o adormecer perto delia.

O terceiro phenomeno consistiu na
escripta directa que a médium Eusa-
pia produz de uraa maneira até agora
ainda não obtida, pois não só a es-
cripta se faz com lápis da côr que se
deseja, como dá-se até a materialisa-
ção do próprio instrumento graphico,
de que se serve o espirito para escre-
ver, á vista de qualquer numero de
pessoas, e era plena claridade, o que
é caso novo era phenomeno de mate-
rialisação.

Basta que a médium pouse a mão
sobre a folha do papel, para que se
veja quasi repeutiuamente apparecer
caracteres traçados com a singulari-
dade de não apparecerem taes ca-
racteres na face de cima mas no verso
da folha.

Para obter a materialisação da sub-
stancia graphica a médium embru-
lha a mão em ura pedaço de panno,
que a cobre toda como uma luva ; ac-
cusa sentir perto das extremidades
tactis corao o perpassar de ligeira e
fresca corrente de ar, a qual, passando
por diversos graus de rarefação, toma
a consistência de corpo solido entre a
ultima phalange dos dedos polegar,
indicador e médio ; declara final-
mente estar feita a materialisação e
para provar calca cora a mão sobre a
substancia fltiidicamente combinada
a fim de tornar os caracteres mais
profundamente notáveis ; e, si acon-
tece (pie a ponta do mysterioso lápis
se despedaça, o faz com estrepito mui
distineto do que podia produzir que-
brando-se, mas como se fosse o de
uma penna de aço ; sacudindo depois
a médium de dentro da mão coberta
a ponta ou fragmento do lápis riui-
d ico.

IjKHMSM
Cnsaiâãlo Caatello Branco

E eis-me a escrever para ser lido.
Eu qne nunca escrevera para o pu-

blico, timido, receioso de que k ca-
rencia de talento e loquacidade
amena enriasse pela garrulice desa-
taviada e iucoherente. E' que tra-
ta-se do mais estranho caso psycho-
lógico, caso tão digns de profunda
meditação qne lendo quanto sobre tal
acontecimento se tem escripto, ainda
não vi que se discuta a verdadeira
causa do phenomeno pasmoso, o sui-
cidio de Camiilo Castello Branco, rijo
espirito de trocista.

Entretanto, a causa, descreveu-a

¦ v
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o Sr. Valentim Magalhães sem apre- I
cial-a, na transcripção da. carta de i
Camillo ao visconde de Benalcanfor |
em que são caío,^ os últimos termos :
« Adeus, Ricardo. A cbimica sub-
terranea espera minh'alma. Vou mi-
neralisar-me ». Neste breve mais lu-
minoso período está a explicação ua
causa primordial do grande desastre ;
o eminente e loquacissimo roraan-
cista não cria na ineorruptibilidade
d'alma elle pertencia ao numero dos

que aceitam a doutrina de que a
alma é o effeito do organismo 1 Por
isso não deve admirar o modo cora
que terminou aquella robustíssima
intelligencia, repositório de varia-
dissimos conhecimentos : elle cura-
priu seu dever, porque, todo o ma-
terialista deve suicidar-se depois de
propagar o extermínio da humaui-
dade.

E não pareça isto uma ironia : a
humanidade soffre, desde que co-
meça a aspirar a vida directamente
pelos pulmões, até que estes se
tornam inactivos, nullos.

Pois bem, si o homem nada aspira,
nada espera além túmulo, si de seus
raciocínios infere, que o túmulo é
o termo de todo seu ser, que vau-
tagem ha em viver soffrendo ?

Porque, é incontestável que toda
a creatura ama.

Ora, não se pôde admittir que haja

quem ame e não soffra, sendo o amor
um attributo tão violento, tão im-
petuoso que só temporariamente pode
satisfazer-se. Assim, pois, nós soffre-
mos, sempre que precisamos passar
do objectivo ao subjectivo.

E é tão incomprehensivel esta
propriedade da alma que tudo que
se nos offerece com summa facili-
dade não constitue felicidade e paz
do espirito ; a alma quer a lucta, a
alma ama a lucta e a lucta é soffri-
mento.

\_~-- Osoffrimentoé, portanto, um attri-
buto da própria alma ; é o embtae
dos paixões que vence e que a
vencem. Assim, o milionário e o pro-
letario soffrem igualmente, e disto se
evidencia que a vida é uma successão
de soffri mentos, que os gosos momen-
taneos não conpensam ; portanto, re-
pito ainda meu aphorismo.

O melhor que um materialista pode
fazer é suicidar-se, depois de propagar
o extermínio da humanidade.

Si Camillo, segundo os ensinamen-
tos de nosso mestre, veiu puriiicar-se
a bem de seu progresso, elle com-
metteu o maior dos erros, cortando
o fio de uma existência de expia-
ção ; retrogradou.

Si veiu cumprir uma missão, si
essa missão era a de castigar os atra-
zados, os que o vulgo denomina —
miseráveis —, ainda coinmetteu erro,
pondo termo a essa tarefa, que não
soube levar por diante.

Mas, admittindo ainda duvida na
realidade de nossa doutrina, duvida

que pretendem os materialistas, ex-

plicando a seu modo os phenomenos
psychologicos, Camillo dirigia a
orientação humana, a contento de
todas a*s intelligencias e, portanto,
seu suicídio foi o desastre.do athleta
que succumbe, do roble que tomba,
porque elle era o roble altánosò,
um athleta das reformas que a hu-
manidade julga necessárias.

No momento em que a orientação
humana propeude para o altruismo,
em que a paz é a aspiração dos
povos, em que ps dirigentes em-
pénham seus esforços em evitar as
guerras, apesar das susceptibilidndes
dos dirigidos ; no momento em que
os ambiciosos procuram negociar evi-
¦feando hecatombes; emfim, quando
todos pretendem que é dever sagrado
prolongar a vida individual, a vida
do homem e até a vida do irracional,
custa a conceber que se suicide um
laomem de rija tempera, como fosse

Camillo Castello Branco, a não ser
que elle nada esperasse de alem
túmulo, porque, sendo osta a única
existência compara sons soffrimen-
tos com a ventura apparente das
outras creaturas, ventura ou antes
soffrimentos mais supportaveis ; não
sabe dominar, resignado, seus tor-
mentos, lança mão da arma suicida,
e desapparece voluntariamente da
coinmunhão humana, onde era devi-
damente estimado.

Li algures que o homem sem
crença é um desgraçado, e Camillo
era um homem sem crença. E ha
ainda quem combata as doutrinas es-
piritualistas ; as doutrinas que com-
batem a soberba, a avareza, o or-
gulho, a ira 7 as doutrinas que en-
sinam a humildade, a resignação e a
esperança de justa recompensa?

E ha ainda quem apode os sectários
do spiritismo., porque elles prendem
em amplexo intimo a methaphysica
com as sciencias physicas, de modo
que.satisfazem a razão mais exigente!

Li mas o que é lastimável é que,
no intuito de evitar apodos, ha in-
telligentes sectários do spiritismo,
que, tímidos receiam francamente
defender suas convicções.

Entretauto nossa missão é ensinar
a resignação, e isto é bom.

Antônio Luzes.

3'bèbsu esiaaola. !

A' Assistência aos Necessitados
Quem di aos pobres empresta a Dous.

Castro Ai.vks.

O branco veu de nevoa vem descendo,
Descendo sobre a ilor emmurchecida,
E as pétalas doridas arrancadas,
Estendem-se na terra resequida.

Mas, ali! si o gelo queima a flor humilde,
Si a rola morre, á escassez de ninho; . .
Que não padece a criancinha louva,
Sem pão, sem veste, sem íim só carinho?

Oh ! caridade I santa irmã celeste !
Sob teu manto calido, ampara
Das lutadas do sul as pobres aves,
Luz protectora que ao infeliz aclara!

TJma esmola lançae de vossos cofres;
Uma esmola de luz, de pão, de amor! I
Tudo mitiga da desgraça a fome;
Tudo engrandece aos olhos do Senhor !!

Vinde vós todos corações amigos,
Aos pobres miseráveis soccorrer.
Ob ! por Deus vos pedimos, não deixemos
De frio a, criancinha esmorecer!...

De envolta com o perfume das florinhas
A luz de nossa esmola chegará
Aos olhos do Senhor compadecido:
Recompensa feliz encontrará!

M. L.

Pre-sgaiiritisano

Muito antes de se falar em Spiri-
tismo, como hoje, e até mesmo de se
fazerem as experiências das mesas
falantes, nosso povo contava aos
serões da noite, factos bem averi-
guados de apparições de espiritos.

Parece que o Supremo Regedor do
Universo predispunha os ânimos para
a nova era, em que seriam dados á
terra os phensmenos surprehenden-
tes, que são do rol da sciencia spirita.

Aquillo era o bruxolear da luz, que
já illumina nosso horizonte e que
muito breve ha de innundar, milhões
de vezes mais que a do sol, toda a
superfície do nosso planeta, sem itf-
terrupção pela cadencial successão
dos dias e das noites.

11 Lux eterna lucebit.,,
Quem escreve estas linhas creou-se

em meio do povo sertanejo até a edade
de desoito annos, e guarda daqüelles
tempos e logares a mais yiva me-
moria, qual não pode conservar de
factos ulteriores.

Julgando, pois, que tem algum
interesse, quando não seja para os
sábios, ao menos para os curiosos, a
historia daqüelles factos, que assom-
bravara os simplices habitantes dos
sertões, aproveita-se destas colum-
nas, que lhe são generosamente fran-

queadas, para dar conhecimento aos
seus leitores desses specimens, que
a Egreja aceita e re.pelle, obede-
cendo a evidencia dos factos e guian-
do-se por preconceitos, sinão por mal
entendida pretenção de possuir a
plena verdade dentro do circulo de
seus conhecimentos.

« Fora do que sabe e ensina, não
ha nem poderá haver senão erro, erro
e somente erro »

Prepare-se, pois, o paciente leitor,
para ouvir contos phantasticos,porém
reaes, que são, ou pelo menos eram
em meu tempo, assumpto muito apre-
ciado das palestras familiares, que
são o passa-tempo do sertão, desde a
hora, cheia de poéticos encantos, em
que o sino do pobre campanário sôa
languidamente, couvidando os fieis á
saudação angélica : Ave Maria, até
que a familia se reuna para resar o
— Terço — depois do qual a ceia e o
repouso.

Sob a epigraphe deste, virão outros
artigos, cora o fim indicado, todos
vasados no molde despretencioso das
narrações populares : mas com a
pretenção de servirem de repertório
das tradicçoes de gerações, que foram
desta vida, cora a crença inabalável
de que os mortos communicam com os
vivos.

Hoje, não seria isso admirável ;
porque os que tudo pretendem ex-
plicar, diriam : que os ventos le-
varam para os mattos as idéas dos
loucos ou possessos spiritas.

Naquelles tempos, porém, era que
taes idéas nem suspeitadas eram, nos
centros civilisados, os factos, que
vão servir de objecto deste mingoado
trabalho, não podem deixar de pro-
vocar a attenção e a curiosidade.

Venha ao prelo o primeiro conto.
Foi na povoação de Santa Cruz

ribeira do Trahiri, provincia do Rio
Grande do Norte, hoje Estado da Con-
federação.

Quanto ao anno, falha a memória ;
mas não passa de 1838.

D. Clara, filha de uma prima irmã
do autor desta narrativa, tinha sido
creada por uma tia materna, que fal-
leceu, deixando-a com 12 a 14 annos.

D. Clara voltou á casa paterna,
guardando no peito o amor que vo-
tava á sua mãe de creação.

Já tinham decorrido 2 annos de-
pois da morte desta, sem que delia
restasse senão a lembrança e as sau-
dades, especialmente da parte da
menina, conhecida na familia por
Caluca.

Os pães desta moravam no po-
voado, e costumavam, como todos os
habitantes do logar, reunir-se em
familia, todas as tardes, debaixo de
frondosa arvore do quintal ou cha-
cara, para gosarem o fresco, naquelle
clima abrasador.

Tinha chegado de visita, vindo
dos sertões do Ceará, um irmão de
Caluca, moço incrédulo, desabusado
e valente como quem mais.

N'uma das tardes, em que a fa-
milia se achava no terreiro atraz
da casa, á hora do crepúsculo, quasi
noite, Caluca foi á sala da casa,
vasia de gente, e quando lá chegou,
atordoou a família com um grito
angustioso, que revelava muito medo
ou grande desgraça.

Todos, a um tempo, ergueram-se e*
correram para onde os chamava
aquelle grito ; mas não chegaram á
porta da casa, que a menina, como
uma setta, veio-lhes ao encontro.

Não se lhe podia mais, por ser
escuro, notar a decomposição da

face, porém notou-se que. trazia
ambas as mãos nos olhos, correndo
e gritando, como louca.

O tio agarrou-a com pulso de
aço, que o tinha, e, separando-a de
si, que ella se lhe agarrava como
as serpentes de Laocoonte, pergun-
tou-lhe : o que fazia assim.

E' Titia (a finada) que estava lá
na sala e que me chamou por ace-
nos, respondeu a pobre menina.

O moço, que, já dissemos, não
acreditava em almas, julgou louca a
sobrinha, tal qual corno ainda hoje
os chamados espiritos fortes julgam
os spiritas, que acreditam nesse pen-
duricalho do homem, matéria e só
matéria para elles.

Affligiu-se, pois, cora o caso e, para
convencer a sobrinha de que era il-
lusão o que a transtornava, tirou-lhe,
á força, as mãos dos olhos, dizendo-
lhe : vê, não viste, nem podias ver
Titia, que acabou e nada mais é.

A menina abriu os olhos ; mas in-
continenti e por um movimento brus-
co, arrancou as mãos das do tio,
e levando-as novamente aos olhos,
bradou em convulsão : lá está ella,
lá está ella, vestida de branco e fa-
zendo-me signaes com a mão.

Toda a gente do povoado, como
sóe acontecer nos logarejos, teve
prompta noticia do estupendo caso,

i e em parte por curiosidade (não me
refiro ás mulheres), e em parte por
prestar seus serviços á familia em
transes, correu á casa, que ficou cheia
a regorgitar.

Durante a noite, ninguém dormiu,
inclusive o padre capellão, homem
santo e venerado de seu povo, que
gastou inutilmente todos os Psalmos
e água benta.

Quantas vezes o tio da menina ar-
rancava-lhe dos olhos as mãos, e
fazia olhar, para lhe provar, que
tudo era iliusão ; ella .apontava para
um ponto da sala, bradando : lá está
ella, lá está ella, fazendo-me signaes
com a mão.

Ao romper do dia, desappareceu a
visão, e Caluca pôde abrir os olhos,
sem mais nada vêr ; porém ficou
extremamente nervosa e nem pôde
dormir nem mesmo tomar alimento.

Entretanto falava, raciocinava,
lembrava-se de tudo, mostrando que
estava no pleno uso de suas facul-
dades mentaes ; o que punha em
completo desconcerto o moço, José
Rodrigues, que não podia mais ex-
plicar o facto por loucura.

Na noite seguinte, repetiu-se a
scena, e na outra o mesmo como dan-
tes, de modo que a menina estava
quasi desfallecida, por não dormir,
nem comer.

A' vista disto, José Rodrigues
transigiu com suas idéas e levou o
terceiro ou quarto dia a animar a
sobrinha para perguntar á alma :
o que queria.

Caluca tremia ao pensamento de
falar á tia morta ; mas, chegada a
noite e dada a appariçãr^tão instante-
mente foi compellida|felo tio, que a
tinha entre os braçooy pelo capellão
e por toda a gente alli reunida, que
fez a pergunta.

Ninguém ouviu a resposta ; mas
a menina publicou-a dizendo : que a
tia pediu uma missa â Senhora da
Conceição ou das Dores.

E com isto desappareceu a visão
por toda a noite, indo de manhã
muito cedo, todo o povo ouvir a
missa, no fim da qual Caluca gritou :
ahi vem ella, ahi vem ella ; mas
logo abriu os olhos e disse : deu-me
um beijo na fronte.

Todos sentiram um cheiro agrada-
billissirao e nunca mais se deu a ap-
paricão. * A. B.

I Typographia do Refobmadok.
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SSo agentes desta folha:

Na cidade de Formosa (Estado de Ooyaz),
• Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (S. Paulo), o Sr. Benèdicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTENÇÍO

Rogamos aos nossos asai-

gnautes satisfazerem saaas

assignaturas com a maior

brevidade,afim de.poilermos

resularizar nossa escripta.

Os dos Estados Federados

poderão énviar-nos suas oi-

dens em valc-postal.

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 de Dezembro./

•-'**!

Avante !
t ,¦:

Quem somos ?, Para onde vamos ?

Vamos de jornada por estrada sem

meta, por caminho sem termo, de

jornada para o infinito.
Viemos do passado ; temos mil es-

tadios na peregrinação dolorosa por
viellas desviadas, por travessas sem
sahida.

Perdidos naquella nossa Creta só

agora achámos uma Ariadne compas-

siva ; não deixemos que fuj.. de

nossas mãos a ponta do fio norteador.

Por demais já nos havemos desgar-

rado da estrada larga do dever.

Aproveitemos a monção, içando as

vellas de nosso batei : Eolo sopra

para os lados da verdade e da luz.

Olhemos em torno de nós: não mais

a quietude do Mar Morto, não mais

as cinzas dos fructos que as margens
do Asphaltite produz 1

Tudo dá indícios de vida, tudo se
agita, tudo labora. Idéas, pensa-
mentos voejara rápidos pelos ares era
recontros tumultuosos dir-se-osiam
movidos pelas azas incoinmensuráveis
de um condor que devassasse os pá-
ramos do infinito 1

Atiremo-nos ao meio do turbilhão,
para que, levados por elle, mais uma
vez não recuemos. E' esse o dever,
spiritas !

Agitemo-nos, sim; e, si as rajadas
do tufão da duvida, qne nos sopram
em sentido contrario, buscam atirar
por terra alguns caniçosinhos — fra-
cos, coitados 1 — sirvamos-lhes de an-
teparo,. porque duvida é morte.

Mas nós somos os apóstolos da vida,
e a queda de um, a fraqueza de outro,
a desesperança de alguns, são outros
tantos estremeções, em que se deve
convulsionar a nossa consciência I

A nossa consciência sim ; porque
cumpre-nos a tarefa de romper a cor-
tina que«occulta os verdes raios da
esperançâT era que se devem banhar
todas as almas.

Chora-se de dor ? Mas o lenço de.
nossas doutrinas não enxuga todas as
lagrimas, não as secca até a ultima
gotta ? Porque occultal-o egoistica-
mete nas dobras do nosso manto ? Po-
deria elle servir para nós, quando
não o utilisamos para outrem ?

Infelizes ha que não sabem o que é
uma caricia, que nunca conheceram
um affago ? Oh 1 cheguemo-lhes aos
rostos as mãos carinhosas que nossos

princípios crearam ; e, risos nos la-
bios, tomemos de empréstimo, ás mães,
a ternura que consola 1

Ha ainda quem, vista torva e pu-
nhal em mãos, queira de outrem la-
cerar as carues ? Apressemo-nos era
barrar-lhe o caminho do mal : que te
faz, irmão, digamos, annuviar por
este modo o 'sobrolho ? Por que te

queres decahir Caíra, tu que foste le-
vautado Abel ? Por que te bas de
voltar para a escuridão dos roxos raios
do sol que põe-se, quando te é dever

prescrutar os horizontes que se anro-,
riam cora o sol novo ? Abandona o

punhal que molesta, e toma o bai-
saraõ que cura : mais vale ser agente
de vida, que causador dcmorte I

Já não é mais somente uma la-

grima a estancar, uma dor a mitigar,

5

uma cariei a a fazer ; não basta a boa
vontade para os indivíduos ; dila-
temol-a as classes, á sociedade, á hu-
manidade emtim.

Liecordemo-nos' dos tantos estádios
do passado, e lembremo-nos de que
nesta viagem para o futuro, si todos
têm um mister providencial, a nós

*
cabe quinhão maior de responsabili-
dade como agentes conscientes.

O indivíduo, a familia, a classe, o
estado, a humanidade, exigem de nós,
por egual, todo o esforço de nossa
actividadé.

Agitemo-nos, pois, com a presteza
com que se desenrolla esta marcha
ja agura accelerada para o progresso
sem termo.

Tenhamos bem presente que faltar
a ouisóüos deveres que cada um desses
exige de nós, o mesmo é que partir
uma das coluumas em que se assenta
a construcção divina.

E' este o dever, spiritas 1
Atireaio-nos, pois, ao tur-bilhão

em que tudo se agita, nos ares como
em teria, sendo a nossa palavra de
animação

Avante, serapi/e avnnte

Iníkilibilidade papiaS

[Continuação)

Os povos são talvez indeffê rentes, e
deixam passar questões theòlogicas,
de que-.uada entendem, e de cuja
impurt^ncia não suspeitam ; 'porém,

quando mesmo indifferentes aos prin-
cipios, elles uão o são aos factos.

Pois bem,não vosilludaes. Si decre-
tardes o dogma da iufallibilidade
papal, os protestantes, nossos adver-
sarios, estarão na brecha com tanto
maior bravura, quanto elles têm por
si a historia, enquanto • nós só lhes
teremos a oppor a negação. Que lhes
diremos, quando mostrarem todo os
bispos de Roma desde Lúcio I até sua
Santidade Pio IX ? Ah 1 si todos ti-
vessetn sido corau Pio IX, teríamos
um triampho em toda a linha ; mas
infelizmente assim não é. (Gritos :
Silencio, silencio ; basta, basta).

Não griteis, Monsenhores I Temer
a historia é confessar-vos vencidos ;
e,quando mesmo podesseis'fazer correr
sobre ella, toda a água do Tibre, não
poderies apagar uma só de suas pa-
ginas. Deixae-me fallar ; serei tão
breve quão possível sobre este as-
sumpto.

O Papa Virgílio (538) comprou o
Papado de Belisario, lugar-tenente
do imperador Justiniano. E' verdade
que, não satisfazendo o compromisso,

elle deixou de pag.al-o. Será canonica
esta maneira de cindir a tiara ? O se-
gundo Concilio de Chalcedonia con-
demuou-o fofraalmente. Em um de
seus Cânones, lê-se : O bispo que, pordinheiro, obtiver seu episcopado, per-del-o-á e será degradado.

O papa Eugênio III (1148) imitou
Virgiüo. SA Bernardo, a brilhante
estrella de sua época, fez exhortações
ao papa, dizendo-lhe : Poderieis mos-
trar-me alguém nesta grande cidade
de Rorqa, que vos tivesse reconhecido
como papa sem ter antes recebido
para tal, ouro ou prata ?

Meus Veneraveis Irmãos, pensaes
que um papa q-vs estabelece um bai-
cão ás portas do templo seja inspirado
pelo Espirito Santo ? Terá elle o di-
reito de ensinar á Egreja a infallibi-
lidade %

Couheceis muito bem a historia de
Formoso para que eu possa accres-
centar-lhe alguma cousa. Estevão VI
fez exhumar seu corpo revestido com
os hábitos pontifícios ; mandou de-
cepar os dedos com que elle costu-
mava a dar a benção, e depois atirai o
ao Tibre, declarando-o perjuro e il-
legitimo. Então o povo encarcerou
Estevão : envenenaram-n'o, garro-
t aram-nV. Mas vede como as cousas
se arranjaram'. Romano, successor de
Estevão e. depois delle João X, rehabi-
lTtlTfá^m^"m!eLriolíTa,1I^: ÉWifiíosoTf^ ;~ •

Talvez me digaes que isto é fábula
e não historia. Fábula I Ide, Srs., á
bibliotheca do Vaticano, e lede Pia-
tina, historiographo do papado, e os
Annaes de Baronious, (a. d. 897 1588).

São factos que por honra da Santa
Sé quereríamos ignorar, mas, quando
se trata de definir um dogma que po-
dera provoenr -m grande schisma
entre nós, o atn >y que temos a nossa
veneravel mãi a Egreja Catholica,
apostólica romana, deve impor-nos si-
lencio ? — Eu continuo.

O erudito Cardeal Barrou ious, fàl-
laudo da corte papal, diz : (attenção,
Meus Veneraveis Irmãos, a estas pa-
lavras) «Que parecia a Egreja romana
nestes tempos ? Que infâmia ! Sò as
poderosas cortezãs é que. governavam
Roma. Eram ellas que davam, tro-
cavam, mohbpolisavám os bispados ;
e, é horrível contar, faziam subir ao
throno de S. Pedro o< falsos papas,
seus amantes. » [\. ü. 912)

Pespoiider-me-eis : Estes eram fui-
sos papas, e não papas verdadeiros.
Seja ; mas neste caso, si dur.-míe cento
e cihçoèhta annos a Sé de Roma foi
occupada por anti-papas, como pode-
rieis seguir o fio da successão dos
papas ?

Como ponde existir a Egreja, du-
rante, pelo menos, século e meio. sem
cabeça, e achando-se acepha^? Noiae
que a maior parte destes anti-papas
acham-se na arvore genenlogioa do
Papado, e são certamente áquelles
qne Barouious descreve ; porquanto
Génébrard; este grande adulador dos
papas, ousou dizer em suas Chionicas
(a. ü. 901) : « Este centenário foi iu-
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feliz, porque durante pe to de 150
annos os papas deeahiram das vir-
tudes de seus predecessorés e torna-
rWm-se antes apóstatas do qne após-
tolos. »

Cómpreliendo bem porque.o illustre
Baroriious envergonhava-se de contar
os actos deste bispos de Roma. Fal-
laudo de João 11 (931) filho natural
Sergiò 111 e de Maruzia, elle escreveu
isto nos Anuaes : « A Santa Egreja —
isto é, a Romana - pisada por um
monstro. E João Xlí, (956; eleito papa
aos 18 annos por intrigas de cortezã,
nada melhor foi que seu predeces-
sor. »

Lastimo, meus Veneraveis Irmãos,
ser forcado a revolver um lodo tal.
Galo-me sobre Alexandre VI, pae de
Lucrecia Borgin e seu amante: deixo
de lado João XIII (1316,, que negou
a immortalidade da alma e que foi
deposto pelo Concilio ecumênico de
Constauça.

(Continua)

lilfiMI»

Tem ultimamente esta sociedade
se occu^ado com a questão dos espi-
ritos-meiades-eternas, discutida no

primeiro livro de Sr. Allan-Kardec.
Atai propósito, veio naturalmente á
baila a hypòthese da simplicidade on
não da substancia espiritual, e pois a

questão da existência de moléculas
de tal natureza. Interessante tem
sido a discussão, pois que varias e
encontradas têm sido as opiniões.

É$k)tpO questão correlata tem tambem
a Federação se occupa d o com a t pi -

nião de ;im visitante; qoe aiürnia a
disuncç.ui .-eximidos espiritos, e por-
tanto a. encarnação sempre no mesmo
sexo. Comprehemle-se bem, que este
respeitável modo de ver tem-se acuado
em unidade. Menos interessante, eu-
tretanto, não tem por isso sido a dis-
cussão, que, si espaço houvera, para
nossas columnas transportaríamos.

podemos observar, que. muitas fa-
mílias e cidadãos, da mais alta. roda
Fr burguense, não deixaram de com-
parecer.

As oito horas, aberta a sessão o
depois de, ter-se obtido a manifestação
psyc.hograi hi ta de um espirito, cuja
hieuudade foi reconhecida pelo ao-
ditoriu, o m-suio Sr. César Leal, pe-
unido a palavra, pruiiuuciou novo e
eloqüente discurso, tocando então em
iodos os polllOS mais importantes da
grande sciencia, que está causando
hoje revolução moral e scientiticã em

i ¦ 
iiodo o mu uno ctviii.sauo

O orador sentia-se inspirado e foi
ouvido, durante uma hora, com a
mais profunda attenção.

Pelo (pie nos consta,, os nossos con-
frades deixaram agradável impressão
no espirito dos habitantes de iNYva
Fnburgo e bem corresponderam á
especlutiva dos espiritas , dessa ei-
dade, a quem enviamos d'aqui as
nossas conunm tu bicões.

E' debaixo deste nome que tem ul-
timamente a imprensa desta Capital
tratado dos phecomenos para ella
ainda maravilhosos, produzidos pelo
Sr. P. Vallo.

Chegado ha pouco de Buenos Ayre,
onde egualmente fez maravilhas, foi
seu primeiro cuidado firmar se na
opinião de chefe do Estado, em cujo
palácio proporcionou a uma selecta
companhia occasião de admirar os
chamados piiei lomenos de transmissão

¦ '--oO-O-OC1"

Coaaferesicíui «essa rlíova-Fí'!-

3i3aa'£jo

A convite de diversos irmãos nossos
foi, desta capital á Nova Friburgo,
uma com missa > composta dos nossos
amigos lama e Cirne, Felisbiuo e
Cezar Leal, realisar alli uma confe-
rencia publica, sobre a sciencia .-pi-
rita.

Com effeito, as 12 horas do dia
marcado, em o vasto salão do hotel
Friburguense, achando-se reuni.ias

para, ínàis de duzentos pessoas, (,c-
cupou a tribuna o nosso confrade Sr.
Cezar Leal, que durante mais de
uma hora, prendeu a attenção do au-
ditorio. provando com os mais sólidos
e irrespondíveis argumentos, n exis-
tencia do Creador Eterno e dos espi-
ritos.

Ao terminar o seu discurso foi ap-
plaudido por iodos os cavalheiros

presentes.
Tendo-se marcado, para a noite

desse mesmo dia, uma sessão publica,
ainda para tratar do mesmo assump-
to, as 7 horas da tarde ja nao havia,
lo°*ar nos dons grandes salões do
lotei; para conter os concorrentes.

Impossível ó calcular o numero dos

que se acharam presentes, apenas

do pensamento.
Assim é que ponde designar um

livro previamente escolhido, «em sua
sciencia. pelo amphyinão. neste livro
a piurina, nesta pagina a linha, imsta
linha a pa.lavra, designada para que
elle a determinasse.

A experiência constou de muito
mais provas, fazi ndo-.-e notar sobre-
indo aquella que consistiu em, pôr
determinação de uma senhora, tomar
de cima da mesa um ramilhete e ir
entregal-o.s a determinada pessoa que
em e.ma roda, affastada se achava.

0 agente de taes phenomenos exige
apenas que qualquer pessoa, pen-
sando activãmente no que elle tem
a fazer, ponha a mão em contacto
Com elle, seguindo-o por toda a par-
te. Então vagarosamente, hesitante
mesmo, o experimenta dor vae sucees-
si vãmente e teeutaudo quanto sug-
geriu a. phantasia des presentes.

A denominação Cumberlandismo,
empregada para nomear estes prodi-
giosos phenomenos, vem do celebre
Cumberland, cujos factos idênticos
noticiámos era tempo por esta folha.

0 numero -los indivíduos dotados
desta, faculdade tem ultimamente se
incrementado, e este facto tornou-se
sobretudo notável em Buenos AyreVj
conforme refere o nosso collega Con-
stancià, depois que o Si'. Vallo deu lá
provas de sua desenvolvida facul-
dade.

Aqui no Rio de Janeiro já ubseib
v autos complica di,-si mos pheno menos
do mesmo gênero, produzidos [nu- um
jovem engenheiro, membro de lima
illustre familia brazileira, cujo nome
não estamos autorizados a declarar.

Todos estes factos vem demonstrar

que estamos nhim período de ag ta-
ção, em que aquilto que até agora
não merecia a attenção dos compe.r
lentes, ou para elles era lettra morta;
,-er Olbes-á desvendado com a èxumbè!
rancia de provas, que o mais exigem-
te inquérito possa pura requerer.

O contacto, que tem sido a explica}
ção que do phenomeno apreseutam

os que superficialmente o observam,
está evidentemente fora de questão,
desde que a transmissão do pou-
samento mais não é do que ninadas
variantes da suggestão que, como se
sabe, dispen a absolutamente qual-
quer contacto.

Eliminado pois. este elemento, só
icm-i a transmissão directa do pensa-
mem o e portanto a prova de que em
coinmii nicação se acham agentes im-
materiaes, ou pelo menos lluidicos.

Precisar-se-á de mais para que a
hypòthese neantista, mi do velho
màterialismo, fique de vez derro-
cada '!

Recebeu desta sociedade o director
do Reformador officio em que lhe
cominnuicava ficar sendo seu sócio
benemérito, por enviar-lhe regular-
mente esse periódico- Portal gentL
leza ([iie foi eppnrtunainente cóirimu-
picada á Federação Spirita Brain-
leira, manda ella á União os pro-
testos do seu mais vivo reconheci-
mento.

/fiPdsaciiiSi-aafsa ?

Com a respeitável assignatura do
fe'r. F. J. Theohald vém exh.irados em
um nosso collega da imprensa spi-
rita os dous seguintes factos, que;
pelo interesse (pie oíferecein, para
aqui transcrevemos :

« lia algumas semanas passadas,
emquanto d e achava extremamente
pccupádo e sem pensar de ihodo ai-
guin em assumpto referentes a Spi-
ritismo. fui de improviso despertado
pela presença de meu amigo B. 1 Per-
cebi que elle desejava dar-me uma
mensagem para sua mulher, que é
médium psychographico, e tomando
do lápis recebi uma communicacão, a
qual enviei pelo correio á Sra. B., re-
sideute no condado de Midland, na
Inglaterra.

Voltando o correio, ella me escre-
veu em resposta á minha dizendo que,
ao mesmo tempo que eu sentia a pre-
sençá do seu marido em minha casa,
tinha ella sido obrigada a tomar do
ia'pis recebendo a seguihTè comiuuni-
cação do espirito de seu irmão :

« Vim dizer-te que T. B. agora
mesmo foi a F. J dar uma meu-
sageni para ti. »

Em outra occasião teve. logar uma
espantosa coincidência.

Um amigo, um velho indiano que
era muitas vezes meu visitiho pro-
ximo, conversava comraigu especial-
mente sobre vários assumptos que
me interessavfiiu muximé quando elle
relatava as aventuras oceorridas du-
ráivte a sua longa estada oa Índia,
onde exercera lim emprego uo go-
vemo, d" muna responsabilidade.

Pelo Natal, elle mudou-se, ¦ to-
mando casa em outro subúrbio, pro-
inei.teu vir ver-me uma vez por me/,
porém em d tias ou i.res cartas que me
escreveu Intimava se uão.ie.r podido
fazei oeoi C ei eqlleiícia orado omipo,
ora dtPseu estado eufrfrmo.

Uma tarde estava eu tocando piano,
quando fori.euien é fui impressionado
pèlu sua presença, o que forçou-me a
Voltai' sobro o banco, olhar po ra a
porta e dizer em voz alta '. si eu não
te soubesse vivo, acreditaria que o

teu espirito ahi estivesse, e, ainda
que assim fosse, desejaria que me ex-
plieusses como impressionaste-rae tão
fortemente.

Por felicidade minha nem o Dr.
Forbes Wiuslow, nem o Sr. Annie
Bezant estavam presentes1, porque -;e
elles me vissem voltar do repente e
com tanta seriedade me dirigir a
'< ninguém » ficariam convencidos de
que eu era, um perigoso lunático.

Dois dias depois deste aconteci-
mento informaram me que o meu
velho amigo tinha morrido repeti-
tina mente.

Acredito ser no dia de seu é ti torro
que teve lugar esse extraordinário
acontecimento. »

BJím 4.*;».»<» d» íel.cnailáia
¦L

Do Qolden Gale transcrevemos o
seguinte facto interessa íte :

Um caso de telepaihía de í-se com
o filho do Bispo Lee do Gana lá.

O B spo rolou as escadas de, sua
res.dencia. maLratouse muito com
a queda da qual se foi tratar no
Ilyde-Piirk' próximo a Chicago. Nfp
momento em que. se dava o accidente,
seu filho achava-se dormindo em
Dèuvér. Saltou da cama gritando
que seu pie havia cabido. Sua mu-
lher disse-lhe : que elle estava so-
nhando, mas tal impressão lhe causou
o facto que elle telegraphou para a
residência do Bispo e teve como res-
posta que o sonho ou o que quer que
fosse, nada mais era que a realidade
do que se havia passado.

SJbbi aaovo caso aaaiiavicaalSoso

lê-se nu Light de Londres de 19 de
1890: '

Lourdes bem cedo viverá de sua
fama. Aquelles qne procuram mila-
gres. diz o correspondente de Paris
para o Daily Tdegraph ; devem vol-
tar suas vistas para um jovem,chama-
do Boulassiers, na Ilha de Oleron,
próximo a La Roetiellê; onde esse
jovem de 18 annos de idade, que em
criança foi sempre muitíssimo doente"
e sujeito a allucmações tornou-<e re-
pentinamente dotado do miraculoso
poder de curar todas as espécies da
enfermidades physicas.

Não usa de nenhum talisman, hyp-
notisrao ou medicamentos ; simples-
mente colloca seu pé de encontro ao
do paciente, faz alguns movimentos
com a mão .sobre a parte enferma e a

.cura é indicai. Sua popularidade
cresce pelo facto delle nada receber
pelos serviços que presta, e os amigbOs
em cuja companhia vive nroviden-
ciam para suo bihsísteucia.

Depois de effrictunr o-; mvsteriosos
movimentos com as mãos,elle sim-
plesmeuie diz : « Vcmn, e taes eu-
rado. i, Muitas vezes uma Consulta
n.io é soííi, iei.te para. a cum d.i, en-
fermid ide. porá a a terc ura é curta.

Os paralyticos o s mudo.-, os sur-
do- e os cegos correm duir; n-euir á
casa do mystern so p-rsonao-om,. espèr
rançado; de hIIivío ,ls sua.- aflições.

Algmsdos isinhos decl ram que
o homem é feiticeiro, e outros que
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elle é inspirado ; porém, nenhum

duvida dá verdade de sen poder. Elle

só o exercita durante algumas horas

do dia, mas, antes do começo de seus

trabalhos, o.s doentes e.staci mara nas

ruas em filas estendidas em frente a

sua casa, a esperaque lhes"toque i
vez. Os que não podem andar são

carregados era seusf)eitos pelos seus

amigos.

Cí a* ca p o S" e a«s e v e í*íh aa ç a

(Continuação)

É
Tratava-se de um espirito .que na

terra havia dado alias provas de seu
desenvolvimentoin.tel.Ieciua 1; medico.
membro notável da Academia, viu-se
envolvido em taés peripécias d mes-
tica.s, que as trage lias que se lhes se

guiram foram causa d,j que por duas
vezes anoitecesse-lhe a razão. Pin-il-
mtmte, uos últimos tempos de soa
existência, aquelle que pudera ter co-
mido em pratos d'ouro, viu-se obri-

gadu, etu decadência jobiani, a es:, erar
da caridade auxílios com que subsis-
tisse.

0 caso bem merecia ser estudado.
A chave delle nos foi dada desde logo
na commtiuicação inicial, que por sua
importância instructiva, para aqui
transcrevemos.

« E' a lei moral que'prima e rege
todas as outras: ella pôde preceilel-as
mas não pôde ser precedida por
nenhuma outra sem graves pertur-
bações.

« E', pois, á sua observância que de-
veis dedicar-vdsf em primeiro logar.
Si p conhecimento das cousas entra
no espirito illuininado já pela luz
moral, tudo rica ás clara-- ; porém, si
o progresso intellectual preceder de-
mais o progresso moral, traz pelo
choque das idéas uma confusão t;u

que, tudo se desmoronando, naufraga
a razão, e o espirito fica em trevas.

« E' o caso que submetle-se hoje á
vossa observação. **

Luiz.

Logo depois manifesta-se o espirito

«fi*
Dr. A. Bezerra de Menezes

A CASA É-iíi A!§S©a&EBSfASM

ROMANCE nn COSTUMES SEnTANE.TOS

(Continuação)

Terminada a ceja pela clássica oração
quo aquelles bons corações fazem ao
Creador, cm reconhecimento de lhes lia
ver concedido o pão do dia; espichámo-nós
nas rede? è ò Sr, Patrício continuou sua
interessante historia.

— Divulgada a morto do Tenente-coro-
nel. a (a mi lia Mourão dividiu-se ein dous
campos.

Os Mou-õ'*s propriame-it» ditos, ramo a
que pertencia o assassinado, tomaram par
tido por elle.

Os Macieis, ramo a que pertencia, o a?
sassine, tomai*am-n'o por esto.

A justiça viu-se noacia entre os dous
campus, que còiistituintn a população do
logar; exigindo um o castigo do crime, e
allegandõ o outro qüe o crime fora comei-
tido era <h'saifronta da honra

lista allegação era mais pyrnpatlíicá do
que o reclamo* que cheirava a vingança.

Ha de ver n íilha perdida e ainda em
cima ir a força ! — era a voz geral.

evocado pelo seguinte modo :
« Ora, ora ; que procuraes reunidos

aqui ? a pedra philosophal ou o moto-
continuo ? Si vos posso servir para
alguma cousa. não facaes ceremonin :
estou ao vosso dispor ; fallae sem re-
buço.

Evocador.—Estaes sa tisfeito com as
vossas condições actuaes, ou tendes
saudade da, vossa existência terrena j
como medico ? Tendes o mesmo modo
de sentir de outrAra. ou observa-;tes
ahi qualquer cousa que o mo liticas-e'!

Espirito. Deíxae de parafusar nestas
cousas, meus amigos: a vida aqui e
melhor, porem o que tendes com isso ?
Aproveita", ahi e depois vereis o que
ella è desse lado. Sus nm tanto eu-
riosos. Safa... que de perguntas ao
mesmo tempo 1... -

Evoc. — Bem : vamos, pois, por
partes. Estaes contente com as vossas
cònilicções actuaes i

PAp.—Contente não é a-palavra,
não; saudades de minha existência
terrena também não tenho; e bem
coínpreliehdeis que não devo ter
nenhuma. Ch.-. mães-me hoinmn dfi
sciencia ! Oxalá melhor fora que não
o tivesse sido 1 Mas porque falia r
.-.obro esta-* cousas. e não escolher
putro ponto de conversa mais agra-

t davel'{ Meu estado interessa-vos tanto
assim ?

Evoc; — Palia;* em sciencia é, pois,
cousa que vos contrarie? VI. poderei
assim pérguntár-vos, como desejava;
si já vos convencestès de que era falsa
a base de vossas antig*ás doutrinas
materialistas ? •*

Esp.—Materialista ! Acreditaèsqne
o fo.-se? Quem o é realmente? Sábeis
si não procurei o que também pro-
curae-; ? Porém nada me satisfez ; e
ainda agora procuro sempre, rnas.só
encontro problemas e thais pioblpmas
irisqluveís por mim.

Evoc.— E' porque usaes sempre
dos mesmos methodos ; .sois sincero
quando quereis descobrir a resolução
de certos problema.- ?

Esp. -rSim. Procuro com o desejo
de encontrar a verdade.

Evoc. — Oiço nm de nossos irmãos
dizer que couhecieis a doutrina spi-
rita 1

Esp. — Sim, é verda da ; afirmo-o.

!3È5sisiM,í^;!E!a'--33í-ffasiía-.cffsiacxrtóiss^

Con èeéndo que nada conseguiam, os
Mouroes formaram o plano de se vingar
por suas próprias mãos, e o filho do finado
Ai o incumbido de executar sua sen-
teiiça. .

Quando os Macieis souberam daquella
resolução, nriand iram embaixadores nos
cabccUhis íV/ondo-lhes sentir—que elles
arrastavam a f.unilAã luta 1'•afcrieida-, pois
que :i. victima não estava, só e tinha por si
d direito- visto que empregara todos os
meios ile obter reparação da maior offensa
que pode ser feita a um pai.

A respesta foi ti má formal declaração de
guerra.

O filho do Tenente-coronel fraco e eo-
vardt; como são os Homens dr sua qualf-
dade, nvni<ut tocaia ao Maciele desfechou-
lli" um tiro que o lançou po:* terra.

Dado o caso, alvoroçaram-se o.s Macieis
e resolvein , por siía parte, uo* cabo do
assassino; ô que loi leito immediíitament.e,
iiiiló o filho dp morto procural-o e matal-o
peito a peito, como homem t-rios o.

Andou então a morte de cá para lá o de
lá para cá, sem mais descanço.

Os Mourões acabaram com o assassino do
moço. Os Macieis acabaram com o assa--
sino diiqiielle. li, assim, foi cada grupo
dizimando o outro encaruiçadaaiente.

Por ultimo, não se limitaram mai a *vs-
s-issinatos singulares; anmáram-s'é departe
a parte o d 'ram se batalhas cainpacs.

Onde sé encontravam, Macieis e M.oti-
rOes, um bu outro, ou ambos, ficavam cs-
tendido.-, por terra.

Neste ponto, * a propósito da res- j noute, sonhei que percorrendo o

posta, en. rou i evocador em largas | oceano encontrei um navio pintado
considerações tendentes a dirigir o I de tf) on(k encontrei, e seguindo
espirito a uma orientação acorde com , _.,_ j_. „„
ps nossos 'princípios.

Sob estas" nI ms toes, meu
amigo, nada posso responder agora ;
são pontos tão incertos para meu es-
biríto, tão acima do que posso con-
Ceber que mula sei vos dizer sobre
elles com conhecimento claro; porém
pròmetto-vos procurar prescrutar tudo
quanto se um apresentar á observação,
para chegar á verdade que me quereis {
mostrar, .si realmente 6 a verdade. 1

Retirando-se o espirito, deram-nos
no íiin do trabalho a seguinte in-

por um corredor abri a porta do ca-
raároté onde estavas. Vi um indivíduo
extranhp que me (dliava. A prin-
cipio senti-me amedrontada, mas,
vencendo o receio subi ao beliché e
beijei-te.

'l.a

strucção :
« A luz vem tle cima, não o es-

queçaes ; ella nunca é recusada

ílD8,e'»«g»fiB'£:ÍÍ6.:<»aaa»

aquelle qm
pura. »

O doutor Antônio Leopoldino de

Ar.mijo Chaves, juiz de direito da
. , . . , .,.,;,,, ,,, commárca de Quiv.eram.bim, ua pro-

vincia do Ceará, e homem da maior

(Continua) respeitabilidade, tendo vindo em cor-

reição á freguezia do Riacho do San-

gue, isto em 1810, mais ou menos,

referiu era casa da familia do autor

desta linhas e em sua presença o se-

guinte friCto, que a muitos fez perder

'iDc*->;|írí*?íidiniaeBato «üi» e^pài^irt

O faeio que vae segúir-se transcre-
eraos do nosso coliega Cfolden Gatc, noites de sorano :

Foi em S. João do Príncipe, onde o

doutor Chaves tinha a familia e fa-
que a seu turno o transcreveu :

Uma. historia um tanto romântica
foi a que se deu com S. R. W. de
Bridgport, Connécticnt, que voltava
da Inglaterra em um navio a vapor.
Lima noute elle sonhou que sua mu-
lher, que estava em Bridgport, abriu
a porta do camarote, em que elle
dormia, olhou-o com hesitação e de-

pois beijou.

QiVahdo elle acordou de manhã, o
seu companheiro que occtipava o be-
licite superior, olhando-o .disse-lhe :
Sois um galante companheiro a. quemA

uma mulher th; noute vem beijar.
Instando por uma explicação,

aquelle descreveu o que se havia

passado.
' 

Cheg'ando á casa sua mulher per-
Ig.UfttOU lhe :

Rece.bçstes minha visita uma noute

destas? Eu t'a fiz. Deitei-me impres
sionada pela tempestade daquella

Padre-Nosso, ¦> necessidade de vingarem a
morte dos seus.

Não havia portanto meio de apagar-se
aquelle odio, que ainda hoje dura e que
durará sempre ; porque ücam sempre mu-
llmres, que o levam ao ponto de se p-osti-
tuirein para terem Íilhos que lhes sirvam
de instriunento.

— \.s autoridades não viam isto? per-

Foi unia guerra de extermínio quc*só
cessou quando se á"abaram os homen*?.

As mulheres, porém, mais ferozes que
elles, ensinavam aos íilho-s, em vez do

.íjuntei indignado por omto canibalismo
-—liem que viam; mas o que fazer con-

tra dnus exércitos que se batiam e que não
óirendia.n sináo um ao outro?

Um distineto brazileiro, quando presi-
dente da provincia, chegou a pôr a prêmio
a cabeça dos mais notáveis; porém elles
i ram também chefes políticos, e seus par-
tido--cobri ram-es com u bandeira damisc- l era um tigre, como vai ver

ze ridas.
Próximo de sua residência morava

uma gente pobre porém honrada, e

sobretudo muito religiosa que não se

deitava sem rosar o Terço, e não se

levantava som cantar o officio de

Nossa Senhora.
A boa gente constava do casal e

dos filhos, entre os quaes duas ou tres

moças, que oecupavam um quarto,
dando para longo corredor, que com-

m única va a sala de visitas cora a de

jantar,
Das mocas, uma tinha gosto pela

creação do terreiro, e por isso, logo

ao romper do dia, sahia a cuidar

delia.
•Era ei ia jovial, e por isto causava

reparo apresentar-se distrahida e in-

nifferènte, um dia, e desde que reco-

Basta pensar que precisaria pllá punir
todos os Mourões a Macieis, homens e mu-
lhe cs. grandes e pequenos.

Mas, deixemos estas moralidades que
nada aproveitam, e digamos agora como se
envolvAi na lula o moço dc* Pernambuco.

liii senti palpit-ir-me precipitadamente
o coração, sabendo que ia ouvir a historia
do desastroso fim de meu querido irmão.

Conheceu aquelle nióçó? perguntei
para disfarçar minha emoção.

Vi-o depois de. morto, quando foram
enterrar o cadavet».

Que moço bonito !
Claro como leite, cabellos louros, fronte

alta, e mãos nequeninas e bem feitas como
ais de orna moça dn bailes.

Admira como tinha tanta bravura, pois

ncordia, ou da protècçab;
--Que horror! exclamei, sem me. lem-

b ar ile que trouxera-me alli o mesmo
furor [iie assanhara aquelles corações.

i',' um horror, respondeu-me o Sr. Pa-
tricio; mas, Sr. Leopoldo, a verdade é que
o principio da guerra foi uma questão de
honra.

Depois de perdida a cabeça, não é mais
o homem que resolve, é o* demônio que
obra por elle

Kste judicinso conceito fez me cahir em
mim. e tine* esta conseqüência: quem não
ijtiizei* ser instrumento do demônio deve
faz t por não perder a cabeça.

Ku não condemno estes homens, disse
para desculpar a mim mesmo, á autori-
dadesé que condemno com todas as forças
de inha alma.

.— ^üo tem razão Vm., porque si as au-
-toridades se mettessem na questão, era
como si se envolvessem n'um cipoal sem
sabida.

Por aquelles ligeiros traços, certifiquei-
nn* de que era mesmo de meu caro irmão
que ia ouvir a historia, e duas lagrimas
me queimaram as faces.

li como sabe o Sr. a historia desse
desgraçado moço;?

Contou-me p-a ná santa Justa, o ca-
m arada delle, que é filho aqui da terra; mas
que o estimou tanto, que ainda hoje chora'
qnando lhe tocam naquelle lamentável
desastre.

Mora longe daqui esse camarada ?
-Mora cm ihranhas onde exerce o oíFicio

de peão.
Como se chama esse homem que tanto

me. interessa .
C'conhecido pelo Jucá colam na, por

que é alto como uma eolumim.
Aaturalmente mora mesmo na villa?

Sim, Sr. Elle tem al.i a mai, que é a
pessoa a quem mais ama neste mundo.

E' um rapaz geralmente estimado.
(Contiuúaj
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lheu-se de seu trabalho costumeiro.
Assegurando que nenhuma mo-

lestia sentia, tranquillisou pais e
irmãos, até que, chegada a noite e a
hora, do Terço, notaram todos sua
falta na sala do oratório.

• Foi uma irmã chamal-a ao quarto
onde se achava e voltou estupefacta,
por ouvir-lhe palavras heréticas con-
tra a religião.

Surprehendidos os pais, principal-
mente por não ter accudido a seu cha-
mado, ella que era dócil e obediente,
mandaram novamente dizer-lhe que
só se esperava por ella.

A resposta foi —que podiam espe-
rar quanto quizessem que ella não
estava mais disposta a concorrer para
ridículas praticas.

Indignado com tal resposta, o pai
foi ao quarto e sem dizer palavra
tomou lhe bruscaments o braço e
trouxe-a quasi de rastos para o ora-
torio.

Emquanto vinham pelo corredor,
a moça pouca resistência oppunha,
mas quando chegaram á sala onde
estava o oratório, deu um grito de
fazer todos tremerem e, deprendendo-
se das mãos do pai, pareceu que
voava até o seu reducto, o quarto,
que era o ponto mais distante da sala.

Sem saber o que pensar de tudo
aquillo, quelhe transtornava a mente.
o pai voltou a arrastal-a ; porém mão
teve forças para contel-a, desde que
chegaram diante do oratario.

Então irrompeu a loucura, que não
era furiosa, porém anti-reiigiosa.i

A moça escarnecia de tudo o que
mais acatara na vida : de Deus, de
Jesus-Christo, de Nossa Senhora ; e
fazia-o em tom e linguagem que não
eram os seus.

A pobre gente cahiu em desolação,
e convencida de que aquillo eram
artes do demônio, que a moça estava
endemoniada, recorreu ao capellão
de Cococy, que era o padre mais pro-
ximo.

Inútil é dizer que de todas as
partes acudia o povo, para ver o
facto assombroso.

O doutor Chaves foi um desses.
Muito antes de chegar o capellão,

já a moça o apostrophava, causando
geral espanto ; porque tinha-se man-
dado muito em segredo chamar o
padre.

Chegado este, em quem todos pu-
nham a esperança, foi recebido a gar-
galhadas, revelando apossetsa os mais
Íntimos mysterios da vida pouco edi-
ficante do sacerdote.

Perdida esta esperança, recorreu-se
ao padre Fructuoso, que vigariava a
freguezia, e tanto que foi elle se apro-
ximando, começou a endiabrada a

, perder o ar faceto tornando-se seria,
até pareceu triste.

O vigário domiuou-a ao ponto de
lhe obter obediência para tudo, menos

, para fazel-a resar, por dizer que era
pagãó.

Curioso daquelle facto, que lera
nas Escriptura3 mas que nunca en-

eontrara, Fructuoso fez múltiplas e
varias experiências.

Fez a moça ler e escrever, cousa
que ella não sabia.

Fel-a discorrer sobre assumptos,
que ella completamente ignorava.

Chegou a obter que traduzisse
pi 1 rases latinas do Breviario.

Um facto sobretudo, aturdiu a
todos : o espirito que estava no corpo
tia moça e que disso não fazia mais
mysterio, hia para a parte que lhe
era indicada e logo essa parte um
dedo da mão, por exemplo, ficava
horrosamente inchado, parecendo dar
fumaça.

Enquanto o vigário sabia a des-
cançar, porque a lucta durou dias
e ficava o capellão, era de ver a
transformação que fazia a moça, tor-
nando-se galhofeira e cruelmente sa-
tyrica com o padre.

Desde, porém, que Fructuoso partia
para a casa da infeliz, esta voltava a
seriedade, dizendo : ahi vem quem
pode.

Vendo que uão conseguia resultado
com exorcismos, o vigário convidou o
povo a uma procissão de prece, condu"-
zindo para a egreja matiiz a possessa.

Foi medonha a luta para arraucal-a
de casa e mesmo para coutel-a du-
rante o trajecto ; mas ao entrar na
porta principal da matriz, a infeliz
que viu ha segura por duus homens
possantes, despreudeu-se delles, deu
um urro medonho, com um salto quasi
impossível e cahiu exaugue em terra.

Quando voltou a si estava livre do
demônio.

Esta historia que ouvi no Riacho
do Sangue, do doutor Araújo Chaves,
me foi confirmada pelo padre Fruc-
tuoso, na capital da provincia onde
me achava quando elle ahi veio como
deputado provincial.

Devo declarar que era eu bem me-
nino quando a ouvi no Riacho do
Sangue, e que foi alguns anuos de-
pois que tive a ratificação pelo Fruc-
tuoso, na capital.

Naquelle tempo, e principalmente
entre gente ignorante, vigorava a
idéa de que era o demônio que fazia
aquellas artes ; por isso, tanto o dou-
tor Araújo Chaves, como o padre
Fructuoso, contavam aquelle facto
como prova de poder o inimigo entrar
no couro (écomodisem) de um.ser
humano.

Hoje. não é presiso dizel-o, taes
faetos attestam simplesmte a acção
de um espirito humano desincamado.

Aquella moça era um médium in-
consciente, e por isso a obsessão tomou
o cunho da incorporação.

A. B.

O AlnguetisBiio Animal

por J. Jksupret pilho.

TRADUZIDO E OFFERKC1DO AO REFORMADOR

por Florimundo Torres Galindo
{Continua ção)

Apenas adormecido o paciente, de-
vemos bem abster-nos de o atorrnen-' tar com questões ociosas ou futeis,

porquanto, sendo para elle completa-
mente novo este estado, elle está
como que mergulhado n'iiraa espécie
de so.nno, e só poderia responder-vos
de um modo imperfeito. Não deve-se
lazer-lhe sinão algumas perguntas ou
esperar que elle falle por si mesmo.
Devemos, principalmente, não esque-
eer-nòs de que é mister obrar com
muita prudência e proceder gradual-
mente.

Náo ha nada de novo debaixo do
sol : este processo ó conhecido desde
tempos immemoriaes ; os sacerdotes
egypcios serviam-se delle para ador-
mecer e mirar os doentes.

Para bem rnagnetisar é necessário,
que o magnetisador seja são de corpo
e de espirito ; seja superior ao magne-
tisado, quer pela edade, quer por
suas qualidades intellectuaes ou mo-
ràes,ou bem por sua sciencia. Convém,
u'uma palavra, que elle tenha um
certo ascendente sobre o paciente.

0 magnetisudor deve estar pene-
trado da santidade do maudato que
cumpre, ter intenções puras, e exeiver
seu poder somente com um fim huma-
nitario.

Infelizmente em nossos dias o mag-
tietismo só é couhecido do publico
pelas exibições iheatraes de alguns
refinados artistas, que exploram a
mais nobre das sciencias em proveito
de sua bolsa.

Divertem-se tambem algumas vezes
no seio de cenas familias em produzir
por meio de passes o somno magnético;
pretendidos amadores, que ignoram
até as primeiras noções do magne-
tisino animal, adormecem assim, sem
ellas o saberem, as pessoas nervosas, e
uão sabem mais como as despertarão

E' por isso que eu direi a todo o
mundo : não vos deixeis adormecer pela
primeira pessoa que apparecer, pois o
magnetismo é uma força terrível, com
a qual uão devemos brincar.

Para despertar o magnetisado, é
bastante fazer alguns passes trans-
versaes á altura da cabeça, e soprar-
lhe sobre os olhos pronunciando as
palavras: despertai, eu o'quero. De-
pois desembaraçai o vosso paciente
por meio de alguns passes braudos,
a tira de acalmar a agitação nervosa.

CAPITULO IV

DO SOMNA.NBULISMO.

O somnambulismo, que muitas
vezes confundem com o magnetismo,
é 0 estado no qual o magnetisador põe
o paciente, para fazer com que este
execute,dormindo,certos actosda vida.

Ha duas espécies de somnambulis-
mo : o somnambulismo natural e o som-
nambulismo magnético.

O primeiroe um estado pathologico
que entra na categoria das moléstias
nervosas ; o segundo, pelo contrario,
é um estado particular, produzidoso-
bre, o organismo pela emissão de um
fluido especial chum-ádu fluido magne-
tico. Em todo o tempo tem-se visto pes-
soas fallarem, andarem, trabalharem
estando adormecidas . Neste estado
anormal o somnambulo deixa o leito,
veste-se, passeia mesmo em cima dos
telhados, atravessa sem nenhuma he-
sitação os sítios mais perigosos, torna-
se a deitar e perde, ao despertar, toda
a lembramça de suas pengrinações
no et urnas.

Segundo o Dr. Gall, o somnambu-
lismo distingue, se do sonho em que,
no sonho só ha sentimento e idéas
interiores, ao passo que no somnam-
bulismo um ou muitos sentidos tor-
nam-se ainda susceptíveis de receber
impressões do exterior, e um on muitos
instrumentos dos movimentos volun-
tarios são ainda postos em actividade.

Ninguém ignora, com effeito, que
pode-se, não somente ouvir, mais ainda
vêr, durante o somno.

Em nossos dias ha somnambulos,
qne vêm da maneira mais lúcida,
mesmo com os olhos fechados. A este

respeito citaremos o facto seguinte :
Existia em Lyão, ha alguns annos,

um senhor X. que em matéria de
magnetismo era de uma credulida.de
maior que a de S. Thomé. Um dia,
disse-me elle, emquanto conversava-
mos em minha casa sobre magnetis-
mo e spiritismo, o Dr. W. dirig-iu-me
um desafio : escrevei, me disse elle
a phrase, que quizerdes, ponde-a em
um pedaço de papel dentrp desta cai-
xinha que está em cima da chaminé,
fechai a hermeticatnente, e sellae-à
com lacre, eu encarrego-me depois demandar adivinhar o que foi escripto

Levado pela curiosidade eu tomeiuma penna e escrevi uma s i phrasen'uma folha de papel, que depois d'o-brei e depositei na caixa, depois deter tido o cuidado de seliar a abertura
desta com bom lacre e meu sinete .No dia seguinte o doutor mandou-
me a caixa intacta e o seguinte bilhe-'tinho :

«Consultei minha somnambula- eiso que leu ella na caixa : a A fé trans-
porta as montanhas . »

Eii fiquei estupefacto, porque tinhasido com effeito isto o que eu tinhaescripto.
Certamente ha ahi um phenomeno

que fazem mal em desprezar.
A experiência egmdmente nrova-nos que ha somnambulos, que pre-dizem os acontecimento* futuros, quevêm atravez dos corpos opacos, quepintam as doenças não só nelles, mastambem nas pessoas com que põe-se-os em relação
Como faetos históricos curiosos an-nunciados por somtiambolos, cita-remos os seguintes ?
« Uma joven hysterica, achando-se

sob a influencia de um tratamento mag-netico, predisse.corn um anno de ante-cedencia, a queda de Carlos X,eo acon-tecimento realisou-se um anno depois.« Oito dias antes da revolução defevereiro, uma mulher muito peri-gosamente doente, collocada no somnomagmetico pelo barão Du Potet, ex-clamou: «Vejo sangue ! Luiz Philippeserá destronado 1 haverá combates nasruas I Eu vejo muito sangue ! Emoito dias suecederá isto ! » E cometteito isto suecedeu.
« Tres semanas antes do attentadocontra a vida de Napoleão III naOpera, um dos pacientes magnéticos

do barão Du Potet, não só anuun-ciou-o a este, mas tambem descreveu-
lhe as machinas (bombas de mão) inedeviam servir para o assassinato pro-
jectado (Chaine magnetique de 15 de
Março de 1880).»

Por mais que o neguem, o som-
nambulismo existe. As coleras, os
ódios desencadeados contra elle, não
chegarão jamais a fazel-o cahir no
olvido. Os negadores de partido to-
mado, nisso perderão os seus gastos.Outr'ora Gralileu não foi obrigado
a fazer retractação. porque diziaDque
a terra gyra ? Ella não continuou
sempre a gyrar apezar dos ana- 

'
themas, e não está hoje rehabilitada
a memória do grande astrônomo cí

] O mesmo suecederá com o magne-
tistno, que chega afinal ao momento
de sua revelação suprema!

A corporação medica, vendo-se can-
cada em seus interesses materiaes,
faz-lhe uma guerra tão desleal quan-to encarniçada. Porém pouco importa,
a verdade acabará triumphando, e os
próprios médicos serão obrigados a
estudal-o no dia eín que deixarem de
ser médicos para tornarem a vir a
ser homens. Somente então, a medi-
cina tem ficado estacionaria desde
Hyppocrate, terá dado um passo im-
metiso no domínio dasciencia medica,
e terá posto em pratica a bella divisa
do barão Dn ?Potet: « A verdade por
não importa que bocea, o bem por não
importa que mão.-»

[Continua)
Typographia do Reformado!* ~
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ExaDsíBôag<h^Taí

São agentes desta folha:

Na cidade dc Formosa (listado dc Goyaz),
g Sr Joaquim II. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.
Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.
Na cidade do Kio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (S. Paulo), o St*. Bencdicto
Josó de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
rua Trese do Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTEXC&©

Rogamos aos aa ossos assa-

gaaaaatcs satisfazei*cin suas

assigaaatiaa*ns eosai a laiaioa*

brevidade, aíaasa de poderbbbos

a^gaalaa^ixaa* aaossa esca*i|ata.

Os dos instados IFederados

poderão caiviaa*-aaos saias or-

deus eaai valc-|>ostai.

As ass ignat uras deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 de Dezembro.

A' obra, spiritas l

Mar erabravecido, espadanando
sempre catadupas de espuma, de

encontro aos blocos impassíveis de
altaneiras montanhas, indo, vindo,
sem cessar a rugir, mas se delia tendo
impotente contra a asperrirna dureza
da pedra — tal a imagem fiel da
cólera, que se esgarça e se perde,
ao oppor-se-llie as rochas da bran-
dura e da caridade I

Spiritas, quando no lar, na rua, no
{rabalho,sentirmos revolver em nossa
alma as vagas bravias da ira enfer-
miça, lembremo-nos antes de que
bem perto está a cordilheira a oppor-
lbe a resistência poderosa que se
chama amor do próximo.

Spiritas, sejamos a fraga irapns-
sivel : norfcee-inonos pur aquella es-

trella que refulge para os lado.) da
Judéa.

Quanto maiores esforços fizermos

por subjugar a fera que dentro de
nós está em constante revolta, tanto
mais teremos conseguido em bem da
humanidade, tanto melhor teremos
cooperado na obra de seu progresso,
que lbe é o destino providencial.

E' sim com o.s olhos postos no ben

geral que nos devemos esforçar para
o próprio melhoramento • cada ho-
mem que se regenera è uma mon-
tanha anteposta aos vícios que ainda
são partilha dá humanidade actual ;
cada transfuga do mal é um soldado
que vem avolumar as fileiras do bem.

Vamos para as ameias dos nossos
castellos, fortifiquemol-os não com
as mortíferas armas que offendem,
porém com ás da defensiva que se
chamam a humildade e o perdão : vo-
luntarios da vida — não nos quei-
ramos assoldadar á morte í Si dentro
de nos bráme o leão, suffoqueinol-o
com os laços de seda de nossa cor-
dura.

E' perante o sem nome espectaculo
da miséria que nossa alma de joelhos
se costuma embrandecer ; corramos,

pois, ao lar sem fogo do proletário,
á humilde palhoça do desgraçado,
ao antro do criminoso, ao leito do
soffredor, apressemo-nos em des cor-
tinar aos olhos do nosso espirito o
scenario.das grandes dores.

Então, e somente então, ter-nos-
emos modificado por modo a nos re-
conhecermos agora a montanha im-
passível, e não mais as revoltas ondas
da ira e da cólera.

Tudo neste meio a que estamos
acorrentados é imitação, é contagio ;
quando nos virem seguros contra a
ira, humildes contra à soberba, po-
deremos recolher as nossas redes,

porque —novos Pedros— teremos pes-
cado a humanidade.

Só deante deste espelho em que só
se reflectirá o bem, só perante este
exemplo de todas as virtudes moraes,
é que, dando comprimento á nossa
sagrada missão, teremos àgremíado
ao nosso seio tantos quantos desgar-
nulos da vida.

Não basta, pois, que por todos os
modos e em todos o.s tons estejamos a
aliciar os Sanlos para que se chris-
mem por Pauloa : propaganda das

propagandas é a propaganda do
exemplo.

Quando tivermos afeito o espirito
á sã verdade de nossos princi [dos,
quando o pensamento que constante
nps dominar for a caridade em sua

plenitude, quando não a tivermos
simplesmente como palavra, nos lábios,
mas como realidade nos actos, ai) !
então po leremos estar certos deter
dado satisfação á no.-í-ei tarefa, cada
homem .será um spirita.

E porque sentimos a violência do

p'\so com que se apoia em nossos
homhros a tarefa ingente da regene-
ração humana pelo Spiritismo, sinão
porque reconhecemos a difScu.lda.de
de dar os primeiros passos — a pro-
pria regeneração ?

No jornal, uo livro, na tribuna, na
cathedra, na conversação amistosa
faeil é fazer proseiytos : factos super-> -,abundam, argumentos não faltam.

Mas não é-só nisto que eslá o dever
a que nos obriga a solidariedade hu-
mana; não hasta patentear.a todas as
luzes que ha espíritos, que elles se
manifestam, e que s,üo os agentes da
natureza. Cumpre principalmente de
tal convicção tirar todos os conse-
etários ; cumpre reconhecer que já
chegaram os tempos de so transfor-
mar a humanidade. Ora, como esta é
a reunião de indivíduos, tal transição
só se dará pela reforma pessoal.

A nós portanto é que cabe ensaiar
os primeiros passos nesta vereda dif-
ficil, mas aberta a todas as vontades.

A' obra, spiritas I

«CHXXK»-
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(Conclusão)

AfFinnarão alguns que este Concilio
mais não foi do que uma assembléa
privada. Seja : mas. si lbe negardes
toda a espécie de autoridade, sereis
forçados a affi.rra.ar, como Consequen-
cia luo*ica. que a promoção de Mir-
tinho V (1417) era illegal; mas então,
onde a suecessão papai ? Podereis en-
centrar sua filiação '?

Não fallo dos schismas que têm
deshonrado a Egreja. Nestes tempos
desgraçados a Sé de Roma era oceu-
pada por d ms e algumas vezes por
tres competidores. Qual era o verda-
deiro Papa ?

Uma vez ainda resumindo-me, re-
pito que, .si deeretardes a iufallibili-
dade do actual bispo de Roma, terei-
de estabelecer a infallibilidade de
de tudos os Papas anteriores, sem

IV. 1S3

excluir um só. Mas podeis fazer
isto (jnando a historia ahi está, que
prova corn clareza egual á do sol,
que os Papas erraram era seus en-
sinos ? Podereis fazei o e afirmar que
Papas avaros, incestuosos, homicidas,
simoniacos, foram vigários de Jesus
Christo ? Ah J Veneráveis Irmãos,
afirmar' uma tal enormidade seria
trahir o Ciiristo mais d.0 que Judas o
fez ; seria lança!*-lhe lama ao rosto
(Gritos: Abaixo da cadeira, e já;

feixae a bocea ao herético.)
Vós gritaes, meus Veneráveis Ir-

mãos, mas não seria mais digno pesar
minhas razões e minhas palavras na
balança do sanetuario ? Acreditae-me:
a historia -não pódò se recomeçar ;
ella ahi está, e tal ficara eternamente,
protestando com energia contra'o
dogma da infallibilidade papal. Sois
livre iie proclamar este dogma ; mas
um voto lhe faltará, e este voto será
o meu.

Os verdadeiros fieis tem os olhos
sobre nós, esperando algum remédio
aos mal»s innumeraveis que deshon-
ram a 

"Egreja-. 
Dismentereis suas

esperattiças '•. Qual não será nossa re-
spons.abilidade deante de Deus,si dei-
xarmos-escapar e-õta oceasião, que
Deus nos offerece, de restabelecer a
verdadeira fé ? Aproveitemol-a, meus
Irmãos ; ánúemo-nos de uma santa
coragem, façamos um supremo e ge-
neroso esforço. Voltemos á doutrina
dos Apóstolos, porque fora delia não
ha mais do que erro, trevas e falsas
tradições.

Sirvamo-nos da razão e da ihtelli-
gencia, tomando os Apóstolos e os
prophetas por nossos únicos mestres
quanto á questão das questões : Que
devo eu fazer para ser salvo ? Quando
tivermos estabelecido isto, teremos
urinado a base: do nosso systema do-
guia tico.

Firmes e iuaraovivéis como o ro-.
c.liodp; estáveise incorruptíveis no que
concerne ás Escripturas divinamente
inspiradas, ápreseutar-nos-emos ao
inundo cheios de confiança ; e assim
como o Apóstolo S. Paulo, em pre-,
sença dos livres pensadores, uós nos re-
conheceremos: *-( nenhum outro mais
que o Christo, mais que o Crucifi- *
cado, » Pregando o martyrio da cruz,
faremos conquistas, da mesma sorte
que S. Paulo conquistou os sábios da
Grécia e de Roma, e a Egreja romana
terá seu glorioso 89. [Gritos tumul-
tuosòs : Descei ; para Jura o proles-
tante. o calvinista, o traMdorá Egreja).

Vossos grilos, Senhores, não me
fazem medo. En nâo pertenço nem a
Luthero, nem a. Calvino, nem a Paulo,
nem aos Apóstolos ; porém eu per-
teuço ao Christo (Gritos red ibrados :
AnuUieiua, Analhema ao aposúia

Anathema I Senhores, Anatue ra i
Sabeis bem que vossos pro te tos não
são dirigidos contra mim, mas contra
os santos^ Apóstolos, sob cuja pro-
teccão eu desejaria que este Concilio
colloçasse a Egreja.. Si, envolvidos
em. suas mortalhas, elles se erguiessem
do tu mulo, fallariam de maneira dif-
ferente da minha ?
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Que lhes dirieis, quando por seus
escriptos elles vos dizem que o pa-
pado se arrastou do Evangelho do
filho de Deus, Evangelho que elles
pregaram e sellaram com seu sau-
güe ? Ousarieis dizer-lhes -. Preto-
rimos a doutrina de nossos Papas,
nossos Bellarmiuos, nossos [gnacios
de Ldyola a vossa? Não, mil vezes
não; a não ser qt.e tenhaes tapado
vossos ouvidos para, não ouvir, co-
berto vossos olhos para não ver, e
enbrutecido vosso espirito para não
comprehender. Ah I si Aquelle que
reina lá em cima quer nos castigar,
deixando cahir pesadamente sua. mão
sobre mis, como o fez sobre Pharaó,
necessidade não tem de permittir aos
soldados de Garibaldi que nos expil-
Iam da Cidade Eterna. Bastar-lhe-á
permittir que façaes de Pio IX um
Deus, da mesma sorte que se fez uma
Deusa da Bemáventurada Virgem.

Detende-vos, detende-vos, Venera-
veis Irmãos, ás margens do odioso e
ridículo precipício para o qual mar-
chaes. Salvae a Egreja do naufrágio
que a ameaça, não procurando sinão
nas Santas Escripturas a regra de fé
que devemos crer o, professar. Tenho
dito. Que Deus se digue me assistir.

(listas ultimas palavras foram aCO-
lindas por signaes de desapprovação
análogos aos dados em um theatro.

Todos os padres do Concilio se le-
vantaram ; muitos sáhirara. Um certo
numero de Italianos, Americanos,
Alleinães e alguns Francezes e Ingle-
zes cercaram o valente orador, e pro-
varam-lhe. por um fraternal aperto
de mão (pie partilhavam seu modo
de ver.
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Tem-se a Federação occupado acti- j
vãmente com questões importantes,

que decorrem do estudo que está ella

presentemente fazendo do Livro dos

Espíritos.
São evidentes as vantagens que

trazem taes discussões quer á compre-

hensão dos pontos escuros da doutri-

na, quer á dos controvertidos. Assim

é que a divergência de opiniões con-

tribue de muito para o esclarecido

conhecimento que despercibidos pas-
sariam uma ligeira leitura e quiçá
a um estudo isolado.

Bem fazem, pois, os sócios da Fe-

deracão em trocar opiniões o idéas

que vêm ser contigente, valioso para
o estudo das delicadas questões que
se prendem ao mundo psychico.

Onde alguns,que sonham com uma

impossível uniformidade de idéas,

e que se afanam em appellar para um

autoritarismo incompatível com os

livres princípios dospiritismo, julgam
encontrar um mal. nós suppomos que.
se acha a fonte de todo o bem.

Effectivãmente, a divergência de

opiniões é um incentivo ao progresso,
é uma válvula aberta ás acquisições

que a evolução da psychologia possa
alcançar. Demais este rno lo .'le assi-

milar as conquistas do progrs-o affas-

ta-nos sobremodo do dogmatismo, e

nois do espirito de seita para que tan-

to pendor têm alguns.

Esta vantagem sobreleva a todas

as outras, pois que podendo o Spiri-
tisuio amoldar-se a todas as épochas
e a todas as acquisições, traz elle em
si os requisitos de perpetuidade, que
não teria,si em algum tempo podesse
se confundir com as varias seitas.
Estas com effeito, tem deante. de si
um fim, (jiló Ui" assigna a immobili-
dade dos dogmas, quando estes se in-
compatibilisam com a. marcha dos
tempos. Por isso é que havemos de

protestar sempre contra tudo que
.possa aproximar o Spiritismo, que
julgamos imperecjvel, das religiões,

qne todas tendem a fenecer.
E' orientada por estes princípios

que se com [ira/, n Federação em dis-
emir larga e livremente todas quan-
tas questões se levantem em seu seio,
não estranhando as opiniões que se
affas tem mesmo das idéas geralmente
correntes.

Assim é que em uma de suas ul-
Umas sessões levantou um dos pre-
sentes a questão do sexo dos espíritos,
aííirinando julgar muito plausível a
distinção dos dous'sexos uo mundo
espiritual, porque louva-se nas razões
do illustre estadista inglezoSr. Glads-
tone, que opina do mesmo modo, por
ver que,variando profundamente nos
dous sexos as aptidões, gostos, incü-
nações, etc, razão não haveria para
que no inundo espiritual, que é a
continuação, sem salto, do mundo
carnal, tal distincção não se fizesse
notar. j r

Um outro confrade, que não opina
do mesmo modo, julga» poder baíear
sua maneira de ver em tres ordens de
razões : 1 " vê-se constantemente nas
manifestações spiritas muitos accusa-
rem varias existências nos dous sexos
indiffereutemeiite ; ora, esta aifirina-

ção dos próprios espíritos só por si
bastaria para encerrar o debate ;
2.' encontra necessidade de muitas
vezes encamar-.se em um sexo es-

pírito que animou corpo de outro
sexo, para que na serie das vidas
se cumpra o principio de ser-se fe-
rido com o ferro com que se feriu; e
com effeito em variados casos só en-
carnando-se em sexo diverso é que
poderá o espirito satisfazer a lei da
reparação ; 3." vêm-se nas manifesta-
cões coinmunicarem-SH indifferente-
mente, por médiuns, homens ou mu-
lhe.res ; ora, si a encarnação fusse
sempre no mesmo sexo, parece que
a afinidade espiritual devera ser tão
absoluta que so estendesse até mesmo
as próprias manifestações.

Outro dos presentes julga a questão
plenamente resolvida com o argu-

mento que suppõe mais importante,
o ar"'umento clava dado pelos espi-

'. ritos superiores ao Sr. Allan-Kardec :
; a distiucção sexual só existe no inte-

í resse da procreação, ora si os espirites
l não se procream nus aos outros, não
! podem no mundo espiritual se dis-

} tinguir ein machos e fêmeas.

í Eis em apertado resumo as opiniões

\ aventadas sobre a questão do sexo
dos espíritos.
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Irmãos em crença.
Chegámos a um tempo certíssima-

mente feliz, em que, graças ás con-

quistas da humanidade que povoa
nosso planeta, nós os moços que con-
corremos ás aulas temos um critério

próprio t; não irns apegamos mais as
idéas do professor pelo magister dixt;
chegámos a um tempo em que o esto-
dante pensa e discute, não atordoada-
mente, porém de accordo com os ar-

gumentosque lhe suggeriu a leitura
attenta,a discussão entre eminências,
on a lógica incontestável dos factos.

O enthusiasino pelas idéas que se

adquire com o estudo, esse enthu-
siasmo, patrimônio especial da juven-
tilde, cí sobretudo da juventude es-

colar— faz-nos publicar as presentes
linhas que tendem a pedir-vos nossa
união internacional pela propaganda
desta sublime doutrina que proles-
samos. Devemos sim marchar unidos
na vanguarda do movimento spirita
de nosso mundo, e de nossos espi ri tos
devem jorrar correntes de sympathia
e fraternidade, as quaes só pode esta-
estabelecer a coiumunidade de creu-

ças, sobretudo de crenças como a que
temos a felicidade de, professar.

Nossas aspirações devem convergir

para um só ponto : a união pura a

propaganda. Mas, para tal conse-

guir, cumpre que nos conheçamos

quando mais não seja, ficando nossas
impressões nas folhas de papel em

que se rellictam todas as permutas de
nosso espirito.

Propomo-vos a creação de coiumu-
nicações internaçionaes, que nos po-
nhain ao corrente de nossas decisões
e 'bdos '-resultados 

que alcancemos.
Com este fim praz-nos apresentar-vos
as seguintes bases :

A) A União Internacional Escolar
Spirita propõe-se propagar a doutrina
recopilluda por Allan-Kardec, para
cujo rim os estudantes spiritas das di- ,
versas nações que pertencem a esta
União publicarão folhetos (que serão
repetidos) sempre que o estado pe-
cuniario o perraitta. Destes folhetos
dever-se-ão fazer grandes tiragens.

Bj A direcção da União não per-
tence a nenhuma determinada nação.

Todos os estudantes spiritas são
cosmopolitas e devem unicamente
adherir a um grupo delles de sua re-
spectiva nação (grupo que, em uma
nação, formarão unidos a federação
nacional) para cumprir o desejo que
anima os humildes inicia dores da idéa.

Esperamos que nossas legitimas es-

peranças não serão frustradas, e que
todos vós respoudereis ao chamado

que vos fazem os estudantes spiritas
de Barcelona.

Susum cordel, scholastici! animum
ne despondeatis.

Famus ad Ueum per Amorem et per
Scientiam!

Barcelona, Maio de 1890. Pela com-
missão : José Oembrano, Luis Tarrat,
Bernis Buenaventura Castelaro.

NoTA.— Pede-se a todos os periódicos
spiritas (pie reproduzam a anterior alocu-
ção e esta nota, visto seu caracter inter-
nacional. As adbesões e respostas devem
dirigir-se a \). Luis Tarrat, Baden, 5ü,
Barcelona (Hespanhn,).

i

A meditam 8£usagtiii

O numero da Lux correspondente
ao mez de Julho ultimo anuimcia nos
seus leitores que, por circumstancias
alheias á vontade da Academia Inter-
nacional e devido á rápida passagem
da Estação, licarain adiadas para a
segunda quinzena de Outubro, as
sessões experimentaes que deviam
celebrar-se em Roma por intermédio
da médium Etisapia.

Aguardamos anciosos o resultado
das ditas sessões, para opportuua-
mente dar dellas couta resumida
aos nossos leitores, conforme promet-
temos.

3BEÍ>Iâo«£rajj>Sí5a

A multiplicidade de assumptos, e
o espaço restricto de que dispomos,
justificam o retardamento de noticias
sobre os livros que havemos recebido.

A Terra ou Seis Dias da Creação,
por José Egydio tia Fonseca, é uma
brochura de cerca de 70 paginas, que
de Maceió, onde foi impressa, en-
viou-nosseu autor. Divide-se em duas
parles : physica e moral. Uecun-
struiudü o passado, estuda na pri-
meira as diversas evoluções por que
passou a Terra nté constituir se do
modo como se apre-enta h-jje á nossa
observação, estendendo-se largamen-
te, sobretudo na formação dos mares.
Histoiía na segunda a vida moral por
que wiii passado a humanidade ter-
rena atÁ o periodo de transição em
que se acha actualraente. Como se
vè é obra de interesse, que deve ser
procurada pelos estudiosos, que pre-
starào maior atteução ao fundo do que
á forma, que de algum modo foi des-
curada.

Da Bahia tambem recebemos
uma brochura de 200 e tantas pao-i-
na-, que traz nu pagina de fronte o
seguinte titulo— Revelações Divina* e
PropJiecias por um Espirito de Luz.
Primeira Parte. Tudo quanto se
adorna com o pomposo nome de pro-tecia só pude ser julgado no futuro.
Motivo, pois, ha bastante para urna
prudente reserra em assumptos de
tal natureza; reserra que uo caso
actual tem tanto maior razão de ser
quanto, talvez pur pressa na revisão,
ncaratn certos pontos escuros pormodo a não saber-se bem si quemfalia pela peuna do médium é ura es-
pirito couunuiu ou si o próprio Deus.

Em todo caso, as outras partes da
obra que a esta tem de sueceder é queesclarecerão os conceitos da primeira.
Aguardemol-as pois.

— Uo nosso amigo Sr. Abalo aca-
baraos tambem de receber um pe-
qneao folheio. E' a reimpressão de
algumas preces que o Sr. Ailau-
hardec publicou em seu Evangeilio.

A todos agradecemos a tiuesa da
remessa.

Caridade em acerto

A ultima revolução em Bueimü
Ayres qüe durou de 2ri a 30 do mez
de Julho, deu oceasião a que se visse
pelas ruas da cidnde,já iuüuraérus cá-
daveres, já pessoas cujos ferimentos
exigiam proniptús cuidados, hmtão
uo.-su irmã em crenças D. I,. de Lana
redactoru da Lmz dei Alma e presi-
dente da Sociedade Revelação, com-
pungiudo-se dos-eoffrimeuios doa [$.
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felizes feridos, abriu a grande sala
da Revelação, onde collocou alguns
leitos, e sahindo para a rua,
apesar das balas que sibilavam, fez
recolher os que precisavam de soe-
corros promptos, os quaes eram pre-
stados por vários médicos, sendo o

primeiro o Dr. Emílio Quirolo.
Na occasião das operações nossa

dedicada collega, com palavras con-
soladoras, animava os pobres feridos.
Muito auxiliou-a nesta tarefa o opti-
mo coração do Sr. Sole, o Sr. Castilla
médium da - Constância, e muitos
sócios da Revelação.

Caiam sobre nossa irmã as bênçãos
do ceu, por modo a que proveitoso
seja a todos os spiritas um tão nobre
exemplo de caridade, digno de ser
imitado.

E' assim procedendo, que mostra-
remos ao mundo indifferente quaes os
effeitos de nossa doutriua : é esta a
melhor das propagandas.

C*iMfl|»o Perseverança
i

(Continuação)

____

Na seguinte reunião o mesmo espi-
rito matiisfestou-se assim :

Esp. — Eis-rae aqui, meu amigo,
porem com sentimentos diversos dos
que manifestei no nosso passado
encontro. Devo confessar-vos que não
tinha tenções de fallar-vos seria-
mente, mas não vos encontrei dis-
postos a trocar commigo palavras
inúteis ; além disso tocasteis n'um
ponto para mim tão sensível e tao
importante que transformaram-se-me
logo as tenções-em outras mais serias.

Evoc. — Será mesmo possivel que
em uma reunião de cavalheiros nos
viesseis fallar. sem seriedade ? I

Esp. — E' preciso entender bem,
que, quando digo menos serio, não
quiz com isso dizer inconveniente,
mas sim sem importância, e para dis-

imiE.ffi.MMi

Dr. A. Bezerra de Menezes

\ CANA UAL ASSOUimAMA

ROMA.NCE DE'COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Parecia que eu mesmo procurasse adiar
a historia, que mais me interessava conhe-
cer; o caso, porém, era que o mais impor-
tante para mim era saber onde encontrar
o camarada de meu irmão, como o qual
ninguém podia tão bem informar-me ;
dado mesmo que Patrício o fizesse minu-
ciosamente.

— Achava-se a luta entre Mourões e Ma-
cieis no maior auge, quando o chefe dos
primeiros, relacionado com poderosos se-
nhores do Ceará e Piauhy, recebeu por
um próprio, uma mensagem da familia
do Tenente-coronel Simplicio Gomes, com-
municando-lhe : que um moçc de Per-
narabuco, chamado Antônio Dantas, apre-
hendera aquelle Tenente-coronel e o le-
vava algemado para sua província.

Pedia a fa ..ilia do Simplicio que liber-
tassem o prisioneiro, que tinha necesaria-
mente de atravessar o sertão de Caratheús.

O chefe Mourão era relacionado com o
Simplicio,a primeira influencia deOeiras,
então capital da província, e pois teve por
negocio de seu maior empenho salvar o
poderoso, que lhe poderia retribuir o favor
çm tempo de apuros, que já lhe iam sendo
¦bem freqüentes.

J£m todas as estradas collocou vedetas,

mr-

trahir-me um pouco de outros pensa-
mentos bem pesados.

Evoc. — Dissestes que íeis obser-
var-, qual o resultado de vossas obser-
vações ?

Esp. — E' verdade que prometti
observar, estudar ; eis justamente
para mim a maior dificuldade. Do
ponto de observação em que me acho
collocado reconheci que mi nha.. con-
clusões de outr'ora eram falsas e estão
hoje completamente derruidas, e que
posso também, partindo daqui, tirar
outras egualmente falsas ; porém não
é sô isso, mas vos direi que, quando
o meu pensamento detem-se sobre
estas questões, sinto-me como que
levado n umíurbilhão vertiginoso, onde
se aniquila quasi meu ser... como vos
fazer comprehender o que sinto
então... não é possivel...

Evoc. — Estaes já convencido de
que é o vicio do methodo que vos
impede hoje e vos impediu antes, de
alcançar a verdade ".

Esp. — Devo confessal-o franca-
mente : é o que me parece.

Evoc. — Quando se reconhece que
um methodo é mau, lança-se máo de
diverso ; quando o caminho é errado,
envereda-se por outro...

Esp. — Envereda-se por outro, sim ;
mas quem me mostrará o caminho a
seguir? eu não o acho I Sinto, com-
prehendo que o que me dizeis é real,
e verdade ; mas é necessário que o
repouso de meu espirito se faça, que a
calma das idéas proporcione-me um
2wuco dessa paz que me permittirá re-
Jiectir sobre tudo o que ouvi, sobre tudo
o que me cerca. E' penoso para mim
communiçar-vos minhas idéas pela
razão que já vos expuz , porém é-me
agradável ouvir-vos, fallae-me ainda.

Neste ponto o evocador depois de
sentidamente desenvolver os deveres
do espirito, a uoção da humildade e
do amor, a necessidade das virtudes,
em uma palavra o progresso moral,
assim terminou :

Evoc. — Essa paz que deseja es
vir-vos-á, quando um raio divino
descer sobre vós ; para isso cumpre
que o attrahiamos supplcando-lhe
com humildade ; vamos juntos fazel-o ;
qnereis ?

Esp. — Quero achar um ponto de
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e elle próprio ficou de plantão, com seu
quartel general, na que julgou dever ser
a preferida por ser a mais recta.

Ao anoutecer de um sabbado chegou ao
quartel general uma das vedetas, annun-
ciando que tinham sido vistos em Maçam-
biras, na direcção do Ipú, um moço branco
e um cabra, escoltando um homem preso.

Naquella estrada está de vigia o João de
Mattos, que não é de dormir em coinmis-
são que se lhe dè, disse o chefe.

Ksperemos, pois, seu aviso, que, a ser
exacta a noticia de so acharem os homens
em Macainbiras, não podem tardar, e
todos a seus postos. .

Mal tinha despachado a vedeta que não
ia a mais de uma legoa, e eis que chega
do João de Mattos uma carta que dizia :

«Hoje, pelas (i horas da tarde, desceram
a seria da Ibiapnba c vieram tomar pouso
a lego.i e meia Uo Ipú, os homens (pie es-
peramos.

« Foram arranchar-se em uma casa dos-
habitada (pie existe na estrada, e nella se
fortificaram, fazendo barricadas nas duas
únicas portas que tem a dita casa.

« Ku com os meus cinco homens inti-
mei-os a abrirem a porta e a se renderem,
mas o rapaz respondeu que a fosse eu
abrir.

« Elle tem as costas quentes por estar
acompanhado do Jucá Columna, e eu não
quiz facilitar; pelo (pie lhe communico o
oecorrido e fico eom a casa cercada até
que. venham suas ordens.»

Estão seguros, exclamou o chefe, e logo
mandou reunir sua gente e seguiu para o
ponto da acção.

Seriam duas horas da tardo quando lá

apoio, uma base certa, e pedil-a-eiA'quolle que, bem o reconheço agora,
SÓ Elle pode dar-me.

Feita a prece, veio uo fim dos tra-
balbos a seguinte instruccâo :

« K' ilas relações harmônicas das
doas grandes leis mora! e inlelle-
ctuai que decorre o progresso do es-
pirito. Si, adquirindo o conhecimento
das consas. não tiverdes esse senti-
mento de profuuda humildade queeleva o espírito e o aproxima de sen
Greador, é que não vos illumina a luz
(pie vem de cima : impera o orgulho

cortejo de travas, e
a. loucura

espiritual. »

com todo seu cortejo u<
podeis ser arrastados a

IICIttilEi
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Abandonando uma fôrma gasta ou
quebrada,, a alma. não toma logo oni.ro
cor])-) terreno. Como todas as religiões
que afUrmara a imthortálidade do ser,
nós cremos na, outra vida. ila dous
mundos : o ponderável e o impõndé-
ravel, vulgarmente conhecidos com o.s
nomes de mundo dos corpos e mundo
dos espíritos. Elles não são mais quedous estados dilferentes da sulistan-
cia,nos quaes a alma vive álteruarda-
mente.

Tem, pois, e.sla dous modos de exis-
tencia, duas maneiras de sor. filia
passa, alternativamente de uni a, outro
meio, de um a, outro estado, s nulo
essas alternâncias reguladas por uma
lei tão natural, como a do nascimento
e da morte, como a do somno e ila
vigília. O inundo imponderável é,
porém, impenetrável para nós, era-
quanto nos achamos ] resos á substan-
cia tangível. Entretanto concebemos
que. a alma, quando libertada de
seu corpo opaco, deve ter outras
luzes e maior poder que o nosso. Con-
cebemos sobretudo que, nessa vida
superior, o ser se achando fora de
suas formas transitórias, goza de uma
faculdade preciosa que aqui nos falta:
a memória de suas existências pas-sadas.

Essas questões se irão elucidando

aforo, gritou para sua gente • vamos vingar
nosso companheiro.

Não se arrisque mou commandante, queos homens fizeram settéiras nas paredes catiram do pontaria.São dous somente, é certo ; mas, entrin-
cheirados, fazem frente com grande van-
tagem aos s.eus quarenta.t) chofe, não .ouviu o conselho prudentee avançou bradando : não hão do ser dous
gatos pingados (pio me laçam recuar.

A vinte passos da casa, mandou fazer
uma descarga para intimidar o fraco ini .
migo; este, porém, sem se abalar fez fogo
no chefe, e pregou-lhe ama bala acima da
clavicula direita

Corri a dor o valente foi por torra, e gri-tou para o.s seus : piquem o.s fcratantes quomo mataram.
Os capa iigas avança ram destemidamente,

dividindo-se em dous g.uipos queu laçaram
as duas portas; mas por settéiras abertas
dos lados daquel Ias portas sibilavam balas
(pio pareciam jogadas por seis ou oito
pessoas.

i. celebrar os esplendores de
a se deleitar com os can-

o exercito
o levando

Em dos mais valentes chegou a mcttei
o machado na porta, em vez, porém de
abrir brecha ficou estendido no chão.

Rechaçado naquelle ássalti
recuou deixando dous morte
alguns feridos.

Na retirada, os bons fizeram cadeirinhas
dos braços e transportaram o chefe e os
maus gravemente feridos, para onde estava
João de Mattos, debaixo do dous IJmari-
zeiros, quo ficavam a500 passos da casa ao
pé do velho curral de vaccis.

Reuniu-se conselhopara dicidir n que se
havia do fazer, e uai moco dos Mourões

chegou e já encontrou o João de Mattos j interpellou o chefe ferido'nestes termos:
Qualarazão porque desviou o Sr. nossas |

nos poucos e opportunamente. Veja-
mos primeiro comi. até hoje tem ellas
•sido çoinprehendidas.

As diversas religiões resumiram o
seu ideal nas felicidades que promet-
tiara a seus eleitos. Para, julgarmosdos costumes, necessidades, idéas e
aspirações de um povo,*basta-nos es-
tudar o paraíso por e.lle imaginado.
Sensual, brutal e groseiro nas t ribas
ferozes e guerreiras, mystico e inde-
unido nos vagos sonhos das raças con-
templativ.as, o estado futuro da alma
é, para uns o do gozo, para outros o
do esquecimoento e do repouso.

U ideal que o christianismo, ainda
hoje. prega ás sociedades modernas,
participa dessas duas tendências -. é
um sensualismo mystico. O gozo apii-
rou-se, e ahi só se limita a ver e
ouvir.
Deus,
ticos dos anjos, deante do throno ce-
leste. I.' o repouso no extasis. A ab-
sorpção em Deus não é completa :
resta-nos a consciência das nossas
alegrias, mas nada mais do que isso.

O amor divino que nos exalta até
'i extasis. lira. tudo o que havia de
humano em nosso ser. Np.üsos laços
se rompem, nossas syrapatinas se ex-
tingUein, nossas te muras morrem.
Ficamos segregados da creação e das
creaturas; não amamos mais que a
Deus, e não sentimos sinâo nós
mesmos. As virtudes que nos fizeram
alcançar o ceu, desappareoem da
nossa alma. A caridade, a piedade,
o devotamento. o sacrifício deixam de
viver em nús. Si pensamos nos con-
detonados que longe de n s estão
sotfreudo, entre os quaes estão ou
podem estar o.s entes que nos foram
mais caro-;, si uni echo longínquo de
seus brados de angustia vem mis-
turar ij seu sombrio rumor aos coras
dos phulanges angélicas, é para au-
g-mentar o nosso gozo, pela compara-
ção (ia nossa felicidade com as suas
torturas. Ainda mais : Deus perinit-
tira, ás vezes, que desviemos nossa
vista de --ua face. para reanimar
nossa ventura pela contemplação do
drama do iuferno.

Quem disso isso ? Os oráculos do
christianismo official ; entre outros
aquelle a quem os doutores catholi-
cos sobrenomeararn o anjo da escola,

a-s_a-'__y_ts____K_^_»ay_.7-fi_4^^

Elles trazem preso um dos meus me-
lhores amigos, de Oeiras, cuja libertação
me foi pedida pela familia e pelos amigos
que puzeram em mim suas esperanças.

Muito bem! replicou o moço. Para servir
seus amigos, o Sr. sacrifica a causa com-
iniun e sagrada.!

Esi formos hoje atacados pelos Maciois?
Havemos de defender-nos^^nri esta gente
que o Sr. estropion, por um capricho !

O chçfe calpu-.e, e o moço continuou:
Trazem preso seu amigo! E o Sr. in-

queriu da razão porque a.-sim procedem?Nenhuma podem ter aceitável, pois (pie
o mon amigo é um homem d" alta posiçãoem Ueuas.

isto não basta ; porque antes de U>v su-
bido a. o<sa posição, pode elle tor comet-
tido algum crime.

Mas o que tem com isso o.-
o traz pr-.so ?

O que. tem eom is--n não posso sabor;
mas pode ter muito, podo >i%v, por exemplo
o filho do homem morto por seu amigo
que, munido de precatório em termos o
tinha muito legalmente preso.

E nem so pode explicar de outro modo
esse facto de transportar um moco, de
Oeiras para Pernambuco, um hoin-Im de
alia posição.

Parn o queoqu.rena? Porque se exporia
á vindicfca da lei. que no caso seria tre-
monda'.

!•',' portam to mais que provável, é quitaicerto: -que o moço executa ordem léo-fíl
conduzindo preso o sen amigo.

' Nós desertamos dn nosse

-se moço que

nos

com um braço partido por bala (pie lhe
fora atirada de dentro.

Não se arrisque, commandante, disse
este ao chefe que,irritado com aquelle des-

toro is da perseguição do inimigo ini -a ns-
igeute, para eiiipn f, d-as na de homens
que nunca nos fizeram mal?

m em-
nenho de honra-, eniraquocomosfas forcas,
de nossa defesa, expnmb-nos h compra'.
briga com as autoridades, só para servi?ao sou amigo e. a sua família?

Confesse quo dou um passo leviano earriscauo.

(Continua)
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o theologo por excellencia, Thomaz
de Aquino. Não ha ambigüidade, não
é um erro de interpretação ; lòde :

tc Os bemaventurados, sem aban-
donar o logar que occupatn, de lie
sahiram, entretanto, de certo modo,
em virtude de seu dom de intelh-

gencia e de vista distineta, afim do
considerar nas torturas dos condem-
nados ; e vendo-as, não só elles nao
experimentarão dôr alguma, inas sen-
tirão grande alegria e renderão gra-
cas a Deus por sua própria felicidade,
assistindo á ineffavel calamidade «los
ímpios. »

Ficamos no caso de perguntar com

pasmo, como poude a religião de
amor e fraternidade produzir essa
insensibilidade monstruosa,esseegois-
mo furioso.

Como 1 Áquelles a quem eu amo
ou mesmo, os homens, meus simi-
lhantes, são cendemnados a sup-

piicios eternos e não me é permittido
soccorrel-os, consolal-os o nem mesmo
lastimal-osIDeus dos concilios, deixa-
me com a minha piedade on retira-
me o céo !

Escutai a palavra dos Magos e com-

parai I Eis um artigo do Credo dos
Persas ;

« Eu creio que o paraizo subsis-
tira sempre ; que o inferno não será
sempre a morada de Ahriman, e que,
no fim, o deus absorvido na excellen-
cia será victorioso... Os peccadores,
purificados pelos supplicios do in-
ferno, serão depois eternamente fe-
lizes, junetamente com os justos.
0 mundo de Ahriman será destruido
e Ormusd, de um lado, com os sete

primeiros anjos,e Ahriman, do outro,
acompanhado dos sete primeiros de-
raonios, offerecerão junetos um sacri-
ficio em louvor do primeiro Ser. »

Reconciliação universal pela expia-

ção e o arrependimento, extineção do
mal, felicidade final de todas as crea-
turas, eis o dogma verdadeiramente
divino. Honra á raça que o pro-
clamou 1

Foi tambem esta a fé dos nossos

pais. A doutrina dos Gaulezes aííir-
mava a lei do progresso, a perpetui-
dade do.ser, e a futura felicidade ile
todos. Cada um, sem excepção ai-

guina, depois de transpor o circulo
das transmigrações e do mal, chega
ao terceiro circulo, ao circulo da feli-
cidade, ao mundo da luz. Ahi não se
morre mais ; sempre vivo, sempre
act.ivo, o ser progride indelinita-
mente, em sua plena consciência, na
vida, ptocurando approxiraar-se da
fonte desconhecida, do Esus mys,te-
rioso, de cuja substancia as vidas in-
dividuaes seialimentam, como o visco
se nutre da seiva do carvalho.

Folheando nas ruínas do passado,
quantos germens arrancaremos d abi 1
Por certo, a razão pode dispensar
esses testemunhos das velhas edades ;
mas é uma consagração para a nov/i
fé encontrar nas amigas intuições,
ha tanto prescriptas pelo exclusi-
vismo das religiões modernas, alguns
raios de luz que possam esclarecer os
tempos futuros.

Essas concepções, sem duvida,
foram incompletas. Os persas acredi-
taram, oórno os christãos ainda crèm,

que aphaáífaçtiva do homem terreno
se-limitava a uma existência.

(Continua)

Historia ila 'ITerra

pofü^ Camillo Flammarion

Houve um tempo em que a nossa
humanidade não existia. Aterra apre-
sentava eutão um aspecto totalmente
differente do que tem em nossos dias.

llitn vez da
boriosa e acti

«/ida intelligente, lo-
a que lioj) lhe circiibv

peia superiieie; em vez das soas tantas
cidades populosas, aldeias, habita-
ções, campos cultivados, vinhas, jar
dins, estradas, vias-ferreas, barcos,
officinas, fabricas, palácios, monu

temp io.s etu vez da mces-
lia

explora todas as torças
humana que ti e

mentos i
sattte activida.m
actualinente
da natureza, penetra nas profundezas
do solo, interroga os enigmas do ceo,
estuda os pheuomènos do universo o

parece concentrar e:n si mesma a
historia inteira da creação; só n'ella
havia bosques selvagens e impe-
uetraveis, rios correndo silenciosa-
mente entre solitárias margens, mui-
tan hás sem espectadores, yall.es sem
cabanas, tardes som phantasia, noites
estrelladas sem coivtempladores. Nem
sciencia, nem liiteratura, nem artes,
nem industria, nem politica,nem Ins-
tona, nem palavra, nem pensanfemto
nem intelligencia.

Us dramas e as comédias eram des-
conhecidos uo nosso planeta. O áffecto
como o ódio, o amor com i os zelo-, a
bondade com» a maldade, o entliüsias-
mo, a abneguei > e o sacrifício; to los
os sentimento.-, nobres ou perversqs,
que constituem o i rama da tela hu ma-
ua, aiuda aqui nãu tinham nascido.

Os cidadãos da pátria terrestre exis-
tiara sem sabel-o, ti trabalhavam sem
objeclo. Eram o pesado mqsiodçiíte
achatando sob -nas plantas a.s f)òres
já expandidas nas llorestas, o quilos-
sal megitherio arratícàndo às raiz es
ilas arvores, o mylàdón robustas roeu-
do os baixos ramos, o dinolheriaiii
giganteum, o maior dos mamiferos ter-
restres ;ité hoje àpparecidos submer-
gindo sua longa tromba para colher
a.s plantas suceulentas no fundo das
águas; eram tambem os quadrumatios
mesopithecos e drgopilhecos que brtn-
cavam com agilidade nas coiliuas da
Grécia e começavam a familia nas ai-
turas do Parthenon.

N'esses remotos tempos, Pariz dor-
mia no desconhecido do porvir. Uma
antiga selva estendia seu manto
sobre a França inteira, a Del-
gica e a Allemanha. O Sentia, dez
vezes mais largo que hoje, inundava
a.s planuras onde a grande capital
hoje ostenta os seus esplendores; pei-
xes quejá não existem, se perseguiam
em suas ondas ; aves que ja não
existem, cantavam em suas ilhotas ;
reptis já desapparecidos, vagavam
entre suas rochas. Outras, espécies
animaes e vegetaes, outra tempera-
tura, outros climas, outro mundo.

Retrocedendo mais aiuda na bis-
toria da Terra, encontrar.ia.mos uma
época em que Pariz e a maior parte
da França estavam submergidos no
fundo das águas, em que o mar se
estendia de Cherburgo a .Orieans,
Lyou e Niza, em que a superfície da
Europa em nada se asimilhava ao
que e boje, em que a fauna e llòra se
differençavam tanto das que lhe sue-
cederam, quanto, sem duvida, os lia-
bitautes de Marte ou de Venus se
distinguem de nós.

phalos de immensas queixadas, cujo
talhe não media menos de 10 a 12
metros.

O iguanodon e o megatosaurus aui-
inavam a soledade das salvas, em cujo
seio arvores gigantescas, os fotos ar-
boresceutes, as cicadeas eas coniferas
erguiam seus cimos pyramidaes ou
arre londavam suas cupolas de verdura
Esses iguanodons, da forma do kan-
u'arú, limitara l 1 metros de compri-
nieino. Que prodigiosas massas 1 quo
animaes e que. plantas tão diversas
das do nosso mundo actual I Alli, para
apreciai' tão grandes espeetaeulos,
nenhum Ouvido humano estava á es-
cuta daqtiellis selvagens harmonias,
nenhum pensaineiito se despertava
anteaqueilas mágicas paysagetis do
mundo antediluviano.

Durante o dia, o Sol ill-uminava
somente, os jogos e os combates da vi-
da animal : durante a noite a lua
brilhava silenciosa sobre o somno da
natureza inconscienie.

Desde o nascimento da Terra, desde
a época remota eín que, desprendida
da nebulosa solar, (dia existiu como
planeta, condensou-.-:e em globo, se
esfoiou, st; solidificou e chegou a ser
habitada, suecederam se tantos mi-
lhõès e milhões de annos que a. Insto-
ria da humanidade lica désapercida
nesse numero immenso. Quinze ou
vinte mil annos de historia humana
não representam realmente mais que \
lima pequena fracção do período geu-
lógico contemporâneo. 0 meedoudo,
como um minimo, cem mil annos de
edade á época actual, que seus cara-
éteres vitaes assignalam como sendo
ti quarta, a contar do começo tio nosso
mundo, e que tem em geologia o no-
me de época quaternária ; a edade
terciaria terá durado trezentos mil
annos, a secundaria um milhão e du-
zentos mil annos e a primaria mais
de tres milhões de annos.

[Continua)

por J. Jesuprüt pilho.

TRADUZIDO 13 OFFEREClDO AO REFORMADOR

por Fio ri inundo Torres Gaitado

CAPITULO V

HYPNOTISMO e fascinação magnética
O hypnotismo é o somno j ela fixa-

Espantosos pterodactylos de longas
azas saltavam no ar, vespertiihões
dos somnos da Terra ; quando os dra-
gões volantes, gigantescos morcegos,
eram os soberanos da atiuosphera.

0 dimorphodon maeronyx, o eras-
sirostris e o rampltorgnchus, tão
bárbaros como seus nomes, se ba-
lançavam nas arvores, serviam-se de
suas mãos e de seus pés para f iibir
ao alto das rochas, atiravam-se ao ar
abrindo seus pára-quedas membra-
nosos e, como os amphibios, se preci-
pitavam nas águas.

Ao mesmo tempo os gigantescos
san rios, o ichtgosaurus e o phsio-
saurus se batiam no seio das ondas
agitadas, enchendo o ar com .seus
uivos ferozes, moustros macroce-

ção dos olhares sobre um objecio bri-
lhante qualquer. Os sábios doutores
Charcot na Salpctrière e Dumont-
pallier na Piedade, fizeram ultima-
mente sobre mulheres hystericas as
mais concludentes experiencois. Obti-
verara por meio de um espelho o
somno e a catalepsia. Reduziram
egualmente o.s mesmos pheuomènos,

I servindo se de uni folie de cosi nha.
J Dean te de faetos tão evidentes, o
! Dr. Dumontpallier fez um dos mais

circumstanciados relatoriosá Acade-
mia das Soiencias, qüe ímnie.iliata-
mente nomeou uma, Commissão pára
examinar o phenomenó referido por

seu illustre confrade.

Certos magiietisadiires produzem os
!U"Stnos phonoiuenos só emi o poder
dò iilhar. Ü minute devemos abster-
nos bem de confundir o magnetismo
com o hypnotismo, de que d j flore os-
sencialmento.

Entre os maguetisadores mais co-
nhécidds citaremos o celebre Donato
e o dinamarquez Gari Hansen.

Donato possue em <rráo supremo o
poder fascinador do olhar. A.s nume- i
rosas experiências publicas que elle
fo/. por toda parte na Europa, lhe
adquiriram uma. fama universal-. Elle j
inagnetisou mais de dez mil pessoas,
caTÍos mimes estão cuidadosauiiuite in-
s o ri pios u5im registro, que elle con-
serva á disposição dos incrédulos.

N5ida mais comuiovinite, nada mais
medonho, liada mais terrível q-iie
vèl-o operar sobre um publico see-
ptico. Os pacientes tornam-se sob sua
vontade poderosa verdadeiros iiistru-
mentos inertes. Faz-lhes produzir af
seu bel-prazer, e apesar tia re,sistén-
cia delles, os movimentos mais in-
vorosiuieis. CjLefteito é prom p to, o re-
sul lado evidente e rápido. .

Este paciente perde a falia, não
pÓde mais articular uma palavra, ao
passo qne este outro canta a seu
pesar uma ária que elle sUgger-ó-lhe"

Dentre os quinze a vinte pacientes ,
que ella fiz subirá seena, uns entre-
o-ain-se a uma dánsa macabra, em-
quantoosootros estão iinmpveis como
que pregados no pavimento. Moços
postos de joelhos não podem im-is
reerguer-se,desde que Donato fascina.-
os por seu olhar; elles sã.> como
louco-, tem ns músculos tendiilus,e
tornam a cair.r pesadamente sobre, o
soalho, (piando procuram levantar-se.
E' tima lueta homerica entre o mag- |
jietisador e os magnet isados.

Eu vi uni moço telégraplilsta cha-
mado B.. , esquecer pelo poder de •
Donato o nome e ate o sexo, julgar-se 1
metamorphoseado em.rapariga, pas- 

'
sear na sala tomando o andar gra-
cioso de iinia.encantadora moça, pre-
servar-se do sol por meio de uma ura-
bella imaginaria, depois finalmente
procurar passar um regato que não
existia, fazendo o gesto de levantar
saias, que não tinha.

Sobre outro paciente tambem muito
sensível o illustre magnetisador pro-
duziu aliernadauiente o calor e o
frio. Viain-u\) lavar-se como si esti-
vesse sob o sol ardente da zona tro-
picai, depois e em seguida passar sem
transição para frio mais vivo, ba-
tendo os dentes.

Segundo o Dr.Charcot comprehende
o bypnotismo tres estados nervosos :
o estado cataleptico, o estado lethargico
e o estado somnambulico.

No estado cataleptico o paciente con-
serva os olhos abertos, o olhar é fixo,
e fica inteiramente imnipv 1.

No eslatlo lethargico ao contrario, o
i paciente '.em os olhos fechados, o.s
j globos, oculares convulsos; o corpo
i acurvado e os membros frouxo-; e oen-
' dentes.
i No estado somiiànfbulico, emfim o

paciente, tendo os olhos fechados, é
• abandonado a si mesmo e parece como
i nue entorpecido,
i

Outro, um colosso chamado R...,
fica paralysatlo pela vontade do ina»--
uetisador a tal ponto', que não pôde
apesar de esforços sobrebumanos,
bater Duiiato desde que este fite sobre
eilè sua pupilla faiscáhte.

O senhor li... come com grande
gosto uma batata crua, que toma poruma deliciosa pèra; depois embriaga- •
se com água (pie dá-lhe seu ina^neti-
satlor conto sendo chanipágné. Vêem-
u'd cambalear como um ébriò, balbu-

i ciar palavras entrecortadas e tinal-
mente cálrir pesadamente sobre o
soalho.

Donato termina oniinarinmentí! ,\
reunião pela experiência muitissim,,
concludente da catalepsia total do pa-ciente. Kxecuta-se esta experiência
da maneira seguinte. : Depois de ter \cata.IeptisadÒ completameniè .Sen pn- .

| ciente, o ínagiietisádor fal-o pousarsobre duas cadeiras separtulas, sus-
tentando uma os pós e a outra 

';X

cabeça. Depois convida a duas pessoastírf«'à sen! a rem -sida sbeieda e p
as

?e uma
sobre as coxas, outra sobre o peiiiido paciente ; e para ficarem assim
durante alguns minutos;

[Cont inila)
Typographia do Kbkopmador
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São agentes desta folha:

Na cidade de Formosa (Estado de Goyaz),

o Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado chi Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.
'Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Ppmpilio de Araújo Pi-

nheiro.
Em S. Paulo, o Sr. Ci* da S. Batuira,

rua Lavapés n.20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benédicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. uri.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
rua. Trese dc Maio n. 41.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado dc
Faria, rua do Rosário n. 12 A.

***"¦ _>

ftojraaiios aos «ossos aswü-

fiiiaittc.-* sftú-isíazea-Crf^- ssias

nssÍ£:«íaÍHs*a« com a uaani»»'

brevidade,afim dó podermos

rèirulãrizár nossa .eserãpla.
r_5

Os dos Hslados E7e/derádt«s

poderão enviar-uos suas «j*-

deus eini vaie-iioslal.;

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 de Dezembro.

Cni'i d a d e

Tocar sempre a mesma tecla, ba-
dalar o mesmo sino é, sem duvida,
importunação de quem não de.seja ser
ouvido. Si o fa/.etnos, não se julgue,
entretanto, que pretendamos etdas-
tiar a quem lança fugitivas olhadas

por etite papel. Antes de tudo, lê-iios

quem nos pôde entender; procura-nos
quem deseja se altear ás qualidades de
spirita. Depois tantas vezes se estuda
uma mesma lição que afinal se a

pode repetir por cór. Finalmente, a
caridade é assumpto de tal magnitude
e grandeza, qne os corações que se

querem formar não causam jamais de
terem-n,a sempre deante dos olhos,
como tliema constante de suas diver-
soes costumeiras.

Daudo mesmo, porém, que assim
não fora, e que o estylo canoa do de

quem reproduz estas linhas fyggg rao.
tiviO do enfado para o leiter sequioso
de cousa melhor, esto daria, por acto
uma lição de caridade, arrastando
a leitura até o lim. E não seria
isto urna prova bastante de quo a
repetição de asstimpto ji liou ver
produzido fruetos ?

São considerações desta, ordem qne
fazem com que não levantemos daqui
a penda, más qne sigamos animados
aa tarefa bemdita de arrotear con-
stantemente os campos áridos, para
que se não asse mel hera áquelles pe-
dregulhos que. segundo a referencia
de Jesus, deixavam impróduetiva _
semeadura.

E áridos .são os corações que não
sabem pulsar deante da lagrima da
viuva e do orphão, deante da miséria
do qo.rpl etário, deante dos soffri meti tos
do enfermo.

Áridos são os corações qué se nãi
com movem com o. esipactaculo da op-
pressão ao fraco, ou da injustiça dos
poderes terrenos.

Áridos são o.s corações que não
batem, quando a injuria ou a cal um-
nia buscam tisnar as almas puras.

Áridos são os corações que se não
rebellam contra a escuridão da igtíO-
rancia, mantida por um mesqiüaho
interesse ou pela necessidade do
mando.

. Áridos são o.s corações quo se con-
ser vara quietos perante o assalto á
honra alheia.

Áridos, finalmente* são os corações

que só se agitam pelo próprio bem
estar.

E 0 que será tudo isto sinão as va-

riadas formas do egoísmo a renascer

sem cessar, como as muitas cabeças
do monstro de Lema ? Ah I façamos
da cavidade o Hercules que abata

as cabeças todas da Iíydra 1

Só então é qne a aridez s i transfor-
mara em liberdade, e aqíielles sáfaros
campos até então itnproductivos es-

tarãp abertos a vitalisar quantas se-

mentes a mão do Nazareno nelles
derrame

Então a lagrima da viuva e do
orphão terá achado o lenço que a
eucbtigtie : será a caridade !

Então a miséria do proletário e os
soffrimentos do enfermo terão eucon-
trádp ura br indo leuitivo : a caridade I

Então o fraco victimado pela op-

• l
pressão sentira o braço forte em que
se apoie • a caridade I

Então os poderes da terra, quando
quizé.re.m, com a força da autoridade,
trocar injustiça por justiça, encontra-.1 '

rão barreira insuperável: a caridade I
Então as faces do desgraçado cons-

purçadas pela injuria e calumnia
terão água pura que as lave : a ca-
ri d;; de !

Então as almas ensornbradas pela
escuridão da ignorância, não mais
atreitas ao mesquinho interesse ou á
necessidade do mando, descobrirão o
foco que as ill iminará : a caridade!

Então a honra terá seguro escudo
contra os botes que a assaltam : a
caridade I

Então cada qual não cuidará só-
mente de si, mas antes procurará ser
útil a todos: verá ^até na faina de
trazer o bem estar alheio um doce

passatempo.
E todo isto, . mais ainda., é qne é

a caridade christã. .
E' assim sacriíicando-nos por cada

lim individualmente, que chegamos
a alcançar o dever da solidãridàde •

si a nosso sacrifício tem direito cada
homem, maiormente o tem cada so-
ciedade, a humanidade toda. Aqui

partimos do particular para o geral.
Quão longe estamos da grega civi-

lisa ção paga ! Lá parece que o pro-
cesso estava invertid > : ia-se do geral
para o particular.

Effectivarnenteliorroris.ara.o-nos hoje
com o proceder dos Lucedemonios que
atiravam ao baratliro as crianças de-
feituosas, em noine de uma necesidade
social, phantasiada pelo egoísmo da

épocha. %

Caridade cliristã, quanto di.fferes
da das outra; c i vilisnções?

Jesus-; quanto és grande, tu, que
soubeste encher os tempos com uma

civilisaçãó perduravel, que soubeste
transformar o mundo com uma só

palavra : CmuiíA.DE 1

Sí)fíílilí@
<9 padre ILeaioigiie

Publicou-se o numero da Revista de
Estúdios Psicológicos, correspondente
ao mcz de Agosto, que contém extenso

suinratio e grande numero -de noti-

cias referentes ao Spiritismo, e de que
é. redáctor principal o conheci.io pu-

píicista Sr. Visconde de Torres Sila-
not. Qnizeramos, tal a importância
deste numero, poder aqui reimpri-
mil-o por inteiro ; na impossibilidade
de tal fazer, contentamo-nos em tran-
screver, com a devida venia, a noticia
subordinada á epigrapbe supra:

« Durante a ultima quaresma, o
jesuíta Rev. padre Lemoigne fez umas
notáveis conferências na egreja de
Saint-Merry, em Paris, oecupando-se
do hypnotismo e do Spiritismo.

a A llevue des Sciencespsychólogiques
publicou dous artigos do Sr. George
Cou tan, sob a epigraphe « O clero
catholico e o hypnotismo, » fazendo
sobresalíir os argumentos do illus-
trado jestiita, que tratou a questão
com conhecimento de causa no terreno
scientificü e no theologico.

« A respeito do hypnotismo, depois
de passar em revista os mais celebres
nomes qne se têm oecupadò do mag-
nétismo, disse o P. Lemoigne que a
Egreja permittia o seu uso, quando
não ápplicãdo a nada illicito-

« Quanto ao spiritismo, traduzimos
1 o segiiiute da mencionada Revue:

« Mas eis que o prAgador entra em
uma senda mais espinhosa . trata do
spiritismo, relata sua historia, con-
signa o.s milhões de crentes, afErma
a realidade absoluta de todos os fa-
ctos, tão controvertidos entretanto pe-
los incrédulos. Na China, na índia,
desde séculos, as tripodes se agitam
nor si e os feiticeiros fazem prodi-
o-ios. A' voz dos fakires, as estatuas
de bronze andam sosinhas e fazem
oráculos... Tertuliano falia das mesas
o-yratorias e das cabras sabias predi-
zendo 0 futuro.

« Narra um interrogatório typtolo-
odeo de-Judas, c nn um médium igno-
rante, durante o qual o espirito indi-
cou factos, ignorados dos concurrentes
que, comprovados drepois, foram reco-
nhecidos ex actos pelo Sr. de Saulcy,
membio do Instituto. O orador possue
muitas paginas, escriptas por meio de
um lápis adaptado a uma planchetta,
nas quaes são tratadas as mais vul-
cares questões, como também as da
mais elevada philosopbia e metaphi-
si ca 1

« Nestas sessões viram-se appare-
cer luzes, globos de fogo, ouviram-se
cantos, oroli-estras, sentiram-se sopros
sepülcliraes, mãos frias ou ardentes,
beijos de morto deixando uma repug-
na ncia in venci vel... » Este/ pbeno-
menos não são subjectivos nem cbime-
ricos.

« O llv. padre não crê que seja, como
se tem pretendido, o reflexo do pensa-
mento dos concorrentes. Cita o facto
seguinte :

« Pergunto a uma planchetta artna-
da.de ura lápis: — Como'vai meu
irmão, que está em. Con^tantinopla ?
Ella me responde : — Enfermidade su-
bit a : febre mortífera. Isto não é um
rèfleto, pois que o creio em noa saúde,
e que na realidade, 6 certo, me í irmã')
está em imiuencia de morte.
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« Trata-se de illusão aos phenome-
nos assistidos por muitos Todos então
estão hallucinados ?

« Ha uma causa, e, segundo elle,
a crença nos espiritos impõe-se aos
homens" de boa fé, que reflectem e
estudam.

« Haviam-se riscado os milagres da
historia em nome da sciencia ; e em
seu nome a ella voltam. »

Spiritismò cm Academia

Lemos no nosso collega de Buenos
Ayres L% Fratemidad o seguinte :

Refere The Harbinger of Light de
Melbourne que um dístineto sacer-
dote catholico, Monsenhor Giapono
Bernardo propoz á Academia real de
sciencias, artes e litteratura que o

próximo prêmio de ensaio tenha por
thema o Spiritismò.

Esta proposição foi aceita pela
Academia, que tem o propósito de
estabelecer uma investigação scien-
tifica dos phenomenos.

Visita de collega

Sob o nome Tribuna Juvenil, aca-
hamos de receber do Natal um quinze-
nario, que se occupa de sciencias e
lettras. Como indica o nome, é o pe-
riodico um tentamem de jovens do
Estado do Rio Grande do Norte :
todas as animações são poucas para os
mancebos que procuram ensaiar seus

passos na carreira litteraria, eutre-
tanto daqui lhes enviamos um —

avante 1 — que lhes seja incentivo a
não pararem na carreira encetada.

Com agradecimentos pela remessa
da folha, compromettemo-nos á per-
muta.

Grupo Anjos da Guarda

A 29 do mez passado celebrou este
Grupo uma sessão cominemorativa de
sua installação, á qual compareceu
crescido numero de adeptos, correndo
os trabalhos na melhor ordem e per-
feita paz.

Daremos uma pequena noticia deste
Grupo, no intuito de mostrar mais
uma vez quão bellos e sazonados
fructos se colhem, quando a semente
da propaganda cabe em torrão bem
preparado e fértil.

A sua organisaçã i, por si só, dá
eloqüente testemunho das relações
de continuo estabelecidas, quer te-
nhamos ou não conhecimento, entre
nossas almas e as dos que deixaram o
envolucro carnal.

Dona P. L. tendo começado a es-
tudar a doutrina spirita, coujuncta-
mente com sua familia, declarou-se-
lhe a mediumnidade psychographica
receitista, sendo nisso coadjuvada por
irmãos do espaço para tal fim prepa-
rados principalmente por um que,
professando a medicina na ultima
existência, declarou que na penul-
tima havia sido seu irmão carnal,
embora com algumas horas apenas de
vida neste planeta.

Foi isto a 24 de Maio de 1887, e sete
dias depois fundava-se o Grupo Anjos
da Guarda com o concurso de seu
marido, pessoas de famila e alguns
irmãos de boa vontade.

Desde então tem sempre traba-
lhado regularmente uma vez por se-
mana, levando a luz da verdade não
só aos encarnados como também aos

desencarnados que se obstinam ua
ignorância do bem.

Quotidianamente, porém, ella, essa
exemplar mãe de familia, quaudo o
crepúsculo annuncia ser hora de sus-

pender as preoccupações domesticas,
tem prodigalisado a quantos a pro-
curam a caridado do cen, indicando o
allivio para seus inales physicos e

quiçá moraes.
Eis a estatistica dos que bateram e

se lhes abriu uo periodo do tres annos
decorridos de Junho de 1887 a Julho
de 1890 :

. . 2.312
21"

cidade quem gsma á fome, lembrar-se
de enviar um obolo, embora pequeno,
para auxilio de tão útil instituição.

Assim Deus illumine aquelles que
têm sobras !

Jejuadora

organismos

Atfecções physicas.
Ditas moraes. . . •

2.559

Reformador. Si o fizerem estamos
certos de que se convencerão de que
o Spiritismò não é aquella cousa ab-
strusa ; que pintam os seus interes-
sados desafiemos, mas sim a alavanca
em que se firmará a regeneração dos
homens, mas sim o futuro da h uni ahi-
dade.

Com o seguinte movimento

Curados
Libertados
Retiraram-se melhores. .
Abandonaram o trata-
mento

Diagnósticos apenas. . .
Failecido
Em continuação no 2o se-

mestre de 
*1890

787
217
81-1

3b7
1-17

l

196

Esta prestimosa irmã viu-se ultima-
mente privada de continuar a exercer
tão piedoso mister em conseqüência
de incommodos que lhe sobre vieram,
dos quaes, felizmente jâ se acha quasi
restabelecida.

Escusado será dizer que todo esse
trabalho é feito sem remuneração ai-
huma, á parte aquella que resulta
pela satisfação da pratica do bem.

Pela nossa parte pedimos desculpa
de nossa indiscrição, que se apoia
todavia no dever que nos cabe de
velar ao conhecimento dos nossos lei-
tores tudo quanto diz respeito ao
nosso programma, quer o facto se
produza no estrangeiro, no paiz, ou
no centro desta cidade como o de

que ora nos preoccupamos.

Assistência aos Necessitados

Continua a funecionar regularmen-
te aos domingos, no prédio da rua do
Regente n. 19 — 2.° andar, ás 2 horas
da tarde essa instituição de soecorros.
São cerca de 100 as famílias que re-
cebem auxilio quinzena] em cartões

que correspondem a certa quantidade
de mantimentos, quantidade relativa
ao numero de pessoas componentes da
familia. Calculando que a media das
famílias seja de 3 pessoas, somos le-
vados a concluir que aquella bene-
merita instituição presta auxílios em
alimento a cerca de 300 pessoas.
E' realmente admirável que provindo
os recursos da associação das esmolas
espontâneas ou solicitadas pelos seus
membros, esmolas que são em geral
de quantia insignificante consiga ella
satisfazer com toda regularidade os
compromissos tomados. E' que as

grandes quantias formam-se de pe-
quenas parcellas,e obulo da caridade,

por assim dizer, se multiplica.
E\ porém, de lastimar que não

possa a Assistência satisfazer a quan-
tos necessitados lhe batem á porta ;
effectivaraente são muitas as familas

que esperam vaga para serem soecor-
ridos, ou mais abundantes recursos

para poderem também ser contem-

piadas no numero das actualmente
favorecidas.

Possam as almas caridosas, que
nunca se esquecem de que ha nesta

Factos inuumeros de

que se furtam, de algum modo, ao

que se tinha como leis physiologieas
da nutrição, têm nestes últimos tem-

pos se multiplicado pela superfície
da terra: dir-se-ia acharmu-uos em

uma epocha preparatória de novas

condições de existência para o corpo
humano. Por isso é que não temos
cessado de registrar em nossas co-

lumnas os factos todos de jejuns no-
taveis que têm vindo á luz da pu-
blicidade. Com a devida venia tran-
screvemos o seguinte da Revue des
Sciences Psgchologiques :

Tanner, Sticci, Merlati e todos
os jejuadores voluntários que, nestes
últimos tempos, chamaram a atten-
ção publica, foram eclypsádos pela
jejuadora de Botirdeilles. Zelia Bou-
riou, tal ó o nome dessa mulher, que
ha já oito annos nada absolutamente
tem absorvido, segundo referem os
periódicos.

O Petit Journal deu sobre este
curioso 'phenomeno as noticias se-
guintes :

Creou-se em torno de Zelia Bouriou
toda a classe de leg-endas oxtraordi-
narias, que circulam no paiz em con-
seqüência de sua extraordinária ma-
neira de viver. Refere-se que seu
jejum começou,por uma pregrinação
que Deus ordenou-lha em sonhos.
Uma iorça invisível impelliu-a, se-
gundo diz, a visitar cincoenta e
quatro egrejas de Perigord e dos de-
partamentos visinhos, durante cuja
peregrinação esteve quatro semanas
sem absorver alimento algum. Pouco
a pouco cessou completamente de
comer.

Todos os seus parentes e todas as
pessoas da circumvisiuhança certi-
ficam a exactidão desses factos.

Zelia Bouriou entrou para o hos-
pitai de Bourdeilles, e ahi foi sub-
mettida á observação do Dr. Laffon.
Era vigiada dia e noite, e não se viu
tomar nenhum alimento solido. De
tempos a tempos fazia gargarejos de
água panada, que em seguida deitava
fora ; chupava de quando era quando
um pedacinho de laranja para tirar
o mau gosto que tinha na bocea :
era tudo. Tendo consideravelmente
emagrecido a jejuadora, o Dr. Laffon,
que julgou serem manifestos os phe-
uomenos de inanição, despediu-a do
hospital, renunciando assim a uma
experiência, que já era perigosa.

&BiS>liolÍBCcas e ElcloranadoB'

Dos directores das bibliothecas pu-
blicas dos Estados de Pernambuco e
do Ceará acaba a Federação de receber
oíhcios pedindo a remessa de seu
órgão para as collecções daquelles
centros de lettras. Satisfazendo a tão

justo pedido, deferiu-o a Federação ;
tal é a ambição que a anhela de que
sejam, o mais possivel, derramadas as
doutrinas de que se fez arauo, assim

procurem o.s freqüentadores daquellas
bibliothecas pôr-se a par das theorias

que defendemos por intermédio do

.Boanua d'Arc

Extrühimos do nosso collega de
Liège, Le Alessager, o seguinte *.

A inauguração da estatua de
Joanna d'Arc acaba de ter logar
em Nancy. Lemos na Cíazettc de Liège
de 29 de Junho (pie, em um pane-
gyrico que pronunciou por oceasião
desta cerenionia o deão da Facul-
dade de lettras. Sr. Debidotir, tratou
a boa lorrena de nevropatha, de bal-
lucinada, deante do senhor bispo de
Nancy e de numerosos representantes
do clero. A Gazelte não diz si ali
mesmo o bispo protestou. Como ai ms
poderia fazel-o sem tocar nos pheno-
menos spiritas mo lemos, que tão viva
luz projectain sobrea vida da heroina
deDouremy? De bom ou mau grado ha
de chegar o momento em que o clero
vei'-se-á forçado a examinar esta ques-
tão. E' o único meio que lhe testa
para provar qne o ensino religioso
ainda, pode marchar de accordo com a
sciencia, e não é exclusivamente o
produeto da ignoraucia e da super-
sticão.

Ilnat jifogrjn sasn\í\

Tal é a magnitude do programma
que offerece o periódico do illustre
philosopho Sr. Charles Fauvety, que
desejamos honrar nossas columnas
transcrevendo seus nove artigos.
O jornal, que é a antiga Réligion
Laiquc, chama-se hoje, sabem todos,
La Réligion Universelle, organe de
Solidarité et de Ilêgéneration sociale.
Eis o programma :

1.° Trabalhar para a conciliação •
dos espiritos, para a fusão das classes,
para a união dos povos.

2." Dar por dever a cada homem
governar-se a si mesmo e marchar, ,
em harmonia com as leis da natureza
e da consciência, para o ideal de toda
perfeição.

3." Dedicar-se a derramar a luz
por toda parte, afim de dissipar os .
erros e os enganos.

4.° Fazer penetrar de mais em mais
nas relações sociaes e na politica dos
governos os eternos princípios de or-
dem, de liberdade, de egualdade, de
justiça, de progresso, de trabalho, de
fraternidade humana, e de universal
solidariedade.

5,° Regular a transição entre o que
vem e o que vae-se, animando todas
as tentativas que se destinem a fazer
o espirito humano dar passos para a..
frente.

6." Submetter todas as crenças á
verificação da razão, e adinii.tindo
quo a fé vae ao céu com o saber ad-'
quirido, applicar á demonstração da?
existência de Deus e da vida iininortal
os processos da sciencia.

7.° Na ordem politica como na re-
ligiosa; firmar a soberania da con-,
sciencia, a autonomia da pessoa hu-
mana e da collectividade nacional,
donde soberania do povo e siiffragio
universal para todos os negócios da
nação com liberdáhe ile reunião, de
associação e de propaganda pela im-
prensa e pela palavra.

8.° Todas as instituições sociaes
devem ter por alvo *. o melhoramento

>
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moral, intellectual, affecT.ivo e phy-
tsico de todos os membros do corpo
social, começando pelas classes pobres
e nestas pelos mais honestos e desher-
dados da sorte.

9. Todo homem, digno deste nome,
deve ser om religião seu próprio sa-
cerdote, em poiitica seu próprio rei ;
mas, para isto, cumpre não perder
de vista, nem o melhoramento de si
mesmo, nem o dos outros, isto é,
nem a salvação collectiva nem a
vida perfeita.

d*rapo B^ertfeveiVí.aiea

[Continuação)

Ba.anren.a spirita

Mais uiü campeão bate-nos á porta :
acabamos de receber O Regenerador,

publicação mensal do grupo Caridade
nas Trevas.

Bem comprehendendo os seus deve-
res de volgarisar o que a seus olhos
se desvenda como verdade incontras-
tavel, não se contentam os spiritas em

para si guardar o que sabem : dahi
derramarem por todos os pontos e de
todos os modos^o que a cega huinani-
dade ainda hoje não quer ver.

O Reaenerador é filho dessa ten-
dencia,'que parece generalizar-se,
pois que, dentro deste anno, é esta
a terceira noticia que damos de
apparecimeuto de jornal spirita uo
Brazil.

Possam os seus redactores, retém-

perando-se na fonte do bem e da ver-
dade, molhar* constantemente a sua

penna na tinta da cordura e do amor,

para que seus escriptos tenham a
autoridade de quem busca pregar an-
tes com o exemplo do que com a

palavra.
Fazemos sobretudos votos para que

nossos novos collegas, tendo sempre
bem presente que é tarefa do spiri-
tismo construir e não derribar, não se
afeiçoera ás praticas das varias seitas
que vivem sempre a se esgrimir na
imprensa. Felizmente parece que os
nossos votos serão exalçados,a julgar
pelo numero que temos preseute; bas-
tara que todos os outros se modelem
pelo actual.

Agradecendo a visita do nosso col-
lega, é com satisfação que lha retri-
buiremos.

iMiiili
Br. A. Bezerra de Menezes

A €__.&.! MÀIj .fcSSãWMESilR.O. A

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Ja era quasi noite, quando terminou a
nolemica entre o chefe c o moço, insistindo
o primeiro em libertar á força Simplicio
Gomes, o reclamando o segundo contra
tal resolução.

A solução foi : que se mandasse chamar
o irmão do chefe, que era lambem muito
considerado na familia — e que se esti-
vesse pelo que elio decidisse — guardam
do-se entretanto a casa cercada, até- que
tivesse logar aquella decisão.

A's (5 horas do dia seguinte, entrou no
acampamento o esperado arbitro da con-
tenda que nelle se levantava.

Acompanhava-o o dono daquallns terras
que residia a menos de meia légua da casa
sitiada, e que era afleieoado á familia
Mourão embora não se envolvesse em suas
quercllas.

O chefe ferido expoz a causa ao irmão,
concluindo por estas palavras: você deci-
diráeomolheparecerju.sto; mas eudeclaro
que me retiro para nunca muis sahir de
minha casa, si a solução deste negócios

Eutre os freqüentadores de reuniões
spiritas achava-se, nos últimos annos,
um infeliz cego, a ellas conduzido
pela mão de uma criança, seu lillio.
Suas condições physieas, como a
penúria que .exteriormente demon-
strava, attrahiai.n as sympathias dos
presentes, syinpathias que mais se
accentuavam, porque o infeliz pro-
curava as sessões para nellas baurir
a fé que sempre lhe fugia, para nellas
firmar a crença que nunca lhe vinha.
Tendo elle se desprendido dos laços
materiaes, julgou o Grupo Perseve-
rança que sua evocação seria de pro-veitoso ensinamento. Foi o seguinte
o trabalho que se bipartio por duas
sessões.

Antes de tudo a communicação
iuicial :

« A evocação determinada parahoje vae concorrer para tirar da per-tubução em que se acha, um espirito
ainda sob a impressão da prova por
que passou ua existência tiuda. As
idéas e sensações deste estado, queainda perduram, e as sensações do
novo tein-n'o lançado n'um_ con-
fusão penosa, da qual ides auxilial-o
a sahir. »

Seguiu-se o trabalho com o espirito
evocado :

Espirito. —Quem me cham„ ? Bem
sabeis que uão pos^ ir sem que ai-
guem me dè p, mão*... Ah I sim, vós
me levaes, mas onde ? Eu vos se-
guirei para qualquer logar para queme quizerdes levar ; sinto que sois
com passivo commigo. Vamos.

Evoc. — Então ainda nada vedes ?
Julguei que já esiaveis curado.

Esp. — Ourado 1 'Como!? De quemodo?! Não sei si estou doente ou
com saude, si. estou acordado ou so-
uhando, si tenho minha razão ou si
estou em delírio. Ein mim tudo está
muclado, e, si alguém não mb ajudar
a compreheuder o que de novo se
passa, creio que muito me custará a
ver claro.

Evoc. — Goulieceis alguns dos pre-
sentes ?

Esp. — Eu me sinto no meio de

amigos, reconheço-o pela boa ira-
pressão quo experimento... sim... não
é engano meu... reconheço-vos agora.

Evoc. —Olhae para esta mesa. Per-
Seebeis estos objectos todos que estão
.sobre ella *?

Esp. — Olhar ! Olhar I Bem sabeis
que não tenho olhos I Olhar I Sim,
eu olho, vejo cousas que nada me
dizem, de mo lo que não sei si é real
o que vejo,'ou imagens, prodtlCto da
imaginação ; imagens que se formam
em mim... em mim, mas como?...

Evoc. —.Então vedes, embora con-
fusamente ; logo, hoje não sois mais
cego ?

Esp. — Mas então seria a realidade
que principiou «para mim; só a-sim
poderia ver sem olhas. Deixae-;ne
observar... Esses quadros que vejo
agora... esse novo modo de sentir...
tudo isso seria a prova que tanto pro-
curei ¦/... Ah !¦ mas então já transpuz
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fôr no sentido de deixar-se o bandido queme feriu voltar são e salvo a sen lar.
Não ú aqui que os Srs. devem resolver

esta questão, disse ao coronel Ignacio
Pinto, o dono das terras, ü meu amigo
acha se ferido, ainda não tratou do seu
ferimento, e qualquer contrariedadu aqui
e nestas circumstancias pode-lhe ser iãtal.

Vamos para minha ca.a, lá cuidaremos da
ferida, e depois os Srs. resolverão o quemelhor lhes parecer, que. eu nesses as-
sumptos não me emvolvo.

Todos upprovaram a proposta, menos o
chefe, que não queria deixar o campo sem
ter dado a devida lição ao rapazola inso-
lente que ousara aUVontar sua cólera.

O irmão metteu-se no negocio e alinal
licou assentado como propusera Jguac;o
Pinto.

Este pedira licença pnra ir fullar ao o.oço
sitiado, emquanto se lã/.ião os preparos/

Conhece-o ? perguntou o chefe Mourão.
Cànheço-o, e lastimo que elle tenha in-

incorrido em sua cólera, porque éuni moço
digno da maior estima.

Pode ir ; mas não lhe d. munições, e con-
vença-o, ;i se pôr bem com Deus ; porque
ou me leva o diabo, ou elle ha de pagar-me
o desaforo com a vida.

Ignacio Pinto não replicou, porque tinha
seus planos, e, tendo a senha para as vien-
dietas, segiu só para a casa de que niguem
ousava aproximar-se.

Chegado que foi á distancia de se fazei
ouvir, bradou parti a cas. : Sr. Dantas,
não me faça mal, que preciso fallar-lhe.

Quem me quer fallar ? perguntou O moço.
Hou eu, Ignacio ; into, seu amigo.
Eu aqui não conheço sinão dous ami-

pos : o meu bacamarte o a minha faca.
Quem se aproximar leva fogo.

a barreira 1 Dizei-me, meus amigos,
já não estou no meio de vós ? já não
sou um d'entre vós ?

.*' "Evoc. — Não são sonhos, são a rea-
lidade. Jâjtranspuzestes a barreira,
sim ; pertenceis agora ao mundo dos
espíritos...* Mas uo meio de vossas
hallucinacões iá vos lembrastes de
orar !

Esp.— Minha anxiedáde era tão
penosa, meus amigos, e me debatia
em sensações tão dolorosas que, como
absorvido pela dor, não tinha a li bor-
dade de masubtrahir a ella para me
entregar a outro sentimento além
desse. *

Evoc.—.E' natural, portanto, que
agora dirijaes vossos pensamentos
conforme vos indico ; não é assim ?

Esp. — Ah 1 sim agora que com-
prehendo, agora que tomei de novo
a posse de mim mesmo, vou procurar
o caminho, vou pedir auxilio, vou
implorar luz. E sei que hei deobtel-a
d'Aquelle que é bom, dWquelle que
sempre procurei, vós bem o sabeis.
Quantas luetas sustentei I Quantos
combates travei contra a lerruvel
duvida, que voltava sempre, e sem-
pre mais poderosa do que os meus
esforços a me apertar no seu amplexo
maldito... e desde quanto tempo 1
Gomo vós, como tantos, eu me curvei
sobre os... mas esperae... Eu vejo '...
Vejo bem I Mas é preciso repouso, e
¦>«i».i.i_«jL_jmirj. I_U_UJ.JJI.IML

depois comprohenderei melhor as ra-
zões determinantes do que soffri.

Accusando o médium vidente a
presença de uma mulher junto ao
evocado, fe_-se-lhe a seguinte per-
guuta :

Evoc — Quem é a pessoa que está
convosco ?

Esp. — Sinto a presença de alguém
junto de mi n, mas infelizmente não
me é dado v.l-o.

Em ultimo logar recebeu-se a sí-
guiu te instrucção :

a Bom comprehendeis, caros filhos,
que não pode a cegueira continuar no
estado espiritual, sinão por pertur-
bação e como acção reflexa d_ um
estado precedente. Não Ira, não pode
haver cegueira, como a en endeis, no
estado espiritual.»

Mas olhe que eu venho em missão de
paz, no seu interesse.

Dispenso-lhe os cuidadoso ponha-se ao
largo ; sinão faço fogo.

br. Dantas, seja razouwel. Eu vou só,
o que lhe poderei fazer? Preciso fallar-lhe
Deixe-me entrar, por vida de seu pae.

Parece que a invocação feita ao amor
filial do moço abranduu-lhe o coração ;
pois que a 

"porta rengeu aos gonzos, e
uma voz bradou da casa : aproxime-se.

Ignacio Pinto em dous miuutos estava
com o rapaz, a quem desejava ardente-
mente salv,,r.

Antes de lhe dizer palavra, tirou de
baixe do capote que o cobria uma garrafa
ch.ia d'agua e oilereccu-a.

Deve estar anlendoe n sede, pois queja
está cercado desde ante-hoiitein, e não é
provável que se premunisse contra a ines-
perada retenção.

Prevendo essa necessidade trouxe-lhe
oecultaiiiente esta garrafa dágua, que lhe
dará forças para esperar o que Deus tenha
determinado a seu respeito.

Ah! muito obrigado, meuamigo. Agora
conheço que o é, e lhe agradeço do fundo
d'álm_ a vida que me dá com este precioso
presente.

E sem mais dizer, tomou a garrafa e
esvasiou-a a meio. O resto deu ao Jucá
Çòiumnaque não estava menos sequioso.

Se o Sr. não me trouxesse este elixir vi-
vilicante, meu plano estava feito : matava
aquelle cabra que alli ve, amarrados de
pés e mãos, abrião a porta para chão,ar os
inimigos (pie me cercam, não s«m porque,
ecom esta faca abriria caminho pelo meio
delles, ou no meio delles acabaria.

Agora, ainda posso esperar até amanhã
embora não saiba por quem e para que es-
perar ; pois que não conheço o motivo da

A «atra vida

(EüGÈNE Nus)

Uma só passagem pela Terra, a pe-
/.ar da differença dos meios, das con-
dições, dos espíritos-, das consciências,
bastava para levar os bons ao céo, e
precipitar os maus no abysmo. Até o
dia da reconciliação suprema os justos
ficavam mergulhados em uma beati-
tude inactiva e, como uo purgatório
catbolico. attennação do inferno eterno
que a Egieja concede ás reclamações
do coração huina.no, as almas pec-
cadoras eram resgatadas uão por seus
actos, mas por seus soffriraehtes- ex-
piação passiva e estéril I No fim dos'
tempos, porém, quando o bem tivesse
absorvido o mal, a humanidade re-
unida começava uma tarefa nova, em
uma uova carreira; revelação superior
que o sentimento do século XIX fica
surpreheadido e maravilhado de des-
cobrir nos dogmas de outr'ora I

Os Gaulezes' regeitavam a falsa
idéa da felicidade ociosa e do soffri-
mento passivo; mas não tinham a in-
ttiiçáo dos dous modos do ser e da ai-
ternancia das vidas. A alma depois
da morte, passava iinmediatatnente a
uma outra forma humana ; podendo
mesno descer ás formas inferiores,
porque os filhos de Gael, como os

inesperada que recebi, nem

O motivo, Sr. Dantas, é esse homem queü Sr. tem alli amarrado, e que, sendo um
cidadão importante, a familia._ os amigos,
surprehendidos pela sua violência, o re-
clamão, custe o que custar.

Quem o aggredio foram os Mourões
aquém veio encargo de livrarem ede resti-
t-uirem aos seus o Sr. Simplicio Gomes.

Perdem seu tempo, exclamou o moço.
Este negro, meu encravo, porque e es-

cravo de meu pae, ou vae ter ao engenho
d'onde fugiu, on a vida lhe ha de custar.

Escravo ! exclamou Ignacio Pinto.
Sim escavo, meu escravo, e o Sr. mesmo

lhe pergunte se o é.
Sr. coronel Simplicio, o que diz a isto'.
Digo (pie é verdade ; mas que meu se-

nhor bem me podia alforriar secretamente
por quanto pedisse, que tanto lhe olfe-
reci.

Estava no meu direito recusando o queeste negro me prqpòz. Estava ou não, Sr
Coronel.

listava, Sr. Dantas: mas teria procedido
prudentemente e praticado generosa men te.
accedendo ao pedido do Sr.. -Simplicio-

Pode ser ; mas agora o que esta feito,
está feito.

Não é assim, Sr. Dantas, todo o t.mpò 6
tempo de se deixar um máo caminho poronde se tenha a gente veredado. %

Serm cobardia recusar agora. •
Cobardia nunca será ceder á força in.su-

peravél, o o Sr. está nesse casTo. Um
contra cem.

Tambem porisso e tou di postoa morrer.
_õio é razoável isso : mas para ea podermarchar, explique-me seu caso com toda

a minuciosidade. .
(Continua)
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índios, adoptavam as fábulas da me-
tempsycose.

Emenda transmigr.ação o ser perdia
a memória da encarnação precedente,
e só no circulo da luz ia encontrar as
reminiscencias do seu passado.

Alguns pensadores modernos exa-

geraram ainda essa crença, e na in-
imita suecessão das vidas negaram
totalmente a continuidade da con-
sciencia pela lembrança.

Destruamos esses dous erros egual-
mente perigosos, restituamos á alma
immortal as preciosas faculdades que
realmente a mantém na vida. e assim
teremos cumprido a melhor parte da
nossa tarefa.

MEMÓRIA, ACTIVIDADE

! Os philosophos que rejeitam a me-
moria, as religiões que proscrevem
a actividade, si querem ao mesmo
tempo proclamar a immortalidade do
ser, praticam uma estranha incon-
seqüência, negam o que allirmam e
destroem o que construem.

Poder-se-a comprehender a im-
-"mortalidade sem a recordação do pas-

sado ? Como I En sou immortal, e
não ha uma phase, um só instante
em minha vida sem fim, em que eu
tenha disso uma certeza positiva,
absoluta ! Minhas existências se en-
cádeiam logicamente, si existe uma
lei de ordem, pois que é impossível
crer-se no acaso, e eu nuuca coube-
cerei as relações desses efFeitos e
dessas cansas; relações (pie sao a
sanecão moral, indispensável á con-
sciencia. Essa saneção só será apre-
ciavel a Deus, sem jamais existir

para mim !
, Que idéa formar desse Deis cuja

. consciência devora a nossa, e que
reservou para si só o conhecimento e
o sentimento da autonomia de todos ;
desse pai supremo e omnipotente que,
cada noite? por um inexplicável ca-

pricho, ao filho que dorme sob suas
vistas, cheio de ternura e confiança,
dizendo-lhe : até amanhem, rouba a
lembrança do dia passado e nunca
mais lh'*a restitue í

Vivas imageLS de meus chorados
mortos, temas lembranças, doces
affectos do coração, porque viveis em
íninh'alma, quando eu nunca mais
encontrarei aquelles que vos fizeram
nascer, ou quando, si esse encontro
tiver logar, elles e eu já não somos
os mesmos ? Não estará patente que,
si a memória fôr apagada para s«'in-

pre, si não houver um ponto no in-
finito em que a alma se reconheça,
se examine e se julgue, em que as
affeições se reatem, em que os pro-
gressos sejam aferidos, a immortali-
dade real deixará de existir para o
ser, e a sua carreira indefinita não
será uma suecessão de vidas, mas
uma'suecessão de mortes ? E' o que
se passa, dizem ; é o que é, e o

que podemos verificar em nós mes-
mos : no passado da humanidade
em que se confunde a nossa historia,
embalde procuramos nosso traço ;
elle desappareceu.

[Continua]

Historia da Terra

(Camillo Flammabion)

O que nos dá, no minimo, um
total de 4.700.000 annos desde a
origem das espécies animaes e vege-
taes, relativamente superiores. Essas
tpocas, porém, firam precedidas por
umá edade primordial, durante a

qual a vida nascente só era'repre-
sentada por seus primitivos rudi-
mentos, pelas espécies inferiores :
al^as, crustáceos, moluscos, inverte-
brados ou vertebrados sem cabeças ;
edade primordial que oecupa 53 eeu-
tesimas partes da espessura das for-

inações geológicas, o que. na escala
precedente daria para ella só um l

i duração de õ.300.000 annos.
1 Esses dez milhões de annos do ca-
j lendário terrestre podem representar
I a edade da vida., porém a gênesis

dos preparativos ti una iuco npara-
veliiimiu; sido mais longa. 0 período
planetário anterior ao appárecimento
do prime ro ser vivo excedeu consi-
deravehuente em duração ao período
da suecessão dos espécies. Judiciosas
experiências conduzem a pensar que,
para passar du estado liqu do ao
solido, para resfriar-sé de 2000" a
"200", nosso gh.bo não exigiu menos
de 350 milhões de annos 1

Que história a de um mundo I
Tentar concebei-a é ter a nobre am-
bicão de imeiár-so nos mais profundos
e ini por tan tos mysterios da natureza-,
é desejar penetrar uo começo dos an-
tigo.s deuses, que entro si se tinham
repartido o gov rno «lo universo.

E como deixar de Luteressar-se
por essas maravilhosas conquistas
da sciencia moderna, que esqtia-
driuhando os sepulchros do terra,
soube 1'osuscitar nossos desappare-
cidos antepassados I

A* ordem do gênio humano, aquel-
les monstros antediluvianos estreme-
cerain mu seus negros sepulchros e,
principalmente a cuuiar de meio ;
século para cá. se ergueiiam de suas
tumbas; um a um tbrain sahindo
das pedreiras, dós poços, jdas minas,
dos landis, e das escavações, e tor-
naram a apparecer a luz do «lia.

De todas as partes pesada e penosa-
mente, lethargicos despeiaçados e
incompletos, aquelles cadáveres já
petrificados no tempo do dilúvio,
cm vi ram a trombe ia. do* juizo, do
juizo da sciencia, e resuscitaram ;
reuniram se como um exercito for-
mado de legiões estranhas, vindas
de todos os paizes e de todos os se-
culos, e eil-os desfilando ante nós,
estranhos, raros, inesperados, torci-
dos, feios, monstruosos, como si viés-
sem de algum outro mundo, porém
fortes, sólidos, satisfeitos.de si mes-
mos, parecendo ter consciência de
seu valor, e dizendo-nos em seu
silencio de estatua.-, : Vede-nos aqui,
somos vossos avós, vossos ascendem--
tes, sem os quaes não existirieis 1
Olh.ae-nos e buscae em wús, a origem
do que sois, pois fomos nós que vos
fizemos. Vede aqui os primeiros en-
saios desses olhos que sondaès o infi-
nuamente pequeno ; são modestos e
rudimentares, porém muito impor-
taotes, porque si taes ensaios não
tivessem sido bem suceodidos em nós,
vós serieis cegos.

Vede estas patas das quaes foram
um simples aperfeiçoamento vossas
mãos tão elegantes e tão sabias :
vossa bocea, vossa língua, vossos
dentes, tudo é muito de,içado e en-
cantador, muito bonito, porém são
filhos dos nossos fociulios e dos
nossos bicus. Vossos corações pulsam
branda e inyst.erio.-»ameuie, e essas

palpitações humanas que não coube-
cemos, dizem que em vós produzem
emoções tão profundas e tão intimas

que muitas vezes, daneis o mundo
inteiro para satisfazer a menor delias;

pois bem vede em nós como começou
a circulação do sangue, foi em nós
([ue pulsou o primeiro coração.

E vosso cérebro, quanto o admiraes,
saudando nelle a sede da alma e do

pensamento ! Como apreciaes sua in-
con paiavel seusi.bilida.de a pünío de
apenas ou.-ardes aprofundar o estudo
de sua dc licada estruetnra !

Pois bem ; vosso cérebro é a
mossa médulla, a medula de nossas
vertebras, que se desenvolveu, apor-
feiçoou-se, purificou-se ; e sem nós o
geólogo, o historiador, o philosophó
e o poeta não existiriam. Sun,
vede-nos, saudue a vossos progeiii-
tores 1

Assim fallariam tolos esses fosseis,
os macacos, os prosiinianos, os mor-
suríiaes, as aves, os reptis, as ser-
pentes, os amphibios, os peixes, os
moluscos; e diriam a. ver bule, porque
o homem é o mais alto ramo da
arvore da natureza, suas raizes se
afundam ua terra com muni e a ar-
vore que produz tão bello frueto, é
formada por todas as espécies, em
appareucia tão differentes, mas real-
mente visinhas, parentas, irmãs.

Estudar a historia da torra é es-
tudar ao mesmo tempo o universo e o
homem, porque a terra é um astro
uo universo e o homem unia resul-
tante de todas as forcas terrestres

Já ninguém pode hoje crer que o
inundo tenha sido creado em sois
dias, ha se.s mil annos ; que os uni-
inaes tenham sabido da terra repou-
tinameute á voz do Creador, já for-
mados, adultos, associados por casaes,
desde o eie.phan.te até a pulga e os
micróbios microscópicos, e,queo pri-
meiro cavalio tenha nascido de uma

j collina. Já ninguém admitte que a
\ orgauisação physica do corpo do ho-
' mem seja estranha á dos maramiferos.

Niinmeui ignora hoje que Deus não
creou os animaes que existem actual-
mente, os quaes foram precedidos por
espécies primitivas, differentes mas
não estranhas,desconhecidas no tempo
de Moysés ; ninguém ignora que o
nosso globo é muito antigo e que
suas capas geológicas encerram os
fosseis das edades desapparecidas ;
ninguém ignora que auatòmicamente
o corpo do homem é o mesmo que o
dos mammiferqs, ninguém ignora
que ainda posátiimos órgãos atro-
phia los, que para nada nos servem e

que são os vestígios dos que ainda
existem em nossos ascendentes ani-
inaes, ninguém ignora que cada
um de nós foi, antes de nascer, du-
rante os primeiros mezes da conce-
peão no seio materno, molusco, peixe,
réptil, quadrúpede; resumindo a na-
tureza em p«-:queno sua graude obra
dos tempos antigos.

(Continua)
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por J. Jesüpret filho.

TRADUZIDO E OFFEREC1DO AO REFORMADOR

por Florimundo Torres Galiiulo
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0 chamado C..., que prestou-se
publicamente a esta esperieucia, aífir-
mou-me que nada sentira de doloroso,
apesar de ter conservado a lembrança
do estado em que se tinha achado
immerso.

Nunca Donato perde de vista os
seus pacientes, que sob o poder fas-
ciuador do seu olhar são como que
petíificados.

Em resumo, o celebre maguetisa or
é um domador de homens, que apo-
dera-se á vontade da personalidade
dos submettidos á sua terrível in-
lluencia.

As experiências de Donato provam,
por mais que digam os sábios, que
póde-se agir sobre certos organismos
e produzir nelles phenomenos patlio-
lógicos excessivamente curiosos, sem
que se recorra para isto ao disco bri-
lhante do hypuotisador.

Si certas pessoas adormecem de-

pois de ter fitado durante algum
tempo um objecto brilhante, ellas
não toem ainda chegado a e^ estado
particular, que eonstitue o magne-
tismo. Eis porque é ainda impossível
explicar hoje pelo Itijpuotismo ou
braidismo a maior parto dos phe-
momenos magnéticos.

Nem todas as pessoas são egual-
1 mente aptas a soffrer a influencia do

iu.agnoi.ismo. Lsto depende muito dp
temperamento e «Ia edade. Entretanto
em geral quinze por cento das pessoas
submettídas ás experiências inag-
neticas são reconhecidas sensíveis.

Aquelle que não viu Donato tra-
balhando não pôde fazer sinão uma
idéa imperfeita do poder de fascina-
ção do grande mngnetisador. O que
vu-sü, é ao mesmo tempo digno de
riso e de terror. A multidão sabe
deste espectactilo não só impressio-
nada, como também transtornada
completamente em seus sentidos e em
suas idéas.

O illustre barão Du-Pótet possuía
da, mesma forma este terrivel poder
do olhar. Elle próprio refere o facto
seguinte na Cadeia magnética de 15
de Março de 4880.

« Tenho lançado por terra, diz elle,
homens robustos postados em minha
frente, a unia distancia «ie tres ou
'qaatro passos, homens qne haviam
me desafiado e vinham ou''o- meus
pés, arrastando-se como cobras. Eu
acabava de destruir-lhes a vontade,
de aniquillar-lheê o eu. sua persona-
lidade dis ti neta.

« Um dia deu-me a phantasia ex-
pe rime u tar mou poder magnético
sobre um moço para produzir nelle
uma velhice antecipada". Alcancei
este milagre perante mais de cem
pessoas. Tomei na multidão um joven
desconhecido, colloquei-o uo meio
da sala e comecei minha experiência.
Elle riu-se do projecto que eu queria
levar a éffeito. Ao fim de um instante,
viu-se com surpresa formarem-se
rugas sobre seu rosto rosado. O nariz
tornou-se pontudo, e 

'delle 
sahiram

algumas gottas de liquido. Sua face,
continuando a transformar-se, apre-
sentou-nos uma espécie de decrepi-
tude adiantada, com o queixo defor-
mado e os lábios pendentes. Islo não
é tudo. 0 dorso curvou se, os ossos
pareciam não sustentar mais qne um
corpo alquebrado, de andar incerto.
Elle tornou-se loquaz, tomou um ar
velhaco e andou todo curvado.

(( Cousa alguma p'de dar a idéa
de que elle pôde imitar a este ponto
a* verdade do espectaculo, que nos
offerecia. Sua voz tornara-se a de um
velho que não tem mais dentes.

« Não pude deixar de pensar que
a natureza faria iulallivelmente com
o tempo, o que eu acabava de obter
ífinn instante somente pela energia
de minha vontade.

« Tirei-o lentamente do triste es-
tado em que o puzera. Elle tornou-se
de novo bochechudo e rosado, não
tendo lembrança alguma do que se
passara. A experiência tinha durado
vinte minutos. »

Similhante poder não é feito para
causar a admiração mesmo dos mais
incrédulos ? Entretanto a medicina
oflicinl e rotineira de-denha o estudo
destes phenomenos extraordinários.
Esperemos que no interesse da scien-
cia e da humanidade o partido to-
mado systematicâraente da douta
corporação acabará logo, para. dar
logar a um estudo mais consciencioso
do magnetismo animal.

[Continua)
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Sendo repetidos os pedidos de col-
lecção de annos anteriores do nosso

periódico, a Federação Spirita Bra
'-ileira resolveu mandar e nLecionar
'•*_ 5 primeiros annos do Reformador
jmutn volume encadernado, ao preço
de 10*J00O, certa de assim melhor
Satisfazer aos confrades que deseja-
rem possuir tal col lecção.
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Em Campinns, o Sr. Silvino Ribeiro
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A. •
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Rogamos aos nossos assa-

gnuntes satisfazerem suas

assignatúras com a maior

bre vidade, uííbbb de poderiBios
regularizar nossa escripta.

Os dos Estados Federados

poderíto enviar-nos suas oi*-

dens em vale-postal.

As assignatúras deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre
a 31 de Dezembro.

L.'Anti-Égoistc

Acabamos de receber de Paris o

primeiro numero da revista que se
denomina pelo titulo que encima estas
linhas. O seu só titulo, como o facto
de ser o boletim da Sociedade ãe Al-
truismo, bastanvpara explicar o fira a
que se propõe. Assim queiram os ho-
meus bem intencionados de todas as

partes do mundo cooperar na obra

grandiosa dé" formar da humanidade
uma só familia, e do mundo terrestre
uma só pátria. E' bem de ver quo o
Reformador seguirá em. suas aguaáÇ
fazendo votos para que seja breve o
advento da éra bemdita que o Anli-
Êgoiste se propOe preparar.

Seja uma prova da unidade de vistas

que congraça solidariamente as duas
folhas, a transcripção, para estas

columnas, do programma que se lê
na capa do Ànti-Egoiste :

O boletim da Sociedade de Altruísmo
tem por fim o respeito aos outros e o
melhoramento de si mesmo, e por ob-
jecto de seus estudos :

1/ Liberdade de corpo, de conscien-
cia e de palavra. Abolição da pena ca-
pitai, dos castigos corporaes, dos due-
los,dos jogos de accaso,dosdivertimen-
tos cruéis (toÜradas, brigas degallos,
etc.) Proteccão as crianças e animaes

(vaccinação e vivesecção), aos velhos e
aos enfermos. Campanha contra a vio-
lencia, o dogmatismo, a escravidão,
a exploração, o monopólio, a falsifica-

ção, a hypocrisia, a falsa respeitabi-
lidado. Emancipação legal e mental
da mulher. Rehabilitação da illegiti-
midade. Egualdade dos trabalhadores
deante da lei-e da-consideração pu-
blica. •-;>
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2.° Hygiene do corpo e do vestuário,
da escola, da oííiciiia, da habitação.
Cremação : Campanha contra o abuso
dos alimentos animaes, espirituosos,
e dos narcóticos, e contra os abusos
sexuaes.

3.° Assistência mutua e organi-
sada. Voluntários da caridade, excur-
soes aôs hospitaes e prisões. Cosinha3
econômicas, e representações thea-
traes gratuitas. Elevação do nivel
artístico das massas e embellesa-
mento dos centros. Campanha contra
o vandalismo e o luxo inútil,fcontra
a caridade de programma e a frater-
nidade de ostentação. Reforma pa-
cifica da sociedade pela do indivíduo.

4.° Educação physica, intellectual
e moral dos dous sexos. Ensino

gratuito, bibliothecas, conferências,
museos. Reformas universitárias : as
linguas vivas antes das línguas

costumes o instituições humanas, teu-
deu loa mostrar que uma mesma ver-
dade está occulta debaixo de suas
divergências apparontes. Estudo do
pensamento antigo e renascimento
oriental.

7." Unidade do si em todos os eu.
Além do fim e dos meios entin-

ciados em seu programma, a Socie-
dade de Altruísmo propõe-se :

1,* Grupar todas as forças exis-
tentes para o bem. A's numerosas so-
ciedades que se fundam, mas cujos
esforços são infelizmente dissemina-
dos, quereríamos ofterecer uma ban-
deira commum independente de toda
opinião politica, religiosa ou philo-
sophica, e um logar em nosso pro-
gramma. 2.° Fundar um órgão inter-
nacional, isto é, um jornal hebdoma-
dario e popular em varias linguas,
tendo correspondentes em diversas
partes do mundo, por conseguinte dar
noticias mais numerosas, mais exactas

Ite mais imparciaes que qualquer jor
nal local, e ao mesmo tempo orga-
nisar o altrui-uno em um partido uni-
versai. 3.° Estabelecer entre seus
membros uma communidadc estreita
de interesses, de aspirações, e de
acção, fundando diversos centros de
vida em commum. Estas associações
facilitariam a seus membros a luta
pela existência, tão ditBcil para os
isolados que querem ficar fieis a um
ideal de desinteresse, ou mesmo de
simples justiça, sem fallar do molho-
ramento de si mesmo, tornado quasi
impossível em nosso meio egoísta :
demais ellas irradiariam em torno de
si o pensamento e a acção benéficos.

O primeiro ramo da Sociedade de
Altruísmo foi fundado em Nantes a
3 de Novembro de 1889. A sociedade
contem três graus : os membros do

primeiro grau uão tem outra missão
mais do que propagar as idéas al-
truistas. Os dos outros graus se em-
penham em pol as em pratica, assim
como em sustentar e desenvolver
nossa obra.

O Anti-Egdiste, boletim provisório
da Sociedade de Altruísmo, é inteira-
mente gratuito, suas columnas estão
francas a todos os membros capazes
de exporem suas opiniões e respeitar

-as dos outros. A responsabilidade dos
artigos incumbe a seus autores e não
á Sociedade de Altruísmo. Nenhum

sophias e religiões, sciencias e artes, | trabalho será publicado ahi siuão sob

'o

mortas.
5.° Organisação. Liga da paz e ar-

bitragem internacional. Livre cambio
união postal. Universalisação dos dá -
reitos de autor e do systema métrico,
mesmos pesos e medidas, moedas e
longitudes. Simplificação da lingua-

gem communi. Formação de uma fra-
ternidade universal, sem distineção
de sexo, raça, classe ou opiniões.

G.° BIvoluçÃo phy?fíca, psvchica, e
espiritual do homem. Unificação do
santo, do pensador e do sábio. Estudo
das feirças nos corpos, e das vontades
nas forças. Estudo de todas as philo-
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as irticiaes A', A2, ou A3, indicando
um membro do primeiro, segundo ou
terceiro grau A Sociedade de AlruU-
mo, tendo por rim animar a acção
colleeliva, receberá com favor espe-
ciai ( s artigos de collaboração. Os ma-
nuscriptos não publicados serão reser-
vados para uma próxima oceasião, a
menos que seus autores não os re
clamem. O boletim não atacará ne-
nhum indivíduo, e não inserirá ne-
nhuma personalidade lisongeira ou
ultrajante, otfensiva ou defensiva,
mas denunciará sob todas as suas
formas : o egoismo, fonte de todos o-
vicios, erros e soffrimentos da huma-
nidade.

Para ser considerado A1 e receber
L'Anti-Égoüte, basta dirigir o pedido
seguinte ao secretario da Sociedade de
Altruísmo, — 2, rue des Hauts Pavés,
Nantes, (Loire-Iuférieure, France) :

Et, nt en sympathie avec les objects
de la Societe ã'Altruisme, je desire être
inscrit parmi ses membres et reccvoir
son bulletin. (Assignatura e endereço).

Em nome da humanidade temos
a honra de mendigar o appoio, a coi-
laboraoão e os conselhos das pessoas
de boa vontade que apreciarem nosso
programma totalmente ou emAparte".

Convida-se a reproduzir.

A 13aii j&ardec

Foi a 3 de Outubro de 1830 que o
espirito illustre, por todos uós vene-
rado, viu a luz neste mundo. Este dia
marca, pois, uma epocha festiva para
quantos se interessam pelo real des-
envolvimento da humanidade : si ti-
vessemos de formar um calendário,
que ás nações todas servisse, ao 3 de
Outubro chamaríamos — o dia de
Kardec.

E bem razão houvéramos tido para
uma tal creação : vej-a-se a obra tí-
gantesca por elle construída, e que
ainda não bem chegou ao conheci,
mento dos homens lidos.

Viver íMira século de descrença e
de positivo materialismo, educar-se
no preconceito de que os contos popu-
lares que se referem á vida de além-
túmulo nada mais são do que super-
slição e fanatismo, e saber collocar-se
superior a-um tal meio—já é uma
victoria digna dos mais assignalados
encomios.

•v f
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Mas — não s 5 isso — pôr-se em rela-

ção com todos os paizes do mundo, con-
stituir-se o centro para onde auTuiam
as mensagens que do mundo espiri-
tu ai. para todas as partes vinham, é
mais que uma obra hercúlea.

Onde, porém, se afirma o esforço
do gênio é neste amálgama de contra-
dicõos encontrar o rastro de luz que
oriente o caminho da verdade : foi a
•bra de Kardec.

Enfeixando princípios, deduzindo
leis, conseguiu o philosopho corpori-
fiaar uma doutrina nova, que até elle

permanecia nas nevoas da confusão.
Imagine-se que, na babel das línguas
surge um interprete que as compre-
hende todas : foi o papel de Kardec.

Neste dia, pois, que surge para a
humanidade com todos os sorrisos de
uma aurora bonançosa, os spiritas
todos levantamos accordemente as
vozes de nossas almas para, com as

graças que rendemos á Soberana Di-
recção dos mundos, entoar também
louvores ao espirito elevado que soube
levar, por completo, a cabo a sua
missão terrena.

A Allan Kardec, com o sentimento
mais profundo do nosso reconheci-
mento, erguemos do mais intimo de
nossas almas um euthnsiastico Salve 1

União Spirita do Btrnzil

Teve logar, na» noite de 18 do mez
passado, a sessão solemne commemo-
rativa do terceiro anniversario da in-
stallação desta associação.

E' sempre com prazer intimo que
assistimos a festas desta natureza,
mormente tratando-se de uma co-irmã
cujo programma tem fins idênticos á
nossa razão de ser : propaganda pela
fraternidade.

Não concorrida, como devera estar,
sobresahindo entretanto um escolhido
numero de senhoras, correu animada
a solemnidade.

Foi lido pelo respectivo secretario
o primeiro artigo publicado pela
União Spirita, assignado por Sedóro,
o qual tem sido sempre seguido de
outros no Paiz sob o pseudonymo Max.

Depois do discurso pronunciado
pelo orador official, usaram da pala-
vra vários representantes, dentre os

quaes lembramo-nos dos seguintes
grupos : Estudos Spiriticos, "28 de
Agosto, S- João Baptista, Centro Santo
Antônio de Padua, Federação Spirita
Brazileira.

Receberam-se também algumas
communicações psychographicas.

Reproduzimos os sonetos abaixo,
recitados, o primeiro A Liberdade,
pelo Sr. Américo de Albuquerque, e
o segundo pelo representante da Fe-
âeração Spirita Brazileira

A' flJiiitio Spirita do BBraaril

O. D. C.

a Federação Spirita Brazileira

Eu nâo rogo somente por elles,
mas rogo também por aquelles
que hão de crer Bin mim pur meio
Ue sua palavra :

Para que elles sejam todos
um, como tu Pai o és cm mim *
eu em ti, para (pie também elles
sejam um em nós ; e creia o
mundo (pie tu m« enviaste.

(João, Cap. xvii, ver. 20 e 21V

Esta de todas filha mais amada
Dos cens üilecta, emanação divirta,
li' virtude bem rara e peregrina
Na dos inortacs miserruna morada.

Permitte porém Deus, quandUnypçada
A's vezes vir aqui, e aqui domina
Com jugo leve,—qual Jesus ensina —
De santo umor a mente illuminada !

Apenas baixa, baixa a caridade,
Torna puro e humilde o coração
Un noosa revoltosu humanidade;

E' guia amigo, é anjo guardião,
L'ru só caminho trilha, o da verdade,
ISil-a aqui radiante : A União ! !

18 de Selembro de 1890

Ubu incident e

Sob este titulo, escreve o Religio-
Pbilosopbical Journal de 21 de Junho
a seguinte carta, que vem subscripta
pelo Sr- Norman A. Lees :

Ao Editor. Relato-vos um incidente
que se deu comniigo hoje.

Apenas chegado a esta cidade tra-
tei de procurar uma collocação, o que
consegui no sabbado 2-1 de Maio.
Eram cerca de 0 horas e 40 minutos
da manhã, quando acceitei-a, compro-
mettendo me a comparecer também
no Domingo. E, como soubesse ter de
hie apresentar ás 10 horas, vi que
apenas tinha o tempo necessário para
ir tomar couta de meu logar, pois no
meu relógio eram 9 e 40 minutos.

Na quarta-feira, recebi urna carta
de minha mãi, dirigida de Inglaterra ;
e, levando em conta a diiferença em
tempo entre Inglaterra e Chicago,
6 horas e um quarto, e, ainda a dis-
tancia que vai da casa em que foi
escripta para o Correio geral, onde foi
depositada, chegue: á conclusão que
tal carta foi escripta no sabbado 24
de Maio.

Nessa carta, minha mãi dizia-me.-':
« Mykane » acaba de dizer-nos que
achaste uma collocação.

Devo dizer-vos que Mykane é um
espirito que se manifesta por ineu pai.

Levando em conta, como já disse,
as differenças de tempo, concluo que
o espirito coinmunicou ter eu achado
collocação nos vinte minutos em que
decidi acceital-a.

Podeis fazer o uso que quizerdes do
acontecimento relatado c por cuja
veracidade eu juro.

a sua irmã, aquella que óo comple-
mento das primeiras.

Também é intento nosso, si bem

que seja esse um trabalho muito mo-
roso, transladar para estas columnas
o ultime livro du mestre ; com a va-
riante das traducções lucrarão leitor,
que tanto mais se aproximará assim
du pensamento integro do original.

Esperamos cuineçar no próximo
numero.

B^rewentianeaito

Mais um facto com todos os cara-
cteres de autheuticidade vem demon-
strar a realidade de certos presenti-
mentos. Escreve o lleligio Journal :

hecentemente uma moça no Palmer
I-Iouse, Chicago, vio realisado um
presentimento que tivera relativa-
mente a sen pae, que dormia no
hotel em um quarto contíguo ao seu.

Eis Cjiiio os jornaes relataram o
facto :

« Papae! papae! deixa-me entrar 1 »
furam os angustiosos gritos que de-
spertaram os hospedes, ás 3 horas da
manhan, gritos dados por Miss Per-
kins, de 20 annos de idade, filha do
Sr. H. O. Perkins, fabricante de ver-
nizes, da ürma Blakeslee& C.' mo-
rador á rua Ariington n. 107.

A' afflictissima moça ninguém re-
spondia, porque no chão estava esten-
dido seu pae, morto aos 45 annos de
edade.

A dor que ella manifestava era
indescriptivel.

O pae tinha trabalhado muitos
mezes no « Este » e seguia para a sua
casa. A filha achava-se gozando as
ferias em passeio, á espera da reaber-
tura das aulas, e tinha vindo en-
còntrar-se com elle para ambos
aorprehenderem agradavelmente a
mamãe.

Haviam chegado segunda feira a
Chicago, e tomado aposentos no
Palmer lio ase. Deviam partir no dia
seguinte, mas o Sr. Perkins, que-
rendo mostrar toda a cidade a sua
filha, adiou a viagem e reuniu alguns
amigos entre os quaes estavam os
Srs. E. O. Bolger, da firma B. F.
Jacobs & C.a Perkins queixou--e de
máo estar, que attribuia ao ter fu-
mado muito na noite antecedente.
Na manhan seguinte sua li lha açor-
dou com a convicção de que alguma
desgraça ia acontecer a seu pae ;
levanto'u-se, dirigiu-se de prompto
para a porta de communicação entre
os dois quartos, e, quando colhi va o
ouvido á fechadura, ouviu como que
a queda de um corpo, e depois si-
lencio. Tinha-se realisado o presenti-
mento da pobre moça.

A ILiberdade

Emanação de luz, nasceu nitente
do cérebro de Deus, immaculadn,
da terra ao ceu architectando a escada
que a idea ascende evolutivamente ;

o bem, o amor, a crença, tudo e nada,
da luz, erysol d'onde emanou ardente,
esparge, vinculando altruistamente
o homem quasi a Deus na prece alada:

nivél da perfeição, verdade intensa,
em aa azas da 

"te alando a crença,
eguala os homens, o universo invade,

e, em amplexo fraternal, tudo avigora
na communhão do amor, que aílluo da

aurora,
d'onde emerge esse sol — a Liberdade !

18 d« Setembro de 1890.
Américo üe Albuquerque.
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O ilaiâdo vitai e a ^leeiriei*
dade az ani

€}!>ra$ Powthuma*

O sexto livro do Sr. Allan Kardec,
assim denominado, cuja appariçãp já
noticámos, está sendo vertido para a
lingua vernácula pelo incansável es-
criptor Max. A esforços de urn nosso
dedicado companheiro de trabalhos
vae elle s-r em fasciculos distribuído
paulatinamente pelos assiguantes.
Auxiliar este esforço com a insigui-
ficancia de uma assignafura para
ter-se vertida para o portüguez a ul-
tima obra do mestre, é cousa, estamos

Com a devida venia, transcrevemos
do nosso abundante collega deBarce-
lona, a Revista de Estúdios Psicológi-
cos, o artigo epigraphado com o titulo
acima, que a seu turno já é uma tran-
scripção do periódico El Imparcial :

Em uma aldeia não longe de Bolo-
nha, vive um ancião de 82 annos,
homem mysterioso que traz o titulo
dos Condes do Mattei, e cujo poder
sobrenatural ha longos annos já co-
nbeciam seus compatriotas, e hoje
apregoam por todo mundo as maiores
ímiuimeias.

O Conde Mattei pretende ter desço-
berto um fluido, que é o verdadeiro

Ainda mesmo aquellas enfermida-
des, que, como o cancro, produzem
daranüs que parecem irreparáveis, são
vencidas pelo fluido mysterioso, que
faz renascer as carnes devoradas pelo
terrivel mal.

Ha 20 annos quando toda. Itália se
agitava com os milagres attribuidos
ao Conde Mattei, Pio IX entregou-lhe
uma parte do hospital de Santa The-
reza, e em tempo incrível por curto,
o Conde fez dezoito curas mura vi-
lhosas.

Desde então sua fama foi augmen-
tando, e hoje elle tem crentes nas
mai-; remotas partes do mundo.

Lady Poget, uma dns celebridades
de Inglaterra, foi recentemente visi-
tal-o ern seu refugio; e ao descrever
sua. entrevista, nas columnas do Na-
tional Review, faz revelações curiosas
sobre os descobrimentos do Conde
Mattei.

O Conde começou seus estudos ine-
dicos, observando os animaes, espa-
cialmente os cães, que, como e sabido,
são uns grandes médicos de si mesmos.

Um cão que padecia enfermidade
cutânea repugnante e que todos os
dias ia ao matto comer uma herva
especial, deu-lhe a chave para a cura
do cancro e dos males análogos, con-
tra os quaes só emprega o Conde uma
decoeção da planta que o cão comia,
juntando, porém, certa dose de electri-
cidade azul.

A electricidade azul é o grande des-
cobrimento e o grande segredo do
Conde.

A ninguém revelou-a, nem mesmo
a seu filho adoptivo. Os medicamentos
são preparados por qualquer de seus
ajudantes ; porém é elle que dá o
toque final, juntando-lhes a electrici-
dade azul, sem a qual não dão resul-
tado.

Trata-se com effeito de um Unido
m3rsterioso parecido com a electrici-
dade, e zelosamente preservado da
publicidade pelo Conde Mattei ? Ou é
o Conde homem habilissimo, conhece-
dor da humanidade, que cobre a acção
de seus medicamentos com o prestigio
de um nome sonoro e de um myster o
impenetráveis Existe ou não existe
a electricidade azul ?

Muitos homens de sciencia tem
estudado a que-tão, que continua
entretanto no mysterip. A única cousa
positiva é que os pacientes sentem, ao
tomar os glóbulos do Conde Mattei,
alguma cousa sirailhanie a um ligeiro
choque electrico.

A ultima descoberta do Conde foi o
scrofoloso ghppono, uma combinação
do seu scrofoloso e do seu febrijugo.
Diz que com elle se combate da ma-
neira mais efficaz o que Hahnemann
chamava apsora, e dá-se força, poder
e resistência aos tecidos.

A verdade é que o Conde Mattei
parece a prova viva da existência e
da efficacia de sua electricidade azul,
porque, aos 82 annos não representa
mais que 50, tem todos os dentes,
come, bebe, dorme de maneira admi-

| ravel, e quanto a forças desafia o mais

possante athleta.
Tudo isto sem fazer exercício.

certos, a que não se furtará a boa j fluido da vida, com o qual se. curam
vontade dos spiritas brazileiros. 1 todos os inales e volta o organismo

Já temos em nossa lingua as cinco j humano a recobrar seu vig-or primi-
obras anteriores ; não lhe deve faltar ' tiro'.

.icsflíaife-ições antes "da 
vida

No nosso collega cie Liège, Le Mes-
sager, lemos a noticia que acaba de
acaba de fallecer, em Houen, um
pintor de ta Imito, Âiiguste Foss, que
se tinha feito por si mesmo, e que
apresentava a particularidade de não
saber ler nem escrever. Não sáo ruros
os casos casos similhantes, que a
maioria dos homens classifica entrt
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as vocações. Ora o que 9ão estas vo-
cações, estas aptidões á primeira vista
inexplicáveis, sinão a lembrança de co-
nhecunentos no passado adquiridos ?

Estes factos que se multiplicam
cada vez mais, vêm se juntar aos mil
exemplos de talentos precoces para
acordem ente demonstrarem n preexis-
tencia da alma.

Afinal chegarão a tocar mesmo os
indiffe rentes que passam sem refleti tir
sobre o ensinamento qne elles trazem.

Nunca será por demais reproduzil-

os *. tantas vezes se repetirá, que por
fim os homens serão forçados a com-

prehender que já é tempo de pa-sar
os olhos pelas paginas do livro aberto
da natureza.

Pouco importa que chorem depois o
tempo perdido, pela leviandade com

que olhavam sem ver a* provas pa-
tentes de verdades que contestavam.

O que se faz mister principalmente
é que em algum tempo se convença
de que temos varias vidas, em cada
uma das quaes ganhamos ura quinhão
da sciencia universal, que se não po-
der ia obter em uma só.

ft*k»iio£;.<i'iiuiHiaM e telegrum-
im&M e^piriliBiie*

E' ainda do nosso collega barceio-
nez a seguinte noticia :

Lia Luz, de Villa de Ia Vega, sob
a epigraphè : « A voz dos espíritos
reproduzida pelo phonographo Edi-
son, » escreve o seguinte :

« Depois de haver manifestado os
grandes phenorneuos de tnaterialisa-
cão snecedidos em Washington, Cin-
cinuati e Boston, onde não ha incre-
dulos que possam subir duvidosos da
verdade spirita, temos a dizer que
parece que chegaram cs tempos de
tomar grande incremento a analyse
scientifica dos factos psychicos spi-
ritas. »

Depois de noticiar a nova applica-

p/rr-m^íTOWIMM:.
Dr. A. Bezerra de Menezes

A CA$A 11 *B, A«í^«MBiaí A39A

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Ha para mais dé 20 annos fugiu do en-
genho de meu pae, que o Sr. conhece, o
mestre de formas talvez o escravo que o
velho mais estimava e que maior falta lhe
fazia. ...

Nunca se poude descobrir vestígios do
fugitivo a despeito de quantas dipgericias
empregou meu ôae, Òm Pernambuco, Pa-
rahyba", llio Grande do Norte o Ceará.

Tendo eu de fazer viagem para estes
sertões, e devendo chegar a Pyauhy, pro-
vineia quasi seqüestrada do communica-
cão coei as outras, tive a lembrança de dai*
lima justificação com os signaés do escravo
fugido, e parti dó casa trazendo-a paia o
ciso de encontrai o.

Quando cheguei a Oeiras, só ouvia fallar
no Tenente-coronel Simplicio, o homem
mais poderoso do logar.

Tinha realmente curiosidade de conhe-
cor tão afamadò personagem, e eis que o
accaso me proporciono.i fácil ensejo.

Salnridò para a missa n'uma egreja que
ficava perto da casa que tomara, notei um
novo uso dos sertões que n e chamou a
atteneão. .

Marchava tambem para a missa uma la-
mília composta de lilhas, mãe e pae. "

ção do phonographo á coiiiuiunicação
com os espíritos, acerescenta :

a No telegra jdio de Porto Rico,
fixado o circuito, vimes communicar-
se um espirito com telegruphistas
amigos nossos, e disto podemos dár
provas a (mem as solicite, pois cou-
servamol-as. A corancunicação foi es-
póntanea e fora das regras normaes.
Si isto vimos em Porto Rico, como
pôr em duvida o que suecede com o
phonographo? »

Não é o caso a que se refere o tópico
anterior o unico conhecido de comum-
nicação dos espíritos por meio do te-
legiapho, em condições diversas das
normaes.

Um periódico de New-York publi-
cou a neta de uma commissão spirita,
testificando que o médium Sr. Wowley.
de Cleveiand, Chio, obteve mensagens
inteliigentes recebidas por meio dé
um apparellio de telegraphia ordi-
naria, empregando o alphabeto Morse
com chave fechada em uma caixa,
em condições que excluem sen cir-
cuito de ser aberto ou fechado por
mãos mor taes. »

Üs respeitáveis membros da dita
commissão, depois de haverem exarai-
mulo o appareiho de que. se .servia ò
médium Rowléy e de certificar-se de
que não podia ser este quem trans-
raittia as com mu nica ções, disseram o
seguinte :

« Fomos levados é inevitável con-
clusão que a telegraphia indepen-
dente é um facto perfeitamente com-
provado, e que por meio deste a p.p a-
relho recebem-se mensagens intelli-
gentes, de uma maneira e por um
processo inieirameute desconhecido
da sciencia. »

Do nosso collega Religio Philoso-
pliical Journal, de Julho, transcreve-
mos a seguinte noticia, que se vem
juntar ás muitas, que do mesmo g*e-
nero temos ido archivando neste pe-
riodico :

J. D. Yong, o bem conhecido
agente da Companhia de Seguros,
teve um sonho na noite de sexta-feira

As moças iam adiante, atraz dellas ia a
mãe e atraz desta o pae, segurando uma
pesada bengallá dc castão de prata.Achei grotesco aquelle uso de audar
iiina familia nas ruas, e perguntei ri um
sujeito que vinha a meu lado: quem ora
aquelle senhor.* 1'7 o Tenente-coronel Simplicio, rne res-
pondeu o homem admirado de haver'quem
não conhecesse Simplicio Gomes.

Procurei por mera curiosidade ver a cara.
do manda-chuva da torra, c fiquei sorpre-
hendido pela descoberta naquelle homem
de um signal característico do escravo de
meu pae.

Deve ser uma coincidência, pensei, pois
que para um hemem chegar á posição deste
é preciso que não comece tão debaixo.

Entretanto quiz sempre verificara exis-
tencia de outros siguaes que conferiram
perfeitamente.

Eu fiquei atordoado sem saber o que
pensar o o que resolver!

Faltava-me, pnra firmar ou banir a idéa
de. ser aquelle homem o escravo de meu
pae, fazei- ura ultimo reconhecimento) que
era decisivo, o escravo fugido nasceu com
seis dedos ern cada mão, o men pae fez
extirpar o minimo, do que resultou signal
indelével.

Chègu u-m.) ao meu personagem e veri-
fiquei o facto.

Não havia mais duvida, estava com o
mestre de formas do engenho.

Acabada a missa acompanhei o fui rancho
de Simplicio, como quem nada quer e,
tanto que o vi recdlliiü.6, bati palmas.

Miíndaram^rne entrar para a sala, onde o
Tenente-coronel acreditando ser en nm
dos seus innumeros clientes a favores,
fez-me signal para sentar-me.

Eu sento-me, disse com ar que o surpre-
hendeu; mas voce levante-se.

que o accordou, e fel-o acordar sua
mulher.

Sonhou que tinha visto nm vagão,
conduzindo dous corpos,dos quaes umvoltando se lhe pareceu estar morto.

Em seguida, do lado du cabeça do
cadáver, surgiram dous homens* qüepareciam italianos e (pie disputavam
a posse da faca cravada no lado di-reito do morto, cujo nome elle ouvio
perfeitamente : era Mark Taylor.

Como elle não conhecesse niiwoiein
com tat nome, perguntou mesmo era
sonho quem era? Alta e distineta-
mente res ponderam-lhe : « o cocheiro
de John líei.rv.

No dia seguinte, estando no escri-
ptorio com o Sr. John Mcnry, per-
gnntou-lhe si era Taylor o nome de
?eu cocheiro. Henry respondeu-lhe :

I ul' ' ura outro, cujo nome 6 difto-
rente de Taylor. Elle foi assassinado
hontem á noute, perguntou Yong?

E' verdade, mas, como soubestos
isso ? Cs jornaes nada disseram a res-
peito 1 Yong contou-lhe o que linha
sonhado, e disse nada mais saber dei
que lhe h;i\ ia dito.

Agora, ambos, lienry o Yong.
admirados cogitam sobre o raaravi-
lhoso phehpraeno I

Evoc. — Quando vos reconhecestes
espirito, o (pie vistes ern.torno de vós ?

Esp. — \'i imagens que me lem-
bravam cousas conhecidas, das quaes
minha memória, se reapossava lenta-
mente.

Evoc. — Mas estas imagens já não
vieis antes de vos reconhecer espi-
rito?

! .

(Continuarão)
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Na segunda sessão, eni que so apr •-
sentou o espirito do cego anterior-
mente evocado, fui esta a communica-
ção inicial :

a rendo o espiriro com o qual en-
tra>te-; em relação recobrado mais
calma e mais ticidez, podeis dirigir-
lhe perguntas,ásqiiaeselle responderá
com a clareza que lhe permitiu; seu
estado. Teh.de em couta tambem os
obstáculos que. pôde encontrar na
transmissão. »

Poi o seguinte o trabalho com o
espirito :

Espirito.—Meus bons amigos, obri-
gado. Vejo, comprehendo, e vose.scuk>.

Evocador. -- Segue-se, dahi que já
estaes convencido que sois um espirito
desprendido ?

Esp. -— Sim, sem duvida.

Leyanto-me ! K porqiféi me hei de le-
van tar . !

Porque o escravo não [iode estar sentado
diante dc seu senhor.

I7ma bomba não produziria maior abalo
do qne estas palavras.

O cabra balbacidll, quiz levantar-se,
tossiu, tornou uma pitada do caco ipie foi
o qne lhe clareou a inteliigencia.

Rompeu contra mim energicamente,
ameaçando-me de fazer-mc pôr na rua si
continuasse a insultat-o.

Eu ri-me daqueila explosão, e aproxi-
raarido-ine do Tenente-coronel disse-lhe:
sou Antônio Dantas, filho do teu senhor.
Como de mestre de formas no Magrizo
chegas te a ser o maior homem da capital
do Piaiihy?

O homem não ponde mais. Vendo queeu o reconhecera, òahiu-me aos pés de
joelhos pedindo-me que não o perdesse e
que lhe desse a liberdade pelo que me
parecesse pedir, pois era rico e não rega-
teava.

Eu não estava pela proposta, e re pondi
que se aviasse para seguir-me a Peruam-
ouço dentro de qual ro dias.

O Si1, não vè que is.-o é impossível, me
respondeu o cabra. Tenho mulher e filhos,
tenho fortuna, tenho obrigações que me
prendem a este logar.

Tenha lá o que tiver. Negro ciptivo não
poda ter nada dissu, e si tem, é como si
não tivesse.

Mas, Sr., eu me recònh ço seu escravo,
e o (pie lhe peço é que me dê minha carta.
t'm escravo é nm valer; receba o men .•
não anee a consternação no seio de uma
familia que ú geralmente estimada aqui.

Tenho dito, repeti. Nestes quatro dias
seguimos para Pernambuco.

O cabra, á vista de minha resolução to-
mou alento e disse-me: pois (pie o Sr. não
(prer attender ao que lhe peço pelo amor

). — Antes de reconhecer o meu
estado como espirito, já vos disse que.
minha anciedade era tal cpie só sentia
a dor, sem nada perceber além disso.

Evoc. — Distinguis as cores?
Esp. — Distingo bem, porém nao

do mesmo modo que vós.
Evoc. —Poderieis dizer-nos alguma

cousa que nos adiantasse a respeito
dessa distineeão que fazeis?

Esp. — Sim e não; posso me expli-
car, raas do morro por que vejo vós não
podpis ver : em vez de ver as cores
como as ve le-', ou vejo movimentos,
vibrações, combinações. Ch I é muito
d i'.ferente vér com as vistas do espi-
rito ou com os órgãos da matéria,
eleveis comprehenlel-o ; entretanto a
diversidade dos movimentos é o que
cha mães cores, não é assim?

Evoc.-- Todos os espíritos vêm isso
mesmo, on o que di.zeis será o resul-
lado da theoria que conhecestes ?

Esp. — Todos não ; porém, como
vos dizia, eu tambem curvei-me antes
sobre os problemas que podem escla-
recer nossas sombras, e, tendo nau-
fragado como lautos, passei por estado
mais penoso: readquirindo o meu
antigo estado; vejo álgnmàS das cou-
sas de que outr'ora tinha já a posse.

Evoc. — Um objecto que vedes
atra vez de um corpo corado, vedel-o
cora d..i ?

0.H*iA^ v., t, ..

Esp. — Não ; vejo-o tal qual elle é.
Evoc— Neste ponto então lia uma

diRtinçcão entre, a vossa vista e, a
nossa, porque nós vemol-o corado?

Esp. — E' certo; e tambem não é
de admirar, ppi$- vosso modo de ver
não é o meu.

Evoc. — Podeis graduar a vossa
yisão, isto é, ver mais ou menos, con-
forme vossa vontade?

Esp. — Para que tivesse tal poder
seria preciso, m us amigos, que fosse
mais puro ; não estou tão acima que

de Deus, sou obrigado a defender-me, e
previno-o de qne um grito meu aqui le-
van Ia lodo este, povo em massa.

Irritei-me com esta ameaça e desandei
uma bofetada no negro que* irritado porsua vez, chamou por seus escravos c deu
ordem para me correrem de casa.

Eu .-ahi furioso e jui,ando vingança e o
cabra tomou suas prccaucp.es, pois que vi
entrarem e saliircm de suâ casa as princi-
pães autoridades da província;

Conheci que tinha .'-ido precépitádò e
procurei suprira imprudência peia.astucia. -

Representei uma. farca de sabida da ei-dade. andando todo o dia na direccae doSul, e voltando durante a. noute° paraOeiras, onde m? oceultei cuidadosamente.
Simplicio julgou passada a trovoada, e"no domingo á tarde sahiu a passeiar pêlocampo em companhia da o ulher <> daslilh is.
Eu e meu camarada, este valente rapaz

que o Sr. vè ahi, saltamos na frente docabra, e lhe bradamos : apronta a trouxa quoé hoje.
Simplcio aos falleceu ao inesperado ata-

que e só faltou beijar-me os pés, o quefaria si presente não fora a familia.
Esta julgando que éramos ladrões bra-diva por soecorro; mas cm vão, que muitose haviam affastiido do povoado.
A um signal meu, appareceram dons ra-

pazes com tres cavallos selladõs; e semmais detença, tomamos o cabra quasi desm nado botamo-lo sobre o cavallo.amarran-
do-lhe as pernas o os braços, de modo anão poder fugir, e nós saltamos nos nossose rompemos em disparada ; desta vezseriamente dispostos a não voltar.

Viajamos ha 15 dias sem lermos sido en-commodados; o puando jánns julgávamoscm segurança, fomos retidos aqui ])0|. esteshomens. O resto o teulior sabe.
(Continua)
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possa já ter esse poder, que ainda não
é minha parte.

Evoc. —- Podeis avaliar o alcance
de vossa vista ?

Esp. —- Sou ainda preso por laços
pesados, e não tenho a liberdade de
me transportar fora de um certo cir-
culo ; nem o alcance de minha vista
vai a tão longínqua mira. Muitas
cousas vejo que ainda não percebo
bem, porém as que vejo são percebi-
das de um modo differente do vosso.

Evoc. — Se quizesses, poderies vos
subtrahir, apezar de presente, ás vis-
tas de qualquer espirito ?

Esp. — Não ; não é possível, estou
sob a dependência de todos que se
acham acima de mim.

Evoc. — Não me refiro aos que
estão acima de vós ; mas não tentas-
tes subtrahir-vos ás vistas de algum
outro ?

Esp.— Não tentei ainda fazel-o.
Evoc. — Poderão alguns espiritos

fazer com que outros não vejam cer-
tas cousas somente l

Esp. — Não conheço essa questão ;
mas dizem-me que isto póde-se dar :
occultar, mas não tirar a percepção.

Aqui deu-se fim a este trabalho,
depois do qual veio a seguinte com-
municação final :

a Caríssimos irmãos, recebei a paz
que vos trago ; que vossos corações,
purificando-se, tornem-se vasos dig-
nos de receberem a puríssima essen-
cia da verdade.

Caminhai com firmeza no bem,
olhando além, sempre além. Que a
graça divina seja a vossa força. Vos
abençoa e vos ama

Luiz. »

Kl! \l iU

A outra vida

(EUGÈNE Nus)

£' verdade que a recordação de
suas existências precedentes não se
pôde revelar ao homem nesta vida ;
mas, em vez de nos queixarmos disso,
admiremos e agradeçamos I O homem
não teria recebido um dom mais fu-
nesto.

Já nao teremos, uns contra os
outros, assaz de rancores, despreso e
ódios? Que sociedade seria possível,
si cada um podesse lôr no passado do
outro ?

Que obstáculo para o progresso
intimo do ser ! Qual de nós ousaria
ante o mundo, carregar sem esmo-
recer, o fardo de seus crimes e de
suas,dores si conservasse a lembrança

--•"viva de tudo que fez, de tudo que sof-
freu, nos períodos bárbaros de que
apenas acabamos de sahir ?

E' possível que esqueçamos as fe-
ridas que temos recebido, mas não
aquellas que fizemos ; e de entre nós,
os melhores de hoje talvez tenham
sido os peiores de hontem.

O que torna o homem renitente no
mal, é muitas vezes o horror que elle
sente por si mesmo. Quantos cada vez
mais descem ás profundezas do abys-
mo,porquedesesperamdesahir d'eile,
e nestas condições pedem á febre do
crime um remédio para a febre do re-
morso l

Si esse passado não existe para nós,
ó porque moralmente foi apagado da
nossa consciência. A alma que re-
nasce em um corpo, traz consigo, em
sua nova vida, as conseqaencias de
suas existências precedentes, de suas
inclinações elevadas ou de suas ten-
dencias perversas. Nesta nova vida,¦ porém, ella não responde ao mundo
por aeus acto3 passados, mas sim
peldStfue nelle commette'.

Objectam que a lembrança, por no-
eiva que pudesse ser, nos daria, ao
menos, a certeza da immor tal idade.
A nós compete adquirir essa certeza.
As grandes convicções que nos appro-
xitnarn da suprema verdade, são um
frueto da elaboração do nosso ser.

Ellas se formam de dons modos: pe-
Ias relações dos nossos sentidos e pelo
tarbalho do nosso pensamento, sendo
as desta ultima fonte as mais elevadas
e ao mesmo tempo as mais difficeis,
porque o pensamento, em razão da
superioridade de sua essência e da
delicadeza de seus org*ãos, tein ne-
cessidade de se exercer por muito
tempo antes de adquirir a certeza de
si mesmo. Seu poder não depende so-
mente do seu progresso intellectual,
mas principalmente do seu adianta-
mento moral. Para mergulharmos
nas profundezas infinitas donde a Di-
vindade irradia, não nos basta conhe-
cer, precisamos de amar.

Uma lei physica, de accordo com a
lei moral e a soberana bondade, se
oppõe a que a alma encarnada tenha
a disposição de suas recordações.

O homem que eu sou hoje é, de ai-
gum modo, uma individualidade nova,
cujo cérebro não pode reproduzir sinão
as impressõesque o affectaram, ficando
sepultada nas profundezas do ser a
memória dos factos anteriores. Uma
vez desprendida do corpo opaco, a
alma se encontra e se reconhece.
Assim, nós alternamos nesta vida, da
vigília ao somno e do somno á vigília
e estes dous estados constituem dous
modos de existência bem. distinetos,
duas ordens de funcções bem diffe-
rentes.

[Continua)

Historia tia Terra

(ÜA.MILLO FlâMMARIOn)

Ninguém ignora, finalmente, que
todas as especies viventes parecem
entre si como os auneis de uma mes-
ma cadeia, que se passa de ura ao
outro por graus intermediários in-
sensíveis, que a vida começou na
terra pelos seres mais simples e ele-
mentares, por plantas que, não tendo
folhas, nem flores, nem fruetos, mal
podiam ter o nome de plantas ; por
animaes que, não tendo cabeça, nem
sentidos,' nem membros, nem esto-
mago, nem meios de locomoção,
apenas mereciam o nome de animaes,
e que lenta, insensível e gradativa-
mente, segundo o estado da atmo-
sphera, das águas e da temperatura,
as condições dos meios e da alimen-
tação, os seres se tornarão mais vivos,
mais sensíveis, mais pessoaes, me-
lhor especificados, mais aperfeiçoados,
para virem se tornar nessas flores
brilhantes e perfumadas que são o
adorno dos campos modernos, era aves
que cantam nos bosques... e para ter-
minar no ser humano, de todos o mais
elevado na ordem da vida.

Sim, temos nossas raízes no pas-
sado, ainda temos mineral em nossos
ossos, recolhemos o melhor patri-
monio de nossos avós da serie zoo-
lógica, e sob certos aspectos ainda
somos plantas ; não o sentimos na
primavera, nesses dias calidos em
que a seiva circula com mais iu-
tensidade pelas artérias das pequenas
flores e das grandes arvores ?

O ser humano, o rei da creação
terrestre, não está, de outra parte,
tão isolado nem tão perfeitamente
desprendido de seus antepassados,
não é tão pessoal nem tão intellec-
tual como parece. Pelo contrario, elle
é muito vasado em suas manifesta-
ções. Entre. os mil e quatrocentos
milhões de seres humanos que exis-
tem neste globo ha não somente nas
regiões dos selvagens, nas tribus da

África centtal, nos Samoyedas e ha-
bitantos da Terra de Fogo, mas tam-
bem nos povos civilisádos, milhões ae
indivíduos que não pensam, que ja-
mais indagaram porque existem sobre
a terra, que não se interessam com
os seus próprios destinos, nem com a
historia da humanidade, nern com a
do planeta ; que não sabem onde estão
nem cora isso se preoccupatn ; em uma
palavra, que vivem como brutos. Os
homens que pensam, que existem
pelo espirito, são uma minoria em
uossa espécie. Comtudo, esse nu-
mero vai crescendo de dia a dia ;
o seutimento da curiosidade scien-
tilica despertou e se desenvolve ; o
progresso se manifestou cora lentidão
no aperfeiçoamento dos sentidos e no
cérebro da serie animal se continua,
e o vemos activo em nossa própria
espécie, tão rude em outro tempo, tão
grosseira e barbara e hoje já mais
sensível, delicada e intelligente.

O homem muda talvez mais rápida-
mente que qualquer outra espécie.
Aquelle que d'aqui a cem mil annos
volvesse á Terra, não poderia re-
conhecer a humanidade ; e, si nós
mesmos nos compararmos hoje ao
que foram os nossos antepassados da
edade de pedra, não deixaremos de
reconhecer ura progresso manifesto
em favor da nossa época, não só no
moral como no physico. Não são os
mesmos homens nem as mesmas mu-
lheres.

A elegância do corpo e a do gênio
se apuraram, os músculos são menos
fortes, os nervos mais desenvolvidos ;
o homem moderno é menos massiço,
menos rude ; nelle insensivelmente o
cérebro vai dominando ; a mulher é
mais artista, mais fina e mais branca;
seus cabellos *ão mais longos e se-
dosos, sua vista é mais clara, • sua
mão menor, sua indolência mais vo-
luptuosa. De tempos a tempos in-
vasões barbaras transtornam tudo,
mas é apenas uma parada e um tor-
velinho ; o conjuneto é levado para
o ideal, para o desvario. O que
buscam ? Ninguém o sabe ; porém
aspira-se, e a aspiração arrasta a hu-
manidade para ura estado intelle-
ctual sempre mais avançado e nunca
satisfeito. O craneo amolda-ce ao ce-
rebro e o corpo ao espirito.

[Continua)

O Magnetismo Animal

POR J. Jbsupret pilho.

TRADUZIDO R 0FFEREC1DO AO REFORMADOR,

por Flori mundo Torres Galindo

(Continuação)
CAPITULO VI

O MAGNETISMO CURATIVO

Si a sciencia magnética só se limi-
tasse a fazer-nos conhecer certos phe-
nomenos physiologicos, isto seria, na
verdade, mui pouca cousa. O alvo que
ella tera era vista é muito mais nobre,
muito mais elevado. Ao lado da parte
experimental, que é curiosa a mais
não poder, vera collocar-se es.-a, que
é útil a mais não poder ser. Queremoi
falar do magnetismo curativo.

Considerado como agente therapeu-
tico o magnetismo acha, apezar dos
anathemas dos médicos, um logar
marcado no quadro dos conhecimen-
tos humanos. Graças a elle, podemos
obter hoje a cura de uma multidão
de inales, que a medicina é impotente
para aliviar Sem, comtudo, lançar-
mo-nos em eiagerações, podemos
altamente proclamar que muitas vezes
quando a medicina é mal suecedida,
elle consegue não só aliviar, como
também curar. Porque ? E' mui sim-
plesraente porque a mediciua clássica

ignora as cansas da maior parle de
nossas moléstias. Ha dous mil annos
que a medicina é ensinada nas escolas,
e ainda nada mais faz do que disputar
sobre os meios mais promptos a em-
pregar para expedir, o mais agrada-
velmente possivel, os doentes para o
outro mundo.

Desde Galeno, a velha sciencia me-
dica tem mudado cera vezes de opb<
nião, e ainda estamos a perguntar
onde está o seu critério de cer eza 9

Si o magnetismo não cura sempre,
chega ao menos a aliviar os doentes.

Facros innegaveis attestaru de ura
modo positivo que, em certos casos, a
força magnética, de que é dotado o
magnetisador, pôde obrar sobre os
nervos do magnetisado e produzir um
bem-estar real. Desdenhar este meio
curativo,ncgal-o ou vilipendial-o por-
que vem destruir as theorias de algti-
mas escolas, é commetter um crime
de lesa-humanidade. Em face da
oppòsição systematica dos médicos
laureados e diplomados que se recu-
sam a adoptal-o, só podemos encolher
os hombros e lastimar estes preiendi-
dos sábios, que não sabem mesmo
aliviar seus similhantes. A medicina,
que devia ser a mais nobre das scien-
cias humanas, não é mais que uma
rotina, que uma especulação 1

Por isso, em face deste estado de
cousas desejamos ardentemente que
o magnetismo seja emfim popular,
venha sentar-se no lar doméstico,
substitua para todo o sempre os tra-
ta men tos custosos e prejudiciaes a nós
impostos por nossos médicos, para
maior satisfação dos pharmaceuticos.
E' evidente que faz-se sentir cada vez
mais a necessidade de uma reforma
na arte de curar. A inferioridade da
medicina official não é duvidosa mais
para ninguém, nem mesmo para oa
mais sábios doutores. Haalguns annos
o celebre medico physiologista Clau-
dio Bernard dizia na presença de seus
ouvintes no Collegio da França:

« Hoje, depois de vinte e três secti-
los de ensino e de pratica, a sciencia
medica ainda está a se perguntar si
realmente ella existe. » E as palavras
proferidas por um dos nossos maiores
sábios não carecera de commentarios.

Incrédulos, vós negaes os pheno-
menos magnéticos,e todavia praticaes
diariamente magnetismo, como o se-
nhor Jourdain fazia prosa sem o saber.

O que faz a mãi quando seu filho
recebe uma pancada, caindo? Levan-
ta-o, toma-o nos braços, aperta-o sobre
o seio, e o menino deixa de chorar.
Porque isto ? E' mui simplesmente
porque ella possue uma força fluidica
bemfazeja, que obra, que irradia, sem
ella o saber, sobre o ente que lhe é
caro.

Nós mesmos quando recebemos por
acaso uma contusão era qualquer parte
do corpo, não levamos instinetiva-
mente a mão para o logar ferido ?

Ahi estão, por mais que digam,
factos magnéticos, que se produzem
a cada momento da vida ; e entretanto
ousais ainda declarar que o magne-
tismo não é mais do que uma colossal

; mystificação 1
(Continua)

K E .FOfflt M ASftO R

Sendo repetidos os pedidos de col-
lecção de annos anteriores do nosso

periódico, a Federação Spirita B/a-

zileira resolveu mandar colleccionar
os 5 primeiros annos do Reformador
em um volume encadernado, ao preço
de 10SOOO, certa de assim melhor

satisfazer aos confrades que deseja-

rem possuir tal collecção.
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EX.IMCBMKNTK

Sâo agentes desta folha:

Na cidade de Formosa (Estado de Goyaz),
• Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do ltio Grande do Sul, o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (S. Paulo), o Sr. Benedicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117.

Em Campinas, o Sr. Silvino Itibairo
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTENÇÜ©

Rosamos aos nossos assi-

gnantes satisfazerem suas

assignatura» v°m a ¦Pyàioib

brevidade,afim de podermos

regularizar nossa escripta.

Os dos Estados Federados

poderão enviar-nos suas or-

deus em valc-postal.

As àssignaturas deste periódico come-

çamem qualquer dia, e terminam sempre

a 31 de Dezembro.

Ao Sr. Ministro «Ia Justiça

Obrigados pela aspereza da lei, (jue

em breves mezes será o Código Penal

da Republica, ousamos nos apreseutar

hoje ante o poder que a decretou, e re-

querer uma revisãu no que nos diz
respeito.

Si nos affastamos da praxe, até aqui

seguida pelo Reformador, de, em cir-

cumstancia alguma, analysar leis do

paiz, pois que tal compete aos políticos,
ó que na occasião presente trata-se de

um cerceamento à liberdade de invés-

tigar as cousas do mundo moral pelos

processos do Spiritismo. Coraprehende-
se bem, que nós, órgão de uma socie-
dade que se dedica á propaganda de
taes processos, uão nos poderíamos
ater às generalidades costumadas, ou
ao papel de espectadores passivos da
couculeação de nossos direitos.

Era occasião alguma, convém re-
petir, havemos descido á apreciação
de artigos de lei, ainda mesmo quando
em manifesta contraposição ao nosso
ideal de operários da causa da buma-
nidade. Foi assim que apenas nos
erguemos em jubilosascongratulações
quando vimos neste torrão do planeta
a aííinnação da liberdade pelo nivela-
mento de todos os homens com a ex-
tiucção da repellente injuria que por
três séculos nos maculou; quando sen-
timos a justiça da egualdade, que,
tendo já levantado os desclassificados,
á altura de cidadãos, soube, em No-
vembro do anuo passado, repor os que
a estes se sobrelevavam, nas condi-
ções de famílias sem privilegio ; quan-
do bebemos pela taça áa fraternidade,
que, dias depois, sem indagar qual
dos poutos da roza dos ventos houvera
presenciado o accidente do uascimen-
to, egualara a todos em direitos e de-
veres ; quando finalmente cantou vi-
ctoria o principio de liberdade de-
consciência com o nivelamento de
todos os credos, sem que nenhum ti-
vesse privilégios do Estado. Repare-
se bem, que foi sempre o silencio a
nossa nota dominante, sobre os ar-
tigos daquellas mesmas grandes leis,

que se traduziam por uma restricção
á liberdade, sobre os artigos que pa-
reciam antes dictados pelas paixões
de momento do que pela serenidade
da justiça.

Agora, porém, licito nos seja enve-
redar pela excepção : trata-se de as-
sumpto de consciência,e esta não pôde
ficar calada, quando se a preteude
abafar.

Achamo-nos mesmo mais â von-
tade para nos dirigir ao actual go-
verno de facto, e principalmente ao
ministro referendatario da lei, por-
quanto, ao qne se diz, não lhe cabe a
autoria delia, mas a um jurisconsulto
de velha nomeada. E' de presumir
que os foros com que a opinião galar-
deou a este ultimo fossem para o go-
verno garantia de poder subscrever o
trabalho, sem aturadas ponderações.

Entretanto, permittido nos seja
dizer, houve uus esquecimentos que,
para o caso, eram, de todo pouto,
importantes : estava-se em fins do
século XIX, tratava-se de legislar

para unia Republica americana, e o
abalisado jurisperito, por suas opi-
niües conhecidas, bem podia aspirar a

confiança de um governo raedievo.
Releve-se-nos a liberdade do fallar

neste tom de franqueza, que, julga-
mos, é o mais compatível com a nossa
dignidade de homens, e o nosso di-
reito de cidadãos ; tem mais isto a
vautagem de que o goveano, nas ex-
pressões smceras, mus respeitosas, de
nosso .linguagem encontrará elemento
seguro para um juizo próximo da ver-
dade tanto quanto possível.

E' largamente usando desta since-
ridade, que nus abalauçamos a repetir
bem alto, para que não deixe de ser
ouvido pelo governo provisório, que
não somos somente nós os queixosos,
mas sim quasi todas as classes sociaes,

que murmurara contra direitos òffen-
dido? pelo Código Penal, que nos re-
gera dentro de pouco. Comprehenderá
a perspicácia do governo que assim
devera ser, pois, por mais possantes
que sejam as faculdades intellectüaes
de um homem, elle só não bastará
paTTfu-gidVar sobre todas os ramos dos
conhecimentos humanos ; o Código
refere-se, como não poderia deixar de
ser, a todas as sciencias, a todas as
artes, a todas as industrias, a todas
as profissõee; logo seu único autor,
que não podia ter a omnisciencia,
devera claudicar na generalidade dos
assumptos.

Isto. com effeito, succedeu no que
se refere ao Spiritismo. Os artigos 157
e 158 que se acham no capitulo—Dos
crimes contra a saúde publica — são a
mais evidente prova de que seu autor
desconhece, por completo, o assumpto
sobre qne legislou.

Antes de tudo o art. 158 reza assim :

Art. 158. Praticar o espiritismo, a
magia e seus sortilegios, usar de ta-
lismans e cartomancias para despertar
sentimentos de ódio ou amor, iiiculcar
cura de moléstias ciiravei.s ou incu-
raveis, emfim, para fascinar e subju-
gar a credulidade publica.

Ora, essas múltiplas cousas, que se
acham baralhadas uo mesmo artigo,
são entre si tão dissonantes, tão anti-
nomicas, que sua confusão traz á me-
moria a sediça phrase dos velhos
mestres que outr'ora professavam phi-
losophia : ignoratio elenchi.

O Spiritismo, Sr. ministro, é a mais
completa negação de todas as super-
stições: elle a.s combate como a mais

poderosa causa do atrazo do espirito
humano, elle affirma que só se deve
acreditar uaquillo que a observação,

illuminada pelos processos scieutificos
modernos, pôde verificar como acqui-
sição certa para o patrimônio dos co-
uheciinentos. Talvez até seja por isso,
que elle se vê guerreado por quem
devera ser seus melhores alliados — as
religiões todas, que, em geral, ou se
baseara, ou favoneiam superstições.

Pura a demonstração da verdade
daquelle asserto bastar-nos-ia citar
paginas d'algumas das immortaes
obras do emérito discipulo de Pes-
talozzi, o celebre philosopho Üenizart
Rivail, mais conhecido pelo pseudo-
nymo Allan Kardec. Mas, como este
só nome é um espantalho para os que
não lêem aquillo que as preconcebidas
idéas próprias regeitam, lançaremos
mão de argumento de outra ordem.

Ha no mundo scientifico ura nome
notável, muito conhecido entre os
physicos, entre os chimicos e entre
os astrônomos modernos, nome que se
fez nos laboratórios e na imprensa es-
•pecial pelas muitas descobertas com
qne enriqueceu a sciencia ; os pro-
cessos com que chegou a suas affir-
mações são só os experimentaes: refe-
rimo-nos ao celebre William Crookes.
Pois bem, querendo com a autoridade
de seu nome universalmente respei-
tado, dar um golpe de mestre no
Spiritismo, que já fazia então o ar-
ruido de hoje, elle mandou fazer ap-
parelhos próprios á verificação de
certas praticas spiritas ; as suas expe-
riencias, que se prolongaram por
dous annos, e que confirmaram os
assertos dos livros especiaes, torna-
ram-se clássicas. Ora será possível
que appoie superstições o que é con-
firmado por experiências de labora-
torio ?

Ainda mais, estas experiências
feitas pelo illustre sábio em Londres
tiveram confirmação pratica em Paris
pelo Sr. Paul Gibier, que se encar-
regou do estudo da descoberta (de
Freire) àomicrococcus xantliogenicusda
febre amarella. Si alguém não conhe-
ecr Paul Gibier, poderá se informar
com o professor BVeire, que, embora
chocado por ter visto contraditadas
suas affirmações, terá a hombridade
de bem informar.

Foram processos experimentaes
egualmente, si bem que de outra
ordem, que levaram ás mesmas con-
clusões nem só o illustre Zoellner de

I Vieuna, como o Sr. Aksakof de S. Pe-
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tersbourgo e o Sr- Vallace, o digno
emnlo de Darwm, e director dos tele-
griiphos em Londres.

Propositalmente citámos só nomes
de sábios universalmente conhecidos
e habituados aos trabalhos de labora-
torio, para que mais se não con funda
Spiritismo com quaesquer praticas
de feitiçaria.

Comprovadas, por experiências tão
rigorosamente scientificas como por
exemplo as que demonstram ser a
água uma combinação de dous gazes,
comprovadas a existência dos espi-
ritos e sua acção sobre as pessoas e as
cousas, decorreram conseqüências va-
riadas, que cada dia mais se alargam;
conseqüências que se referem já aos
deveres moraes cuja pratica colloca
os espíritos em taes ou quaes condi-

ções na vida espiritual ; já ás leis da

physica.psychica,em virtude das quaes
actuam os espíritos uns sobre outros
ou sobre a matéria ; já finalmente ás
relações dos homens em sociedade.

Dahi vem que conforme os gostos,
inclinações e aptidões pessoaes entre-

gam-se ás praticas do Spiritismo Io os

que o encaram pelo lado moral ou
melhor religioso, 2o os qne o enca-
ram pelo lado puranente se imiti fico,
.3° os que o encarara pelo lado sócio-
lógico.

A qual destas tres classes pretende
attingir o artigo do Código que pune
as praticas do Spiritismo ?

[Continua)

Filiados

Eis uma manifestação expontânea,
que tem toda opportunidade e encerra
grandes ensinos, recebida na Frater-
nidade, em 2 de Novembro de 1.88(5 :

Dous mundos no dia de hoje abrem
as largas portas das suas atfeições e
permutam entre si os sentimentos do
amor e da saudade. Dous mundos no
dia de hoje por fiam entre si os senti-
mentos tributários das suas recorda-
ções—da justiça segundo o direito, do
amor segundo a lei, da caridade se-
gundo o dever I

Com effeito! Jubilosos nós recebe-
mos a visita dos vossos pensamentos,
e pressurosos tambem viemos pagar-
vos essa visita, sagrada pelo amor e
pelas saudades, trazendo ajs vossos
corações amigos as coroas tambem da
palavra do Evangelho, grande orna-
mento para as almas christãs !

Sim I E' justo que pela misericórdia
de Deus possamos também visitar os
cemitérios d'este mundo, fallar aos
nossos mortos, emprestar-lhes, si pos-
sivel fôr, a vida em nossas singelas
palavras, ornadas das béllezas d'essã
doutrina de ha deseuove séculos,
ensinada e pregada pelo Salvador do
mundo 1

E' justo que diante dessa grande
necropole, olhando de frente os man-
soleus do orgulho, da vaidade, de
todos esses sentimentos que abatem o
homem diante das vistas do seu Crea-
dor, venhamos tambem, firmando o
principio da immortalidade da alma,
chamar os nossos amigos, os nossos pa-
rentes, os nossos próprios inimigos,
para esse outro mundo, onde, traba-
lharido pela mesma causa, lutando
pelos mesmos princípios, soffrendo
pelas mesmas idéas, nós uos achatmis
amparados pela misericórdia de Deus,
ÜlurainadospelaluzdeJesus-Christo !

Spiritas ! Vós que já ides compre-
hendendo tis verdades da palavra Evan-
gelisadôra; vòs que no dia de hoje já
sabt is tecer a coroa das vossas preces
para ornar — não os túmulos, mas
as almas dos vossos filiados, ouvi-me :

O tempo do vossa passageira vida
sobre a terra não vos permitte um
momento de repouso no trabalho da
redempçãodos vossos espíritos — com-
pleta realisação das vossas idéas ! O
tempo da vossa passageira vida sobre
esse mundo não vos permitte mais,
depois da revelação da revelação, ab-
sorver vos nas cousas ephemeras e
pequeninas d'esse planeta, esquecer-
vos do vosso dia de amanhã na in-
certeza si elle vos pertencerá aqui I

Pois bem 1 Si é isso uma verdade;
si assim diz o fundo das vossas cou-
sciencias e das vossas razões, traba-
Ihêraos, permntemos, amanhã como
hoje, os sentimentos affectuosos das
nossas almas para que possamos pela
Infinita Misericórdia dVase bom Deus,
pelo amor sem termo de Jesus, firmar
de uma vez para sempre o poder da
luz e da verdade sobre esse mundo !

Com a luz afugentemos as tievas
dos erros ; com a verdade desbastêmos
o caminho pedregoso e arruinado das
imperfeições da terra para livres en-
trarmos na estreita porta symbolisada
no mestre, e vermos Deus segundo
a puresa das nossas almas, a claridade
dos nossos espíritos, refiectiudo as vir-
tudes do Evangelho, que bebemos
pela vontade de Nosso Senhor
Jesns-Christo.

Não ha motivo para desanimo, vãs
tristesas, que significam tanto para
vós diante do trabalho espiritual. Que
vale a duvida e incertesa d'aquelles
que orvalhara de lagrimas saudosas
a estreitesa de um túmulo em procura
de um ser caro, um ser amado sobre
esse globo?

Deus vos protege com a sua miseri-
cordia, e v s não tendes o direito de
duvidar d'ella, quandon'estemomento
mais alta, mais deslumbrante, ella se
mostra ás vossas vistas, por isso que
um finado, um morto segundo a vossa
linguagem, vos vem fallar abertamen-
te sobre as verdades d'alera túmulo
quebrando os sigillos òa morte l

Um esforço, amigos I Varrei das ne-
cropeles d^ste inundo os monumentos
da vaidade humana, e plantae pelo
vosso esforço, pela vossa vontade, ori-
entada pelo dever, o sagrado monu-
mento do Evangelho, esse que tem a
ornamentação de todas as almas, a
coroa de todos os soffrimentos, a palma
tle todos os martyrios i

Avante ! avante vos diz o morto,
avante I

Lincoln.

Ifffililfiü
Fcderaçito Spirita

Btraziloira

Tem continuado esta sociedade a
reunir-se, como costuma,ás sextas-
feiras, pela noite, para estudar os
assumptos da especialidade quecuiti-
va. Como se sabe, estão suas portas
abertas ao publico, no interesse de
satisfazer a curiosidade de quem deseja
conhecer o spiritismo.

Ern sua ultima sessão, um dossocios
apresentou a seguinte proposta, que
foi nnanimenté approvada:

Proponho que a Federação Sipirita
Brazileirá, pelo seu órgão o Reforma-
dor faça nm appello fios spiritas do
Rio de Janeiro, para fazerem parte
da Federação, com o que ficará consti-
tuida com recursos siifFicientes um': so-
cied.ide que fará respeitar a doutrina
spirita.»

Com a só tranacripção desta propôs-
ia, e a noticia de que ella foi nnani-
mente approvada, parece estar feito a

todos os espiritas o appello. Sociedade
constituída, mantendo uma sala de
reunião, uma pequena bibliotheca e
um representante na imprensa, tem os
elementos para se tornar uma socie-
dade respeitada nos períodos de prova-
ções por que pôde passar o Spiritismo.

E' justo, pois, qne todos quantos
pregam esta doutrina amada concor-
ram com o seu obulo para o engran-
decimento da sociedade, porque o
muito é formado de vários poucos.
Assim seja ouvido este appello.

Centro Spirita do llrazil

A' requisição de vários spiritas, o
Centro convocou uma sessão, para
a qual convidou todos osjspiritas da
capital federal.

A reunião teve logar na sala da
Federação, no dia 2(5 do mez próximo
passado, e foi extraordinariamente
concorrida.

O fim para que foi reclamada e con-
vocada, foi : resolver-se qual o proce-
diiiiento dos spiritas em face do novo
Código Penal, promulgado pelo go-
verno provisório, no qual, com prete-
rição dos direitos de liberdade de
consciência, são condemnadas as pia-
ticas spiritas

O presidente do Centro expoz a
questão em todas as suas condições,
demonstrado o ridículo de tal 

"dis-

posição, e sua opposição flagrante
com a ampla liberdade de crenças,
garantida pela constituição republi-
cana.

Tomou a palavra o Sr. Cirne, que,
depois de apreciar detidamente a ma-
teria, propoz que se nomeasse uma
commissão para redigir uma represen-
tação aos poderes do Estado, contra a
impossível disposição do Código.

Seguiu-se com a palavra o Dr. Er-
nesto Silva, que apreciou tambem
largamente o ãssumpto, e concluio pro-
pondo que se discutisse a questão pelaimprensa.

O presidente nomeou para a com-
missão, que deve fazer a representa-
ção, os Drs. Oliva Maia. Antônio Luiz
Sayão, e Ernesto Silva, a para a
incumbida da discussão jornalística o
Dr. Dias da Cruz, ao que a reunião,
interrompeudo-o, acerescentou seu
nome.

O Sr. Pacheco propoz, como meio
pratico, que se imprimissem listas
para se destribuirem pelos spiritas,
afim de angariarem-se assignaturas,
quer de adhesão á representação, querde meios pecuniários para susientar-se
a grande luta.

Por fim o Dr. Dias da Cruz, reclama
contra o facto de o terem incurn-
bido do trabalho da discussão pelos
jornaes, allegando que escasseava-liie
o tempo para tão alta empreza.
Entretanto, não querendo negar-se
ao trabalho, para que fora designado,
propunha : que as duas comraissões se
fundissem n'uma só, e ambas se incuin-
bissem do desempenho de toda a mis-
são, distribuída pelas duas.
i$gE concluiu propondo mais : que se
conferisse ao presidente todos os pode-res para fazer o que melhor lhe pare-cesse, no intuito de rebater-se aquella
aggressão aos direitos dos spiritas e
aos altos interesses da doutrina.

Todas as propostas designadas foram
approvada.s, levantando o presidente
Dr. Bezerra de Menezes, a sessão ;
mas convocando nova reunião para o
dia 2 do corrente, ás mesmas horas.

©írerta

Ao retirar-se para o Norte, em
importante commissão do governo,obsequiou-nos o nosso confrade Dr. Pi-
nheiro Guedes com uma collecção
importantíssima, de livros sobre todos

os ramos dos conhecimentos humanos.
Para podermos franqueal-os aos quevisitam as sallas da Federeç&o, mister
se fazia que elles estivessem ordenados
n bem acondicionados era estantes.
Para isto eram precisos recursos queinfelizmente até agora ainda não no3
checaram. Já tardando esta communi-
cação ao publico, não desejamos
adial-a por mais tempo, embora ainda
não possamos, como e nosso fundo
desejo, franquear aquella collcção aos
sequiosos de instrucção. Aprveitamos
o momento para tornar publico o
nosso agradecimento ao' confrade,
agradecimento que ficou lavrado na
acta da sessão em que foi dada a
participação da offerta.

Grupo B*crseve>rançA

[Continuação)
Na seguinte sessão recebeu-se esta

communicação inicial:•
«Todos os vossos esforços, meus

irmãos, devera tender a provocar o
grito de socorro, esse appello ao qual
está sempre attento o Pae de bondade,
que vos formou para a felicidade.»

O trabalho que se seguiu foi o se-
guinte :

Esp. — Estou aqui no meio de vós,
eu que fugi de todos I Provoco o esque-
cimento, o aniquilaraento mesmo, o
vós quereis reavivar lembranças qut
eu quizera para sempre, ficassem so-
pultados em trevas I O que 4, pois,
que me traz aqui ? 1 A que^forçá sou
obrigado a obedecer a pesar meu ? Só
deveis mover cinzas l

Evoc. — O evocador disse que nio
era seu intuito avivar a chaga que
aiada sangrava para incrementar-lhe
os sotfriraentos, mas sim applicar-lhe
o detersivo que a curasse; neste senti-
do fez,dilatadas considerações, no cor-
rer das quaes alludiu por vezes à re-
lha amizade. -

Esp. — Mas quem sois entào? Que
vos move tanto interesse pela minha
dôr ? Ah I si eu visse ura raio de es-
perança que agitasse o meu ser 1...

Evoc. — Neste ponto o evocador
disse-lhe que convinha não concen-
trar todo seu pensamento no mal
actual, para poder ter a calma e a
energia necessárias para desciruir as
cousas e as pessoas ; procurou em
seguida provoca.*, cora o arrependi-
mento da falta de se ter suicidado,
um appello para a misericórdia di-
vina.

Esp. — Sim, sou culpado, e grave-
mente culpado I Duvidei de Deus, du-
videi de todos, du/idei de ti, meu
irmão, e, abandonado de todos, rolei
tão fundo no precipício que, aturdido
e cruelmente magoado, só desejava a
cessação deste supplicio sem cogitar
dos meios a empregar. Sim ; fòste tri,
meu irmão, que vieste mais uma vez
acudir-me e e8tender-me a mão. Obri-
gado.

Tendo-se retirado o espirito suspen-
deram-se os trabalhos.

O terceiro e ultimo trabalho cora
este espirito foi o seguinte. Esta a
communicação inicial:

« Caríssimos irmãos, vedes todos
os dias entre vós intelligencias ro-
bustas e lúcidas tirarem de suas ob-
servações deducções as mais errôneas
formularem conclusões as mais falsas'
é que, similhantes ás crianças fracas
mas temerárias, pretendem ler sem
mestre no livro da verdade : sós com
suas próprias luzes, insensatos I desde
logo confusos e perturbados, affas-
tando-se da luz celeste, perdeu a
percepção da harmonia divina, já des-
truida em si. Embrenhando-se uos
sombrios arcanos da .sabedoria hu-

j mana, sem luz, sem guia, errantes,
perdidos, sempre lutando « serapr«
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tencidos, chegam finalmente no mais
sombrio da floresta exhaiidtos, magoa-
dos, desesperados, quasi aniquilados,
o ahi ficara, até que a misericórdia
que repelliram lhes estenda de novo o
facho, que os deve trazer ao caminho
que nunca deveriam ter deixado.

Assim nas sombras estava aquelle
para quem servistes de intermediários
á misericórdia divina : trazei-o ao
campo onde do novo deve combater,
vencer, e progredir. »

Depois disto deu-se o trabalho :
Esp. — Volto, sim, de um abysme

tSo profundo que, fremente, meu pen-
8amento lha mede a profundidade
cora horror ; sim, mais uma vez fui
vencido, e de novo volto á luta. Ele-
mentos e muitos são-me necessários
para eraprehendel-a de novo e vencer.

Evoc. —Versaram as considerações
do evocador sobre a fonte original de
todos os erros humanos — o orgulho.

Esp. — Sim ; da-me a tua müo
amiga, auxilia-me a abater esse or-
gulho soberbo, que pretendia exhal-
tar-me ás nuvens, a mira pobre in-
secto que dusapparece no menor in-
tersticio I

Evoc. — Em continuação contrapõe
o evocador ao argulho a virtude que
o doma.

Esp. — Humildade I sim, humil-
dade I única arma assaz poderosa
para me defender e me tornar vir-
ttioso. Ah 1 supplica coramigo essa
égide impenetrável ás settaa enve-
nenadas do orgulho 1

Tendo-se aqui terminado este tra-
balho,foi dada a seguinte communica-
ção final ;

« Nesses momentos de contempla-
çSo e recolhimento, em que estaes des-
prendidos de todas as pêas da ma-
teria, prestae ouvidos atteutos á sa-
bedoria celeste. As suas inspirações
orvalharão vossa alma com as di-
?inas pérolas da verdade. »

ÊüaüSÉ
Biographia «le lllan Kardec

PUBLICADA PELA RRVUR SpIRITE

BM MAIO DE 1869

E' sob o golpe da dor profunda cau-
aada pela partida prematura do re-
neravel fundador da doutrina spirita,

MlSlti
-»*»

Dr. A. Bezerra de Menezes

A CASA MAL ASSOMBRADA

que raettemos hombro a uma tarefa,
simples e fácil para suas mãos sabias
e experimentadas, mas cujo peso e
gravidade nos acabrunhariarn, si não
contássemos com o concurso edfieaz dos
bons espiritos e com a indulgência dos
nossos leitores.

Quem poderia, entre nós, sem ser
taxado de presumpção, lisongear-se
de possuir o espirito de methodo e de
organisàção que illuminam tidos os
trabalhos do mestre ? Só aquella es-
forçada inielligencia podia concentrar
tantos materiaes diversos, tritural-os,
transformal-os, para em seguida-os
espalhar, como um orvalho benéfico,
sobre as almas desejosas de conhe-
cerem e de amarem.

Incisivo,conciso,profundo.elle sabia
agradar e fazer comprehender em
uma linguagem ao mesmo tempo
simples e elevada, tão longe do estylo
familiar, quanto das obscuridaes da
metaphysica.

Sem cessar^ multiplicando-se, elle
tinha podido dar vasáo a tudo. En-
trecanto o accrescimo diário de suas
relações e o desenvolvimento incès*
sante do spiritismo faziam-lhe sentir
a necessidade de tomar alguns auxi-
liares iutelligentes, e preparava si-
multaneainente a organisàção nova da
doutrina e de seus trabalhos, quandonos deixou para, em mundo melhor,
ir recolhera saneção da missão cura-
prida, e reunir os elementos de nova
obra de dedicação e de sacrifício.

Elle estava só !... Nós nos chama-
remos legião, e, por mais fracos e iuex-
perientes que sejamos, temos a con-
viceão intima de que nos manteremos
na altura da situação, si, partindo dos
princípios estabelecidos e de uma
evidencia iucontestavel, empenhar-
mo-nos em executar, tanto quanto
possível e segundo as neces-sidades do
momento, os projectos de futuro que
o Sr. Allan Kardec se propunha
cumprir.

Emquanto seguirmos suas pegadas
e todas as boas vontades se unirem
em esforço commum para o progresso
e para a regeneração intellectual e
moral da humanidade, o espirito do
grande philosopho será comnosco,e nos
auxiliará com sua, poderosa inrluen-
cia. Possa elle supprir a nossa in-
sufficiencia, e possamos nós tornar-
nos dignos do seu concurso, consa-
grando-nos á obra com outra tanta

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)
Tio depressa foi tomada aquella resolu-

çSo, Ignacio Pinto offereceu-ne para ir in-
timal-aao moço, uma vez que levasre ordem
f.scripta ao commandante das forcas si-
tiantes para deixar sahir e passar illeso o
sitiado.

Foi acceito o oíferecimento, e o chefe
Mourão lavrou a ordem, tremendo de raiva.

Seriam 11 horas da manhã quando o par-
lamentar apresentou-se no campo dos Mou-
rões, onde, lida a ordem do chefe, todos lho
abaixaram a cabeça.

Dalli partiu pan» a casinha sitiada an-
nunciando-se com todas as cautelas, como
fizera na véspera.

O moço chorou de raiva, como o chefe
Mourão, vendo-*e obrigado a desistir da j
empreza de conduzir ao engenho o escravo
que apanhara. (

Tinha, porém, dado sua palavra, e agora
aó lhe restava submetter-se.

Deu ordem ao camarada para desatar as
cordas que amarravam o prisioneiro, a
quem disse : desta te livraste, mas pura o
anno eu liei de voltar, e asseguro-te que
nem o diabo te ha de livrar de ires dar com

.*> corpo na casa das formas do engenho.
SHmplicioOcnaaes «atar* «haustode for-

7»

ças, de modo que nem ouviu o que lhe
dizia o moço.

Mais algumas horas de abstinência de
alimentos e principalmente d'agua e esta-
ria reduzido o problema de sua existência
sobre a terra.

Ignacio Pinto, vendo o estado do des-
graçado, correu á porta e gritou para os
que estavam fora: tragara água, e si tive-
rem aguardente, também.

N'um momento serviram-n'o do que pe-
dirá, e. que foi como uma transfusão a re-
animar aquella vida já quasi extineta.

O redivivo tomou larga respiração e ex-
clamou : para que me chamaram á terra
quando eu já estava nos espaços?

Sem mais se importar com elle, Dantas
Bjuntou suas armas e maadou a seu cama-
rada que reunisse as suas.

Feito isso, disse a Ignacio Pinto: vamos
respirar o ar livre ?

Podemos fazel-o que nenhum perigo
o ameaça mais.

Os quatro homens appareceram á porta
da casa, cujo terreiro estava coalhado de
gente cangaceira.

Quando o moço assomou, todos se afins-
taram para deixal-o passar, que para ea-
pangas assassinos nada impõe maior re-
speito do que a coragem indomita.

Com ar de ftriumphador, passou o moço
pelo meio do exercito sitiante, olhando-o
cada uni de soslaio, que ninguém ousava
encaral-o de frente.

Em menos de uma hora tada aquella
massa parou á porta da casa de Ignacio
Pinto, onde o chefe MourPo deu ordem a
sua gente de debandar para descançii*.

Recolhidos á sala os principais, Ignacio
Pinto ipresentou-lhes o moço Dantas, que
cbmpri eiitott-os secc-imeute.

O chete Mourão, homem fogoso e mal-
ereado, dir.igiu-lhe a palavra com ar de es-

dedicação e sinceridade, sinão com '
outra tanta sciencia e intelligencia I

Ein seu estandarte elle havia escri-
pto estas palavras : Trabalho, soli-
dariedade, tolerância. Tal qual elle,
sejamos infatigaveis ; conforme seus
votos, .sejamos tolerantes e solidários,
e não nus arreceiemos de seguir seu
exemplo, trazendo vinte vezes á baila
oa princípios ainda discutidos. Appel-
Íamos para o concurso e para as luzes
de todos. Ensaiaremos caminhar com
certeza, antes do que com rapidez, e
não serão infruetuosos nossos esforços,
si, como estamos persuadidos e como
seremos os primeiros a dar exemplo,
empenhar-se cada nm a cumprir seu
dever, fugindo das questões pessoaes
para contribuir para o bem geral.Na nova phase que se abre para o
spiritismo, não poderíamos entrar sob
mais favoráveis auspícios do que fa-
zendo conhecer aos leitores, em rápido
esboço, o que. foi, em toda sua vida, o
homem integro e honrado, o sábio in-
telligente^ e fecundo cuja memória
transmittir-se-á aos séculos futuros,
cercada com a auréola dos bemfei-
tores da humanidade.

Nascido em Lyão a 3 de Outubro
de 1801 de uma antiga família que
se distinguia na magistratura e no
foro, o Sr. Allan Kardec (Lêon Hyp-
politc Denizart Rivail) não seguiu
esta carreira : sentia-se attrahido,
desde sua primeira mocidade para o
estudo das sciencias e da philosophia.

Educado na Escolla de Pestalozzi;
em Yverdun (Suissa), tornou-se um
dos mais eminentes discípulos deste
celebre professor, e um dos zelosos
propagadores de seu systema de edu-
cação, que grande influencia exerceu
sobre a reforma dos estudos na Al-
lemanha e na França.

Dotado de notável intelligencia, e
attrahido para o ensino por seu ca-
racter e suas aptidões especiaes, elle,
desde os 14 annos, ensinava o que
sabia aquelles de seus condiscipulos
que haviam adquirido menos do que
elle. Foi nesta escola que se desen-
volveram as idéas que deviam cullo-
cal-o mais tarde ua classe dos homens
de progresso e dos livres-pensadores.

Nascido na religião catholica, mas
educado em um paiz protestante, os
actos de intoleraucia que teve de sup-
portar fizeram lhe, desde cedo, con-
ceber a idéa de uma reforma reli-

carneo, dizendo: si não fosse esta senhora
que fui o seu bom anjo, eu não lhe poriaos olhos sinão para lhe abrir o coração.

Podia fazel-o que cem homens bastam
cahir sobre um para esmagal-o, respondeu
o moço; mas fique certo de que não teria
o gosto de me ver empallidecer, e talvez
náo tivesse a coragem de vir em pessoaabrir-me o coração.

E porque mio havia de tel-a ? bradou le-
vantando-se. o imprudente.

Porque havia de encontrar quem lhe
desse proveitosa lição, repellindo golpe
por golpe.

Moço insolente ! gritou o TVnente-coro-
nel acceso em fúrias. Eu nunca encontrei
quem me fizesse frente.

Pois encontraria um' — e encontrai o-á
toda a vez que deixar a trincheira dos ca-
pangas e tiver a ousadia de bater-se poitoa peito. ,

O Mourão ficou livido, e erguendo-se
como uma fera, deu dous .«altos e encarou
o moço, que ficou firme, sem pestanejar.

Repete a insolencia, miserável, e eu játe mostro para quanto presto.
Está repetida mil vezes, disse o moço

com admirável calma.
Os donos da casa metteram-.se na questãoea muitocusto poderam serenar a tempos-

tade.
D. Clara precisou quasi metter-se no

meio dos dous para embaraçar que se dés-
pedaçassem.

Veio o almoço, durante o qual ninguém
pronunciou uma palavra, porque os pro-
prios gestos seriam perigosos motivos de
funestos rompimentos, que todos procura-
vam evitar.em attenção aos donos da casa,
qu,« a tiido- tinha presos pelo agasalho a
todos dispensado.

Si oihares matassem, nem Dantas, nem
Mourão concluiriam a refeição, que pri-

giosa, na qual trabalhou em silencio
durante longos annos com o pensa-
mento de chegar á unificação das
crenças ; mas faltava-lhe o elemento
indispensável para a solução deste
grande problema.

O spiritismo veio mais tarde for-
necer-lhe e imprimir uma direcção es-
pecial a seus trabalhos.

Terminados seus estudos, elle foi
parti França. Conhecendo a fundo a
língua allemã, traduziu para a Al-
lemanha differentes obras de edu-
cação e de moral, e, <> que é caracte-
ristico, as obras de Fénélon, que es-
pecialmente o tinham seduzido.

Era membro de varias sociedades
sabias, entre outras da Academia real
de Arras, que, em seu concurso de
1831, coroou-o por uma memória no-
tavel sobre esta questão : Qual o sys-
tema de estudos mais em harmonia com
as necessidades da época ?

De 1835 a 1840 fundou, em seu do-
micilio, á rua de Sèvres, cursos gra-
tuitos, em que ensinava a chimica, a
physica, a anatomia comparada, a
astronomia, etc, empresa digna de
elogios em todos os tempos,mas sobre-
tudo em uma época em que só um
pequeno numero de intelligeucias ar-
riscavam a enveredar-se por este ca-
ininho-

Preoccupado incessantemente com
tornar attrahentes e interessantes os
systemas de educação, inventou ao
mesmo tempo um methodo engenhoso
para ensinar a contar, e um quadro
mnemonico da historia de França, com
o fim de gravar na memória as datas
dos acouteeimentos notáveis e das
descobertas que illustraram cada rei-
nado.

Entre suas numerosas obras de edu-
cação, citaremos as seguintes : Plano
proposto para o melhoramento da in-
strucç.ão publica (1828) : Curso pratico
e lheorico de arithmetica, segundo o
methodo de Pestalozzi, para uso dos
professores e das mães de família
(1829) ; Grammatica franceza clássica
(1831) . Manual dos exames para os
privilégios de capacidade; Soluções ar-
rasoadas das questões e problemas de
arithmetica e de geometria (1846) ;
Catheeismo grammatical da língua
franceza (1848); Programmtl dos cursos
usuaes de chimica, physica, astrono-
mia, physiologia, (pie elle professava
no Lychu Polymatüico ; Prescripções

meiro os acabavam os que um ao outro
dardejavam.

Os donos da casa tomaram o expediente
de manter os dous a distancia e, natural-
mente, D. Clara fez-se centro da roda dos
Mourões, emquanto Ignacio Pinto matava
saudades de sua terra fonversando com o
moço que era lá seu visinho.

Logo que o sol esfriou, Antônio Dantas
pediu os cavados para partir, e no mo-
mento de se despedir de seus hospedes,
dirigiu ao chefe Mourão estas palavras:

.si Deus rião mandar o contrario, havemos
de nos ver ainda-- e então V. S. terá ocea-
sião de encontrar que • lhe faça frente.

O senhor não é gente para me fazer
frente, respondeu o ferido. Com um es-
pirro faço-o voar de. minha presença.

E nova luta se travaria entre os dous, si
Ignacio Pinto não corresse ao Dantas e lhe
imposesse, em nome de seu pai, que par-
tisse sem mais dstença.

E' onça! dissa um dos Mourões, quando
o moço com seu camarada iam a sumir-se
na orla do immenso pateo.

Também você dá patente a qualquer cor-
neta, resmungou, desapontado, o chefe.

Não, meu tio, não é favor, é justiça.
Aquelle. moço é realmente um bravo.

Mas o que fez elle para lhe dares esse
titulo?

Então, um moço quasi imb^rbe, que não
se neobarda diante de um exercito - que o
alfronta e que lhe faz mortos e feridos não
é bravo ?

Ora ! mettido dentro de uma casa!
De uma casa velha de taipa, que elle bem

sabia não lhe ser trincheira de confiança !
Sim; mas sempre é mais eommodo ter

essa trincheira fraca do que nenhuma.
E' verdade, mas aqui fora elle não o

temeu.
(Continua)
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normaes dos exames ão Hotel-de- Vzlle
e da Sorbonne, acompanhadas de Pre-
scripções especiaes sobre- as dífficulãades
ortograpliicas (1849),obra muito apre-
ciada na época de seu apparecimento,
e de que ainda recentemente elle ti-
rava novas edições.

Antes que o spiritismo viesse po-
puhirisar o pseudonymo Allan liar-
dec, elle tinha sabido, como se vê,
illustrar-se por trabalhos de natureza
inteiramente diftereute, mas tendeu-
tes a esclarecer as massas e a estrei-
tal-as mais á sua familia e a seu paiz.

Em 1855, (punido se tratou das'
manifestações dos espíritos, o Sr.
Allan Kardec entregou-se a observa-
ções perseverantes sobre este phe-
nouieno, e empenhou-se principal-
mente em deduzir as suas consequeu-
cias philosophicas. Elle ahi entreviu,
desde logo, o principio de novas leis
naturaes ; aquellas que regem as re-
lações do mundo visivel e do inunde
invisível; reconheceu na acção deste
ultimo uma das forças da natureza,
cujo conhecimento devia lançar luz
sobre uma multidão de problemas re-
putados insoluveis, e comprehendeu
seu alcance no ponto de vista reli-
gioso.

Suas principaes obras sobre esta ma-
teria são: O Livro dos Espíritos, para a
parte philossphica e cuja, primeira
edição appareceu a 18 de abril de
1857 ; O Livro dos Médiuns, para a
parte experimental e scientitiea ja-
neiro de 1861) ; O Evangelho segundo
o Spiritismo, para a parte moral (abril
de 180-1} ; O Ceu e o Inferno, ou a
justiça de Deus segundo o spiritismo
(agosto de 1805) ; A Gênese, os mi-
lagres,e aspredicções (janeiro de 18G8j;
a Revista spirita, jornal de estudos
psycholoijicos, periódico mensal come-
çado a 1.° de janeiro de 1858. Elle
fundou em Paris, a 1.° de abril de
1858, a primeira sociedade spirita
regularmente constituída, sob o nome
de Sociedade parisiense dos estudos
spiritas. tendo por objecto exclusivo o
estudo de tudo o que pode contribuir
para o progresso desta uova sciencia.

(Continua)

membro da Sociedade parisiense dos
Estudos spiritas Elle é ao mesmo
tempo médium vidente, escrevente,
auditivo e sensitivo. Como escrevente
elle escreve o dictado dos espíritos,
mas raramente de modo mecânico
como os médiuns puramente passivos,
isto é, posto que escreve cousas es-
tranhas a seu pensamento, tem a con-
scieueia do que escreve. Como audi-
tivo, ouve as vozes oceultas que lhe
faliam. Temos na Sociedade dous
outros mediuus que gozam desta ul-
tima faculdade em altíssimo grau.
São ao mesmo tampo muito bons
médiuns escriptores, Emfim, como
sensitivo, elle sente o coutacto com
os espíritos o a pressão que sobre elle
exercem; sente mesmo commoções
electricas violentíssimas, que se com-
muniçam ás pessoas presentes. Quan-
do elle maguetisa alguém, pôde á
vontade,e si isto é necessário á saúde,
produzir sobre este alguém os abalos
da pilha voltaica.

Uma nova faculdade acaba de se
revelar nelle, é a dupla vista ; sem
ser boinuambulo, e bem que perfeita-
mente, acordado, ve á vontade, a dis-
taneia illimitada, mesmo além dos
mares, o que se passa em uma locali-
dade ; vê as pessoas e o que fazem,
descreve os logares e os factos com
precisão, cuja exactidão tem sido ve-
riticada. Apressemo-nos era dizer que
o Sr. Adrién não é um destes homeus
fracos e crédulos que se deixam levar
pela imaginação ao contrario
homem de caracter muito frio, muito
calmo, e q ie vê tudo isto com o mais
absoluto sangue frio, não diremos

bem
in-

rrecc

Diante de Nosso Senhor Jesus
Christosanetifiquemosodiados mortos
implorando a misericórdia de Deus :

Meu Deus ! Permitte que o mais hu-
milde entre os cantores, que jamais
soube em pensamentos alar-se ás tuas
plantas para bemdizer teu nome, de
joelhos sobre a lapide dos túmulos,
onde a vaidade seus brazões ostenta,
te implore a luz e o conforto para essas
almas que a soffrer vagam descridàs I

Meu Deus 1 Que, em jorros, desça i
tua luz divina, e, n'essa estrada de
lodo e de poeira, mostre qual bússola
ao viajor incerto, o porto amigo da
salvação eterna 1

Byron.

<& $r. Adrien. en^tlüiiiu
videniíe

differença ; bem longe disso, porque
elle toma ao serio stia.s faculdades, e
as considera como um dom da Provi-
dencia, que lhe foi concedido para o
bem ; por isso delia sú se serve para
as cousas úteis, e nunca para satis-
fazer uma van curiosidade. E' este
moço de uma familia distineta, nono-
rabilissiuia, de utn caracter brando e
beuevolo,e de educação esmerada,que
se revela na linguagem e em suas ma-
ueiras. Como marítimo e como militar
percorreu uma parte da África, da
Índia, e das colônias francesas.

A mais notável, e a nosso ver a
mais preciosa de suas faculdades me-
dianitnicas, é a de vidente. Elle vê os
espíritos com uma precisão tal como
se pôde julgar pelos retratos que da-
remos abaixo da viuva de Malabar e
du Bella Cordoeira de Lyão (1) Mas,
dir-se-á, qual a prova de que elle vê
bem e de que não ó o joguete de uma
illusão ? O que prova é que, quando
uma pessoa que elle não conhece,
evocando por seu intermédio um pa-
rente,um amigo jamais visto por elle,
o médium faz ura retrato frisaute de
simiihauça, como temos tido oceasião
de verificar ; não ha, pois, para nós
duvida alguma sobre esta faculdade
de que elle goza no estado de vigília,
e não como soinnambulo.

O que ha de mais notável ainda,
talvez, é que elle não vè somente os
espíritos evocados ; vê ao mesmo tem-
po todos os que estão presentes, evo-
cados ou não ; elle os vè entrarem
,sahirem< irem, virem, escutarem o
que se diz, rirem-se ou ficarem sérios
segundo seu caracter; em uns ha gra-
vidade, em outros um ar casseador e
sardonico, algumas vezes utn delles
adianta-se para um dos assistentes,
põe-lhe a mão sobre o hombro, ou
colloca-se a seu lado, outros conser-
vam-se arrastados ; em uma palavra,
em toda reunião ha sempre uma as-
seinbléa oceulta composta dos espi-
ritos attrahidos por sua sympathia
pelas pessoas e pelas cousas de que se
occupatn. Nas ruas ve se uma mui-'
tidãò, porque além dos espíritos fa-
rniliares que acompanham seus prote-
gidos, ha tambem, como entre nós,

a massa dos iudifferentes o dos des-

preoecupudos. Mm sua casa, diz-nos
elle,nunca está só, nunca se aborrece;
ha sempre uma sociedade com a qual
elle se entretem.

Sua faculdade estende-se não so-
mente aos espíritos dos mortos, mas
aos dos vivos ; quaudo ve uma pessoa,
pôde fazer abstracçáo de seu corpo ;
então o espirito apparece-lhe como si
daquelle estivesse separado, e pôde
conversar com elle. Em um menino,
por exemplo, elle pôde ver o espirito
encarnado naquelle corposinho, apre-
ciar sua natureza, e saber o que clie
era antes de sua encarnação.

Esta facilidade, levada a tal grau,
inicia-nos melhor do que todas as
coinraunicações escriptas na natureza
do mundo dos espíritos ; ella nol'o
mostra tal como elle é, e, si não o
vemos por nossos olhos, a descripção
que nos é dada, faz-nos vêl-o pelo
pensamento; os espíritos não são seres
abstractos, são seres reas, que se
acham ao nosso lado, que nos acoto-
velam sem cessar, e, como sabemos
agora que seu coutacto pôde ser ma-
te ria 1, comprehendemos a causa de
uma multidão de impressões que sen-
timos sem saber a que attribuil-as.
Collocamos o Sr. Adrien no numero
dos médiuns mais notáveis, e na pri-
meira classe daquelle'; qne tem for-
necido os mais preciosos elementos
para o conhecimento do mundo spi-
rita. Collocainol-o sobretudo na pri-
meira classe por suas qualidades pes-
soaes, que são as de um homem de
bem por excelleucia, e que o tornam
eminentemente sympathico aos espi-
ritos da mais elevada ordem, o que
não tem sempre logar com os mediuus
de influencias puramente physicas.
Sem duvida ha entre estes alguns que
farão maior sensação, que melhor
captivarão a curiosidade ; mas para
o observador, para aquelle que quer
sondar os mysterios deste mundo ma-
ravilhoso, o Sr. Adrien é o auxiliar
mais poderoso que havemos visto. Por
isso temo-nos aproveitado de sua fa-
culdade e de sua complacência, para
nossa instrucção pessoal, quer na in-
timidade, quer nas sessões da socie-
dade, quer erafitn na visita a diversos
logares de reunião. Temos ido juntos
aos theatros, aos bailes, aos passeios,
aos bospitaes, aos cemitérios, ás
egrejas ; temos assistido a enterros,
a casamentos, a baptisados, a sermões:
por toda a parte havemos observado
a natureza dos espíritos que ahi se
vinham agrupar, havemos travado
conversa com alguns, havemo-los in-
terrogado e sabido de muitas cousas
que nossos leitores aproveitarão, por-
que é nosso fim fazel-os penetrar com-
nosco, neste mundo tão novo para nós.

O microscópio revelou-nos o mundo
dos infinitamente pequenos, de que
nem suspeitávamos, posto que estivesse
ao nosso alcance ; o telescópio revê-
lou-nos a infinidade dos mundos ce-
lestes de que tambem não suspeitava-
mos ; o Spiritismo nos descobre o
mundo dos espíritos, que existem por
toda parte, ao nosso lado como nos es-
paços ; mundo real que reage inces-
santetnente sobre nós.

E' do primeiro anno da Revue Spi-
rite de Paris que transladamos para
nossas columnas o presente artigo do
mestre qne por elle mostra os eleraen-
tos de que se serviu para a confecção
de sua grande obra ;

Toda pessoa que pôde ver os espi-
ritos sern soecorro estranho é, por isso
mesmo, médium vidente : mas em
geral as apparições são fortuitas, ac-
cidentaes. Ainda não conhecíamos
ninguém apto a vel-os de uma ma-
neira permanente e á vontade. E' desta \ ^ Publicaremos em outro numero estes
notável faculdade dotado o Sr. Adrien [ trabalhos.

O Magnetismo A bí lana!

POR J. JíiSUPRIiT FILHO.

TRAOUZIDO E OFKERUCIDÜ AO REFORMADOR

por Flori mundo Torres Galindo

CAPITULO VI

O MAGNETISMO CURATIVO

(Continuação)
As idéas de Mesmer foram escarne-

cidas. E' sempre a eterna historia dos
homens que se elevam pelo gênio
acima dos outros. Elle deixou Vienna
em 1777 e chegou a Pariz era Feve-

reiro de 1778, Sua reputação prece-
deu-o naquella cidade, onde elle foi o
objecto da attenção publica. Alguns
mezes depois dirigiu-se á Sociedade
Real de Medicina de Pariz, para o
exame de sua descoberta ; a douta fa-
culdade não respondeu-lhe sinão por
uma excepção declinatoria. Acabru-
nhado de pezares, decidiu-se elle a
deixar Pariz e voltou a Meersburgo,
onde morreu a 5 de Março de 1815
cora oitenta annos de edade.

Mesiner teve por discipulo o celebre
Dr. d'Eslon, que conseguiu afinal de-
pois de innumeros esforços, que fosse
nomeada uma commissão para o
exame do raethodo de seu illustre
mestre. Bailly foi nomeado relator.
Nosso illustrissimo sábio desempe-
nhou-se ás mil maravilhas de seu
mandato, publicando um relatório,
que nada mais é do que um tecido de
erros, de mentiras e de absurdos.
O celebre naturalista Antônio Lou-
renç-j de Jussieu protestou com indi-
gnação contra as conclusões do famoso
relatório e separou-se de seus con-
frades.

Em 1825 foi nomeada, á instigação
do Dr. Foissac, uraa nova coramissão,
que tinha sido testemunha das curas
effectuadas pelo barão Du Potet no
Hospital Geral de Pariz.

Depois de seis annos de estudos e
de pacientes pesquizas, o Sr. Husson
relator leu um extenso relatório, in-
teiramente favorável ao magnetismo.
Porém esses senhores julgaram pru-
dente, para interesse da verdade, en-
terrar a questão nas gavetas da Aca-
deinia : a mesma historia de collocar
a luz debaixo do alqueire.

Finalmente, no mez de Outubro
de 1810, a Academia de Medicina dis-
cutia de novo a questão do magne-
tismo, mas com tanto desdém que de-
clarava em sua alta sabedoria que
jamais se oceuparia, para o futuro,
das communicações que lhe fossem
feitas a este respeito. Desde então, e
até nossos dias, não se tratou official-
mente mais do magnetismo no mundo
scientifico.

CONCLUSÃO

No grande movimento scientifico,
que hoje produz-se, o magnetismo é
chamado a representar um grande
papel. Por elle o homem aprendera
assim a conhecer-se a si mesmo ; sa-
berá allivir-se, alliviar seus simi-
lhantes em humanidade, sem neces-
sitar do concurso retribuído dos me-
dicos. Os povos coraprehenderão qual
é o immenso laço de solidariedade que
une-os uns aos outros, e então se
acabarão para sempre todas essas
matanças humanas, dignas dos tem-
pos bárbaros. A religião será a doce
consoladora dos afflictos e não ura fo-
mento de discórdia. Os homens terão
seu código divino e da eterna justiça
e da eterna verdade 1

O magnetismo e o spiritismo uni-
versalmente praticados levar-nos-ão á
solução dos grandes problemas sociaes
e philosophicos,

O que poderão, pois, o egoísmo,
o orgulho, a ignorância e o fanatismo
perante a verdade ? O que farão ai-
gumas dúzias de energúmenos diante
da saneção dos factos ?

Soffremos talvez algum tempo de
parada ; mas a verdade acabará por
triuraphar, porque só ella, a ver-
dade, fica.

FIM

Aos spiritas

Acham-se na salla era que func-
ciona o Centro Spirita listas de adhe-
são á defesa do Spiritismo ; aquelles
que se quizerem subscrever poderão
procurar taes listas a qualquer hora.

Typographia do Reformado»
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São agentes desta folha:

Na cidade de Formosa (Estado de Goyaz),
o Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. José Maria da Silva Basto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do ltio Grande do Sul, o Sr.
capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos (S. Paulo), o Sr. Benédicto
José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. in.

Em Campinas, o Sr. Silvino Ribeiro
rua Trese de Maio n. 47.

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTEflCilO

llogamos aos nossos assi-

gnantes satislaaerem suas

assignaturas com a maior

brevidade,afim de podermos
regularizar nossa eseripta.

Os dos Estados Federados

poderão enviar-nos suas or-

deus em vale-postal.

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 de Dezembro.

Ao Sr. Ministro da Justiça

(Continuação)

Quererá attingir o artigo do Código

ás praticas do Spiritismo empregadas

por aquelles que o santificani como si

religião fora ? Mas então perraitta o

illustre Ministro que se possa pôr em

duvida a sinceridade com que o pro-

jecto constitucional garante o exer-

cicio de todas as praticas religiosas.

Si assim fora, de deduzir seria que, no

pensamento do legislador constitucio-

nal, houvera a odiosa restricção do

Spiritismo.quando entretanto quizera
o-arantir o livre exercicio de todas as

seitas.
Já não insistindo na odiosidade

dessa excepção, ousamos iuquerir si o

pensamento reservado do autor de

uma lei póde-se contrapor a suas

determinações litteraltneute claras e

premptoriaS. E' evidente que a res-
posta pela negativa é única possível
em tal emergência. Assim sendo,
comprehende bem o Sr. Ministro, que
um tal artigo do Código é a mais
flagrante violação da Carta referen-
dada polo mesmo alto personagem
que o subscreveu.

Seja-nos licito, antes do mais, ap-

pellar para esta excepção de incnin-

petencia, pois que ella corta pela raiz
o assumpto litigioso ; excepção sim
de incompetência, porque nao lia au-
toridade que possa logislar contraria-
mente ás prescripções constitucionaes*

Por outro lado, muito é de es-
tranhar que os poderes públicos pre-
tendam dispensar um de seus me-
lhores collaboradores na obra ingente
de erguer o nivél moral da sociedade.
Ora a garantia e a segurança da
ordem e da paz publica mais se es-
tribam na elevação do caracter e nos

preceitos da moral do que em quaes-
quer leis coercetivas, por melhor pen-
sadas e mais rigorosas que sejam.

O Spiritismo, cujo código se es-
triba nos altos preceitos da caridade
moral e da caridade material, da fra-
ternidade e da solidariedade uni-
versai, é o mais extrenuo propagador
da moral christâ. Por isso é que as
praticas spiriticas, dos que o encaram
como religião, consistem era levar o
consolo, o ensino, o amor, aquelles

que necessitam.
O Spiritismo prega em todos os

tons a humildade, a abnegação, o
cumprimento do dever civico. Será
elle, pois, um inimigo da sociedade e
merecerá punição ? Ou será antes um
dos mais poderoso.-- facto res da civi-
lisação pátria .

Nos calamitosos tempos de trans-
ição por que passamos,quando o sopro
lethal da indiíferença religiosa en-
funa a maioria dos corações ; quando
a escola materialista, representada

pela mor parte da imprensa e das
Academias, incute na alma popular o

pernicioso sentimento do egoismo ;
quando o cultivo do despudor vae ao

ponto de se patentear aos olhos can-
didos da donzella e da creança quanta
torpeza é praticada pela perversão
humana ; quando até a licença da
linguagem já distincçâo não faz mais
entre termos elevados e expressões
pejorativas ; quando propositalmente
se revolve a impureza de todas as

vasas, a sanie de todas as "chagas 
;

julga o illustre estadista que rege os
nejocios da Justiça dever-se definir
um novo crime — o de, pela persua-
são, oppòr barreiras a este descalabro
moral ?

Desça o nobre Ministro a um ai-
bergue, onde se gema de fome ; ache-
orne-se a um leito onde se estremeça
de" sonVimentos ; percorra os' tristes
edifícios, onde a justiça social pre-
tende regenerar os que decahiram até
o crime ; pois bem, por toda parte
encontrará o nobre Ministro spiritas
a levar a uns j) pão que lhes falta,
a outros allivio a seus males, aos ul-
ti mos o conselho que regenera, o con-
forto que não permitte desfalleci-
mentos 1

Sabe o nobre ministro onde vão
esses homens que se oceultam para o
exercicio da caridade, e que não são
conhecidos pelas autoridades publi-
cas, onde vão buscar alento para in-
interruptamente continuarem nessa
tarefa civilisadora, nessa tarefa do
bem ? E' nas praticas do Spiritismo.

Com certeza, pois, não foram essas
as que pretendeu ferir o art. 1ÕS do
novo código.

As condemnadas serão, pois, as

praticas dos que estudam o Spiri-
tismo pelo lado puramente scien-
ti fico ? Consistem essas praticas em
experiências do gênero das exercidas
nos laboratórios officiaés. Assim é que
tem-se lançado mão de vários appare-
lhos e agentes da physica para se
chegar ás leis que são hoje acquisi-

ções para a sciencia spirita.
Foi por taes praticas que se chegou

â conclusão de que a matéria é pene-
travei ; .de que o seu estado radiante
facilita as acções espirituaes ; de que
os espiritos podem momentaneamente

por uma espécie de condensação tornar
seu corpo íluidico capaz tle ser attin-

gido pelos sentidos materiaes; de que
podem mesmo deixar impressões du-
radouras sobre a parafina, por exem-

pio; de que podem impressionar já
não somente os fal li veis sentidos hu-
manos mas as placas de um appare-
lho photographico ; de qne podem
actnar sobre o telegrapho ou sobre o

phonographo ; etc, etc.
De taes experimentações chegou-se

â deducção de que muitos effeitos phy-
sicos, cujas causas escapavam aos an-
tiquados e grosseiros processos scien-

tificos, outra causa não tinham mais
do que a acção espiritual.

Vé-se, portanto, que com taes es-
tudos dilatou-se de um modo prodi-
gioso o conhecimento genesico de
muitos phenomenos até então descõ-
nhecidos em sua origem, e por isso
relegados pela mór parte dos espiritos

positivos para o mundo dos sonhos e
das superstições. "

O effeito mais notável de taes in-
vestiffftcõès foi dar a sanecão da scien-
cia a factos que a Historia registra com
toda a brutalidade de seus testemu-
nhos, mas que o âmbito até então li*
matado dos conhecimentos scientiíicos,
não podia explicar ; por esse ultimo
motivo uns negavam-n'os cegamente
enquanto que outros admittiam-tfos,

pelo espirito de fanatismo e de super-
stição, como milagres celestes.

Deduz-se, pois, Sr. Ministro, que as,

praticas que conseguem extirpar mi-
lagres, não por mera negação, que
seria anüphilosophica, mas porque_
patente e irrefutavelmente os explica

perante o tribunal do raciocínio, têm
o cunho de todas as grandes desço-
bertas feitas no século que se chama
das luzes. Impossível, portanto, seria
cotiftindil-as com a cega superstição

que tudo admitte, sem cogitar de
causas ou dos processos genesicos.

Não param ahi os descobrimentos
de taes praticas : conhecendo o modo
único de agir quer dos espiritos livres
das prisões da carne quer dos a ella
ainda atreitos, conseguiram esclare-
cer muitos phenomenos do domínio
da pathologia. Assim é que está hoje

patente aos investigadores o que a
velha termologia medica chamava,
sem explicar, — influencia do moral
sobre o phydco ; assim é que as
celebres moléstias sine matéria, co-
nhecidas tão pouco em seus processos
pathogenesicos, e que a sciencia
alheia ao Spiritismo julga presum-
pçosamente poder ir restringindo com
o alargamento das investigações mi-
croscopicas, são explicáveis á luz das

praticas scientificas do Spiritismo ;
assim é que iunumeros raysterios da

p.sychiatria são hoje segredos desven-
dados ; assim é qne os phenomenos de
stm-gestão e de leitura do pensamento,
que agora é que vão penetrando
no mundo oflicial scientifico, estão
desde muito no dominio das pesquisi-
ções spiriticas ; assim é que os factos

ft
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estupendos do somnambulismo e do
sonho teem encontrado a sua expli-
cação racional ; assim é que as leis
da polaridade humana, descobertas
pelas praticas spiriticas dos Srs. Dor-
ville e Chazarin, de Paris, são de
molde a dar a explicação quer da sy~
metria nas moléstias, quer de certa-:
localisações mórbidas ; assim é que
chegou-se á demonstração chi que o
fluido perispirital, agente material
do ser pensante, similha-se mais á na-
tureza do fluido electrico do qua a do
magnético ; etc, etc.

Tudo quanto levamos dito é ura es-
boço apenas para demonstrar quanto
as praticas scientificas do Spiritismo
teem concorrido e vão concorrendo
para dilatar a somma dos conheci-
mentos humanos.

Não podem, pois, ser estas as pra-
ticas consideradas criminosas pelo
art. 158 do novo Código. Ao con-
trario, ser-se-ia levado a concluir que
os operários da çonstrucção da Repu-
brica, mais infelizes que Epimenides,
tiveram um somno millen.ario, do
qual acordam agora, julgando que o
obscurantismo ainda é lei, e que a
marcha da sciencia pode estar á mercê
das vontades soberanas, que a próprio
alvedrio encerral-a-ão nas prisões
cellulares.

Mas então pretendeu elle attingir
os que cultivam o Spiritismo mais
pelas deducções sociológicas ?

Para que ainda este ponto fique
esclarecido, mister se faz que com-
nosco cogite o nobre Ministro da lie-

publica sobre as questões sociaes que
de nossas doutrinas se deduzem.

Convencidos de que partimos todos
da mesma origem, e que nos orien-
tamos egualmente para os mesmos
destinos, temos a mais profunda, a
mais seria, a mais alevantada idéa da
fraternidade.

Por isso é que julgamos um dos
maiores deveres considerar a todos
como irmãos : os das mais humildes
como os das mais altas posições teem

para nós, na cominunhão social, iden-
ticos direitos, eguaes regalias. Assim
sendo, devem ser abolidas as classes
hierarchicas, que mais qukihoadas
são que as outras : uão eompréhen-
demos, pois, privilégios de nasci-
mento, nem excepções facultadas pela
lei. Parece-nos ser este o mais alto
conceito do pensamento republicano.

O trabalho, qualquer que elle seja,
é o meio de progredir, é a lei unica
a que estão sujeitos os espíritos para
evolverem aos pontos culminantes ;
não ha, pois, distineção entre traba-
lhos nobres e humildes : tolo tra-
balho nobilita. Parece-nos ser este o
mais alto conceito do pensamento
egualitario, pensamento que concor-
rerá a que ninguém jamais ss furte á
inilludivel lei do trabalho.

O resultado do trabalho, mini mo
embora, é um proveito á communhão,
e como o principio da sociabilidade é
lei natural, porque concorre para que
simultaneamente evolvam indivíduos

e sociedades, devem ser iodos soli-
danos na. obra da, communhão : nia-
guera tem, portanto, o lireito de fugir
ás pvescripções legaes, on de não c m-
correr para a organisação da socie
dade.

(J spirita que destes deveres se cora-

penetrar será o mais activo, o mais
nt.il, e o mais obediente cidadã >.» :
tendo em vista sempre o melhora-
mento social, só ambicionará car,.'
para o bem commum.

Sabendo que a verdade impõe-se
sempre, quaesqner que sejam as ra-
villacões do.s homens, é o spiriU?. a

Código Brazileiro, nem o dti nenhum

paiz civilisado.
O facto de encontra!' se este artigo

no capitulo — Vo* crimes contra a
saúde publica -- tem feito com que
alguns stiniic nhain iiue o illustre

i 1

jurisconsulto autor 5o Código preten-
deu soífYear a vivaeidade com que a

população quasi toda do Rio de Ja-
neiro, sem exclusão do. muitas das

pessoas que cercam as mais altas au-
toridades, procuravam, um desespero
do causa, os médiuns tvceitistás, por
apresentai'mi as mais brilhantes esta-
tisticas meuicis que o tnuuuo inteiro

mem, se poria um termo ás manifes-
tações ; infelizmente para os adversa-
rios, ellas não são uni mysterio para
pessoa alguma -. abi não ha segredos,
nada ba de oceulto, tudo se passa em

luz ; (dias estão á disposição depiem

personificação da tolerância -. elle já- j tem visto.
Entretanto tonos motivo de altomais concorrera, pois, para que nn-

gindo-se uma, falsa utilidade sócia!
comprima-se, a consciência dó cidadão,
façam-se leis excepciona es e capeio a

para furtar direitos a uma classe .- i-
ciai.

Entretanto, é fundado mesmo-nesta
tolerância que o spirita quer uma'*.)-
ciedade leiga, em que nenhum creio
religioso lenha privilégios, o que de
modo algum quer dizer uma socie-
dade athéa o sem morai ; ao envez
disso, elle está convencido de que a
educação prima sobre a instrucção :
escolas leigas, portanto, mas em que
se cultivo e ensine a moral.

O principio da fraternidade, de
onde foram suecessivãmente decor-
rendo as conseqüências que acabam
de ser expostas, generalisa por tal
sorte o amor ao próximo, que não co-
nhece o spirita distineção entre es-
trangeiros e naturaes : a todos quer
ver empossados de eguaes direitos, de
eguaes deveres.

E, como a paz geral é a coroacão
de sons sentimentos políticos, elle vê
na arbitragem o único meio de hu- quer amargor, qualquer resentimento

por se pretender abafar o exercício
de nossas .crenças : antes de tudo
somos spiritas.

peso para suppõr que ainda isto não é.
Eít':ctivãmente o are. 157 já cogita do
crime de exercer a medicina pessoa
que não tenha o pergatnínho official,
e tão cauteloso, sinão tão meticuloso,
foi o legislador que envolveu também
ern penas rigorosíssimas o medico que
em sna consciência tomasse a respou-
sabilidade de um curativo julgado
acertado, mas acon-:i Ihudo por medo
de pessoa official mente incompetente.

Assim, não é de crer que ura júri-
; sconsulto abalisado ao confeccionar

um Código, se reproduzisse em dous
artigos tão próximos. O codificador
brazileiro quiz portanto attingir a
alguma cousa, que ainda cumpre ser
definida.

Vão em todas a.s palavras que aqui
deixamos traçadas antes o sentimento
de ver um estadista da jovem Repu-
blica subscrever por> simples defe-
reu ei a pessoal, um Código onde se
revive artigo dá ferrou legusíacão
mósayca ha trinta séculos dictato-
rialmente promulgada do que qual-

todo o inunde o se produzem desde o
pai teio até á mansarda.

'( Podem interdizpr-lhe o exercício
publico ; porém é assaz sabido, queuão é em publico que ellas mais se
dão : é ria intimidade ; ora todos, po-dendo sdv médiuns, quem pode impedir
que uma Familia no seu intimo, queum indivíduo no silencio de seuga-
binete, que um prisioneiro em seu
cárcere, tenham còmmuiiicáções com
os espíritos, mesmo nas barbas da
policia e sem que esta o saiba 1

« Admitíamos, entretanto, que um
governo seja. assaz forte para impedir-
lhes de trabalhar em suas casas, con-
siguirá também que o não façam nas
de seus visinhas, no inundo inteiro,
quando não ha paiz algum, nos dois
continentes, em que não se encontrem
médiuns ? »

Fiat jushtia.
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Não julgue, pois. o Sr. Ministro
que haja em alguma de nossas pala-

manamente se solverem as pendências
internaciona.es. Trabalha, pois, para
que a guerra, como um anacliro-
nismo, só :-eja conhecida por os ho-
meus do futuro pelas referencias da
historia .- não reconhece o spirita ern j ^ras uma dubieda.de de sentido que
ninguém o direito de matar seu sirni- j possa ferir a. quem quer que seja.
lhante. ( Fizemos o que w.)^, impunha o devei- •

L

Do que fica exposto, ousamos levar 
' z':1;"" Por uossas crenças, pugnar por

a nossa, credibilidade ao ponto de j 
nossos direitos. Si tivermos a infeli-

suppõr que perfeitamente se;ajustam cidade, nós .e comnosco a jovem Re-
as nossas com as idéas políticas do j Puülica, de não sermos ouvidos, pro-

curaremos nos confortar relendo as
palavras do veuerando coordenador

illustre Ministro da Republica. E'de

presumir, pois. que não sejam a.s pra-
ticas de onde decorrem taes idéas,mis iputriim, respondendo a

que pretende jmnir o Código com mna ODJeCyao tl(-! hypothetica inter-

prisão celluiar. Não, não pode ^r ; di^a° 
do Spiritismo:

decididamente não seremos desillu- «Seria um modo de perder a par-
didos por aquelles que pretendem re- titla utn Pouco ülHÍí cedo por que a

L . ' . violência o o argumento daquelles aconstrinr uma pátria americana, urna 
riuem f;lUa;n bosig. m6es-.

pátria vasada nos largos moldes ar- 
«SÜoSpiritismoéumachiméra,elle

ganiassados, lia um século, com o cahirá por si mesmo, sem que para
sangue do principal povo dãraça la- isso se esforcem tanto ; si o perseguem
tina I Mão, não foi a taes praticas
que se quiz referir o art. 158 do í
Códiffo Pena! I

[ é porque lhe temem, e só uma cousa
séria pôde causai' temor.

cc Si, ao contrario, é elle uma reali-
dade, então está mi natureza, como

Si a nenhuma destas foi, ousamos vol-o disse, e ninguém com um traço
solicitar do illustre Ministro da Jus- | de-Re,lQa V' '*« revogar uma lei na-

tural.
tina a revisão deste artigo, ou finando ; Ci- •<•' • . ' c. " « St as manuestacoes spiritas fossem
menos a definição do novo crime, j 0 privilegio de utn homem, não ha I
quo não faz referencia nem o velho duvida que, arredando-.se esse ho -

A\ vista» 4Íü 02tía,5*âí,,í, B3ottaiu*i*

Oarfcigodh menina Lydia Maria, no
Spirits, contem a seguinte e interes-
santo nariativa :

Quando Harriet Hosiner, à esculp-
tora, visitou o seu paiz natal, ha
alguns annos, eu tive uma, entrevista
com ella, durante a qual a nossa con-
versaeão versou sobre souhos e visões.

Eu tenho alguns factos a respeito,
disse-me elia ; deixe-me contar uni
que se deu commigo em Roma.' Uma rapariga italiana, chamada
Rosa, íoi por muito tempo minha em-
pregada e só deixou-me por haver
cabido doente ; em conseqüência do
que, retirou-se para casa de sua mãi.

Ambas ficámos muito tristes tio se-
pararmo-nos, porque, de parte a parte,havia, muita amigado.

Quando eu dava meus passeios a
cayaiio, chegava até a sua casa paravel-a, e isso constantemente. Em uma
dessas oecasioes, acheiaa mais ani-
madn ; manifestei-lhe a esperança,
que nutria, de vel-a restabelecida esua apparenc.ia não indicava nada queme fizesse suppõr um perigo imune-
diuto. Deixei-a, promettendo voltar
mais a miúdo. Durante o resto do dia,
oecupadá com meus trabalhos, nem!
me lembrava de Rosa. - Estava emboas disposições de espirito, sentia-me
bem, deitei-me e acordei de um somno
prof riu io impressionada horrivelmente
com a idéa de que havia alguém no
meu quarto. Maravilh >u-me essa seu-
sação, porquanto era a primeira vez
que ta me acontecia, e em vão tentei
dissuadir-me disso. Espiava atravez
do cortinado, mas hão podia, distinguir
cousa alguma em meio das trlvàs&ie
me';envolviam. Calmando-me, lem-
brei-me logo, que a. pdrfa estava
fechada -'a a chave debaixo do meutravesseiro. Procurei-a e effectiva-
mente a encontrei alli.

Então disse a mim mesmo que pro-vavelmetiié eu tinha tido utn pesadelo,cuja impressão penosa ainda perdu-rava e u minha mente. Feito este
raciocínio, preparei-me para novo
somno.

Habitualmente durmo bem e nunca
tive medo; porém, por mais que'fizesse, a idéa de quo havia alguém
em meu quarto não me abandonava.

Impossibilitada de dormir, anciosa-
mente aguardava a manha para le-
vantar-me e fazer minhas orações
costumeiras. Não durou muito que eu



REFORMADOR — 18DO — Novembro — «3

*

pudesse distinguir os objectos de meu
aposento, e pouco depois ouvi no
andar inferior o barulho dos creados
abrindo janellas e portas. Um relógio
antigo bateo horas e eu contei uma,
duas, tres, quatro e cinco, e resolvi
levantar-me iinmediatamente. Meu
leito tinha um cortinado que descia
até o chão. Logo,que levantei a cabeça
do travesseiro, 'níosa abrindo o corti-
nado olhou-me e sorrio.

A idéa do sobrenatural, de modo
algum me occorreu. Simplesmente
sorprendida eu exclamei.

Como vieste ter aqui, Rosa, tu que
estavas tão doente ? Já estou boa res-

poudeu-me ella. Saltei da carna ale-

gremente para abraçal-a. Rosa ja
não estava alli! Levantei o cortinado,
suppontlo que por brincadeira ella se
tivesse escondido ao lado da cama,
procurei-a por todos os recantos, e
nada 1 A sua preseuça me tinha affec-
tado tão repentinamente que eu nem
tive tempo de reílectir que a porta •

estava fechada.

Quando me convenci que no meu

quarto não havia ninguém a nao ser
eu, foi que me lembrei da porta
fechada e então pensei ter tido uma
visão.

A' meza do almoço eu disse, a uma
velha que morava eommigo : Rosa
morreu. O que estaes dizendo, perguii-
tou-me ella? Disseste-me que ella
hontem estava muito melhor do que
anteriormente 1 Relatei-lhe o_ que.se
tinha passado pela manhã e disse-lhe

que estava vivamente impressionada
com a idéa de que Rost-v tinha mor-
rido.

Ella rio-se muito o disse-me que eu
havia sonhado e nada mais.

Assegurei-lhe que estava acordada,
faflei-íhe do barulho dos creados e
das horas dadas pelo relógio.

Disse-me: que tudo era possível,mas
que eu tinha ouvido horas em souho e

que admirava-se como uma pessoa de
miuha idade e educação se preoccu-
passe com superstições, e, por ahi, con-
tinuou raettendo a ridículo as minhas
impressões até que eu, contrariada e

para tirar a questão a limpo, mandei
um creado saber como tinha passado a
Rosa. Elle voltou com esta resposta :
« Rosa morreu ás 5 horas da manha.»

[Golden Gate, 28 de Junho de 1890.)

Novos <*rnnos

Sob esta epigraphe lemos no nosso
collega do Para O liegenerador : Eun-
dou-se no dia 10 de Outubro, na resi-
dencia do Sr. José Joaquim da Silva,
Travessa Fructuoso Guimarães antiga
das Mercês n° 140, o grupo Regenera-
ção, que fuiiccioimrá ás sextas-teiras
ás 7 horas da noite.

No dia lide Outubro installou-se
o grupo Fée Constância, na residência
do Sr. Capitão Raymundo Cyriaco
Alves da Cunha, â rua do Rosano n. 1
canto do largo do Quartel, o qual
funccionará ás terças-feiras, as 7 h.
da noite.

E' de alegrar esta noticia qne nos
vem do Norte: lá também a agitação
spirita denuncia-se pela creação de
novos grupos. Pos*atn os nossos irmãos,
trabalhadores no espaço, auxiliar o
seu desenvolvimento: taes os votos
que fazemos.

todavia permanecerá sempre como
um monumento para demonstrar a
importância que ua Ilespanha chegou
a adquirir o Spiritismo, já em 1873.

iüíüií
Dr. A. Bezerra dc Menezes

K-iVoSa-eillo «"jaSa-sía

Na primeira legislatura das Cortes
Constituintes de Hespanha foi apre-
sentada a seguinte proposta :

« Os deputados abaixo assignados,
conhecendo que ;> causa primaria do
desconcerto que reina infelizmente na
nação liêspanhola, na região do sen-
timento o no campo das obras, é a-
falta de fé racionai, é a carência uo :
ser humano, de um critério scien-1
ti fico a que ajustar suas relações pro-.
fundamente perturbadas pela fatal in-
lluencia das religiões positivas, tem a;
honra de stib;netter á approvaçâo das
Cortes Constituintes a seguinte einen-i
da ao projecto de lei sobre a reforma1!
do ensino secundário e das faculdades'
de philosophia, lettras e sciencias :|

« O paragrapho 3." do art. 30;,!
titulo 11 será redigido do seguinte;:
modo i

« Terceiro. — Espiritismo. |
« Paço das Cortes, 2G de Agosto de*

1873. — José Na varre te, Anastacioj
Garcia Lopes, Luiz F. Benitez de'
Lugoj Manuel Corchado, Mames Re-j;
dondo Franco. •

Accrescenta a Luz dei Alma donde
transcrevemos \

Dissolvidas aquellas Cortes, não foi
possível discutir a citada emenda, que]

Diz o Rcligio pliilosophical Journal
de 17 de Abril que a Society for Puy-
chical Research, de Londres represen-
tada por M. Mvers, mandou o seu
secretario M. Richard Llodgson a
America em missão para estudar o
seguinte caso notável :

Lurancy Vennum, menina de treze
annos, achava-se doente e sujeita a
ataques nervosos, passando por louca.
De repente muda sua identidade e pre-
tende ser Mary Rüff, menina de doze
annos, fallecida em época cm que Lu-
rancy não era nascida.

Esta jovem, desde esse momento,
desconheceu seus pães, os Vennum,
insistindo em querer ir á casa dos
RotV, na qual foi recebida com ca-
rinho.

Alli reconheceu seus antigos amigos
e as relações de Mary, que eram com-

pletameiite desconhecidos de Lurancy,
estreitando suas affeições. Durou isto
tres mezes, no fim dos quaes o corpo
de Lurancy tinha recobrado completa-
mente a saude e Mary manifestou a
seus parentes os Roff, (pie havia che-
o-ado o momento de sua partida, de-
vendo devolver o corpo á sua legitima

: proprietária de quem se havia após-
sado momentaneamente.

Dissse adeus a Roff e rapidamente,
como da primeira vez, torna a ser a

Lurency Vennum, completamente eu-
rada. .

[Le Messagcr)

A CASA IMAat- ASSOMRRA3ÍA

ROMANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)
Antônio Dantas sahiu abrasado em sede

de vingança. .
Seu plano era: armar uns vinte homens
munir-se de um precatório que de,se á

sua expedição um caracter legal — e vir
pelo Maranhão, onde não encontraria a
peste dos mourões, que, afinal, eram um
serio embaraço á sua passagem, tanto mais
agora que orão seus inimigos pessoaes.

Caminhava o moço einbebido nesses peh-
sainentos, que o preocupavam noite e dia,
e longo de mais lhe parecia o tempo quo
tíiha de esperar pela desforra.

A's vezes, considerava uma humilha-
cão retirar Simplicio Gomes pelo Ma-
fanhão, evitando o poder dos Mourões e
lá ia o plano feito por terra.

Logo após vinha a reflexão e com ella a
consciência de que impossível lhe era ven-
cer os Mourões e reerguia-sc o plano pri-
mitivo. .

Por tim assentou em tirar o escravo pelo
Maranhão e vir dar caça aos Mourões de
outra vez.

Estava nestas disposições quando che-
fou à Quixeraihobim, 

"sempre acompá-
nhudo do Jucá Columna, que o devia se-
guir ató acabarem a empreza.° 

Ainda não tinha doscançado das fadigas
da viagem e já sc lhe apresentava á fallar

um individuo, que dizia ter negocio im-
port-ante á tratar com elle.

Negocio importante á tratar eommigo ?j
perguntou o moço admirado, pois que j vil- j
gáva-se totalmente desconhecido naquellas ;
paragens. Talvez não seja eommigo. d

.-sim, Sr., respondeu o homem ; é com o;
Sr. mesmo. Ú

Talvez esteja enganado, meu caro Sr.!
pois que eu Venho á esta torra pela pri--]
meira vez e não conheço aqui viva alma. J

Não estou enganado, não senhor. Não «
fallo com o Sr., Antônio Dantas, de Podres:
de Fogo ¦{

Com elle era pessoa, mas como me co-;
nhece 0 senhor f|

Eu não o conheço senão de nome, pela'
luta que o senhor sustentou bravamente
contra os assassinos mourões. ,j

Ah ! Já sabem disso aqui?J
Sei eu qüe tinha na trapilha dos mou-

rOcs os meus espiões, paru me trazerem
em dia com todos os planos daquellcs
facínoras.

Pelo que vejo, disse ántonio Dantas,'
tenho a honra de fallar com o Sr. dele-'
gado de policia.

Não, senhor. Eu sou Francisco Moreira
Maciel, chefe da familia Maciel, qne tem
sido a victima prèdilècta da feroz pervèr-
sidádc daquelles malvados, e qne lhes vota
inextinguivel ódio.

Conheço a historia dessa guerra dc fami-
lia, e devo declarar-lhe, Sr. Maciel, que
tenho prazer de fazer seu conhecimento,
porque sempre sympathisei com sua causa,
mesmo antes de ser inimigo dos mourões.

E' a causa da honra e da justiça,
Sr. Dantas. " " 

,
I-',', sem contestação, Sr. Maciel.
Se pensa assim, ívlevar-me-ha de fazer-'

lhe uma proposta. {

O o-rnpo formado pelos estudantes
spiritas de Barcellona, iniciadores da
União Internacional, deu o seu pn-
meiro passo publicando uma folha
de propaganda verdadeiramente no-
tavel e que pode citar-se como modelo
em seu gênero. .

[Revista de Estúdios Psicológicos)^

E.aít-ira

Não deverá ser desconhecido de

quantos se empenham pela divul-

gacão da .doutrina spirita o nome do

nosso confrade Antônio Gr. da Silva
Batuira, nosso agente na cidade de
S. Paulo, extrèmecido adepto do
Spiritismo, e fundador do periódico
Luz e Verclkide que se publica
naquelle Estado.'fivemos o prazer da sua visita nos
poucos dias que se demorou nesta
capital, onde veio no interese de pro-
in iver grandes melhoramentos para
aquella folha.

Em sua companhia veio também o
nosso confrade João Manuel Malheiro,
«Ia Franca, onde também tem elevado
o conhecimento da verdade á altura a
qu ' ella tem direito.

Nós os comprimentainos ainda uma
vez e deseja mos-lhes sempre a paz queás suas consciências deverá trazer a
pratica de taes actos.

&I»..'iUi*r'i'H» mo I*ui»ú

Em 21 de Agosto do anno corrente,
creou-se em Belém, capital daquelle
Estado a Sociedade Spirita Paraense,
tendo por fim o estudo e a divul-
gação do Spiritismo. No numero
d'0 Regenerador de 15 de Outubro
foram publicados integralmente seus
Estatutos, que lastimamos, pela es-
treitezade nossas columnas, não poder
para ellas transladar em sua integra
Entretanto poderão nossos leitores
avaliar a importância da Sociedade
pelos altos fins a que se propõe como
se deprehende dos arts. 2" e 30° que
damos aqui ;

(( Para preencher seu fim creará
grupos em todas as cidades, villas, e
povoações do Estado do Pará ; fundará
pelo menos uma Bibliotheca e um
Muzeu na capital ; e montará um ou
mais órgãos de publicidade. »

A sociedade fundará escolas de in-
strucção elementar e profissional,
asylos para a infância e para a ve-
Ibice ».

Estes dous únicos artigos bastam
para se julgar como futurosa, si fôr
bem auxiliada, deverá ser a associa-
ção que a seus hombros toma encar-
gos tão generosos quão civilisadores.
Mas, si disserem que são demasiados
esses compromissos para um punhado
apenas de spiritas,daqui dessas colura-
nas faremos echoar aos ouvidos dos
nossos irmãos do Norte um brado de

Qual é ?J

E' fazermos uma liga offensiva e deten-
siva contra o inimigo commum.

O senhor faz timbre de levara fou enge-
nho o escravo (pie é hoje o tenente-coro-
nel Simplicio Comes, não é verdade?

Paço timbre, e do.i metade de minha
alma'ao demônio para.chegar a esse lim.

Mas comprehemle bem, que emquanto
os mourões estiverem em sua passa-
jrem, impossível lhe é satisfazer aquelle
desideratum.

Pode, é certo, retirar SimpllClO pelo
Maranhão; mas isso será uma vergonha
para o senhor.

Entretanto, feita a nossa, varremos a sua
estrada do obstáculo (pie não lhe é dado
remover sósinho, e, tomada franca a pas-
sagem, nada mais se opporá a seus desi-
gnios.

O moco rellectiu por algum tempo e, er-
guendò a cabeça com os olhos faiseantes,
disse cheio de enthusiasmo : está feita a
liga, quaesquer qne sejam as condições.

Não serão pesadas, respondeu o Maciel.
Eu preciso do senhor, o senhor precisa de
mim ; portanto (Invernos concorrer com
eguaes elementos.

Nada mais justo, meu amigo, exclamou
o moço. Diga quaes os elementos com que
devo concorrer.

Eu tenho oitenta homens em armas, a
quem pago 2Q$000 por mez e o sustento,
que sahe'geralmente do próprio inimigo,
porque de suas fazendas tiro o que preciso
para minha gente. E' um direito de guerra,
e elles fazem o mesmo eommigo.

O senhor paga um me/, e eu pago nutro,
cah:mdo-lhe o còmmand«> da acção. Serve?

Perfeitamente, Sr. Maciel, precisamos
combinar sobre o dia em que se deve
passar revista á sua gente, para eu ser
apresentado.

Eu estou ás suas ordens.

Pois seja amanhã á noute, e eu virei bus-
cal-o de manhã para jantarmos em nossa
casa.

Ksperal-o-hei prompto.Então, até amanhã.
Até amanhã.
O Maciel retirou-se e o moço llcou a re-

flectir sobre o caso que acabava de dar-se.
Seria sua boa ou sua má estreita que o

arrastara para traz, quando já levava ca-
mi nho de casa?

Fosso o que fosse, nada o abalaria, na re-
solução de limpar seu caminho, puni a rea-
lisação de sua idéa fixa : o aprisionamento
de Simplicio Comes.

No dia seguinte o Maciel não faltou c os
associados partiram para a casa do pri-
meiro, a mina légua de Quixcramobim.

Cevaram os dous a lazer planos até que
chegou a hora da reunião.

Era n'uma immensa grata natural, onde
os raios do sol mal penetravam, e o silencio
das mattas que a cercavam, faziam-n'ana-
vorosa.

A um signal convencionado, sahiram
dos paus, das pedras e da terra, como
espectros, os oitenta homens de que fal-
lára o Maciel, todos vestidos uniforme-
mente : calças de riscado americano, ca-
misa da mesma fazenda, chihellas e chapéu
de couro.

Um lenço atado á cintara sustentava uma
garrucha e uma faca do ponta.

Cada um trazia o seu clavinote c uma
patrona com cartuchos.

O Maciel apresentou aquella tur.ba o jo-
vera Dantas, cujas façanhas já ella coníie-
cia, e accr.escentou: que o moço coinman-
daria ua batalha,.

Applausos geraes cobriram aquella de-
ela ração.

(Continua)
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animação que os alente no emprehên-
dimento de sua honrosa tarefa. Dir-
lhe-emos que não ha instiuiçoos fortes
e seguras, que não tenham começado
pelo esforço e bõa vontade de alguns
homens somente. Lembrar-lhe-emos
finalmente que não ha desanimar com
as contraditas e embaraços,que devem
prover, por que a vida é luta, e so
delia tem a palma da victoria quem
sabe se revestir com as energias da
vontade,

Quando se vir um punhado apenas
de homens capazes de resistirem a
todos os embaraços e seriamente pre-
occupados com ô bem geral, ter-se-á
vontade, por menos que com elles se
pense, de auxilial-os em sua energia.
E' de esperar, pois, que os nossos
irmãos do Pará verão a si aggremia-
dos tantos quantos se enthusiasmam
pelos generosos commettiineutos.

Avante 1 Avante 1 Não ha des-
animar !

Pelo mesmo periódico soubemos
que o grupo Luz e Caridade envionao
Governador uma mensagem pedindo
serem restituidos á liberdade, ás suas
famílias e ao trabalho áquelles eida-
dãos que, não sendo vagabundos e
desordeiros, foram de rojão e em
massa encerrados na fortaleza de Ma-
capa.

Fallando aos sentimentos do Go-
vernador, aponta a mensagem a in-
equidade da medida e da violência da
aceusação ; appella para a responsa-
bilidade moral de quem se vê revés-
tido da autoridade ; e supplica pie-
dade era nome de Deus, que é o juiz
de touos, e em nome da jovem Repu-
blica, que não deve ser a tyrania,
mas o regimen da liberdade, da egual-
dade e da fraternidade.

A' commissão, que com toda a boa
vontade desempenhou o mandato de
entender-se com a autoridade supe-
rior, respondeu o Governador do Es-
tado nos seguintes termos :

« En louvo os sentimentos manifes-tados 
na petição e prometto otficiar

ao Sr. Juiz de'l)ireito da Comarca re-
spectiva afim de satisfazer os lou-
vaveis desejos do grupo Luz e Cari-
dade.

Estas duas noticias, que nos vieram
z pelo ultimo correio,enchem-nos sobre-

/ modo de satisfação, por vermos que
no Estado do Pará a vitalidade spi-
rita está tomando um certo tom.
Praza a Deus que este fogo agora
incendido seja vivificado dia e noite
pelo sopro animador dos bons es-
piritos 1

L,ft VcB'itc

Este notável periódico spirita, que
em hespanhol e francez pubiic.ava-se
em Buenos-Ayres, acaba de suspender
temporariamente a sua publicação;
noticia triste para os amantes da pro-
paganda e sobretudo da propaganda
bem dirigida. Durante annos, o nosso
confrade o Sr. Rastonil, a quem deve-
mos preciosos artigos transcriptos al-
guns nestafolha, com verdadeiros sa-
crificios sustentou La Veritê. E' nosso
desejo que não muito se prolongue o
período de hybernação deste notável
periódico, pois que é na imprensa a
missão daquelle esforçado confrade.
Assim sejam nossos votos exalçados,
como é também a vontade, estamos
certos, de todos os spiritas portenhos.

Damos emseguida a carta que lemos
no Constância :

Sr. Redactor.
- Rogo-vos tenhaes a bondade de
annunciar em vossa estimada revista,
que os tempos difficeis por que pas-
samos obrigam-me a suspender a
publicação de La Verité.

Porem podeis assegurar também a
vossos leitores que em breve reappa-

recerá para continuar com maior em-
penho tt propaganda de nossas idéas.

Vosso att. e am.0 --P. Rastonil
director de La Verité.

tÂCBBpo I*erseveB»ança

Por absoluta falta de espaço guar-
damos para o próximo numero a pu-
blicação das commuuicações obtidas
neste Grupo.

iíSCSflIM

desegualdades intellectuaes, moraes
e sociaes ; o homem sabe assim donde
veio, para onde vae, para que está
sobre a terra, e porque ahisoifre.

As idéas innatas explicam-se pelos
conhecimentos adquiridos nas vidas
anteriores ; a marcha dos povos e da
humanidade,pelos homens dos tempos
passados que revivem depois de ter
progredido ; as sympãthias e as atui-
pathias, pela natureza das relações
anteriores ; estas relações, que ligam
a grande família humana de todas as
epochas, dão como base as leis
mesmas da natureza, e não mais uma
theoria, aos grandes princípios de
fraternidade, de egualdade, de liber-
dade e de solidariedade universal.

Em vez do principio : Fora da
Egreja não lia salvação, que eutretem
.a divisão e a animosidade entre as
differentes seitas, e que tanto sangue
tem feito derramar, o spiritismo tem
por máxima : Fora da caridade não
ha salvação, isto é, a egualdade entre
os homens diante de Deus, a toleran-
cia, a liberdade de consciência e a
benevolência mutua.

[Continua]

ISi-eoB*poreidade

Tenho lido muitas noticias de casos
de bi-corporeidade,e ainda agora, nas
Obras Posthumas de Allan Kardec,
encontro um sem numero delles.

Nunca, porém, tinha ouvido fallar
de algum conhecido em nosso paiz,
e isto me causava seria estranhesa.

Seremos os desherdados, ou tão
atrazados, que não podemos alcançar
o que os outros obtém ? •

Já com a escripta directa se nota a
nossa penúria, não havendo, que eu
conheça, nem um caso propriamente
nosso.

Eu vi um, aqui nesta capital, e tão
completo de não dar logar a duvidas ;
mas foi elle produzido pelo celebre
médium Henry Slade, que nos veio
visitar.

No Brazil, não me consta que tenha
apparecido médium de escripta di-
recta, como de materialisação, certa-
mente muito mais dillicil de obter-se.

Isto deve ter sua razão de ser, e eu
me sinto pezaroso de não poder eu-
contrar sinão urna daquellas duas

reçemos, será que ainda não temos feito

ISiogB*apbia de Allaas kardec

1'UDLICADA PELA REVUE SPIRITE
EM MAIO DE 1869

[Continuação)
E' com justeza que Allan Kardec

afirma nada ter escriüto sob a infleu-
cia de idéas preconcebidas ou syste-
maticas : homem de caracter frio e
calmo, observou os factos, e de suas
observações deduziu as leis que os
regem ; foi o primeiro que deu a
theoria, e formou um corpo methodico
e regular. Demonstrando que os fa-
ctos falsamente qualificados de sobre-
naturaes estão submettidos a leis,
fel-os entrar na ordem dos phenorne-
nos da natureza, e destruiu assim o
ultimo refugio do maravilhoso e um
dos elementos da superstição.

Durante os primeiros annos em que
se tratou de phenoraenos spiritas,
foram essas, manifestações antes objec-
to de curiosidade do que assumpto de
serias meditações ; o Livro dos Espi-
ritos fez considerar a cousa sob um
outro aspecto ; então foram abando-
nadas as mesas gyrantes que mais
não tinham sido que um prelúdio,
e tratou-se de um corpo de doutrina,
que abraçava todas as questões re-
fe rentes á humanidade.

Da apparição do Livro dos Espiritos
data a.verdadeira fundação do Spiritis-
mo, que até então não tinha possuído
sinão elementos esparsos sem coor-
denação, e cujo alcance não tinha
sido coinpreheudido por todo o mun-
do foi desde este momento também
que a doutrina fixou a attenção dos
homens sérios e tomou um desenvol-
vimento rápido. Em poucos annos ácima ennaaciada3 ; será que não me
acharam estas idéas numerosos adhe- >
re
dade e por tonos os pai.os. xui »uu- j de den£og descortinar áquelles ho
cesso, sem precedente, deve-se indu- ; ri ;ites ?
bitavelmente ás sympãthias que estas .
idéas encontraram, mas também em i Etn qualquer dos casos sirva a de-
o-rande parte, á clareza que é um dos j «ciência' de estimulo para merecer-
caracteres distinetivos dos escriptos nios, ou para conseguirmos o que tem
de Allan Kardec. alcançado nossos irmãos de outros que somos uns deleixadüL

c- i ii paizes.Abstendo-se das formulas abstrac- ZZ
tas da metaphysica, soube o autor Bem sabem os que se preoecupam
fazer-se ler sem fadiga, preceito essen- destes estudos que as disposições do ' -i mel0 U03 são CüUtrarias, havendo

rates por todas as classes da socie- tr.;balho uos coilc)que ein posiçãoade e por todos os paizes. lal_ stic- j de denJog

seguinte, de que elle próprio foi o
observador.

Tinha elle perdido a estimavel es-
posa e, para distrahir-se, foi para a
fazenda de um amigo, com sua ex-
sogra, e com sua irmã.

Alli passava as horas lendo os
Fastos da Egreja de Rabello da Silva;
mas, seriam 5 horas da tarde, n'um
dia em que achava-se desacompa-
nhado na salla de visitas, deixou de
ler por fitigado e, recostando-se a
uma janella, cora as costas para fora,
meditava no que havia lido, quandoviu a muearaa de sua irmã entrar na
sala, abrir a porta que desta dava
para o quarto da senhora, nesta ocea-
sião ocetipada na salla de jantar e,
tiraudo a chave, passal-a para o lado
de dentro, e fechar-se.

Nada havia naquelle facto que lhe
chamasse a attenção, uma vez que era
natural e sediço entrar a muearaa
naquelle quarto para fazer-lhe os ar-
ranjos, ou para outros fins ; entrando,
porém, até onde se achava a irmã,
deparou ahi com a muearaa que
deixara trancada no quarto, que não
tinha porta de sahida sinão pela
sala.

Ficou muito surprehendido e in-
queriu da rapariga si não tora ella ao
quarto, tendo em resposta : que havia
muito não sahira d'ao pé da senhora;
o foi por esta confirmado.

Quiz snppor que o que lhe parecera
ver, não passava de uma creação de
sua imaginação : mas lembrava-se
tle circumstancias tão particulares,
como de ter ouvido o ranger da chave
na fechadura, de haver a creoula tro-
cado aquella chave de fora para
dentro e, a vista disto, não pôde
aceitar aquella hypothese.

Demais ; por que engenhar ura
facto dVjuelles, em que de modo
algum cogitara, e que nenhuma im-
portaucia tinha a seu espirito ?

Sem conhecer a natureza do phe-
nomeno, sentiu com elle ura grande
abalo moral, sem atinar com sua
causa ou razão particular.

Grande, pois, foi sua satisfação,
quando agora,depois de muitos annos,
ouvindo fallar nos casos de bi-corpo-
reidade, que se acham no 5o livro de
Allan Kardec Obras Posthumas, reco-
nheceu identidade destes cora aquelle
facto.

Autorisou-rae a publical-o ; e eu
termino esta ligeira exposição, decla-
rando que darei, a quem o exigir, os
mais minuciosos detalhes daquella oc-
currencia, porque felizmente o Com-
mendador Macedo reside nesta ca-
pitai.

Este facto leva-me a crer que não
somos nenhuns desherdados ; mas sim

,m argumentação üe lógica cerrada ¦ ções e pesado dispendio nas publl-
uca cousa offerece a ser refutada, e cações ; procure porem, cada ura su-

redispõe á convicção. As provas ma- perar estes embaraços, não fazendo

riaes que dá o spiritismo da exis- \ trabalhos por simples curiosidade, e
"a da alma e da vida futura í communicando ao Centro o que colher

ciai paraa vulgarisação de uma idéa. ;
Em todos os pontos de controvérsia, I errande dilhculdade nas coinmunica-

s
po
p
te
tenci
tendem á destruição das idéas mate-
rialistas e pantheistás. Um dos mais
fecundos princípios desta doutrina e
que decorre do precedente é o da pia-
ralidade das existências, já entrevisto
por imraensa copia de philosophos an-
ti«-os e modernos, e nestes últimos
tempos por Jean liegnaud, Charles
Fourier, Eugene Sue e outros ; mas
tinha ficado no estado de hypothese e
de systema, enquanto o spiritismo de-
monstra a sua realidade, e prova que
é um dos attributos essenciaes da hu-
rnanidade. Decorre deste principio a
solução de todas as anomalias appa-
rentes da vida humana, de todas as

do trabalho que fizer por amor da nova
sciencia, e a nossa inferioridade dei-
xará de ser.

Eu procuro, quanto posso, desein*-
penhar-me daquelle dever, e é por
elle que venho trazer ao órgão do
Centro, um facto que não é novidade ;
mas que talvez seja o primeiro de que
se dá noticia, suecedido em nosso
paiz.

E' um caso bem averiguado, de bi-
corporeidade.

Meu estimavel amigo, Commenda-
dor Macedo, cavalheiro que goza de
merecida consideração, referiu-me o

A. B.

IDcíesa do 8pÍB*itismo

Continuam á disposição de todos

que se quizerem subscrever, listas de

adhesão á defesa do Spiritismo.

Outrosim pedimos aos nossos con-

frades e amig03 do interior o obséquio

de recolherem em listas, que nos re-

metterão pelo correio, os nomes das

pessoas que quiram adherir a tão

justa causa.

Typographia do Rbfobmadou

í
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EXPKSíIENTBí

São agentes desta folha:

Na cidade de Formosa (Estado de Goyaz),

0 Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Bani, o Sr. José Maria da Silva Basto.

4 Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.

Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul, o Sr.

capitão Paulino Pompilio de Araújo Pi-

nheiro.
Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,

rua Lavapés n.20.

Em Santos (3. Paulo), o Sr. Benedicto

José de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 1107,

Em Campos, o Sr. Affonso Machado de

Faria, rua do Rosário n. 42 A.

ATTENÇ&©

Rosamos aos nossos o*si-

guantes satisfazeacau suas

assignaturas coiaa a maior

ü»revidade,aüaaa de poderanos

(regularia-as* nossa escrita.

Os dos Estados aVederados

podea-So eaaviar-nos suas oa*-

deus caai vale-|»ostal.

As assignaturas deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 de Dezembro.

Que utilidade teaai o Spiri-
tismo ?

'Muitas 
pessoas encontramos que nos

•interrogam pelo modo como epigra-

phamos o presente artigo. Cumpre que

ae lhes responda com a precisão com-

pativelcom a clareza, para que falsos

juízos não prejudiquem a causa, para

nós santa, de propagar o que estamos

convencidos ser a verdade. Ora não se

poderá melhor e mais claramente res-

ponde* a tal pergunta, do que o fa/. o

Sr. Allan-Kardec em sua obrinha

.0 que é o Spiritismo. Licito, pois, nos

seja honrar as nossas columnas com

um trecho daquelle. livro. Figura o

illustre philòsopho que o interpellain.

por este modo: « Admitida como com-

provada a cousa e que seja o Spiri-

tismo uma realidade, que será sua

utilidade pratica 
*? ríão se tendo seu-

tido sua falta até a-jora, parece que

se o podia dispensar e viver sem elle
muito tranquillamente. »

E' a isto que assim responde o
Sr. Allan-Kardec: :

O mesmo poder-se-ia dizer das vias
férreas e do vapor, sem os quaes
igualmente se vivia m lito bem. Si
utilidade pratica para vós quer dizer
dar meios de passar boa vida, de fazer
fortuna, de conhecer o futuro, de
descobrir minas de carvão on thesou-
ros oceultos, de arrecadar heranças,
de libertar-se do trabalho de estudar,
o Spiritismo não a tem; elle não pode
produzir altas e baixas na Bolsa,nem
se transformar em accões de Banco,
nem mesmo fornecer inventos já
promptos e no caso de serem expio-
rados. Sob tal ponto de vista, quantas
sciencias deixariam de ser úteis 1

Quantas dellas não ofFerecem vanta-

g-em alguma, coinmerciahnente fui-
lando1

Os homens passavam igualmente
bem antes das descobertas dos novos

planetas, antes que se soubesse ser a
Terra e não o Sol que se move, antes

que se tivesse calculado os eclypses,
antes que se couhecesse o mundo mi-
croscopieo e cem outras tantas cousas.

O camponez para viver e fazer bro-
tar seu trigo não precisa saber o que
seja um cometa.

Para que, pois, se entregam os

sábios a esses estudos ?

Ha alguém que ouse avançar que
elles nisso perdem seu tempo ?

Tudo o que serve para que se erga
um canto do veu que a envolve, ajuda

vao desenvolvimento da intelligencia,
alarga o circulo"das idéás, melhor nos

fazendo comprehendeifcas leis da na-

tnreza.

Valerá nada um mundo inteiro novo

que se nos revela, quando o conheci-

mento delle nos conduz á solução de

tão grande numero de problemas até

então insoluveis ; quando elle nos

inicia nos mysrerios de além-tumulo,

que nos devem interessar algum pouco,
visto que todos nós, tarde ou cedo

temos de transpor esse marc > fatal ?

O Spiritismo possuo, porém, uma

outra utilidadade mais positiva : é a

natural influencia moral que elle

exerce.
O Spiritismo é a prova patente da

existência da alma, de sua indi vi-

dualidade depois da morte, de sua

immortalidade, de sua surte futura ;
é, pois, a destruição do màterialismo
não pelo raciocínio mas por factos.

Não convém pedir-lhe sioão o que
elle pode dar, e nunca aquillo que
está fora dos limites de seu fim pro-
viüencial.

Antes dos progressos sérios da As-,

tronomia se cria na Astrologia.
Será razoável dizer-se que a Astro-

nomia para nada serve, porque nin-
«•nem pode mais encontrar na in-

fluencia dos astros o prognostico do

seu destino?

Assim como a Astronomia des-

tronou os.astrologos, o Spiritismo veio

destronar os ad vinhos, os feiticeiros

e os que liam a buena-dicha. Elle é

para a Magia o que é a Astronomia

para a Astrologia, a Chimica para a

Alchimia.

Ora o mundo dos espiritos existe

em virtude de uma dessas leis na-

turaes ; o Spiritismo nos faz conhe-

cel-a, elle nos mostra a influencia

que exerce o mundo invisível sobre o

visivel, e as relações que existenl

entre os dous como a Astronomia nos

ensina as que ligam os astros áTerra;
elle nol-o faz-ver como sendo uma das

forças que regem o Universo, e con-

correm para a manutenção da liar-

monia geral.
Supponhamos que a isso se li mi-

tasse a sua utilidade, já não seria de

grande importância a revelação de

uma tal potência, abstrahindo-se mes-

mo de toda a sua doutrina moral ?

E e d e a* a c Õ e *
ar ¦ és •*¦

Depois do importante Congresso,
que no anno passado reuniu-se em
Paris, tem-se em todas as partes do
mundo, em quo mais aceoníuado se
mostra o movimento spirita, agitado
a questão de federarem-se os grupos e
sociedades por zonas cores pendentes
a cada paiz. Não tem parado ahi um
tal movimento; em execução já se
acha a idéa em certos paizes, em-
quanto em outros, embora por execu-
tar, caminha ella coratudo a passos
largos.

Si outras e grandiosas não tivessem
sido tambem as vantagens do Con-
gresso, bastaria essa somente para que
elle se afirmasse como tendo pro-
duzido o mais profícuo resultado para
a marcha accelerada do spiritismo mo-
derno. EffeCtivainnte, desde que os

giupos se associam, enviando depu-

jí0os seus a uma associação central
'qfií' ao mesmo tempo qne estuda e re-

gistra os factos novos mas esparsos,
reflecte a seu turno para todos os re-

ML ¦!»«

cantos os conhecimentos adquiridos,
tèm obtido o mais que ao homem é
dado ao labor afanoso deste planeta
cie expiação.

Coinprehende-se bem, que este me-
thodo de trabalho qua, deixando a
cada grupo sua autonomia, a van-
tagem de cuiihecer o que nos outros
se passa, concorrerá em muito para
que a som ma dos conhecimentos spi-
ritas de mais em mais se alargue.
Tendo demais cada Federação um
órgão seu ua imprensa, e sendo a fra-
ternál permitia dos jornaes spiritas

(u:n facto já adquirido, por mais ob-
deuro que seja ura grupo onde se
exhiba um conhecimento novo, este
será em breve do domínio no mundo
inteiro.

Eoi por comprehenderem a impor-
tancia da resolução do Congresso que
na Bélgica, na Bespanha, na França,
em Cuba, e agora na Republica Ar-
genlina, os spiritas tem conseguido
Federações com os seus respectivos
representantes ua imprensa. Assim é
órgão da Federação Liegense o perio-
dico Le Èessager ; da Federação Hes-
panhola a Revista de Barcelona ; da
da Argentina o periódico Fraternidade
etc.
. JX um illustre. confrade deste ujj:
timo paiz acabamos de receber uma
honrosa carta, em que se nos pedia
que enviássemos estatutos e regula-
mento da Federação Spirita Brazi-
leira, por onde pudessem os nossos
caros irmãos do Prata regular-se para
a definitiva constituição da Federação
Argentina. E' que julgavam aquelles
confrades, pelo velho nome de nossa
sociedade, que, já antes dos votos do
Congresso, ach>vamo-nos os spiritas
brasileiros modelados de accordo com
os novos conselhos. Ss assim houvesse
sido, é oue o spiritismo houvera
o-anho no Brazil um desenvolvimento
superior aos dos demais paizes do
mundo.

Tauto esta verdade está na con-
sciencia gfcral, e por assim dizer paira
nos ares, que ha mais do um anno-re-
uuio-^e. aqui no liio de Janeiro um ,
Congresso, de "onde nasceu o Centro
Spirita do Brazil. Infelizmente, porém,
não tem este produzido todos os bens
quo delle se poderá esperar, porque
desde começo não se orientou pelo
plano das Federações, conforme os
votos posteriores do Congrsso de
Paris.

Outra causa houve para que quasi
improduetiva tivesse ficado esta pri-
meira tentativa: não estando a recente
sociedade em relação com os espiritos
do mundo e do resto do Brazil, mo-
roso-; e difficeis tinham de ser os pri-
meiros passos ua senda do desenvol-
vimento.

Não ha, porém, desanimar quando
os primeiros tentames são dúbios e
quasi falhos : poucos são os empre-
hendimentos grandiosos que hajam
tido ganho de causa desde as pri-
meiras ..tentativas- E' dever tentar
tantas vezes quantas as necessárias
para a consecução dos de iderata.

Hoje, então, que se nos pretende
esmagar com a crueza de uma lei in-

XYX
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transigente, devemos os spiritas bra-zileiros affirmar a seriedade de nossos
princípios com ti pujança de uma or-
gaiiisaçâo real.

Tendo em vista os votos do Con-
gresso de Paris, e olhando para asnutras nações que a nós se adiantam,
organisemo-nos por modo a quenenhum trabalho, rainimo embora,
perca-se uo isolamento dos grupos.Federação — é a palavra mágica
que se acha nos lábios de todos os
spiritas do inundo ; Federação — devo
ser o pensamento constante de todos
os que nos. interessamos [telas cousas
de além-vida

Reílictam os grupos, e ponham-seem movimento.

SllCgrttB&MAIMftBl ~ ÍSOO — Dezembro — t

Porq.aeoa Srs. deputados, cujos nomes
com prazer aqui registramos, Deme-

£"> 
Ribeiro, Auuibal Falcão, Alcindo<<ua.iah.iri,, apresentaram á Com mis-sao num serie de emendas, qUe ex-

P"mem a ver-dadeira orientação re-
pnbiicana.

A Pafna novamente endereçamos
nossas felicitações : é offectivamente
(ll! prever que tt lucidez dos commi-
sionados pelo Congresso mais se aclare
ante aquella real orientação.

Longe não está o dia em que re-
ger-se-á o Brazil pdr uma Constitui-
ção, prestes a promptificar-se. A As-
sembléa, especialmenta convocada
para tal fim, elegeu de seu seio uma
commissão de 21 membros, tantos
quantos os Estados federados, ,-i qual
trabalha na obra de rever o projecto
constitucional decretado pelo governo
provisório.

A nós spiritas, que desenvolvemos
o mesmo atán na regeneração dos
indivíduos como na das sociedades,
muito importa a noticia que vamos
dando, pois que diz ella respeito a
um largo passo na evolução social.

Conturbava-nos o espirito, affeito
pelos nossos princípios aos largos
moldes democráticos, uma certa In-
congruência, sinão completa contra-
dicção, entre muitos artigos da Con-
stituição decretada e a trilogia que ó
lemma das organisações republicanas.
Parecia-nos mesmo que o choque das
idéas contrarias fazia-se sentir dentro
da própria Carta que se nos queria
legar como a chave da
da Republica Brázileira

Acalm ,1o fundar-se em Buenos
Ayres, debaixo dos melhores auspícios
dos nossos irmãos em crenças a Pede-
ração Espirita Argentina," á qual jAhaviam adherido vários centros.

O periódico La Fraternidad que eraórgão da sociedade desse nome, ao I material coexistemencetar o seu décimo primeiro anuo
com o numero de 10 de Novembro-;
passou a sel-o da Federação Espiri-

verso, e o convertemos mn filamentos,
í e o fecundamos com a quente e vivifi-

: cante rega do nosso sangue. E depois
i de haver passado por estas successi-

vas transformações, por estas varias
phases, chegamos tio espirito, e no
espirito entrevemos o ser dos seres, o
centro dos pensamentos, a alma das
almas, o sol eterno em que as cousas
lem sua origem, e todas as idéas seu
architypo, o inefravel, o infallivel, o
santo, nosso Deus.

E, creio, que assim como na esphera
do Universo material reina a força, o
por combinações de forças tudo se pro-duz, ua esphera do Universo moral
reina a liberdade, e nela lihnrcade, e pela liberdade se
produz tudo. O calor, o magnetismo,
a electricidade, o movimento, a meca-
nica celeste, a dinâmica vital, tudo é
resultado da força cósmica, e a arte,
¦a sciencia, e o estudo, o. o direito são
como crystalisações varias da liber-
dade moral.

O infinito espiritual e o infinito

tista Argentina
Com o fim ile solemnisar o estabeleei-

mento da Federação celebrou-se uma
sessão litteraria musical em salões
adornados com esmero e gosto artis-
tico.

Sociedade do &g»ia»à*i«»io
^cientifico

Esta sociedade, recentemente fun-
dada era Paris, deu principio a seus
trabalhos a 7 de Outubro ultimo,
abrindo a sessão com um brilhante
discurso o seu presidente Sr. A. Lati-

A's my ria dês de astros correspou-
dem myriades de idéas.

A' luz mysteriosa em que se banham
os mundos une-se a luz mysteriosa do
pensamento.

Como o céo completa a Terra, o
espirito completa o céo.

Como a Terra vaga no ether, a alma
vaga era Deus. »

rent de Faoret.

eo/islação
é queAssi n

si por um de seus artigos estabele-
cia-se a federação de Estados autono-
micos, por outro alargava-se por tal
modo o poder da autoridade central
que aquelle principio estava, por a.s-
sim dizer, rnystificado. E' ainda assim
que,querendo-se garantir a liberdade
dos cultos, e embaraçar qualquer per-

Bíe hbu i&B-áigo de CawleBiar

A Revista de Estudos Psycolor/icos,
de Barcelona, transcreve os últimos
períodos de um artigo do eminente
tribuno, sob o titulo — A vida uni-
versai — já transcripto do periódicoEl Renatimento, de Ocaüa (Bolívia)e da Paz y Progresso, de Orizaba
(Méjico), os quaes não podemos resistir
ao desejo de fazei-o.s conhecidos dos
nossos leitores, pelos conceitos spiritas
que encerram.

« r% priucipamos a contar ti vida
somente desde que temos consciência
do nosso ser. Ella porém é mais dila-
ttula e mais long-a.

íaèguicão por motivo religioso e 
"nor 

1 
Assl> comotii:ihamos existido antes

V -, -, ° ' Que tivéssemos memória de nossaISSO extino-llir O oadrnarh» nnof.Vv.fon ? j\.;,., T , u* utj n'JÍ«a
existência, assim tínhamos existido
antes da nossa vida humana.

Esta nossa matéria já esteve adhe

isso extinguir o padroado, que tantas
complicações trouxe ao antigo re-
giinen, estatuem-se entretanto era
outro logar taes incompatibilidades e
exclusões, que dir-se-ia ter sido con-
feccionado o projecto antes com o pen-
samento de determinadas perseguições
do que com o de preceituar-se garan-
tias á liberdade.

Estes sós dons pontos (e este logar
não é apropriado ás minúcias de uma
analyse) justifica bastante as nossas
aprehensões, que mais se incremen-
tavam cora a feição ultra obediente
que.no pensamento geral,havia de ter
o Congresso. Entretanto damos os pa-
rabensá nossa jovem Repu blica, porque
do seio daquella Assemblèa algumas
vozes íizeratn-se ouvir a levantar á
altura dos verdadeiros princípios de-
mocraticos muitos artigos constitu-
cionaes que a elles se contrapunham.

Não está felizmente tudo perdido,

rida ao sol. Foi talvez o relâmpago de
tuna de suas tempestades, o vapor
talvez de um de seus vulcões, talvez
o tênue véo da matéria cósmica per-dido e dissipado nas irradiações da
via láctea.

Nosso ser vagou pela immensidade
nas azas de um cometa perdido e
errante, como o polen dessas flores
que o vento leva em sons gyros e em
seus turvelinhos.

Esta espherica gotta de matéria
cósmica chamada Terra tremeu no
espaço como treme o orvalho, e nessa
gotta já nós estivemos como invisi ,-ei.s
infusorios. Esponjas do mar, galhos*dècoral, acidias informes representara a.s
raízes de nosso organismo.

E assim como colhemos no fogão do
nosso corpo as cinzas dos mortos e as
avivamos, também recolhemos nos
atineis de nosso organismo o detrito de I
todas as matérias, o substractum d

Bmigircnsa ^j»Iri«;i

_ Chegou-nos ás mãos o n. 2 da Re'vista Spirita, jornal de estudos psy-chologicos e de moral, publicaçãomensal, Cuntyba, Estado do Paraná.
Não temos expressões que possamb£in traduzir o nosso contentamento

cada vez que se levanta, principal-mente em nosso torrão natal, um novo
propugnador e semeador das verdades
qne vieram mais esclarecer o se-culo XÍX na sua ultima phase corarelação aos destinos da humanidade.

No Brazil, como em todas as repu-
blicas da America, como em todo o-orbe civilisado augmenla dia paradia o numero desse grande apostolado.
_ E esse em curto tempo o segundo
jornal dedicado ao Spiritismo na ci-dade de Curityba, pois o primeiroA Luz. é de data bem recente.

Por este facto só damos sinceros
parabéns aos nossos confrades, quemostram assim adiantarem-se aos deoutros Estados.

Desejamos á Revista Spirita umalonga duração, assegurando com a
permuta do Reformador, a mais cor-dial fraternidade.

O que é o $2>ii-Hi«mu

Recebemos da Sciedade Spirita Ca-choeirana, Estado da Bahia, alguns
exemplares do folheto que, com estetitulo mandou publicar para distri-buição gratuita.

Todo o louvor é o pouco aquelles
qne assim procedem para espalharem
a luz que receberam.

Quanto ao mérito da obra, bastadizer que em curto dialogo se faz clarareçapitulação dos pontos cardeaes dadou tri na, para se fazer o seu elogio1 ermitta a dita Sociedade que assimcorrespondamos á fineza e a- appelloa nos feitos.

sua presença nesta capital para per-correr vários grupos. Foi grande a
satisfação que sentimos em ler em
nosso seio tão distineto trabalhador ;maior foi ella pela noticia que nos
deu de ter fundado na cidade da
baxiua um grupo, que tomou o nome— Progresso e Caridade, o qual func-
ciona regularmente duas vezes porsemana.

Possam os membros do novo gruposer iIluminados pela viva luz que se
desprende das obras de Kardec, econcorrer assim para que as praticasdo Spiritismo orientem-se pelos ra-
cionaes princípios que aquelle mestretão profundamente codificou.

3 dc i^ovcauhro

A sciedade Spirita Constância, deBuenos Ayres, publicou no dia dacommemoração dos mortos uma folhaavulsa de propaganda a qual fez dis-tribuir nos cemitérios e logares maisconcorridas daquella cidade.
Os illustres propagandistas Srs.Cornes Marira Felippe Senillosa eüvidto Rebaudi foram os encarrega-

dos de sua redaccão,

Grtijio I»er*everauca

Havia no.Rio de Janeiro persona-em
tinha-o atirado ao chasco dos garotos-em revolta constante contra essevozear, que a toda parte o seomian-ritava.se, gritava, perseguia a seuturno os seus unplaccaveiS perse-dores que achavam nisto motivo dedivertimento. Si tal irritação exaCerbava-se, crescia tambera *o 

ludibrio,dequeeravictma. Tendo feito se sprimeiros estudos em um siminarinmas nao tendo passado além, \Zl™%'se entreUmto sacerdote; por is°so inao-vestia batina mas andava ^ Casaca, trazia todos os característicos'exteriores do padre: meias WScora sapatos de entrada baixa conVaberta, rosto barbeado. Ass m pa ^ta vida inteira o pobre infeliSconhecer nunca trabalho, mas vfvendo com o que a caridadeS ^subministrava. Caracter altivo nem-a própria desgraça, de que alia; £&tinha- consciência, podia abrandal-olistas circumsrancias, que con-ti"tuiamuma duríssima provação, dlapertaram a curiosidade de estudai^sob o ponto de vista spiritico ; porisso deliberou-se a sua evocação
qua se fez na sessão de 101 Vtembro. Na hora apropriada, veio tseguinte communicação inicial •

« E' preciso que o escândalo 1 (]ã .mas ai I daquelle por quem s;fAdr>isso disse o Mestre.' dâ )} J
« Assim como a Mn-,»

m ^prínde-se datada S"btÍ1'
escapa ás suas leis Si> °paCa'
domínio de outras P ¦ erUl'ar llü
determinados assim os actos

Novo Í»B'ÍJ |»0

Recebemos a visita do nosso illustreconfrade da Faxina o Dr. Antttodas as operações chitnicas do Uni- I Fernandes de Freitas, que aproveitou

^fdoS 
e dirigidos WtâW%Penor, que os faz entrar na o demque devem oecupar na execne-in ^desígnio., do podo,- que tudo^orn?e entretanto ai 1 daquelle poluem 

'e
der o escândalo -

« Espirito lúcido, intelligenciaclara, poder de vontade - tinha osÍeqne viste, manietado, enlaçado, s"b!jugado ao pezo da matéria, afim deque, pela comparação dos dou „!timos estados porque passou, pudecomprehender que, sisudo curvou
esse

sesob seu domínio, devia por^m^Ve/dobrara fronte rebelde sobsuperior ao seu Luiz. »
urn poder

Evocado o espirito, e tardando este-'

li 1

í#>
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em manifestar-se, accusou o médium
sensitivo que percebia grande relu-
ctancia da parte do espirito. Então,
não querendo insistir o presidente
com receio de qualquer mystificação,
adiou os trabalhos, que terminaram
com a seguinte com muni cação :

<( Precisaes de uma concentração
maior, para vencer sua resistência
orgulhosa. »

Na seguinte sessão, foi esta a cura-
municação inicial: « Como já foi dito,
intelligencia clara applicada ás cousas
inferiores, por desejo de dominal-as ;
vontade forte servindo ura orgulho
exaltado — eis os principaes carac-
teres do espirito a que tendes de vos
dirigir ; concentrae antes vosso pen-
samento sobre elle, tal como vol-o
apresento, do qne sobre o estado sob o
qual o conhecestes entre vós. Luiz. »

Eoi este o trabalho :
Esp.— Jà que desejaes tão instante-

mente me ter entre vós, eis-me aqui ;
porém meu tempo está contado, os
acontecimentos se precepitam, e^ os
fios estão nas rainhas mãos : sede,

pois, breves.
Evoc.— Porque não vos quizestes

manifestar no nosso ultimo encontro ?

Esp.— Está hera visto que não era
do meu agrado ; e depois, como jà vos
disse, meu tempo é precioso ; e, desde

já condição preliminar, só responderei
conforme o julgar necessário, e ficarei
o tempo que me agradar.

Evoc— Mas quaes são esses acon-
tecimentos, era que empregaes todo o
vosso tempo ?

Esp.— Devo-vos dizer que estou
mais habituado a interrogar, do que
a ser interrogado ; portanto dizei-me
em que isso vos interessa, e julgarei
melhor si vosso fira ê serio.

Evoc— Interessa 03 estudos que
fazemos do mundo espiritual.

Esp.— Minha resposta nada vos po-
deria esclarecer sobre aquillo de que
precisaes ; rainhas occnpações são di-
versas das vossas; não seguimos o
mesmo caminho.

Evoc— Bem, não pensamos assim;

julgamos mesmo que ha trabalhos
communs aos dous mundos,mas então

passemos a outro assumpto.
Esp.— Não é isso, é nas idéas

mesmo que divergimos ; e é certo
¦que, quer n'um estado, quer no outro,

ifliani_M

Dr. A. Bezerra de Menezes

A C\8\ MAL ASSOMBRA» A

110MANCE DE COSTUMES SERTANEJOS

(Continuação)

Em menos de oito dias o exercito de
Maciel punha-se em marcha, seguindo
cada soldado por sua banda, para o ponto
de reunião, 110 coração dos caratheús e
bem junto da casa do"chefe Mourão.

O Maciel queria que se atacasse este de
sorpresa; porem o moço Dantas .declarou
que a isso não se prestava c só queria
bater o inimigo em campo razo.

De conformidade com esta disposição,
dirigiu ao chefe inimigo duas linhas, que
diziam : já estou de volta e si o senhor 6
homem como blazona, venha-me receber
ú porta de sua casa depois d' amanhã ao
romper do dia.

Aquelle cartel assanhou a mourãozada,
como assanha uniiformigueiro imprudente
insectoque fugindo o inimigo lá vai es-
conder-se.

Todo o dia seguinte levou-se a limpar
ns armas de logo, a preparar o competente
cartuchame e a amolar as pontudas facas-

Durante a noite, que precedeu o ataque,
ninguém durmio, com receio de que se
elle Uesse antes de amanhecer.

O chefe dispunha de uns sessenta a
oitenta homens, que repartio em tres

os ideaes são justamente 0 que per-
siste ; pois é essa a divergência.

Evoc — Deduzimos que vossos tra-
balhos relacionam-se com estas idéas
que divergem das nossas ?

Esp.— Eu experimento alguma dif-
ficuhiade era tornar-me claro, porque
não é precisamente divergência o que
ha entre nós, mas antes diversidade
no modo de levar a effeito as idéas,
no caminho a seguir para chegar ao
alvo : ahi o desaccorIo.

Evoc— Sabeis os motivos de vossas
condições terrenas na ultima exis-
tencia humana ?

Esp.— E' uma recordação que não
me é grato evocar ; mas soube sacudir
o jugo, e estarei de guarda, afim de
não me deixar prender em outro laço.

Evoc— Eomos infelizes em todas
as nossas arguições, vejamos si não
seremos na seguinte : costumaes a
orar, e quereis acompanhar-nos em
nossas preces ?

Esp.— Pertenci entre vós ao que
chaniaes a Egreja ; sei orar, é certo ;
mas sei tambem escolher a oceasião.

Evoc. — Como pertencentes ao que
chamamos a Egreja?...

Esp.- Fiz parte da Egreja Ho-
mana, e tomei parte activa nos seus
actos.

Pelo adiantamento da hora teve de
se adiar este trabalho. Poi dada a se-
guinte instrucção final :

« Pobre infeliz, pobre cego retido
pelas suas tendências no circulo das
agitações terrenas ! Elle não sente,
elle não vê que a causa que defende
está irremediavelmente perdida, e
que, si não despertar antes, instrii-
monto inútil, deverá ser limado pela
dòr para temperar-se no fogo da pro-
vação, até se tornar dócil na mão do
Mestre ! »

ffiffilMEi
BSiogi*a|.l_in de Allan B_í.inIcc

PUBLICADA. PELA REVUE SlURITE

EM MAIO DE 18G9

[Conclusão)

Em vez da/e cega, que aniquilla a
liberdade de pensar,elle diz:« A única
fé inabalável é aquella que pôde en-

grupos, sendo um de 20 homens, que
iicou intrincheiradoem casa, um de pouco
mais homens, que emboscou 11'um serrote
que havia na extremidade, do pateo em
numero igual aquelle, que foi postar-se a
beira do rio, na entrada que vinha do lado
opnostò ao serrote.

O plano do batalha era: receber a gente
da casa o choque do inimigo,ataca-lo pela
retaguarda o grupo do serrote, oa do rio,
ou do lado por onde elle viesse o dar de
flanco o outro grupo, quando fosse op-
portuno.

Tomadas taes disposições, esperou-se.*
Já a estrella dalva, que nós chamamos

estrlla dos caçadores, brilhava no céo a/.ul
e limpo de° qualquer nuvem, quando
Dantas, que acampara com seu troço a
meia légua da casa do chefe Mourão, fez
a chamada de seus homens.

ISÍão vamos todos atacar de frente ,disse
elle. que podemos ser envolvidos pela re-
taguarda.

Dividamos a gente em tres grupos, um
que ataca a casa pela frente'; um que ata-
cal-a-ha pelos fundos e o terceiro (pie fica
de reserva para defender nossa retaguarda.

Tomadas estas disposições, rompeu-se a
marcha.

Reinava um silencio tumular, cor o si a
natureza estivesse abatida no previsão das
desgraças que, em breves minutos, iam
despedáear-lhe o seio maternal.

Nem um pássaro ensaiava os custumei-
ros hymnos com que saúdam a aurora, nem
os ciies das casinhas, por onde passava o
troço bcllicoso, davão signaes de que gente
estranha se aproximava, e os próprios gal-
los paredão ter esquecido que erão horas
convidar sua grey a deixar 0 grato poleiro.

A luz argentea, que precede a apparição
do astro rei, começava á ditVundir-se pele
superticic da terra, clareando os mattos e
fazendo recolher ás suas tocas os animaes

frentar com a razão em todos os pe-
riodos da humanidade. A fé precisa
de num base o esta'base é a intelli-
gencia perfeita do que se devo crer ;
para crer não basta ver,cumpre sobre-
tudo comprehender. A fé cega não é
mais deste século ; ora é precisamente
o dogma da fé cega. que faz hoje o
maior numero de incrédulos, porque
ella quer se impor e exige a abdica-
ção de uma das mais preciosas facul-
dades do homem : o raciocínio e o
livre arbitrio » (Evangelho segundo
o Spiritismo).

Trabalhador infatigavel, sempre o
primeiro e o ultimo na tarefa, Allan
Ivardec succuinbin a 31 de Março de
1861), uo meio dos preparativos de
uma mudança de, local, exigida pela
extensão considerável de suas mui-
ti pias occnpações. Numerosas obras
que elle estava a terminar, ou que
esperavam o tempo opportuno para
apparecer, virão um dia provar mais
ainda a extensão e o poder de suas
concepções.

Morreu como viveu '. trabalhando.
Já desde longos annos elle soffria de
uma moléstia do coração só camba-
ti vel pelo repouso intellectual e uma
certa actividade material ; porém, en-
tregue inteiramente á sua obra, re-
cusava-se a tudo quanto podia ab-
sorver um dos seus momentos, á custa
de suas occnpações prediiectas. Nelle,
como em todas as almas de tempera
forte, a lamina havia gasto a bainha.

Seu corpo pesava e recusava lhe
serviços, mas o espirito mais vivo,
mais'enérgico, mais fecundo, estendia
sempre o circulo de sua actividade.

Nesta lueta desogual, não podia n
matéria eternamente resistir. Um dia
ella foi vencida ; rompeu se o anen-
rysma, e Allan Kardec cahio fulmi-
nado. Faltava utn homem á terra,
mas um grande nome tomava logar
entre as illustrações deste século., um

grande espirito ia retemperar-se no
infinito, onde todos aquelles que elle
tinha consolado e esclarecido espe-
ravam impaciente mente sua volta !

« A morte, dizia elle recentemente
aiuda, a morte fere, com golpes re-

petidos, as classes illustres I... Quem
vira ella agora libertar ? » Elle foi,
depois de tantos outros, retemperar-se
no espaço, buscar novos elementos
para renovar seu organismo gasto por

noctivagos; quando na extrema do campo
do chefe Mourão despontou a columna ini-
iniga.

Compunha-se ella de 40 homens, o que
fez o Mourão acreditar que alli estavão to-
das as fo 'cas adversas.
Riu por dentro o máo homem, julgando
aquelle .punhado de inimigos apanhado
nas malhas de seu plano dc batalha, como
nas de sua tarrafa costumava apanhar a
ligeira jutulnrana."Para acabar com aquillo, disse aos seus,
não precisamos da trincheira desta casa.

Vamos sahir-lhe á frente e envolvcl-o
entre os nossos tres grupos, por apanhar
todos, como quem apanha patos brocas nas
lagoas. •

Sr. tenente coromd não facilite, obser-
vou-lhe um dos da cohorte. Olhe que
aquella gente é dirigida pelo terrível maço,
que tanto nos deu que fazer estando apenas
com um camarada.

Mesta! bradou furioso o chefe. E todos
vocês a quererem por força dar aquelle fede-
lho as honras de heróe!

Mu já estou quasi bom da minha arra-
nhadura, e hei de mostrar-lhes como pego
no tal pintalegrete e viio-lhe a cara para
traz, como se torce o pescoço a um frango.

Todos emmudeceram, e de cabeça baixa
seguirão o chefe que se arrojou pela porta
a fora.

A-um tempo rompeu a fuzilaria de um e
di' outro lado. listava travada a batalha.

O grupo mourão, que ficava á beira do
rio, avançou sobre a retaguaula do ini-
migo, com a certeza de mettel-ò entre dous
fogos; mas tão depressa rompeu o foco
contra elle, vio-se atacado pela reserva
que Dantas deixara atrai de si.

Vendo aquelle reforço, com que não con-
tara, o mourão ficou desapontado, e, rim-
geado os dentes, exclamou: onde foj
aquelle demônio descobrir tanta gente j

uma vida de labores incessantes. Partio
com aquelles que serão os pharoes da
nova geração, para cedo vir com elles
continuar e acabar a obra entregue a
mãos dedicadas.

O homem não está mais, parem a
alma ficará entre nós ; é um protector
seguro, uma luz de mais, uni traba-
lhador infatigavel com que se enri-
queceram as phalanges do espaço.
Oomo na terra, sem ferir ninguém,
elle saberá fazer ouvir-a cada um os
conselhos convenientes ; temperará o
zelo prematuro das ardentes, secunaára
os sinceros e os desinteressados, e ani-
mará os tímidos. Vè, sabe hoje tudo o
que ainda ha pouco previa I Não está
mais sujeito ás incertezas, nem aos
desfalecimentos, e far-nos-há par-
tilhar sua convicção fazendo-nos tocar
.com o dedo o alvo, disignando-nos o
caminho nesta linguagem clara e pre-
cisa, que faz delle um typo nos annaes
litterarios.

O homem não existe mais, repeti-
molo, mas Allan Kardec é immortal,
e sua lembrança, seus trabalhos, sen
espirito estarão sempre com aquelles
que segurarem firme e altamente o
estandarte que elle sonhe sempre fazer
respeitar.

Uma individualidade poderosa con-
stitúiu a obra ; era o guia e a luz de
todo-i. A obra sobre a terra tomará o
logar do indivíduo. Si os homens não
se reunirão em torno de Allan Kardec,
ligar-se-ão ao redor do spiritismo tal
como elle o constituiu, e por seus
conselhos, sob sua influencia, avan-
çarão a passos certos para as phases
felizes promettidas á humanidade
regenerada.

A bella €P'>-*_1 insira

E' da Re vi na de Dezembro de 1858
o nue escreve o Sr. Allan Ka^lecr
Noticia.— Luiza Charly, sobrenomi-
nada á Bella Oordoeirà, nasceu em
hvão, sob o reinado de Francisco I
Era de beileza perfeita, e havia re-
cebido educação esmerada : sabia o
grego e o latim, falava o hespanliol
e o italiano com perfeita pureza, e
fazia nestas línguas poesias, que não
seriam renegadas por escriptores na-
cionaes. Amestrada em todos os exer-

Aras eu lhe darei os contra, li fez avançar
de. flanco a columna oceulta no serrate.

Dantas vio marchar aquella gente, e
rio-se da manobra.

And»i bem avisado, disse para o Maciel.
Senão tivesse destribuido a gente em tres
eolumnas, os tratantes nos envolvião. E fez
o signal ao troço (pie devia ata.ar, a casa
pelos fundos, para fazer face ao novo grupo.

A batalha tornou-se horrosa, e cm pouco
os tres grupos mourões tinhão-se, preh-
dido n'um sú, c os tres macieis feito o
mesmo.

De um e de outro lado acabou o cartu-
chame, e o campo estava juncado de cada-
veres e feridos.

Os quo sobreviveram, porém, não deser-
tarão, recorrerão ás facas.

Oh! Esta luta ainda foi mais horrenda!
Braço a braço, corpo a corpo, hatião-se
aquelles homens, como se fossem tigres I

Dantas encontrou o Mourão, e, cheio
de satânico prazer, bradou-lhe: aqui está
o homem para lhe fazer frente, meu
bravo!

Sem responder, batendo os queixos como
caititu, o terrível Mourão atirou-se para
o moço.

Os braços erguerão-se aos ares armados
de facas que espelhavão á luz do sol.

Os corpos ligaram-se como duasserpen-
tes enroscadas uma na outra.

Qual passava perna por derrubar o ini-
migo. Qual levava a mão desarmada ao pes-
coco deste por terra.

Os dous furacões se suspendiam 110 es-
paço e não perdiam o equilíbrio, porque um
sustentava o outro.

Por (im, Dantas, mais ágil, desligou-se
doemovirão e pas.sando-lhe a perna, deu com
cll em terra.

Já achaste quem te lizesse frente? bra-
dou.

(Cont uma)

ÉÉ
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cicios do corpo, conhecia a equitação,
a gymnastica é o manejo das armas.
Dotada de caracter enérgico, distiu-
guiu-se ao lado de seu pae, entro os
mais valentes combatentes, no cerco
de Perpignan, em 1542, sob as ordens
do capitão Loys.

Não tendo sido bem succedido o
cerco, ella renunciou o otíicio dos
armas, e foi com o pae para Lyão.,

Ahi desposou um rico fabricante-
de cordas, chamado Enuemond Per-
riu, ficarido desde logo conhecida por

_,.<¦ Bella Gordoeira, nome que ficou á rua
em que habitava, e onde se achavam
as oíheinas de seu marido.

Instituiu em sua casa reuniões lit-
terarias, para as quaes convidava os
mais esclarecidos espíritos da pro-
vincia. Tem-se delia uma collecção
de poesias.

Sua reputação de belleza e de mu-
lher de espirito, attrahindo para sua
casa a nata dos homens, excitou o
ciúme das senhoras lyonezas, quo
procuram se vingar pela calumiiia ;
mas sua conducta foi sempre inata-
cavei.

Téndo-a evocado na. sessão da So-
ciedade parisiense de estudos spiritas
de 20 de Outubro de 1858, foi-nos
dito que ella não podia vir ain Ia por
motivos que não foram explicados.
No dia Ü de Novembro veio ella ao
meu appello. Eis o retrato feito pelo
médium vidente o Sr. Adrien.

Cabeça oval, cor pallida baça ;
olhos negros, bellos e altivos ; som-
brancelhas arqueadas ; testa desen-
volvida e iutelligente ; nariz grego,
fino ; bocca media, lábios indicando
bondade de espirito ; dentes bellos,
pequenos, azues ; cabellos negros de
azeviche, levemente crespos. Hélio
porte de cabeça ; estatura alta e ele-
gante ; roupagens brancas.

Nota.— Nada prova som duvida
que não seja este retrato filho da
 \giaacao do médium, porque não
ten os meio de verificação ; mas,
quando elle faz com detalhes tão
precisos retratos ds pessoas contem-
poraneas que nunca viu, e que são
reconhecidos por parentes ou amigos,
não se pode pôr em duvida a reali-
dade daquelle ; donde a conclusão
de que, si vè com uma verdade in-
contestável, pode tambem ver outros.
Uma circumstancia que deve ser to-
mada era consideração é que elle vê
sempre o mesmo espirito, sob o mesma
forma, e que, mesmo com vários mezes

r

de intervallo, o retrato não varia.
Seria preciso suppôr-lhe urna memo-
ria phenomenal, para crer que po-
deria recordar-se dos menores traços
de todos o espíritos de que tem feito a
descripção e que se contam por ceu-
tenâfs.

/' 1. Evocação.— R. Aqui estou.
2. Quererieis ter a bondade de re-

sponder a algumas perguntas que de-
sejamos vos dirigir ? — R. Gom muito
prazer.

3.Lembrae-vos da época em que oreis
conhecida pelo nome de Bella Cor-
doeira V — R. Sim.

4. Donde podiam provir as quali-
dades viris que vos fizeram abraçar a
profissão das armas, que está antes,
segundo as leis da natureza, nas at-
tribtiições dos homens ? —R. Isto sor-

% ria a meu espirito ávido de grandes
cousas; mais tarde elle voltou-se para
um outro gênero de idéas mais serio.
As idéas com que se nasce vêem cer-
tamente dn existências anteriores, de
que ellas são o reflexo ; entretanto
modificam-se muito ou por novas re-
soluções, ou pela vontade de Deus.

5. Por que estes gostos militares
nao persistiram etu vós, e como pu-
deram tão promptameute ceder o logar
aos da*mulher 

'! — R. Vi cousas que
não desejo que vejaes.

6. Ereis contemporânea de Fran-
cisco I e de Carlos V ; quereis dizer-
nos vossa opinião sobre estes dous

homens, e fazer o paralello ? — R, não
quero julgar : oi los tiveram faltas,
vós os cónheoeis ; suas virtudes são
pouco no morosas ; alguns rasgos de
generosidade, eis tudo. Deixemos isso,
seus corações poderiam sangrar ainda;
elles soffrem bastante .'

7. Qual a origem desta alta intelli-
geueia que vos tornou apta a receber

i uma educação tão superior á das mu-
lheres de vosso tempo ? — R. Exis-
tendas peniveis, e a vontade de Deus,

8. Havia, pois, om vós um progresso
anterior ? — li. Não podia .sor de outra
sorte

9. Fez-vos esta instrucção progre-
dir como espirito? — I. Sim.

10. Parece que tostes feliz ua terra;
sel-o-ieis agora mais ? -— R. Que per-
guuta ! Tão feliz como se uão pode ser
na terra, a felicidade do Ceu é bem
differente I Que tluzouros e que ri-
quezus conhecerois um dia, nos quaes
nem cuidaes por ignoral-os eomple-
tamente I

11. Queentendeis por Cea? — R. En-
tendo por Ceu os outros mundos.

12. Que mundo liabitaes agora ?
— U. Habito uni mundo que não co-
nheceis ; mas a elle estou pouco
presa : a matéria nos liga pouco.

L3. Será Júpiter ? — li. Júpiter é
um inundo feliz : mas peusaes que, só
entre todos, seja elle favorecido porDeus ? Elles são tão numerosos como
a.s arôas do Oceano.

14. Couservastes o gênio poético
que tinheis aqui ? — R. Responder-
vo.s-ia com prazer, mas receio chocar
outros espíritos, ou elevar-me acima
do que sou: o que fa/, cora que minha
resposta, calando em falso, seja para
vós inútil.

lõ, Quereriea nos dizer que classe
poderíamos vos assignar como espi-
rito ? — Nenhuma resposta.

(A S. Luiz). Poderia S. Luiz res-
ponder-nosa este respeito? — R. Ella
aqui eslá : uão posso dizer o que ella
tiiio quiz declarar. Não vedes que
ella é dos mais elevados entre os
espiritos que evocaes ordinariamen-
te í Por ultimo, nossos espíritos não
podem apreciar exactamente as dis-
tancias que os separam ; ellas são
iucomprehensiveis para vós, e entre-
tanto são immensas *?

16. (A Luiza Cbarly). Sob que
fauna estaes entre elles ? — R. Adria-
uo acaba de pintar-me.

17. Porque esta fôrma e uão outra ?
Porque enifiin, no mundo em quevos achae.s, não sois tal como ereis
na terra'' — R. Vós me evocantes
poeta, eu venho poeta.

18. Poderieis dictar-nos algumas
poesias ou uni trecho qualquer de
litteratura ? Seriamos felizes si ti-
vessemos alguma cousa de vós. — R.
Tratae de procurar meus antigos es-
criptos, Não gostamos destas provas,
sobretudo em publico : fal-o-ei entre-
tanto uma outra vez.

Nota. — Sabe-se que os espíritos
não gostam das provas, e as perguntas
desta natureza têm sempre mais ou
menos este caracter, eis sem duvida
por que elles quasi nunca lhes satis-
fazem. Espontaneamente, e quando
menos esperamos, dão-nos muitas ve-
zes tis mais estupendas cousas, as pro-
vas que em vão teríamos sol licitado;
porém quasi sempre basta que se
lhes perguntei uma cousa para que
uão se obtenha., si sobre tudo denota
um sentimento de curiosidade, os es-
piritos, e principalmente os elevados,
querem assim provar-nos que não
estão ás nossas ordens.

A bella Gordoeira fez espontânea-

I 
mente escrever no dia seguinte o que
segue, pelo médium que lhe havia
servido de interprete,

«Vou dictar o que te prometi ; não
sio versos, uão os quero mais fazer ;
aliás não me lembro dos quo fiz, è
delles não gostareis : será a mais mo-
desta prosa.

« Na terra exaltei o amor, a doçura

; e os bons sentimentos ; faltava um
j pouco do que não conhecia. Aqui,
! não o n amor que se faz preciso, é

unia caridade larga, a-ustera, eselare-
cida ; uma caridade forte e constante,
-- que sô tem am exemplo na terra.

« Pensae, homens, que de vós de-
pende serdes felizes e fazer de vosso
inundo um dos mais adiantados do
eeu : mais não tendes que fazer do que
callar ódios e inimizades, do que es-
quecer rancores e coloras, do que
perder orgulho e vaidade. Deixae
tudo isso como um fardo (pie vos
será preciso abandonar cedo ou tarde.
Este fardo ó para vós um tbezouro na
terra, eu o sei ; eis porque terieis
mérito em abandonai*o e perdel-o,
mas no ceu este fardo torna-se um
obstáculo á vossa felicidade. Acre-
ditae-me, pois : apressae vosso pro-
gresso, a felicidade que vem de Deus
é a verdadeira felicidade. Onde acha-
reis prazeres que valliam as alegrias
que ella dá a seus eleitos, a seus
anjos ?

k Deus ama os homens que pro-
curam avançar pelos seus caminhos,
contae com sou appoio. Não tendes
confiança nelle ? Acreditae-o perjuro
pois que não vos entregues a elle
inteiramente, sem restricção ? Des-
graçadamente não quereis ouvir ou
poucos dentre vós ouvem ; preferis
o dia ao postridio ; vossas vistas
limitadas cegam vossos sentimentos,
vosso coração e vossa alma, e soffreis
para caminhar, em vez de avançardes
natural e facilmente pelo caminho do
bem, por vossa própria vontade, por-
que o soffrtmento é o meio que Deus
emprega para vos moralisar. Não
eviteis este caminho seguro, mas
terrível para o viajante. Terminarei
exhortando-vos a não mais considerar
a morte como um nagello, porém
como a porta da verdadeira vida e
da verdadeira felicidade.

Luiza Ciia.uly. »

Artigo lã9
A falsa lei do novo mahometano,
Ou de Comte a medida sem cautela,
Das almas grandes a vontade gela,Com seu poder dispotico, e tyiamo !
Desce das sombras ao famoso arcano,
li, náo que voga ao sopro da procella,Nao tem siquer a protectora estrella
Da fé, que alenta o coração humano !
Dc cartomancia torpe, e de loucura
Chama a verdade, o império da certeza,
E quer depois negar a crença pura I
Não pode, ó céus, a barbara fraqueza
De oceulta mão, farcista da impostura,
Riscar a lei que rege a natureza I

Mosar

Biuv ia Tcnehri,.

| D'um polo a outro a portentosa America
Agita o dorso nú das cordilheiras,

Ao hravio tufão...
No entanto o berço das gentis palmeiras,Essa opulenta raça libertada

Esquece o coração 1
E' tudo a crença... A vida um sonho

apenas...
Oh! no brilhar das hrancas açucenas

Ha tão meigo pudor f
Não pôde o sábio renegar, seus brilhos,
Contam-se as flores por diversos filhos,

Os fruetos pelo amor!
Arvore immensade enlaçados ramos
\ existência é tão bella emquanto achamos

Um espirite assim I
Homero diz á velha antigüidade:
« Na cythara do gênio a humanidade

Se revela ante mim ! »

bòe eomtudo a blasphemia sobre a terra,O infinito a verdade eterna encerra
Nos paramos gentis I

Não consintas, . povo, que o futuroSeja da sombra o'sybarita impuro,
Que o século perdeu...Que a pátria dos Andradas sabe altiva,Attenta á voz da geração captiva,
Zelar o nome seu I

Brazil! Escuta! .Minha pátria amada!
A lei que rege a tua larga estrada

Não deve te aviltar!
A consciência é o tympano soberbo
Das grandes almas, quando o grande verbo

8e deseja escutar I
Não consintas que matem nossas almas,
Que joguem rlôres, que se batam palmasAos espiritos vis!

MOSAR.

Um sonho prophe.ico
Snr.— Correspoudendo ao vosso de-

sejo externado no Light de 4 de Ou-
tubro corrente vou contar-vos um
dos muitos sonhos propheticos que
tenho tido.

Quando este sonho teve logar neira
o menino á quem elle se refere nem
nenhum de meus outros filhos es-
tavara doentes, e, assim tambem ea
não tinha noticia de que tivesse ha-
vido na casa em que morava nenhum
caso de moléstia contagiosa, e só de-
pois do fatal acontecimento foi que
eu soube ter havido no sotão um caso-
de diphtheria em uma creança.

No começo da primavera de 1877,.
eu sonhei que tinha dormido vestido-
e que me levantando, colloquei-me
em frente ao espelho e fallava cora?
minha mulher que se achava sentada
próxima de minha cama, na qual, es-
tava deitado nosso filho de 7 annosr
de idade gravemente enfermo. Minha
mulher manifestava-me a anciedade
de que se aditiva possuída emquantO'
que eu lhe dizia : espero que tudo vá\
bem e que o Altíssimo não nos separe--
de nosso filho.

Acordei sem pinga de sangue •_ asr
palavras de nossa conversação ainda
echoando era meus ouvidos, porém
uão havendo .nada que indicasse a
verdade do meu terrível sonho, re*--
solvi nada dizer a minharaulher,tante»
mais que as mínimas circumstancias;
do mesmo estavam em desaccordo' c__rr
os nossos hábitos.

Eu nunca me deitei vestido e nem
nenhum de nossos filhos, ainda mesmo,
doente, dormia em nossa cama. Já me;
havia esquecido inteiramente do facto>
quando seis semanas mais tarde, esse:
mesmo menino contrahiu a diphtherias.
e afim de separal-os dos outros fomos;
obrigados a dar-lhe o nosso leito.

Eu e rainha mulher fazíamos quar--
tos a elle noute e dia. Uma noute-
tendo prolougado a minha vigília até>
alta noute, deitei-me quasi exhau-
rido e vestido. De manhã acordei-me,,
postei-me em frente ao espelho,'quan-
do minha mulher, sentada juato a^
cama, tal como a tinha visto em .«o* _,
nho, disse-me exactamente as raesra* __
palavras que eu tinha ouvido mu jta3
semanas antes, e eu tambem D ,_ -_
spondi do mesmo modo e com os mes.
mos termos que o havia feito -,.,,-, n_n_/naqueue
sonho J

Só então, depois de co-ajlirad()opQ.
rigo foi que lhe coute',. 0' raw
relato,

Odessa, 10 de Or ttubro de 1890>
r

JUSTAVO A. ZOUN.
[Light de^ô eOutubrodel890.)

TyP-Wyhià do Rbfohmador



A-¦''• ''." >" -y'-tf*''-.-''"'.'' '¦* 
,- '.,,-..i.-"-.. - i .... '."«'."v-Vjgí. <*?'¦¦

¦' ¦' -' ^ 
''-¦' 

. • '... V :.¦¦*-''

ASSIGNATURA ANNUAL

Brazil  5S000

pagamento adiantado

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
CADA MEZ

FBíKBOflm:© BSVOBAlCBQXBSTA

rA

ASSIGNATURA ANNUAL

Estrangeiro  81000

PAGAMENTO ADIANTADO

PUBLICA-SE NOS DIAS 1 E 15 DE
CADA MEZ

Toda a correspondência deve ser dirigida a — F. A. XAVIER PINHEIRO — Rua da Imperatriz n. 83, 2o andar.

Anno VIII Blraxil — Blio do Janeiro — fcépMB — Dezeiiibro — fl5

EX.I*ISIBBB5NTI$

São agentes desta folha:

Na cidade de.Pormosa (Estado de jGoyaz),
o Sr Joaquim H. Pereira Dutra.

No Pará, o Sr. Jose Maria da Silva Busto.

Na Cachoeira (Estado da Bahia), o Sr.
Francisco Xavier Vieira Gomes.

Na cidade do Rio Grande do Sul,o Sr.
capitão Paulino Pómpilio de Araújo Pi-
nheiro.

Em S. Paulo, o Sr. G. da S. Batuira,
rua Lavapés n. 20.

Em Santos ^S. Paulo), o Sr. Benedicto
Josó de Souza Júnior, rua da Constituição
n. 117..

Em CampoSj. o Sr. Affonso Machado de
Faria, rua do líosãrío n. 42 A. %.¦-;

ATTB5i\ÇAO:

. Rogamos aos nossos assi-

gnantes satisfazerem suas

assignaturâs ¦ «om ' a maior

brevidade,afim de podermos
regularizar nossa escripta.
- Os dos Estados Eederados

poderílo enviar-nos suas or-

deus cm vale-postal.

As assignaturâs deste periódico come-

çam em qualquer dia, e terminam sempre

a 31 de Dezembro.

AVISO

A I^cderaçí&o Spirita BSra-

zileira mudou-se para a rua

da flmperatriz u. &S, 2.° an-

«lar, onde f uuccionnrílo tam-

bem as sociedades «jue cm

suas salas trabalham.

Commuuica-se ao publico

que a Assistência aos Mec.es-

sitados trabalhará egual-

mente nesta casa.

Toda a correspomlencia «Io

a Reformador » «leve ser «1E-

rigida para a rua da Impe-

ratriz 83. '£." andar.

Ao Sr. Ifiinastro «Ia «Sustara

Pretendendo dilatar o mais pos-
si vel o conhecimento da representação

que ao actual Sr. Ministro da Justiça
dirigiu o/íe/ümacío?-,fizemos uma tira-

gem em folheto, que será largamente
distribuído por quantos tem uma par-
cella de responsabilidade na reorga-
nisação effectiva da Pátria.

Deu origem a tal representação o

que dispõe o Código Penal relativa-
mente ao Spiritismo, que viu-se col-
locado de par com os sortilegios da
velha Magia.

Tendo sido a primeira vez .que se
lia era um Código o nome desta nova
Sciencia, muito fui de admirar que
se o inscrevesse precisamente para
condemnar seus cultores ás cellulas
de uraa masmorra 1 O pasmo foi o
mesmo que se teria produzido entre
os que estudam a Chimica ou a As-

¦tronomia, si em uma legislação penal
encontrassem os nomes daquelles
sciencias condemnados com a mesma
fereza com que, nos tempos do obs-
curantismo, foram perseguidas a Al-
chimia e a Astrologia, sciencias ina-

. trizes daquellas outras I

O erro de nossos antepassados pa-
tenteou-se evideutemente quando a
6ciencia confusa e perseguida, indo
buscar no silencio dos claustros o
acolhimento que lhe era negado pelos
legisladores de então, deu ao clero
tal supremacia qne inda hoje elle
influe nos destinos das nações.

Ora-; não sendo de crer que os cri-
minalistas brazileiros queiram dar
aos spiritas, que também vivem no
recolhimento de sua humildade, a
sommã de sympathias e de prepon-
derancia que em todos os tempos
trouxeram as perseguições, é de con-

cluir que não tenham elles, ainda,

bem se aproveitado das lições da His-

toria.
-O criminalista illustre (*);a quern o

"não menos distincto Sr. Ministro da

Justiça incumbiu a confecção do Co-

digo, tem nome dos mais reputados

entre os jurisconsultos brasileiros:
é possível, pois, que nesta parte pre-
tenda, de motu próprio, corrigir o

que sem duvida a estreitezade tempo
concorreu para tornar im perfeito.

Si tal intenção houver, cumpre que
melhor se oriente sobre as condições

actui.e.s do Spiritismo: eis a razão por
que vae aqui a seguinte exposição,
tão breve quanto possível.

O Spiritismo é tão velho como o
inundo, entretanto sua existência
como reunião de princípios, antes es-

parsos oi desconhecidos, mas hoje
scieutilicamente corporificados, data
a perra:- de 40 annos.

Pois bem, neste curto lapso de
tempo, tem-se por tal sorte derramado
o Spiritismo- que já se não podem
contar mais os seus adeptos : aquelles

que ostensivamente o cultivam já são
bastante numerosos para dispensar a
multidão, que é maior, dos que se
oceultam por um inexplicável receio
do;vidiculo.

Para se fazer um juizo aproximado
ba.^ta considerar que só uni represeu-
tante do Congresso Spirita Interna-

cional, reunido o anno passado em

Paris, o Sr. Henri Lacroix, aííirraou

renresentar mais de 12.000 adheren-
tes norte-americanos 1

Si não basta isto para julgar a ra-

pidez sem exemplo com que se tem

propagado o Spiritismo, julgue-se
então pelo numero de periódicos que
a elle exclusivamente se dedicam.
Affrontando mesmo a paciência dos

que por estas paginas correm os

olhos, ousamos dar a relação dos pe-
riodicos de que temos conhecimento :

INGLATERRA

The Light.
The Herald of Health.
The Lue.ifer.
The Two Worlds.
The Occult Review.
The Médium and Daybreak.
The Spiritualist.
The Spiritual.

NORUEGA

Morgendcemringen.

RÚSSIA

Le Rébus.

HOLLANDA

.Hei spiritualist tche Weelcblad.

Dic Reigsdaar.

BÉLGICA

Le Messager de Liège
Moniteur spirite et magnêtique.

Les Sciences mystérieu-ses.

•ALLEMANHA

(*) Dr. Joflo Baptista Pereira.

4F
SpJiinx.
Spiritualistiche Blatter.
Psychischen studien.

Die Spiritische Rationalistisch Zás-
chriel.

ÁUSTRIA

Swiatlo Zacrobowe.
Licht des Jenseit.

HUNGRIA

Rejleziones den der Úeisterwelt Dar-
chsâin.

TURQUIA

VEcho d' Orient.

FRANCA*
Revue Spirite,
Le Spiritisme.
La lleligion Universelle.
Journal de Magnetisme.
L' Initiation.
Le Magicien.
Le Devoir.
La Lumière.
Le Journal spirite de VEst.
Revue Théosophique.
VÉtoile.
Revue Théurgique.
Philosophic general des êtudiants

Síoôdenborgiens.
VAvenir de Vhuuianiü.

HESPANHA

Revista de Estúdios psicológicos.
El Critério espirilista.
La Lnz dei porvenir,
El Faro espiritista.
Lu men.
La Solidaridad.
La Luz dei Cliristianismo.
El Iriz de paz.
La Mevelacion.
La Caridad.
El Biien Sentido.
Las Dominicales dei lifjre pensa-

miento.

SUISSA

Le Magnétiseur.

ITÁLIA

Amalli dello spiritismo.
Lux.
Aurora.
Salue.

EGYPTO

La Ycrité.

AUSTRAtTA

The Hurbinger of LighL

ESTADOS UNIDOS

The Banner of Light,
Religio-Philosophical Journah
The Golden Gate
The Beler Way.
The Word's Advauce Thõiighi.
Modem Thought.
Celestial City.
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MÉXICO

La lllustracion Espírita.
El Precursor.
El Laico.
Boletim Espirita.
La Esperanza.

VENEZUELA

Revista Espirita,
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ERU

Já no Mimo anterior haisiu se re-
uuidu em Barcelona o'primeiro Con-
grosso Internacional, que não foi me-
nos importante que este segundo de
Paris.

Parece qne este só facto .que aca-
bamos de expor é suffiCi&Pie nara

! na mar a a tíe u ção dos homens ru-
Ueccidos para a sciencia, cujas pia-

El Espiritismo,

CHILE

El Espiritista.
Ei Pan dei Espirita.

CUBA

Revista Espiritista de la TIabana.
La Nueva AUianza.
La Álborada.
La Baena-Nueva.

•*¦ URUGUAY

Revista Espiritista,

REPUBLICA ARGENTINA

Constância.
La Fraternidad,
Luz dei alma.
Perseverancia.

BRAZIL

Reformador.— Capita; Fe leral.
Luz e Verdade.- S. Paulo.
O Regenerado)-.— Bolem.
A Luz. — Gurityba.
Revista Espirita.-— Gurityba.
Este numero avultado de jornaes,

que em todas as párteá do mundo só
traiam de questões que se relacionam
com o Spiritismo, prova que bem
avisados não andam aquelles que o
julgam mera crendice, só própria de
espiritos que não sabem se elevar aos
paramos da razão. Alguma cousa de
serio deve haver para agitar tantos
escri ptores nas cinco partes dó mundo

Entretanto é o sò desconhecimento
do assumpto que faz eom que se o
considere cousa do nonida, e, o que
mais é, cousa condemnavel pelo Co'-
digo de uma nação que se pretende
çollpcar a par das civilisadas 1

Enquanto no Brazil se tenta oro-
ceder por essa fôrma, reúne-se na
Euiopa, por oceasião du cen uma rio
da revolução qne proclamou os di-
reitos do homem, um Congresso Spi-
rita Internacional, que teve quarenta
mil adlierentes, e onde se acharam
representadas quasi todas as nações.

A imprensa diária de Paris enviou

ticas entendeu o legislador brasileiro
dever classificar ua catliegoria los
cr,mus puniveis cum prisão cellular I

Nem se diga qne elle ^eteudeu
cohibir os abusos, mas não ferir a li-
berdide que devem todos ter de usar
das praticas affirmadas polá conscien-
cia : seria necessário, antes de tud >,

j que o legislador conhecesse os usos, e
i que depois lhes impuzesse os limites.

B un poderíamos, para mais uma
ve/. afirmar a importância da matéria
condemnada pelo codificador, appel-
lar para a nuthoridadè dos no-
mes dos que entro nós tem cnlti-
vado o Spinlisa o ; teríamos então de
percorrer todas as camadas da socie-
dade, desde os mais proeminentes per-
sonagen.s até os mais humildes cida
dãos ; desde os mais notáveis homens
de sciencia até os ínfimos ignorantes.

Entretanto cumpre que nos calemos:
o preconceito.e a cobirdia moral se-
riam capazes, neste paiz, de oppòr te-
naz contradita ás nossas alfirmacões.

No rápido percurso de 40 annos, as
obras que sobre, o assumpto se hão
publicado em todos os idiomas só por
si bastam para constituir uma biblio•
tbeca das maia ricas :;,o estudioso
quando mesmo triplicasse a própria
odade, não poderia illustrár o espirito
cora a leitura de todas ellas. Algumas
tom tido u:n suecesso como só os edi-
toros poderão coutar ; assim é que, por
exemplo, o primeiro volume dos 2!)
publicados pelo Sr. Amdrow Jaksòn
Da vis, Os princípios da Natureza,
acha-se na 3-J." edição ! assim é que o
livro du embaixador dos Estados Uni-
dos mn Nápoles, Sir Robert Dale

| Owen, denominado Footf.dls on thé
boun dartj of an other World, editado
a GO.000 exemplai es, viu em dous
mezes esgotaram-se 30.000 volumes I
assim é que o primeiro livro do
Sr. Allan Kardec, Lc Livre des Es-
prits, que fii vertido em todos os
idiomas fatiados na Europa, depois
de contar um numero prodigioso de

seus reporters, que talvez esperassem ! edições, é hoje de vez em quando reírn
se achar no meio de uma Assembléa
de hallíicinados ; entretanto o pri-
meiro desengano aíErmou-se desde
logo quando viram presidindo o Con-
gresso o conhecido Sr. Jules Lermiua.

De tal importância foram as quês-
toes suscitadas e com tal habilidade
e_incstria discutidas e resolvidas que I
viu se forçada a imprensa toda a tra- j
tar do assumpto com a seriedade queelle requer.

Um volumes i in-quarto de 100 pa-

pressosem mais numerar-se a edição I
Ora, um suecesso de tal ordem,

nunca visto no mundo, bem demons-
tra que se não trata de mera ficção ;
vale pois a pena que o legislador se
prepare para corrigir aquella parte.

I do Código que o fez único entre t,odos
os existentes.

S« e i't> a* na sa d o r

; ,,,.., ... .,„,,., Com o presente numero, firmamos na
ginas, que se acha á disposição dr.- estn,ílíl do "osso perpassar pela imprensa
estudiosos na Bibliotheca da ° ^ ^o 

desistência.
_¦<,.. 

u^ui,n«-ca duFedera- Os oito an nos decorridos, sem as inícer-
çao Spirita Brazileira, contem o re- tezas de um receio, sem os estremeci men-;
sumo dos trabalhos daquella notável t0S d'- coníi;inc^' sri° a afflrmàção mai|solem ae que aos nossos eorifraiWpodera-

nuaremos dc jornada om nossa missão de
propaganda.

Jornal, que exclusivamente se oecupa
das quuscões attincntes ao Spiritismo, e
das quó so relacionam com a evolução
progressiva dos homens e das sociedades,
tem o « Reformador » procurado sempre
modelar sua linguagem peln lei do amor
que nos ensina a doutrina nova, c quo
mais não ú do que a explanação das lições
que lia l'J séculos foram dadas ao mundo
nn Judéa.

Assim, na lucta sem tréguas contra a
indifferença, a má vontade, a ignorância,
ou mesmo os interesses contrariados, não
se viu nunca, nas paginas desse órgão, o
fei que quasi sempre rcsalta das polemicas
encarniçadas. K' que jamais se animou a
retaliar, pois sabe que só se faz a convic-
ção na calma e na seriedade das discussões.

Agora mesmo que se introduziu na le-
gislaçãodo Brazil a maior allVonta, a maior
coartação á liberdade dos que praticam o
Spiritismo, tem do assumpto se oecupado
o « Reformador » com a firmeza que lhe
dá a consciência de seus direitos, mas no
tom digno e respeitoso em que discutem
cavalheiros.

Vae neste proceder, não já a licção apro-
ve.itada das doutrinas quo propaga i os,
mas o desejo ardente de, sem ódios e re-
criminações, derramar o mais possivei a
verdade. Concorre isto ainda mais para
provar a energia de nossas convicções, a
certeza de que não ébaloufo o terreno cm
que pisamos.

O que levamos dito se refere á parte em
que nos oecupámos com a propaganda,
isto é, aquella especialmente endereçada
aos que não commungam rs nossas
crenças.

Mas tão só este não tem sido o"nosso
labor : dirigimo-nos por egual aos nossos
irmãos, o que vale dizer, temos uma parte
que lhes é especialmente consagrada.

Precisam conhecer os spiritas nem só a
integra da doutrina rie que são adeptos,
como ainda a evolução que cila faz com
rapidez. Assim não nos havemos olvidado
de trazel-os a par do movimento spirita
que, com assombro dó mundo, revoluciona
o planeta. Revolução bemdita, porque é
a affirmnçãò da paz, e não as luetas san-
grentas que têm pot destino estinguirem-
se. Para o cumprimento desse dever tem-
nos sido sobremodo de auxilio a permitafraterna quo se faz entre o jornalismo spi-
rita de todos os paizes do globo.

Procurando, antes de tudo, doutrinar
com o exemplo, jamais quiz o « Reforma-
dor» especialisar indivíduos ou factos quetalvez por seus desvios podessem preju-dicar a marchado Spiritismo : contentou-
se sempre com chamar a attenção dc um
modo geral para taes ou quaês ensina-
mentos da doutrina.

Oito annos decorridos, e orientados sem-
pre.peio mesmo modo, são a mais alta
prova ás apoio constante que tem o perio-dico recebido dos seus irmãos em crença.

A. reducção, que com o presente nume°ro
finda o seu mandato, não procurando em
si inspirações, mas tão só no recto pro-ceder de seus antecessores, foi que achou
o guia seguro que o levasse pelos mares
tormentosos da imprensa.

Ella curva-se hoje submissa ao « vere-
dictum» da Federação Spirita Brazileira,
que julgará si soube cumpri.- o seu mau-
dato, si inspirou-se lealmente nos altos
princípios que foram o lemmaconstante da
sociedade.

Faz a actual redacção votos para que,de mais em mais se dilatando os horizon-
tes do « Reformador », possa elle ganharentre seus collegas a autoridade que lho
falta, para que cumpra assim mais eflicaz-
mente sua missão.

Assembléa.
mos dar do passo firme com que conti-

«Bcstis

Dentro em pouco surgirá do hori-
zonte o sol que vem alumiar o grande
dia da christaudade: breve estaremos
a 25 de Dezembro.

Na computação do tempo não é elle
maior nem menor que os outros ; no
evoluir, porém, da humanidade, é elle
quem demarca a mais fmanta tra-
(lição entre o passado que tem de mor-
rer, e o presente que se tem de a vi-
veiitar na aceleração (h-5 sua marcha
para os destinos insondaveis.

Esta verdade tão uniformemente
tem sido alcauçtda pelas gerações
que se hão suecedi lo, que, íibim pe-
riodo já quasi duas vezes millenario,
tem, sem cessar os homens distin-
guido as duas eras que --e encontram
naquella data.

Nós spiritas qne, embora livres
pensadores, bonramo-nos com o titulo
de christãos, isto é, discípulos do
Mestre Nazareno, queremos também
prestar as homenagens do nosso reco-
nhecimento ao espirito de escolha,
que sem duvida neste dia paira sobre
a terra: taes e tantos são os braços
que ás regiões ethereas se erguem,
em sentida invocação .'

Em Belém, na pequena cidade da
Judéa, e na humilde palha de uma
mangedoura, veio á luz o menino que
devia revulsar o mundo só cora o
exemplo de seu proceder e as excel-
lencias de sua predica. Dir-se-ia que
o contraste entre o logar do nasci-
mento e a opuleucia dos leitos das
magestades terrenas já lição era de
proveito para os homens reflectidos.

Sem purpura, sem sceptro e sem
tiara, elle senhoreou-se mais dos ho-
mens e sobre elles tem reinado do que
quantos se aTlorUain com estes apeu-
diculos de vaidade e das paixões hu-
manas.

Humilde, calmo e sereno, era seus
lábios áó havia palavras de mel para
os erros e desvios dos homens.

O perdão ás oífensas pelo amor do
próximo é o ponto mais culminante
de sua doutrina; ponto tanto mais
difficil de ser ensinado por um outro
que não exemplificasse quanto elle
sahia do meio acostumado á lição mo-
sayca : olho por olho'rdeute por dente I

Mas Jesus é o mestre que, quando
lhe cospem ás faces ou lhe açoutam
as carnes, apenas pergunta : « si fallei
mal, dá testemunho do mal: mas si
fallei bem, por que me feres ? »

Mas Jesus é o mestre que, quando
do alto do instrumento do supplicio
lbe ferem o corpo a lançadas, volta os
olhos para os céus, e nbima prece son-
tida se eleva : « Pae, perdoa-lhes,
elles não sabem o que fazem. »

Buscando os emissários de sua pa-
lavra de verdade, discípulos emfim,
não entre os que se exaltavam pela
posição, mas entre os humildes que
poderiam comprehender suas lições,
deu ainda Jesus ao mundo a mais
alta lição de egualdade.

Confundindo-so com os filhos de
Samaria, aos quaes os judeus, em seu
orgulho, não honravam com uma
simples palavra amistosa, deu o mes-
tre o maior exemplo da fraternidade,
que entre os homems deve reinir.

A ninguém constrangeu lo, mas a

i «
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todos levando a lição de sua palavra
e de seu proceder, firmou Jesus a li-

berdado, dom divino pelo qual têm os

homens o mérito ou demérito de suas

acções.
Si assim afnrmou o Nazareno a tri-

logia social, que é a culminância

do progresso humano, foi também sua

vida o mais alto ensinamento da ca-

ridade, a lição mais viva da fé.

Mas, como estas duas trindades que
se reúnem na palavra amor, são o con-

ceito inteiro da Moral, foi desta dis-

ciplina Jesus o fundador, o mestre por
excellencia.

Prevendo a epocha, hoje próxima,
e que elle veio preparar, em que as

formulas e exterioridades nada seriam,

mas tudo o sentimento, prophetisou
elle á Samaritana : « Tempo virá, em

que não se adorará o Pae em Gazarim
nem em Jerusalém ; mas em espirito
e verdade, porque Deus é espirito, e

só quer que assim o adorem. »
Oh I Jerusalém, que viste em teu

seio este mestre sem par, tu não mor-

reste, não; dilataste, ao contrario, por
tal sorte as tuas fronteiras que já não

as tens mais : tu encheste o mundo I

Si foram as crianças da região em

que pousa ate outr'orn. os que só vi-

eram com palmas e folhagem receber
o grande Mestie e entoar-lhe hosanas

hoje tens fiilhos derramam-se pela
terra inteira, porque as palmas
acham-se em todas as mãos e hosanas
em todos os lábios ! Bem dita sejas
tu, Jerusalém ... \

A ti agora, Jesus; vem, aproxima-te
dos que se querem honrar com ser
teus discípulos. Dá que aquelles que
procuram derramar as tuas leis puras
e despidas das enchertias humanas,
tenham a força nem só de pregal-as
como de executal-as também! Vem a
nós Jesus, dar-nos o vigor de sermos
um coratigo como és um cora o Pael
Vem esclarecer os que erram, forta-
lecer os que duvidam, melhorar a
todos 1 Vem para que breve seja o teu
reinado sobre a Terra, que tens por
missão erguer I Vem para que nella se
enthronise : o Amor e a Paz I

Imprensa spirita

Ao fechar o cyclo que mais um
anno de vida assignala ao Refor-
mador, sentimos a necessidade de
manifestar aos collegas da imprensa
spirita ob votos de gratidão que ex-
pandem noss'alraa.

Si não fora a visita d'esses esfor-
çados campeões da idéa nova, que de
todos os pontos da roza dos ventos
v«nT ininterruptamente ao nosso en-
contro, isolados estaríamos dos nossos
irmãos do resto do mundo inteiro.
Ser-nos-ia então trabalho hercúleo ir
por nós mesmos buscar a ltrzr que
elles de continuo nos trazem.

Este exemplo, talvez único na hu-
ma nidade, de fraterno entrelaçamento
é o mais agigantado passo que hajam
dado os homens para a concórdia ge-
ral, é o exemplo em actos que vem
provar estar torminando seu tempo o
reinado do egoisrao.

Bem se poderá dizer que é verda-
deiramente uma edição que se tira só
para satisfazer a taes permntas. Cada
periódico, pois, que todos os dias nos
chega ás mãos, do norte, do sul, do
nascente ou do poente, ó para nos

motivo de indizivel satisfação, por
ver que menos frouxos já estão, os
laços quede futuro devem unir os ho-
mens de todas as regiões do planeta.

Esta constante troca de pensamen-
tos, do é vebiculo a imprensa, mais
efficazmente mina, com move, e der-
roca os convencionaes limites em que
se apertam as nações, do que todo o
trabalho, por mais gigantesco que
seja, Mos corpos diplomáticos. Bem
hajam, pois, estas catapultas mo-
dernas, que, com pontaria certeirs,
estão a todos as minutos na obra ci-
vilisadora de abater as muralhas de
bronze, com que te Com prazia o atrazo
do passado em dividir as nações i Bem
hajam estas machinas de guerra,(pie,
em sen trabalho de paz, vem trazer-
nos a vida em vez da inorie I

I Já bem perto divisamos os tempos
em que todas as nações, entrelaçadas
pelos mais profundos sentimentos da
fraternidade, não mais luctaráo pelos
marcos que lhes orientem fictícios li-
miteá : dir-se-ia que, quaes Jerichós
modernas, circulam por fora de
suas muralhas as trombetas dos Jo-
sues de agora I

Qualquer que seja o matiz do estan-
darte que em suas mãos carreguem,
estão os nossos confrades todos da ira-
prensa spirita na tarefa civilisadora
e bemdita da unificação dos homens.
Por isso é que, cora estremecimentos
de alegria, perpassamos olhos ávidos
de esperauça pelo fogo purificador
de suas lettras.

Cada novo campeão que se levanta
em qualquer recanto do planeta é
a maissolemne alllrmação de que o
progresso caminha ; cada jornal que
se ergue para a defeza da idéa nova
é uin tribunal que vem julgar ente
Pelletan o Lamartine, é um juiz que
com a só presença está affirinanda :
Le m nde marclie» !

Qando, cobertos de mofa pelos que
não nos querem coraprehender, seu-
timos obumbrar noss'alma a nevoa
negrejante do desfallecuneuto, e nas
columnas dos nossos irmãos que va-
mos buscar as claridades que dissi-
pam aquelles ninbus ; é ua sua con-
stancia e. no seu exemplo que vamos
achar alento, encontrar forças novas
para a continuação da jornada pelo
pedreguiho destas luctas sem termo 1

Coragem, animo, confiança eis o
de que todos precisamos : sejarao-nos,
pois, reciprocameute—-arriuio, apoio,
sustentaculo-

Eis porque no numero que vem ser
o marco de mais um auno de exis-
tencia, uo dia em que entrevemos o
raiar do sol que vem alumiar novas
luctas, quizemos dirigir aos nossos
irmãos da imprensa spirita esta ex-
pan-ão do quanto lhes somos gratos.

Possam as forças benéficas, a que
de coração obede.cunos, fazer surgir
cada dia um novo companheiro de
tarefa, que, ao nosso lado, com as
animações de sua palavra, repitam-
nos sempre :

Avauie 1 Avante 1

!§»!«
Slaiilanea

No intuito de melhor attender ás
necessidades, sempre crescentes, da
Federação Spirita Brazileira, julgou
ella dever transferir-se para logar
mais vasto, onde desafogadainente se
installasse com as salas de leitura, da
redacção do Reformador, da typogra-

phia, das sessões e conferências, etc.
Em vista disto localisou-se agora á
rua da Imperatriz n. 83, 2o andar,
onde está á disposição de todos os
confrades, como tambera das pessoas

que queiram ter informações ou es-
tudar obras spiritas.

Adhcttão

Ufiv diário político desta capital, a
Tribuna, foi em dias da passada se-
mana victima da mais brutal agu-res-
são : sicarios que se occultam, mas
cujos nomes são repetidos á bocea pe-
quena.entraram armado -- nas offícinas
daquelle jornal, penetraram alé as
salas da redacção, e, niima selvática
devastação de IIuuos, teriam levado a
morle ao proprietário e redactor da
folha, si alguns empregados não se
lembrassem de deixar em trevas os
saqueadores, feixando o registro do
gaz. Aié hoje não se ponde publi-
car aquelle jornal de oppòsição. Mas
toda a imprensa do Rio de Janeiro,
em uma unanimidade honrosa, bem
que excepcional, lavrou um protesto,
em que pedia a mais severa punição
para os autores do attentado á 1 iber-
dade do jornalismo, e em que se com-
protáettia a, não sendo attehdidá, sus-
pender a publicação de seus respe-
ctiyos periódicos.

O Reformador entendeu também
guardar o dever de solidariedade,
adhiTiudo aquelle protesto por carta
([tie enviou ao presidente da cominis-
são da imprensa. Espera-se com an-
ciedade o resultado do inquérito po-
licial, que, e.n segredo de justiça
está se fazendo com morosidade de
desanimar. Baixe f-obre as autori-
dades a luz que lhes iilumiue a cou-
sciencia, taes os nossos votos.

ü^eíBeraeíco MpiriCa
B3raxilcãs*a

A 27 do corrente commemorando
a Federação Spirita Brazileira seu
8o anniversario, faz uma se^ão espe-
ciai para a qual convida desde já todos
os grupos, bem como os spiritas que
quiserem, com suas presenças, hon-
rar uma data que á sociedade é cara.
A sessão, que terá logar á rua da Im-
peratriz 83, 2o andar, 

"abrir-se-á 
ás

7 horas.

Yisiia

Tivemos uma sorpresa que nos
encheu vivamente de satisfação : foi
ver entre nós o esforçado conrrade do
Rio Grande do Sul, Capitão Paulino
Pompilio de Araujo Pinheiro. Quem
conhece o Capitão PiUil.no, sabe o
esforço com que elle se dedica á santa
cama da propaganda de nossa dou-
trina ; sabe mais o correcto ponto de
vista com que elle a encara. Uma
visita deste confrade é, pois um con-
forto que anima, um exemplo vivo
de dedicação que estimula os nossos
esforços em prol da causa que defen-
demos. Seja elle bem vindo e sirva-
nos sempre de animação.

cou-se no centro tun piano e sobre a
caixa deste um relógio de pêndula
parado nas onze horas menos cinco
minutos, e bem assim a jovem me-
diura perfeitamente amarrada na ca-
deira por meio de ligaduras selladas
com lacre.

Apagada a luz, foi visto, dez mi-
mitos depois.,,.ura vapor luminoso qu©
se elevava do logar em qne estava a
médium, a uns dous metros do chão,
tomando varias direcções. Mão bera
apparente destacava-se no meio deste
vapor, fazendo ver a fôrma de uns
d"dos encurvádos, d ¦ cujas juntas se
desprendia a referida matéria lumi-
nosa.

Ouvia-se locar nas notas mais altas
e na caixa do piam, como dedos que
imitavam o rufo do tambor, e outras
pancadas distiLCtas na caixa e no

--mesmo piano. O rol.oario fez movi-
mentos, e um dos livros que estava
debaixo do mesmo foi atirado ao chão,
e pouco depois também o relógio.

Repetiram-se finalmente os ruídos
no piano ao mesmo tempo que o re-
logio dava horas.

Ò Sr. Cortês, fazendo a apreciação
das factos, acerescenta : « Isto con-
trariará provavelmente a idéa de que
nós latinos não servimos sinão para
imaginar, fal lar projectar e moverrao-
nos inutilmemte, sem mais resultado
que perder tempo; por isso convém
qne as palavras vão sendo contes-
tadas cam os factos.»

PíacíBoiMcuos pliysijcos em
Buenos- Ayres

O Sr. M. Saens Cortês subscreve
um artigo, na Fraternidad, em que
faz minuciosa exposição de um tra-
balho do grupo spirita La Luz, no
correr do qual produziram-se os se-
gnintes phenomenos :

Assentados os assistentes em cir-
culo e atados uns aos outros, collo-

O 19 anh u assa

E' este o nome de um novo collega,
cujo primeiro numero acabamos de
receber. Dedicado aos interesses da
cidade do Estado de Minas, que cedeu
o nome ao periódico, elle « como tri-
buna democrática, abre suas coluna-
nas a todas as classes sociaes. » Bem
vindo seja o collega, cuja visita retri-
buiremos.

l£volue*lo Spirita

Não ba ainda um qimrto de século
que os espíritos provocaram, por meio
dos phenomenos espontâneos, o es-
tudo do Spiritismo, e esse já tem pre-
oecupado os homens, em toda parte
em ([tie delle chega a noticia de uma
maneira progressiva e insólita, como
não ha exemplo que tenha acontecido
a qualquer philosophia, sciencia ou
doutrina religiosa.

Deixando de parte o histórico desse
vertiginoso desenvolvimento, avalie-
mos o seu progresso actual pelos se-
gnintes factos :

A 8 de Setembro de 1888 teve logar
em Barcelona, Hespanha, o primei-
ro Congresso Spirita, reunindo-se
uma respeitável assembléa, onde
foram discutidos e tratados os prin-
cipios fuudameutaes da sciencia.

As proposições votadas nesse con-
gresso constam do nosso numero de
1 de Março de 1889, as quaes não
reproduzimos por extensas.

Uma notável coincidência : o Con-
gresso se effectuou no mesmo local
em que, a 9 de Outubro de 1861 o
arcebispo de Barcelona queimou, em
um auto de fé, todas as obras spiritas,
excüininungando os partidários dessa
doutrina.

A 9 de Setembro de 1889 teve logar
jun Paris o Congresso Internacional
Spirita e Espiritualista, de qne demos
noticia em o numero de 15 de Dezera-
bro e seguintes.

Neste Congresso estiveram como
representantes summidades littera-
rias èscientificas da França, Bélgica,
Noruega, Suécia, Hollanda, Rússia,
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Allemanha, Suissa, Itália, Hespanha,
Portugal, Inglaterra e das duas Ame-
ricas.

Contaram-se 40.000 adliereutes.
Elevou-se a 83 o numero de j irnaes

de todos os paizes que defendem a
causa e se acharam representados uo
Congresso.

O Òntalugo da Sumidade de livra-
ria spirita mencionava uaquella oc-
casião 130 obras, que uéste curto es-
paço «le tempo tem sido 'publicadas
em fraucez, hollaudez, hespauhol,
allemão e inglez.

Entre os homens conhecidos uo
inundo inteiro pelo seu saber o illus-
tração, que se tem dedicado cora in-
teresse á causa do spiritismo, coutara-
su o.s seguintes:

William Crookes, celebre chi mico
inglez ;

Zollner, astrônomo e professor da
Uhiversida lo de Leip/.iu";

Alfredo Russel Wallace, natura-
lista e eínulo de Darwiu ;

Varley, Butlerow o Hoetle, physicos
e cliiraicos ;

Leus, physiologista ;
Huxley, Huggins e Morgan, pro-

fessores eminentes, sendo este ultimo
presidente da Sociedade mathemáticá
de Loudres ;

C. Flánimarion e GoMlsíone, as-
tro no mos ;

Victor Hugo, poeta e gênio ;
Gladstoue, estadista inglez ;
Garibai ii. patriota italiano ;
Paulo Gibier, medico francez.

Íbs-csjíís S*eH\sevei'nuça

(Continuação)

Iniciados o.s trabalhes que se de-
viam fazer corn o mesmo espirrto, íoi
a seguinte instrucção :

« Caríssimos filhos, a justiça desce
sobre u peccador, quando r.epelle a
misericórdia, e ainda assim ;i justiça
6 misericórdia, li nu vedes que este,
ua sua obstinação orgulhosa, recusa
manifestar-se sub as appareucias do
seu ultimo estado entre vós, estado
que lhe foi imposto mais por miseri-
cordia do que por justiça. Liesta-ihe,
pois, a justiça comu ultima miseri-
cordia. Podeis convancei-o com rvrgu*
mentos. mas não vencei o, e uão con-
sentirá e;n confessar-se convencido. »

Luiz.

Era vista desta communicação,
arguiu o Evocador. — Uepreliende-se
do que di/.eis que será inútil nosso
tra brilho c un esse irmão ?

ResposiuLJ « Não será inútil, por-
que delle podereis sempre tirar pro-
véito para vós. eomo para elle, que
se lembrará no dia do abandono que
uada. lhe foi negado para sua sal-
vacão. »

Seguiu-se o trabalho :
Esp.— Vim hoje de novo entreter-

me ura iustdnte coravosco ; priuci-
pia rei re.-j) uidendo a dous juízos que
hzestes sobre mim na passada cou-
versa. Dissestes-me que rainhas res-
postas indicavam perturbação : não
nie deterei a examinar si viria de
mim ou iíe vós essa perturbação.
Crirainaes-me de orgulhoso ; mas lar-
vos-ei notar que, era todo u caso, o
meu orgulho dittere, e muito, do da
generalidade : sem vos dizer nem vos
fallar do que se passa aqui, leferirei
só que entre vós tive, .sobre os act.ui-
teciuientos yeraes.., uma influencia.
preponderante : curvaram-se á ininlía
vontade us reis e seus ministros ; en-
tretauto meu nome figura apenas na
historia^ o,.si figura, é como creatura
dos que foram só inuru mentos de
minha vontade. Não tive nem pompas,
nem hunras, nem gloria, contentei-me
com um poder ignorado : bem vedes
qne nãu sou orgulhoso ao vosso
juu.do. 1

Evoc — Antes de tudo desejaríamos

saber corn qu8 pessoa estamos em
relação ?

Esp.—Já vos dhse: pertenci á
Egreja, isto é, a urna orderá religiosa
que existe ainda, h q ;, si beirj «pie
tendo já perdido seu prestigio.

Evoc— Mas então porque, diri-
gindo-rios não a uni membro n^epon-
deratite de unia antiga ordem reli-
glosa, mas a ura p.ers.uiagem cuuteui-
poraneo, é aquelle que nos responde •

Esp.— Masque tendes cora o tal
personagem 

'( Mostrastes um vivo «le-
sejo de corarnigo vu.s entreterdes,
aquiesci ao vosso de.ssejoj e aqui estou;
achaes-me orgulhoso, respondo-vos ;
que vos importa a que tempo me
refiro, si o tacto á exacto ?

Evoc. — Não vos aceussáraos de or-
gulhoso : tiramos de vu.ssis palavras
e de vossos actos...

Esp.— ... é... é na lucta que cada
uni conquista o log,ir a que lera «li-
reito, é preciso, pois, luetar e cora-
bater, o mais forte domina : o poder
tudo curva, e os meios são justificados
pelo íim almejado.

Evoc — Ah I (.'regastes isto alguma
ve/. do púlpito , ! eusínastes era nome
de Jesus quo se deve luetar assim '• 1
(Aqui u evocador fiz dilatadas con-
siderações sobre a theoria do espi-
ri tu).

Esp.— Cuife.s.saes idéas boas, sem
duvida... mas não é possível dirigir
us destinos dos povos... é preciso
energia,é preciso firmeza, é necessário
muitas ve/.es derrubar, pisar us mais
santos sentimentos;.', sem piedade,
sem coração, sem religiãu deve ser
aquelle que toma a súu<, honibros a
direcção .social de um povo 1

Sendo a hora bastante adiantada
adiou-se u trabalho, recebeudü-se a
seguiute instrucção final : « Bem o
vedes : infeliz será elle no dia do
abandono; basta que Deus se retire
delle, e to.In seu orgulho cahirá,
e tornar se-ha elle como palha arras-
tada ao sopro do vento.

O seguinte trabalho iniciou-se por
esta instrucção :

u Não julgueis, filhos, que vosso
trabalho deva .sempre produzir resul-
tado irnuiediato, 0 não o julgueis
uunci inútil : a prece sahida de vos
sos corações toma o caminho que deve
seguir e.o seu fitu. A intenção pura,
nascida de vosso bom desejo, vai ao
seu alvo por mais distante que esteja.
Ide, pois, cora simplicidade e huinil-
dade, unindo a prudência á confiança,
e cada passo vos aproximará da fonte
da verdade, e a luz vos será medida
conforme fôr util e necessária. »

Deu-se depois u trabalho pelo
seguinte modo :

Esp. — Dissestes-me que tinheis
algumas cou&ideracões a fazer subre
a nossa ultima conferência, estou-vos
ouvindo.

Evoc— Por que dirigindo-nos não
a ura inembru preponderante de unia
antiga ordem religiosa, mas a um
personagem contemporâneo, é aquelle
e nãu este que nos responde ?

Esp. —- Lembrue-vos também de
que, corno condição preliminar, reser-
vei-me o direito de calar-me, quando
ojüígásse bom, e, por ora, nãu me
agrada ser submettido a um iuterro-
gato rio.

Evoc. — Desculpai. Mas deprchen-
demos do que dizeis que sois o espirito
cora quem desejávamos entrar em
relação; porém, por motivos particu-
lares, não quereis entrar em minu-
dencias. Seja. Nós uão desejamos ser
indiscretos.

Esp. — Entretanto coiisinto em vos
dar ura esclareci inepto;;', sabeis que
nas luetas e.-tá-se suj<;ito ás embosca-
das do inimigo, e que ás vezes colhe-se
assim a experiência necessária para
o SucCèsso final. Pois bem, foi esse
uni caso siuiilhaute, e que venci.

Evoc. — Logo que vos dignaes dar

alguns esclarecimentos, pàdiriainos
que eselareeesseis mais a vossa res-
postt¦? Si vos apraz, bem entendido.

Esp. — Na serie de acontecimentos
que formam a urdi lura da nossa exis-
tencia, ha alguns quefazamos e outros
que snppjrtaiuos: é nisto que consiste
a lucta, prora iver unse fugir a outros,
ou dorainal-os.

Evoc.— Julgues que terieis errado
si dissesseis no plural ; « nossas exis-
tencias ?»

Esp. — A existência é uma só inin-
terroinpida ; por isso ella é uma, mas
é questão sem importância.

Evoc. — Suppoiido que nos acha-
mos em 1800, quanto tempo mediará
entre esta época e aqueila em que
fostes membro de uma importante
ordem religiosa ?

Esp. — Mais de dous séculos segu-
ramente ; mas si depois disso não
deixei de existir quer nhima quer
eni outra condição, a existência é uma
só, poréin sujeita a diversas peri-
pecias.

Evoc. — Si ha dous séculos ves
tivesse chamado Pedro por exemplo, e
depois Claudino, não nos poderia Pe-
dro fallar corno Ciaudiuo ?

Esp. — E' engano vosso julgar que
ficamos era" atraso, seguiuio-vos ern
tudo,e não conservamos sinão as idéas
principaes que os nossos esforços
fazem rc.lisar.

Evoc — Não será um facto a reen-
carnação?

E*p. — São phases de uma mesma
eiistencia, nas quaes variam os meios
du fazer-se triumphar as idéas : eis
tudo.

Evoc. — Si pedíssemos que a nossa
despedida fosse uma oração em com-
rnuin, seriamos satisfeitos?

Espi — Não poderia satisfa^er-vos
cora as condições que desejaes ; não se
segue que, por usar-se ura habito reli-
gioso, ou por se tel-o usado, esse
habito encobre o que julgaes ; direi
mesmo, é a excepção.

Evoc— Bem ; entretanto ern nossas
preces vos incluiremos.

Esp. — Sois bem felizes idealistas I
Sim, sois felizes ! Depois deste dia-
logo, veio a seguinte instrucção final *.

« Partidário da força, elle não sabe
que ella será vencida e aniquillada
pelo amor; procurai, filhos, fazer des-
poutar nelle est>a idéa que será sua
salvaguarda. — Luiz. »

1ISlfüilil
KJma viuva de Mtilabur

Escreve o Sr. Allan Kardec na
Revista de Dezembro de 1858 :

Tmhumos desejo de interrogar uma
dessas mulheres da índia, que têm
por uso quèiraárera-se sobre o corpo
de &eu raaridu. Nenhuma conhecendo,
pedimos a S. Luiz que uos euviasse
uma que estivesse em estado de re-
sponder a nossas perguntas de modo
algum tanto sati.Mnctorio. Respon-
deu-nos elle que de bôa vontade o
faria dentro de pouco tempo. Na
sessão da Sociedade de 2 de Novem-
bro de 1858, o Sr. Adrien, médium
vidente, viu uma, disposta a fallar, e
da qual fez o seguinte retrato :

Olhos grandes, negros, côr ama-
rella das conjuuctivas; rosto redondo;
bochechas cheias, gordas ; pelle lisa
côr de áçafráó ; cilios longos, super-
cilio.-. arqueados, negros ; nariz gran-
de e levemente achatado ; b ^cca ras-
gada, sensual ; dentes alvos, largos e
chatos ; cabellos abundantes, negros,
gordurosos ; corpo volumoso, mem-
brtrdo, gordo. Está envolvida com um

lenço de seda, que deixa a descoberto
metade do peito. Iiracaletes nos bra-
ços e nas pernas.

1." Lembrae-vos, pouco mais ou
menos, era que epocha vivieis na
índia, oude fostes queimada sobre o
corpo de vosso marido ? — R. Faz
signal de que não se lembra. S. Luiz
responde que ha cerca de cem
annos.

2." Leuibrae-vos do nome que ti-
nheis ? — R Fatiua.

.'3.° Que religião professaveis?— R.
O raahuinetisrno.

4." Porém o mahometismo não or-
deua taes sacrifícios? — R. Nasci mu-
sulraana, meu marido era da religião
de Brahraa. Tive de me conformar
com o uso do paiz que habitava. As
mulheres não se pertencera.

5.° Que edade tinheis, quando mor-
restes 7 — R. Tinha, creio, 20 annos.

Nota. O.Sr. Adrien observa que ella
pareça ter pelo menos 28 a 30 ; raas
que neste paiz as mulheres enve-
lhecern mais depressa.

6.° Sacrificaste-vos voluntariatnen-
te 7— R. Teria preferido casar-ine
cora outro. Rellecti hera, e concebe-
reis que todas pensamos do mesmo
modo. Segui o costume : porém uo
fundo teria preterido não seguil-o.
Esperei alguns dias outro marido, e
ninguém veio ; eutão obedeci á lei.

7.* Qne sentimento poude dictar
esta lei "!.— R. Idéa supersticiosa.
Julgara que, queitnaudo-se, é-se agra-
davel á dividdade ; que resgatamos
as faltas daquelle que perdemos, e
que vamos ajudal-o a viver feliz no
outro mundo.

8." Agradeceu-vos vosso marido o
sacrifício ? — R. Não procurei nunca
tornar o ver meu marido.

0." Ha mulheres que se sacrificam
assira com o coração alegre ? — R.
Ha poucas ; uma sobre inil ; e assira
mesmo uo fundo prefeririam não fa-
zel-o.

10. Que se passou era vós no rao-
rnentu em que a vida corporea se ex-
tinguiu ? — R. A perturbação ; senti
uma nuvem; e depois não sei o que
se passou. Minhas idéas só se escla-
recerarn muito tempo depois. Ia a
toda a parte, e entretanto não via
bem ; agora mesmo, não estou in-
teiramente esclarecida ; tenho ainda
bastantes encarnações a soffrer para
me elevar, norém não me queimarei
mais... Não vejo a necessidade de se
queimar, de se lançar iu meio das
chammas para se elevar... sobretudo
por faltas que se não commetteu ;
depois não se me agradeceu... Emfíra
uão procurei saber... Ser-me-ieis
agradáveis orand,o ura pouco por
mim, porque comprehendo que só
a prece pôde fazer-nos supportar cora
coragem as nossas provas... Ah 1 si

[ eu tivesse fé '{á
11. Pedis-nos que oremos por vós ;

porém, si somos christãos, como vos
seriam agradáveis nossas preces ?
— R. Só ha ura Deus para todos os
homens.

Nota.— Ern varias sessões seguiu-
tes, a mesma mulher foi vista entre
os espiritos presentes. Disse que vinha
para se instruir. Parece que se sensi-
bilisou pelo interesse que lhe teste-
munhámos, porque seguiu-nos varias
vezes em outras reuniões, e mesmo
na rua.

AttencSo

Por absoluta falta de espaço deixam

de se publicar no presente numero o

folhetim, bem como muitas outras

noticias.

Typographia do Rkko*ma.»or
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