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Tendo sido attendido o convite, foi
realizada uma sessão em presença de
Fernando, e nella declarou o espirito
de Lydia que havia enterrado no jar-
din/de sua casa, debaixo de uma ro
seira, uma caixinha -com 800 liras.
L)e volta ao povoado, o marido, que
ignorava por completo o que o espi
rito lhe communieara, encontrou,
lendo feito a precisa escavação no
logar indicado, a caixinha com 800
liras.

Exlrahimos esta noticia do El Buen
Sentido, áe Ponce (Porto Rico), que a
transcreveu de La Naclon, de Buenos
Aires.

Publicações.— De Santiago do
Chile recebemos uma brochura com
o titulo El Espírilisino y los Jesuiías,
publicada pelo nosso dislincto con
frade J. H. Baílesteros.
Em junho de 1876, no inicio da

propaganda do Espiritismo no Chile,
o padre Léon, alãmado jesuíta, abriu
uma serie de conferências contra a
doutrina de Allan Kardec, em um dos
salões do coliegio Santo Ignacio. Os
espiritas de Santiago, que tinham
(mmoorgâo na im[)vens^ à Revista de
Esludm Espirilislas, Morales yCieníi-
ficos, commissionaram d. Francisco
Basterrica, professor de inathemati-
cas do Instituto Nacional, para res
ponder ao jesuila. Basterrica cum
priu galhardamente a commissão,
produzindo notáveis conferências, no
mesmo salão do coliegio Santo Igna
cio, nas quaes acompanhava pnn
passa, com muita cortezia, e piilve-
verizava a argumentação do jesuita,
que atinai, impossibilitado de res
ponder vantajosamente ao anlagonis-
ta, resolveu terminar as conferên
cias sem audiemua dos espiritas, len
do as ultimas ás ovelhas catholicas
somente.

O iolhcto"El Es,pirUÍsmo y los Je-
suitas, dedicado á memória dos illus-
tres irmãos d. José e d. Basterrica,
são reminiscencias históricas d'essa
memorável campanha. Magna esl ve-
vilas et prcevalehil.
Agradecemos a preciosa oiVerta.

Desincarnação» — Em Campi
na (Roumania), segundo lemos num
dos últimos números dos Annates des
Sciences Psychiques, de Paris, desin-
carnou a 8 de setembro passado o es
pirito do eminente professor Bodgan
P. Hasdeu, ex-ministro da instrucção
publica da Roumania.
Era não somente um espirita fervo

roso e convicto, mas um intrépido
militante, não participando d'essa
covardia moral de muitos que, a pre
texto de sua posição na sociedade,
dissimulam, occultam as suas convic
ções espiritas; não era, numa palavra,
para nos servirmos de uma expressão
evangélica, d'esscs que se envergo
nham do Christo (pois que o Espiritis
mo é a sua doutrina que de novo se
propaga pela terra), e dos quaes o
Christo se envergonhará também na
verdadeira vida.
O professor Hasdeu, ao contrario,

espirito recto e nobre, depois de se
ter notabilizado como poeta, philo-
logo, historiador, tanto como patriota
e homem político, chegando á niais
elevada posição em seu paiz —á de
ministro de Estado— desde que se
fez espirita, teve ii «oragem serena de
sua crença, publicando mesmo uma
obra intitulada S/c cogito, na qual ex
põe, juslilica e defende a abençoada
doutrina, a que se convertera.
No prefacio d'essa obra explica clie

como adoptou o Espiritismo, em se
guida a perda de sua (ilha dilecta,
Victimada aos i6 annos pela tuber
culose.
O fado é devoras caradcrislico e

interessante.

«Seis mezes — escreveu elie— ha
viam decorrido damnrie de minha íi-
Iha. Era em março (1889); ttírminara
o inverno ; a primavera ainda se fa
zia esperar. Numa tarde luimida e
tristonha eslava eu sósinho, sentado
a minha mesa de trabalho. Diante de
mim havia como de costume muitas
folhas de papel e alguns lápis.
«Como ? Não sei — não sei —não

mas, sem o saber, minha mãosei

tomou um lápis e lhe apoiou a ponta
sobre o papel luzente.
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«Comecei a sentir em minha têm
pora escpiertla pancadas rapidas e
profundas, cxíiclamenle como se nel-
la me houvessem Introduzido um ap-
parelho tele^u'aphico.
«De repente minha mão se poz em

movimento, sem parar. Cinco minu
tos no máximo. Quando meu braço
SC deteve e o lápis se me escapou dos
dedos, julgei despertar do somno,ape-
zar de cslar certo de não ter dormido,
trancei um olliar sobre o papei e li
sem a menor dilliculdadc :

■<Sou'felix- ; (uno-Le ; lornavemos a
ver-nos ; isso le deve bastar.. —JitUa
liasdeu.»

«Estava eseriplo e assignado com a
própria letra de minha tiiíia.»

Foi o ponto de partida de varias
outras comnuinicaçòes pelo jirofes-
sor obtidas do espirito de sua (iilin,
assim como de múltiplas obsc)'vaçòes
porclie feitas cm companhia de per
sonagens eminentes, produzindo-se
ás vezes phenomenos de uma aulhcn-
licidade maravilhosa, que elle relata
cm sua obra.

Convertido, e aflirmado em suas
convicções por taes experiências^ em
que diversos espirites inlervinham,
entrou elle a militar comdenodoe
entiuisiasmo nesta nova cruzada.

E agora, que se recolheu á grande
patria espiritual, ao lado do sua extre-
mosa lilha, terá certamente recebido
de Jesus o carinhoso acolhimento
que o seu amor e a sua fé lhe prepa
raram .

Assim o desejamos do todo o cora-
çfio.
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Donativos
Recebidos dos seiíiiiiUes:

Auloiiio llein iiiutí d;i Justa 1280^0
Gemido de A(|iiiiio L.ciiie ÍSOOO
A. S. Mello Xeilo JOgOüO
H  dOgOOO
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Transporte 36g000
Albano Conda do Couto lOgOOO
Adeiia Alzira t.oiic Souto (desistência

do riiiido de l.caelicüiieia) 12g400
Pedro do Souza Lima (Ceidi-o Es|)i-

rila .S Francisco de Paula) 25g000
Um vosso irmão SgOOC
Gustavo CorrOa Leite ' 2,^000
Viuva Gomes Ferreira Filho BgOOO
Anonymo pOQ
Scrn[)liím iVegraes SgOüO
Samblam iiSOOO
Aiionymo IgOOO
Dclpliim (tos Sanlo.s •. ... 2g()00
J(iS(^ í.iilz de Souza IgOOO
Aiilniiio Itaslos 2gf)00
Jos(i Anioiiio dc Alimdda Macliado.. 2g000
Manoel FelipiJC Santiago DgOOO
Anonymo *... SgOOO
Anonymo JgOOO
D. Tuiíia Solon, em inleiicão do es-

piriio de Frederico Solon 20SOOO
Carolina tjon(.'alve.s de Souza íigííOO
Maria Abalo (carião n.) 20^000
Franc.isco Ferreira de Paula IgüOÜ
Cíiarilas ÍJgOOü
Virgílio dos Sanios lOgOOO
Ricardo Martins Esteves IgOOO
Anonymo igooo
Jose[)tiína Sanios Silva 2gOOO
Oliveira e Silva, em ÍiUcn(.'.ão dos es-

pirilos de Anlonlo Moreira de Oli
veira e Silva e Caiulldo de Oliveira
Lins de Vaseoneellos .• 2g000

Soiimo anníversario da de.sinear-
nação de Ricardo Tgooo

Anonymo DSOQü
Anonymo igoOO
Adelino C. Ferrão Castello Branco.. 2^000
Delpliim dos Santos Silva âgOOO

209S.fOO
Mensalidades

Recebido de diversos 332S000

Bs Í)41g400
Quantia jã publicada 449g320

ns 990g72o
DESPEZA

Socconnos
Distribuídos a diversos 3.'j2g800

CODRANÇA
Porcentagem ao co

brador 28SOOO
Hospital Espiuita

Quota dc 20 % s/R.»
3Hg400 arrecadados
neste mez 108g280 -iSOgOSO

Saldo (|ue passa para o mez de
fevereiro de 1908 íjOJgGíO
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