
reform ADOR - 348 -

composta de viuva e sete filhinhos, re-
cebia no primeiro dia util da semana
0 adiantaniento dedOOSOOO para des-
jiezas urgentes, de accqrdo com os
estatulos, e na primeira reuniao da
directoria da FederaQao, era lixada
em 300S000 a quota total, recebendo,
portanto, logo depois, aquella familia
0 remanescente, isto e, mais 200S00O.
Dada a situaQao da Caixa Beneli-

cente, propriamente em vias de for-
macao, nao era possivel i'azermos
mais em beneficio da viuva e tilbinhos
do nosso saudoso companheiro.
0 que tizemos, entretanto, nao foi

sdmente o cumprimento de um dever,
por assim dizer, official, a que nao
nos seria licito esquivar-nos; foi
tambem um dever do nosso coragao.
E elle nao ticaria inteiramente cum-
prido, se nao enearassemos o lado
moral do facto, isto e, se nao envias-
scmos como enviamos nestas linhas,
a Exma. viuva, nossa digna irma D.
JMaria Luiza Goulart, a ex|)re.ssrio do
nosso sentimento desolidariedade, no
amargurado transe em que a colloca
a perda do seu liel e querido compa
nheiro.

Possam OS mensageiros do ceo, que
pairam sobre a terra, inspirar-lhe re-
signagao e calma ! Possa mesmo o es-
pirito do excellente Goulart assistil a
e confortal-a em sua desolagao !
Deus e bom—dir-lhe-emos por ul

timo—e vela por todos os seus tilhos.

Desincovnogoes. — Desincar-
nou-se, em Frauga, a Baronesa Cartier
de Saint Rene, collaboradora da Revue
Seientiftque el Morale du SpiriUfime,
onde escrevera, poucos dias antes da
sua passagem, o artigo intitulado
Deus e a Nniiireza.

Dedicou-se a muitas obras de cari-
dade, principalmente ao pacilismo,
tendo sido, em Paris, membro do
Comiie da Cruz Vermeiha de Gene-
bra e secretaria da Eiga Internacional
das Mulheres em favor da Paz. Es-
crevia artigos contra a guerra, infor-
ma a citada Revista, para os jornaes
francezes, Revue Dip/omoliqiie, La Na
tion, Pnix IlniveseUe e outros estran-

geiros. Esta mulher intelligente, do-
tada de espirito superior, ligura na
galeria dos Pioniers du Spiriiisine en
France, do J. Malgras.
_  Passou tambem para outra ex-
istencia, com a idade de 8] annos, o
nosso venerando confrade Eugene
Pierre Bloume, oHicial reformado, es-
pirita da primeira bora, que «acompa-
nbava com grande attengao o movi-
mento rnundial do espiritismo, e cuja
existencia foi toda consagrada ao es-
tudo«»

Registramos ainda a desincar-
nagao de outro antigo e notavel esjti-
pirita, o nosso confrade Cadaux, pre-
sidente da Sociele d'Etnde el de Mo
rale Spirite, de Toulouse. ♦

Esses morlos saugmentarao no es-
pago, p.ya usar da pbrase da Revue
Scientifique, a phalange dos espiritos
amigos do progresso, que trabalbarn
pela pro|)aganda do espii'itismo*.
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ACABA DE CHEGAR:

Fragmento das Memorias do
Padre Geinaano. oa iucvan de
jM . Quintrto 1 vdl. tie 400 piiff.s. con-
tcndo OS iniiis bellog dietiidos"'e enai-
nOR pirramente espirilH.i, referentes
a villa d'liqiielle saeerdote verdadoi-
rameiile clirisldo. PreQo ; br. 3$000
enc 4JOOO

Espiritismo — Estudos philo-
sophicos por Max (Dr. Bezerra
de jMenezee), 3 vo)a. bra. a 3$000
euc, 3$000.(is3 vols,.,,,,^^ 9$000

As eneominetidas do inierlov deveiii Rer di-
riiridns no adniinistnidor Nilo Fortes, uua do
Rosahio, n. 97. Rio dk .Taneiro, 'e, alem
do valor ndinntado dos livros.devem ser nconi-
panlmdns de mais 500 reia por volume para a
de.speza postal, recommendando-Re toda a ola-
rezn tins indicagOea das localidaden, para evi-
tar e^travio,


