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.erado orgãm do Centro, quer 
r seus redactores, nenhuma 

lgaoao tem ~om esse governo. 
União só se interessa pela 

usa catholica, alheia inteira
anta aos manejos de quaes
uer partidos, facoões ou llaa
os. Affirmar o contrario, é 
entir despudoradamente, é 

[alumniar. 
Si o dr. Menezes não estives

:c tão apaixonado pela victoria 
os sertanejos insuflados pelo 
adre Cicero, lembrar-se-ia 
ertamente de que, entre os 
artidarios deste, estão!paren
~s proximos do redactor- chefe 
proprieta.rio deste hebdoma.

tario. 
· Quanto ao padre Cícero, nos 
nanifestámos com verdadeira 
aridade. Nós o tinhamos elo
iado; de toda a justiça con

r ssarmos o nosso equivoco, 
1esde que o testemunho de 
tma pessoa de autoridade in 
ontestemente superior. des~
laixonada, verdadeiramente 
:xtranha. á luta politica, e re
~rindo-se ao proceder do slf.
~erdote, nos avisava, protes
'ando, de que foramos mal in ~ 
lormados. Amigos embora do 
~adre Cícero e sincer.1mente 
lesejosos de que elle volte 

proceder ecclesiasticamente, 
íscrevemos o topico incrimi-
ado pela prevenção do dr. Be

rerra que, sem reparar em sua 
~onfessa parcililidade, julga cri
ninoso quem não applaudir o 
~roceder do seu amigo. 

Felizmente somos longe do 
eará, porque si não nos prepa-

9~~(§) 

~AfR<A1fA 

e ~Janeiro 
I - . 

=:1c=::1c==á PS! 

~o earlos 
ULEIRO 

,i - interna.t·o o(lo 

~ Nictheroy 

~dios da rua José Bonifacio 
las e á proximidade dos ba-
alumnos todas as vantagen, 

1 ás necessidades da epocas 
classicismo antigo; minis

.ysica, moral, intellectual e 

Rio com J. ENOCH- · '"' 
R. CH. CHARN U TT' 

O caso do Juazeiro no Ceará 
• 

O PADRE CICERO 

.Já estava impressa a primei
ra pagina deste hebdomadario, 
quando lemos o a rtigo do dr. 
José Bezerra de Menezes (Pai:; 
de 28), contra o que escre·,•e
mos relativ~tmente ao caso do 
Joazeiro. 

Lamentamos sinceramente 
que, galvanizado pela amizade 
ao padre Cícero e, mais, pela 
paixão politiea, s. excia., que 
nos havia dirigido uma carta e 
que certo deveria estar de nos · 
sa correcção jornalística, se 
não contivesse e esquecido do 
que a si m:esmo deve, dos prin
cípios catholicos que diz acei
tar e em sua conformidade 
praticar, viesse pela imprensa 
insultar venerandos prelados 
brasileiros, e, ufanando -se dos 
laços que o prendem ao padre 
Cícero, apresentai-o prototypo 
de apostolo e de patriota, e 
honrar-nos co~ injustiç~s e 
calumnias. .. I .. 

Visa o dr. Bezerra um de 
nossos collegas de redac~ão. 
Quasi desnect!ssario affirmar
mos que neste hebdomadario, 
exceptuados os artigos assig
nados, commum é a responsa· 
bilidade de quanto nelle ' se 
publica. Não quer isto dizer 
que o nosso collega deixe de 
assumir plena respons11bilidade 
do que escreve, mas, si o fi. 
zera, em vez desta nossa res 
posta, elle agradeceria apenas 
ao dr. Bezerra a grande honra 
de insultai-o no mesmo artigo 
em que insulta e calumnia bis
pos: as otfensas de um tal de· 
tensor do padre Cícero não hu
~ilham, exaltam ; não man
clla,m, honorificam; e nem apro
veitam ao seu amigo. 

s. i .~em .. os pártidarios d .. o ~dtro~. r~(). Ra.Dellot do ~·· o · · · 'dte7Cdtlr~ qJGAli>~:;: 
•• 

. A pparec~os sabbado..,. 

. ~;;;tL ~ ......... r.-.?_.--; 
PREÇOS ~SI&UTUR!S 

1 ANN O ~ . -~> 10$o0o 

'st<;:-,f~T~ . .t')J:4b . .:...-? 6$oob 
; K" ~ ~~ . / '?;';:': 

PAGAMENTO I.DIANTA.DO 

c N" preço de assignaturas para o exte· 
tiur ha a Jiff!"t·ença de porte do Currei<' . 

o grande apostolo -
· dos sertões do Norte 

O illustrado ccllega carioca 
O Pa1z iniciou, ha um mez, se 
tanto, com o titulo que encima 
estas linhas e o retrato do padre 
Cícero Romão Baptista, uma serit> 
de artigos entrelinhados em que 
o articulista pretendeu fazer um 
historico da vida do mesmo sa
cerdote. 

Um a outra photographia, logo 
:~ dea nte, nos mostrava a igrej a 
de Nossa Senhora das Dôres, 
construída na villa de Joazeiro no 
extremo Sul do Ceará, com os 
esforços do grande. ministro de 
Christo. 

Demonstrou claramente, o col
lega do Ç,rilhan te jornal matutino, 
desconhece r, por completo, a vida 
do padre Cícero, lá pelos aridos 
sertões cearenses, onde diz que o 
mesmo é conhecido como: cO 
grande apostolo dos sertões do 
Norte) ! I! 

O caso do Juazeiro no Ceará 
O PADRE CICERO 

.Já estava impressa a primei
ra pagina deste hebdomadario ,. 
quando lemos o artigo do dr. 
.José Bezerra de Menezes (Paiz 
de 28), contra o que escre-ve
moR relativ11mente ao caso do 
Joazeiro. 

Lamentamos sinceramente 
que, galvanizado pela amizade 
ao padre Cícero e, mais, pellt 
paixão politiea, s. excia., que 
nos havia dirigido uma carta e 
que certo deveria estar de nos· 
sa correcção jornalistlca, se 
não contivesse e esquecido do 
que a si mesmo deve, dos prin· 
cipios catholicos que diz acei
tar e em sua conformidade 
praticar, viesse pela imprensa 
insultar venerandos prelados 
brasileiros, e, ufanando-se dos 
laços que o prendem ao padre 
Cícero, apresentai-o prototypo 
de apostolo e de pa_triota, e 
honrar-nos com injustiças e 
calumnias. 

Visa o · dr. Bezerra um de 
nossos collegas de redacção. 
Quasi desnecessario affirmar
rnos lfue neste hebdomadario, 
exceptuados os artigos assig
nados, commum é a responsa· 
biliclade de quanto nelle se 
publica. Não quer isto dizer 
que o nosso collega deixe de 
assumir plena responsabilidade 
do que escreve, mas, si o fi
zera, em vez desta nossa res· 
posta, elle agradeceria apenas 
ao dr. Bezerra a grande honra 
de insultai-o no mesmo artigo 
em que insulta e calumnia bis
pos : as otfensas de um tal de
Censor do padre Cicero não hu
milham, exaltam ; não man
cham, honorificam; e nem apro· 
veita~ ao seu amigo. 

B si foasemos partidarios do 
oronel Franco Rdbello, do go-
~~~~-lr_e-

a febre · rev&i~l"t. .. "' 
óalda a: mente do dhezerrlli' 
o lembrar-se de nossas pala· 

vras, far-Iios-á justiça . 
O trecho publicado foi entre 

aspas, indicadoras 1sem duvida 
de sua orig~m . Supprimimos 
até o seu final. .. 

Quem o escreveu, mais do 
que S. Excia., é amigo do Pa
are Cícero e chora os seus des
varios. Não os applat:de, por · 
que é comciencioso, que a. ami
zade, o parentesco, o ter pa
rentes ou interesses uuma lo
calidade, não são motivos para, 
em pleno uso da razão, affir· 
mar-se que um sacerdote re
voltado contra a autoridade PC· 
clesiastica é um prototypo de 
aposto/o. 

E recommendar o Padre Ci
cero ás orações dos nossos cor
religionarios, é acto de carida· 
de, como elogiai-o só de quem, 
eomo o dr. Bezerra de Mene-
7.~ s , insulta JJispos venerandos. 

S . Exc. em seu artigo cita o 
noll"!e de seu illustre progeni
tor. Nem todos os filhos imi
tam as virtudes paternas. O pai 
de s. exc. foi defensor da Reli
gião, defensor de bispos, que 
t~ ram accusados por inimigos 
da Egreja. Procedera elle dou · 
tra sorte, em vez de defensor 
f• lra accusador, e o seu noma 
não fulguraria nos fastos do 
tJatlwlici.~mo no Brasil, não se
ria citado uma gloria para o 
Joazeiro. A mesma, sem retra
tar se do que escreveu e hon· 
rur o nome de ~eu iltustre pae, 
não n'a poderá ter s. exc. 

Pena que o dr . Bezerra sem 
reparar que se mancha na san
gueira revolucionaria do Cea
rá, esqueça os mais comesi
nhos princípios da justiça, e 
baixe á sargeta do sectarismo 
irreligioso. 

Insulta-nos e. exc. Somos ca
tholicos: sabemos perdoar. E, 
mais, e apesar de tudo, chega
mos até a esperar que, arre
pendido do desvio actual, inda 
o tenhamos correligionario e 
defendendo a Egreja e o seu 
Episcopado. 

- e'Jei'a l, 
'· _ ~• epa-1"-cüin .aôi.@"'~ [,7::: -~f!s ,'!-

. ~· . i...od ter .l nossa cu:lOst-de; dizendo : 

.:.... A's SUas Ol'dens. 'Tenho· que ad"<' l'til-o, 
•orénr, oue IJO sau· cte 1-"0l·ta~cza '(J.::: ixej o 
stado em paz, exciuida apenas a zona do 

Catíry, CUJa anarrhia pro1·ocou a minha lida ao Ceará. 1 '- ' . J 

- - s~!Jbemos da raimá e f <' flc'ctida mode
ração com que V. Ex. agi!r no dcsempenlJo 
do espinhoso ra rgo de Paci:ic,dor do Cea ,·;i 

é por isto que corremos a Pedir-lhe algu
rnas informações sobre a situaç·:ro JJ·o:iti

Uo Estado do Sr. ·F'r ;ill -;:1) ""Ra'ócllo. 

!PensiJes Vltallclas c Peenllos I 

•E M 1 908 

'o Deneto n. 10.410 de 27 de A~Mloo 
ntia no Thesonru .Xacion:1l 

~TTONI, 21-Rro o.E JANEIRO 
' ' ~ 

c entrada 3$000. 
QOO men>acs dcu·an te ·I O •limo<. 
' 00 » )) ·l.õ ' 

r;l ..... r.n .ro~. · 

rtUA 

Felizmente já o 'Jornal do Com-
11iercio saiu-lhe á frente, trazen
do varios artigos a respeito os 
quaes tem reduzido a -- o -
o carola-mór do O Pau:. 

• t ..... ""'. 

S <::: inlfl~ t":''m P. n tP ro.ol " ......... ~"'"'~ 

... n 1ôr. 

. --·..LS, antes de abordar o as
sumpto, seja-nos licito algo di
zer sobre a grande vantagem 
que havia em incompatibilisar 
a vida militar com a carreira 
política, porque é incontesta
velmente a politica que tem 
trazido o afrouxamento da dis
ciplina, a anarchia, a desordem, 
o aniquillamento completo do 
espírito militar nas nossas for
ças, fomentando na officialida
cle, que tão bons serviços pode
ria prestar á Pa'.ria, ambições 
de posição e poderio, que de 
nenhum modo se compadecem 
.com a nobre ambição de sobre
·sahir pelos trabalhos e glorias, 
.apanagio da brilhante carreira 
.das armas. 

Mas, do muito que ae pode
Tia dizer sobre este particula.r, 
reservamos o essencial para o 
:artigo que será inserido no pro
ximo numero. 

Por agora contentamo-nos 
em endereçar os nossos since
ros parabens a todos aquelles 
que, vestindo a farda nobilitan
te de defensores da Patria e 
s uas instituições, timbram em 
conservai-a impolluta do san
gue de irmão derramado nos 
altares ímpios do Moloch da 
politicagem. 

,Lacerda de Almeldl 



Mas,~anorq 
~~!A(, L~~ 
zer sobr 
quebâvi 
·.t _vida r m t.ar- f Om -, ca~eira 

nente-s-nmuaram, com o titUlo 
que encima este artigo, uma 
revista de assumptos militares, 
onde á parte propriamente te
chnica s~ insinuam escriptos 
de varios ussumptos destinados 
a reerguer, nas forças de terra, 
aquelle espírito de disciplina 
brio e valor que constitue o 
caracter mais accentuado da 

-~ç-.a:r..-~...-~ .... -.a:&:"~ .... -.:-u.-.. -- -, -

_ litica, l l?.O.r~~ ~ ineontesta
'\'Jeltnentt a -~tttca que tem 
trazido o afrouJ(tl.mentb da dis
ciplina, a anarchia, a desordem, 
o aniquillamento completo do 
espírito milit ar,nas n()ssas fo-r
ças, fomentani:fo na officialida· 
ele, que tão_ bÕbs serviços pode
ria prestar á· Pa'.ria, ambições 
de posição ti: poderio, que de 
nenhum modo se compadecem 
com a nobre ambição de sobre
sahir pelos trabalhos e glorias, 
apanagio da brilhante carreira 
1las armas. 

carreira militar aqui e em toda li , 
parte, actualmente e em todos , e J 8 n e i r o 

que encima este artigo, uma 
revista_ de assumptos militares, 
onde á parte propriamente te
chnica se insinuam escriptos 
de varios assumptos destinados 
a reerguer, nas forças de terra, 
aquelle espírito de disciplina 
brio e valor que constitue o 
caracter mais accentuado da 
carreira militar aqui e em toda 
parte, actualmente e em todos 
os tem,pos. 

Esses primeiros tenentes são 
os srs. Bertholdo Klinger, Es
tevão Leitão de Carvalho e J. 
de Souza Reis, a quem de co
raçilo e agradecido~ saudamos 
pelo inestimavel serviço que 
vão prestando á rehabilitação 
d::l nosso exercito, tão perver
tido e estragado pela acção de
leteria ela ambição política ao 
serviço de interesses inconfes
saveis de predomínio pessoal. 

os tempos. 
Esses primeiros tenentes ~ão 

os srs. Bertholdo Klinger, Es
tevão Leitão de Carvalho e J. 
de Sou:;:a Reis, a quem de c~ 
ração e agradecidos saudamos 
pelo inestimavel serviço que 
vão prestando á . rehabilitação 

~e:;m 

lão e arlos 
Mas, do muito que ;;e pode

ria dizer sobre este particular, 
reservamos o essencial para o 
artigo que será inserido no pro
ximo numero. 

do nosso exercito, tão perver
tido e estragado p~ acção de- 1 

leteria da ambição p~tica ao 11 ~SILEIRO 
serviço de interess~ Jn nfes-
saveis de predo~o pes oal. ll in i- inter nato • Foi o modesto e significativo 

titulo claquella revista, de que 
já foram publicados quatro nu
meros, que nos inspirou, com a 
epigraphe que lhe tomámos de 
emprestimo, o assumpto destes 
artigos, cujo objecto não é ou
tro mais que o cumprimento do 
dever patriotico de concorrer
mos para a respeitabilidade, a 
grandeza e a gloria do exercito 
nacional, que encarna a ma
gestade da Patria. 

redios da rua José Bonifacio 
(1-diis e á proximidade dos ba
ps alumnos todas as vantagen, 
!ie ás necessidades da epoc.as 
:io classicismo antigo ; minis
~hysica, moral, intellectual e 

Por agora contentamo-nos 
em endereçar os nossos since
ros parabens a todos aquelles 
que, vestindo a farda nobilitan
te de defensores da Patria e 
suas instituições, timbram em 
conserval-a impolluta do san
gue de irmão derramado nos 
altares ímpios do Moloch da 
politicagem. 

Foi o modesto e \i"Ncativo 
titulo daquella r~ · ta, de que 
já foram public d q tro nu
meros, que nos 1 pjrou, com a 
epigraphe que lhe tpmámos de 
emprestimo, o assumpto destes 
artigos, cujo obj~-o é ou
tro mais que o cump ento do 
dever patriotico de c correr
mos para a respeitabilidade, ali ~ o Rio com J . ENOCH-- RuA 
grY,ldeza e a g~~o exercito DR. CH. CHARNAUX. 
nacwnal, que en~aqta a ma

,Lacerda de Almelcll 

gestade da Pat( 
E- é sobre um a o!\ttssumptos 

escolhidos pela revista, a que 
nosrefetimos, que pretendemos 
dizer ~ma ç~~oià que 
as idéa\~ alH e~p;ttdi<l"as', sal- 1 ~ 

profi~ional 
de e Jo ne· 
o do 
r 

éa,a-

lf'avamos de modo especial para 
tribunal de Deus ... E s. excia. 
loriar-se-ia desse feito, em seu _,. -

à_valiar, legitimamente catho- · op oJ!az-eof o ao;ua_uo anb on 
ICO \... I -uaql o a:>aquoo nsl!JH o opo~ 

. Mas confiamo~ qu~, passada. ·opuw-etp ';} OJ:U apoo sosu:> 
~ febre revoluc10narta que es- · sou owsaw 'Jall;;~w ;;~s opnl wa 
, alda a mente do dr. Bezerra, :JP Oltq-eq op-elal:JAot 0 ~A;;ll ;;~Jd 

.o lembrar-se de nossas pala- · · ras. far-nos-á justiça. -w:Js :JnbJod owsaw olS! :J WCJO 
O trecho publicado roi entre -aqooo o solu-enb sopol ap opN' 

·aspas, indicadoras 1 sem duvida --es ';} 1-enp-els;;~ OJ:ls;;~nb J;;~nb1-enb :de sua origem. Snpprimimos I \ a -epol w;;~ -e~;;~J-edd-e ows<JW o 
até O seu final... ;;~nb ! SOW'BlS;;llUOO 01:U ';;~lJON op 

Quem o escreveu, mais do s;;~QlJ;;~s sou optJ;;~quoo Ol!UW -e(;;~s 
;que S_. Excia., é amigo do Pa.- alop.1ao-es op-el!~ o anb · 'W!S 

1

tlre. CICero e chora os seus des- ·mznpold oJqaJa:> 
,var\Os. Não_ os _applacde. po~ · 0 anb J'llqo-e JoldtJ:>S;r- 0 moq ;;~p 
que é consctencwso, que a amt- · L :zade, O parenteSCO, Ó ter pa- OlU'Ilnb ornl opU;}I\;;IJJS;;l OWS;;llU 
rentes ou interesses numa lo- o a.1qos Jal'BA y o1:w -e .11pn:> 
calidadn, não sí'í.o motivos para, -'lls 'l:Jd-ed o :J.Iqos 'll-opu-e:>ono:> 
em pleno uso da razão, affir · •a 'lluuad -ewn J-equndma :Jnb op 
mar-se flUe um sacerdote re- up-eu s!-em -esp:J.Id o1:u '.1anb1-enb 
volt~d~. contra a autoridade f'C· Ol!a~ns tun -e '"B!P wa a~oq 'o!~o1a 
clestas~tca. é um prototypo de wn J:J:>:Jl <JS 'llJ'ed Lopu;;~A O'!:ls;;~ 
ap.ostolo. saJolt:Jl so a sowtA anb O}:Jd 

E recommendar o Padre Ci· 1awo'u ass;;~ a:>;;~quoo anb ';} w;;~n() 
cero ás orações dos nossos cor- t · 
rrligionarios, é acto de carida- 1 °1°:>!P!l op 
de, como elogiai -o só de quem, s'e!'e.l s-e 'llquodsu-e.ll o1:u opu-enb 
eomo o dr. Bezerra de Mene- oposp.I! ~l'e J;;~s -e -e~;;~tp OlSl 
:t.~s. insulta bispos venerandos. ""eoy;;~u 

S. Exc . eru seu artigo cita o -aq Oll~o-e -ens -e opu;;~::>Jax;;~ <J~hns 
norce de seu illustre progeni- ;)UJOU ass<J '1-euop-eu -ep!A 'llU :JlU'Bl 
t?r. Ne~. todos os filhos imi: .Jodut! op-eJ wn ;;~:>al-edd-e opmmb 
l.a.Ol aS \ 1rtu~es paternas. Ü pal '{lttJJ ' Q ztp 'Z:JA WCJ opu-enb aQ ' 
tt:- s. exc. fOI defensor da Reli- - · · ·o~Jaq owoo ol'BJ:) 
~Itão, defensor de bi&pos, que , L eram accusados por inimigos <JP ap-epp -en;;~q 'C :JA:Jl ;nuawzn;;~J 
da Egreja. Procedera elle dou· ·U! •anb L-els!ld-eg OJ:WO'}J o.IaJ!J 
tra sorte, em ve:t. de defensor a.1p-ed ot: aluamt:A!snpx;;~ ;;~ 'll:>!un 
f•lra. aocusa.dor, e o seu nom~ \' •ap-ed -e1s;;~ -e odm<Jl op;;~:> wn ;;~p 
não Jtt.lg_uraria nos Jastos do ''lllS!A ap soluod so sopo(tu;} L-ep 

·nl·ta~o no Brasil, não se- -uap'll:>ap laA-elu;;~W'Ili 'llns 'll aAap 
·"""~ gloria para o ' 'ÁtU'Il:) <JP <Jwou o UJ<Jl anb y.1'1l<J:) 

.,_., r._etra· llP 1ns -euoz -e Lanb -ewllJJ'e 'ap-ep 
-J<:~A -e mo:> J'Cl{'EJ was ';mb 'a.1p 
--ed o1uvs J osottJJ.Ut o waq <J:>;;~qu 
-oo aAaJ:>sa s-equn s'lllSCJ wan() 

'01lllêJS op S'8Sj0J W'B~\fl~ -esm~:> 
ap 01UCJU1p<Jquo:> Ol!apad mas 
'as~>!P opun~as 'anb O!'}! op s'BlSll'eU 
-Jo[ so -e.1nsua:> 'aluasaJd os-e:> ou 
c.,.,.,; .... , .. , nt""''rl ' "' , ......... ~ ... .. ..... .. r ..• · - . ..-_-

E é sobre um dos assumptos 
escolhidos pela revista, a que 
nos referimos, que pretendemos 
dizer alguma cousa, pois que 
as idéas alli e·xpendidas, sal
vo a competencia profissional 
de quem as expende e o ne
nhum conhecimento do assum
pto no autor destas linhas, s~ 
exactamente as idéas que en· 
tendemos· serem·, as melhores 
~obr.e .a .~~~~ ln: o~ave 8,S• 

.~.Ii f.14! tê~rg8#isaçltQ 

(Jattil ria ~ ..... -Joazeiro. A. mesma, ~!:> G'l.> • 
tar se do que escreveu e non
rar o nome de seu mustre pae, 
não n'a poderá ter s . exc. Pen~ que o dr. Bezerra sem 
reparar que se mancha na san· 
gueira revolucionaria do cea.
rá, esque(}a. os mais cornesi
nhos pJincipios da justi(ia, e 
haixe á sargeta do sectarismo 

!2!:,~all .(~!ti 

irre\\gioso. Insulta-nos~. exc. Somos ca.-
tho\icos: sabemos perdoar. E, ' , 
mais, e apesar de tudo, chega· 
l]lOS até a esperar que, arre
pendido do desvio actua\, inda. 
o tenhamos corre\igionario e 
defendendo a Egre)a e o seu 

Episco-pado. 

CARNAVAL 
~ - --0 V LAN é o melhor l:ln~;a-per(ttmo, ·. ~ 
só é legitimo trazendo intacta n ponta dé 

vidro. 
'Prefiram-no. 

Mo grande 119 osit • da movei&. ~ .,; 
ccão. do l:u-1!0 da Carlor-"- n . """.;""~"· ,. - -"' 

~ ........ "'"""" 

. 

.-. tur. 
d'J.s, antes de abordar o as 

sumpto, seja-nos licito algo di 
zer sobre a grande vantagem 
que havia em incompatibilisarl 
a vida militar com a carreira 
política, porque é incontesta
velmente a . política que tem 
trazido o afrouxamento da dis
ciplina, a anarchia, a desordem, 
o aniquillamento completo do 
espírito militar nas nossas for
ças, fomentando na officialida
de, que tão bons serviços pode
ria prestar á Pa'.ria, ambições . 
de posição e poderio, que de 
nenhum modo se compadecem 
·com a nobre ambição de sobre
sahir pelos trabalhos e glorias, 
.apanagio da brilhante carreira 
.das armas. 

Mas, do muito que ae pode
Tia dizer sobre este particular, 
reservamos o essencial para o 
:artigo que será inserido no pro
.ximo numero. 

Por agora contentamo-nos 
em endereçar os nossos since
ros parabens a todos aquelles 
que, vestindo a farda nobilitan
te de defensores da Patria e 
suas instituições, timbram em 
conservai-a impolluta do san
gue de irmão derramado nos 
altares ímpios do Moloch da 
politicagem. 

,J.ac:era ·de Almeida 
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OAZEIRO E O PADRE CICERQ 
(CO NCL l íS A.O) 

Niio se círc umsc r e1·em ,a estes pe- Iniciativa s suas, na lndole e Imagem 
quenos da dos, q ue s ó t êm em m ira a dos ban d eirantes antigos pe los ser• 
defesa do c lero cea r ense e sobre- tões d e outra, r e prese nta ndo a fi· 
tudo dos b ispos, in j us ta men te aco í- gu ra viva d e r e-sis t en éia. na vont'a.d& 
mados d e perseg ui do res p erversos, e no trabalho, e s em d esanimo n as 
os el em en tos pa ra a his toria do J oa-, viciss it udes c ru eís que lhes impõe 
zeiro e do padre Cice ro. a Natureza, sã.o b em ca pa zes d-e um 

O simples fa cto d e ach a r-se o pa- dia, por sua s idéas e principlos, co
dre Cícero, em ques tão de doutrinas 

1 

mo fiz eram n a libertação dos escra
da egreja, so ; e contra e!l e todo o vos e na s substitui ções de governos, 
cl e r o nac iona l, o Vat icano e os se us faze r em entra r o Joaz-eíro, sem in
ce nsores do Santo Off iclo, basta pa-I t ervençã o estra nhas, como em Canu
ra a sseve ra r-s e nã o s e r e ll e o s enhor,. d os e Contesta do, na vida normal 
d a ve rdad e e os outros em erro. Ro- e regular do Esta do como as de· 
d olpho Theoph ilo e m brochura es- mais c id a des n a mesma zona, dís· 
pec ial tra tou do bandetismo dos ro-~ pldas de fan a tismo e de pessoal ad
m eiros, qu e, tra nsform ados em f or- ve nti cio, e no viver simples har-

~, ça P? liti ca ar m a da, sa':!u earam e i~- 1 m on_ico_ do sertR;n ejo ceare nse co_m 

I 
ce n d1ara m, por occasla o da de posl- ~ pa trw tls mo e vu·tud es que se n a o 
ção do gove l"ll a dor F ra nco R ebe llo, enc_o ntra m no Joa zeíro, cuja popu
mu itas prop ri edades pa r ti cula r es de la.;:ao é muito mais de desviados e 
se us d esafec tos , desde o Crato á s í ndesejaveís ,d os sel'tões v is inhos d e 
po rtas da cap i t<~: l do E stado. Outros : outros E s ta dos do que m esmo de 
fal a m em JOgatm a'S esc usas, de que I cearcnseill se rta n ejos . Da Bahia s o
a uíerem- so ca pitaes >para gastod po-

1 
b t·etu do, p elo con tacto ímmedía to 

litj c os , e tarn l:lem d e cu nhagens de / com os a fr ican os são os sertanej os 
medalhas à fi ns ll.:cr a tívos pecu nia - m ui t o s u pers ti ciosos . Os afri can os 
rios e vaidosos. ve ndo-se coll ocad o a f nã o entraram no Ceará. Ali n ã o 
par da . Virgem das D õres o r e t rato ria m d e u m s6 escra vo preto. 
d o padre Cic l' r o, para que, benta D · J oaquim José Vieira, nasci do 
um a , be nt~ f iq_ ue o padre . Pa9 re Cí- 1 ~m ! tap e tin inga, S. Pa ulo, o. 17 de 
cero R om a o B::l p lis ta, natura l do 1 JU ne1ro d e 1S3(i; ordenado em 23 de 
C ra to e oriun do de fa m illa humilde ma rço de 18 fi0; coa!l juc tor em Pa
e p obre , orden ou -se no se minario de ' ra h ybuna; vígario em Camp :nas, de 
For t a leza, em 1 870, m a is ou menos, / 186 0 a 1864, onde p r es tou r elevantes 
fir m a ndo sua reslden cia no Joazel- ~erv i ços de ca r idade, p elo qu e f oi 
ro em 18 72. T ermina do seu curso · ro n decorado com a commenda de 
supet·ior, n ã o quiz o R eito r pad re ' Chrís to, da qual nunca usou, aceí
Ch evalier, co nfe r ir- lhe ordens sacr as, ; t ou, p or de c r. de ,3 de fevere ir o de 
co nsid era ndo- o visíonarlo e fantas is-

1 
1883, o b ispado do Ceará , em substí

ta n a s interpre tações das doutrinas 
1
. tuição a d . Laíz An t onio dos Sa ntos, 

. ch ríslft s . n om eado arce bispo da Ba hia, ' q ue 
J Demorado no sem ina río s ob as 1 p or decr. de 15 d e no \·em bro dtc 

vistas do paf!re Reitor, um armo mais , 1879 P'."Pench e u a vaga d"il!:ada po< 
ou me no~. foi o1·dc·narlo, ml'd ianto , .• ~: ,roaquím Gonçalvcs de Oliveira, 3•

1 em penho do \"e iho coronel Antonio IJI~l)Ü ' " Goyaz. Pr~CO'"lh::o d o ~ np
L uiz A . Peq u eno pe1·a n te d . L uiz ma, u. :l d e agosto d e 1883 , tom ando 
An tonio d os Santos . Diz o d r . Floro , Póss e do bispa do a 2 9 d e novembro 
que nes ta o~si!i.o d . Luiz p!·op h e- do m esmo anno, por s eu pr ocura dor 
ti?.ára lV'l le um s c..nto f uturo ou m a s- 1 msr_. H ypollto Gom es Bra sil, vígario 
sa ele onde pod eria sair um santo. f cap itular, s a gra do por d. Líno a 
Si assim f oi, a prop h ecia fa lhou, 9 d e dezembro, chega do a Fo1~leza 
ace rta n do o· pa d re Che va lior, conhe- I a 2,1 de f ever eir o de 188 4, quando 
cedo r p rofundo da vocação dos se us 

1 

en trou na pósse pe~soal d e sua o lo
educa nd os o qu e sempre d!zía:· a cese ; d. Joaquim Vi eira, celebrando 
d. Joaq uim, quan do lhe fal ava em o "Te De um" da libertação doa es
pa dre Cicero , a seguinte phrat~e: , cra vos a 25 d e m arço, v is itando sua 
"Ben1 q ue o t·ej e!teí". dio cese, convo cou un1 Synado 

E rnajunho de 1 909, propa la ndo-se Diocesano, a que comparecer~m 84 
a n o tíeía. da criação de do is novos sacerd otes, para p equenas r eformas 
bispad os no Ceará, com sédes no admin is trativas qu e julgou preciosas; 
Crato c Sob ral, vel u ell e a o Rio, em es tima do e resp·eíta do por todos, em 
procu ra d o :Nuncío Ap ostolíco, a flm 1 face do se14. g overno correcto e jus
de o bter que n:lo fosse n o Crato e j t o, gosava de pl ena paz de espírito 
s im no J oazeiro a séd e de um dos quando, 10 a nn os d epois do Inicio do 
bispados; e, no id éal, t a lvez, de po-1' seu governo, surgiu a 4 de abri! de 
der cair -lhe em m ã os uma das mi· 1894 , o caso do Joa zelro e padre Ci
tras, otfereceu -se construir no Joa- cero. Não h a governo por m elhor 
zeí ro f)> alac io e Sé para o bis pado e ~u e sej~, Que não prepare dífUa dla, 
pat rim onio em predios , t erras e di- m conscJ·entemente, sua cruz, desde 
n h e ir o . J á era um r ico . O Nun cío que, t end o em mira suas responsabí· 
r ej eitou -lh e as proposfas e os offe- !idades, não cede aos interesses de 
rec imen tos, v olta ndo e ll e d esílludido pa ixões alheias. 
a o Ceará, onde maior des illusão te - D. Joa quim, combatendo os \erros 
vc com a no m eação d·o vigario Quín- h ereticos no Joazeíro, criou su 
ti no d e Oliveira pa ra b ispo do Cra- cruz; e elle que sabia perdoar as 
t o ; p essôa do seu desa g ra d o e ad· f pequ enas fa ltas d e seu cle ro, como 
ver so aos m ilagres de suas beatas e 1 d . Romu a ldo p erdo a va os erros- va
de se us cos tum es sacerd otaes. O dlos de F. B a stos, não desculpá ra 
p ad1.·e Cícero, n a s va ida des e ousa- a s irreverencías acintosas e crimíno
c1 ías d e sua s gt·and ezas, de poder sas do padre Clcero, como d . Ro
pessoal , santida de c riqueza , criou o mualdo não perdoou a do conego 
m eio a ctua l de submissão feuda l no Ca jueiro, potencía política na. 
J oazeíro , nã o s endo e lle o p roducto Ba hia, a cujos chefes, que por elle 
d esse m eio como alguns affit·mam. se empe nhara m , dizia risonhamente: 

Esta do no E s tado, t odas as au- nfio e não, por ser qucsti"io de dou
t o ridad es c iv is e judicia r ias que trina religiosa, em que não entravam. 
p a ra ali segu em por nomeação do }ll'Ofanos; t eve, com eguaes virtudes 
g overno são deso be cl ec ir1as em todos de d. Romualdo, que exerceu s e u 
os seus ac tos, qua ndo nã o m erecem ap ostolado fortiter et snavU.er, co. 
a con fia nça do dono da terra; e ob rl- mo chefe da Egreja, e dlsclpulo da. 
gada s a abandon a r em seus cargos, R e forma do Clero na cional, por don 
on de to dos são Ciceros e n enh um e m Vi coso e d. Antonio de Mello, na. 
co ndiçõ es de se t· Ca til ín a. A legís- im pertin e nte questão do Joazeíro. 
lação cearense s ob re instru cção pu- D. Joa quim, afin a l, doente, al
blica p r imaria é corr ec ta, d ist ríbu in- quebra do em forças, pela edade, 
d o escolas p or t odo o E sta do, an- r eso lveu exa la r se u ultimo suspiro 
nualm e nte, confórme a s fr equen cia s I na ci da de d e sua s primeiras glorias, 
e matricu la s de a lu m n os . 1 onde s ua al ma g randiosa delxára 

O .Toaze!ro, com pop u lação a dve n- construid o. e in a ugurada uma Casa de 
ticía e n orna da, se m es ta bil id a de pa- :"fiS_eri co rdia, ho spi ta la r a os do entes 
r a estat isticas reg ula res, n ã o é des- md1ge ntes, um a sylo para orphft os 
favorec id o com quatro ou c in co es- á que a dj udi cára como patrimonio, 
colas off iciaes. As par ti culares, t ã o s ua casa de resldenc ia, unico bem de 
d eca n tadas em num ero e p r oced en- f ortun a q ue possuía quando, por de
cia, par·ecem mais cal cula das a ef- ereto de 3 de fevereiro de 1883, foi 
fe itos especiaes, que a pro veitos n omeado bispo do Ceará. 
reaes . F u ncci onan do h a 52 a nnos, Campina s o r ecebeu em festas, 
em t a n to m onta o periodo do gover- . orva lha ndo com flor es o viajor, ar
n o f e u dal a li , nfw po d eran1 e llas con- d en tem ente esperado e demora do em 
seg uir a inda debel lar o escu r o fa ta l vo ltar ao r egaço d e uma populaçã o 
d o n1eio, dand o- lh e os escla 1·ec lm en- agra~ ecida e amiga. P ouco durou
tos q u e a ed ucaç,i.o e a verda d ei r a lhe es ta f elicidade, em que não es-1 

inst ruccii.o . p ro d uze:n com efficien- qu ec ia s eu amor pelo Cea r á. D~ 
c ia e vu ntagem ás granclezas reli g io- qua ndo em qua,ndo elle retirava d o 
sas e civis , na liberd ade da conscien- in terio t· de sua bll,tina a. prova d 
c ia e da bôa 1.·azão . O J oazeiro, esta co nsciencia de s eus actos diocesanos, 
Mck a n o Cearã, on de r efugiam -se os la m en tan do o g r {w de vaidad es ve~ 
deserdados da Sorte, os c1esilluilid os j san icas a que ch egá ra um sacerdote! 
da vi da, os a m biciosos de um fu tu- faze nd o-se figu ra r no mesmo symbo J 
r o: e pobres el e esp irito, n a s up posi- lo com a Virgem Mãe. 
cilo de conhecime n tos e pósse, l'l a s Hoje, entr o os m ortos innumeros 
coisas sobrenaturaes. como se fosse <1os jus tos e g1·a ndes de hum a n lda -1 
dado ao hom em fragi! e contin ge n- de r epousa ell e das gra nd es lide 
t !' desco r tinai- as com verdade, pa- que t eve n a vida t errena . 
rece po r emqP~n to acautela do n 2.s D . Quintíno, seu discípulo, segue 
lutas das s uperstições r el igiosas e a s doutri nas do mes tre amado e in
e nve r edad o po r caminhos estr·eítos . esqu ecive l, e de accôrdo com tat'lo 
da politiengem el os tempos.· Fan a ti- ~ clero nacional, sob auspícios do Va
Q>OH na politJcca dos part idos sii.o um tícano, cumprirá sua missão ·apos to-' 
gr_an d c p e l"igo ús in st i tuições r cpu-jlica por ent.re Un'~~s. ou flores, con.fór
b !J.C:l.nas . Os e~ "1.l"enses , c~1paz68 .q;:~ me os dest1nos dt vmos. 
m o sõi.o de re~o lucões prop ri as , el e Jéca cearense. 

IL..._,..__ - - -- . 
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REGULO A~~l'~L\ r. O 

O Diario Official publicou ha dia3 
um . longo tel·~p :rmma do governador 
da Parahyba, communicando a amea
ça de uma proxima invaoão. dirigida 
pelo bacharel Sa!lta Cruz. Evidente
mente a informação; ,prestada em tom 
q~ta s i angustioso, tinha por fim prin
ctpal mover o prc~idente da B.epu
bhca a offerecer o auxilio da força 
federal para a repressão desse atten
~ado, em projecto por ora. Um nosso 
!Ilustre collcga de imprensa, commen
tando o despacho do Dr. João Ma
chado, sug-g-eriu a vantagem de .prom
ptas providencias por parte do mare-
chal Hermes, no sentido de ser ob-~====~---------- ~ 
stada pelo exercito a consummação Por seu lado, o bacharel. Sant~ 
desse plano subversivo. Não ha razão ,Cruz, otendo encontrado ahngo em 
para isso .. O que chegou ao conheci- : J~azei-ro, captou a am~sa.de do p.adr:e 
mento elo tllustre chefe do Estado foi · Ctcero Romao. Quem e •esse sacerdo
a. noticia de un1 intento de invasão, ~ >te?. A influencia moral mais _vasta, 
eltz o telegramma, por um bando ele mats pod~r?sa, de todo o sertao ~o 
cangaceiros. Até este momento não ·norte, e.sptnto dota_do de grandes vtr
se sabe que esse .projecto tenha rece- tudes, ele uma. fe tr.ansborda•nte,. e 
biela inici~ de execução. E ainda que ~ que, pela sua .piedade, ·pelo ma•gnetts
elle se ele, trata-se de um caso de I mo da. s.ua palavra, pelo exemplo da 
policia regional, que deve ser resolvi- sua ."'_da austera, pela. ~ua largueza 
do pelo governo da Parahyba, cujo de vtsao, que. p~rece dtvma•tona, ex
primeiro dever é, todo 0 mundo 0 i er·~.e um donun10 sc·~e·ra.no naqueHes 
s;1.he, assegurar a ordem publica e 

1 

mtl.h~!es de .al.n~as crenbes, de uma 
defender a vida e propriedade dos reltg;a? ·pnm1t1va, venturosaSJ em 
habitantes. cumpnr qu.aktuer ma!ldado. _ d~ s·eu 

Para isso é que os Estados são 
autonomos, têm economia particular, 
e alguns delles oneram os que traba
lham com tão exagerados impostos. 
Só no caso de ser im,potente a milicia 
cstadoal para a repressão dessas des
ordens, é que o governador deve pe
dir o auxilio da União. E' preciso, 
porém, que elle o requeira, mostrando 
os fundamentos da solicitação. Or:>., 
repetimos, nem se deu a invasão que 
tanto assusta o Dr. Machado, nem 
S. Ex . . pediu a intervenção federal. O 
presidente da Republica não tinha ou
tra coisa a fazer senão dar-se por in
teirado da alludida communicação e 
publicar o telegramma do governador 
da Parahyba. 

De que se trata, .porém? Da recla
mação feita pelo bacharel Santa Cruz 
ao governo do Estado, .para lhe ser 
paga uma indemnização pelo arraza-, 
mento das casas, engenhos, lavouras 
de sua propriedade. Quem levou 
a cabo essa obra de destruiç:to? A po
licia parahybana, incumbida de liber
tar os funccionarios de Alagoa Mon
teiro, sequestrados pelo citado bacha
rel, após a sua aventura sediciosa em 
Alagoa Monteiro. Sobre este as
sumpto occupámo-nos largamente na 
occasião propria, lamentando o des
vario do Dr. Santa Cruz e e~plicando 
que tal acto era um resultado da fe
roz ,perseguição. ha tempos desenvol
vida contra aquelle o.pposicionista, 
outr'ora honrado com a confiança do 
governo e que exercia no municipio 
onde morava uma larga inf~encia 
eleitoral. De facto, em desespero de 
causa, enxovalhado e opprimido ,pe
los dominadores do Estado, que inuti
lizavam pela violencia e .pela fraude 
o resultado das urnas, onde os seus 
,partidarios tinham alcançado maioria, 
que mandavam processai-o .para lhe 
impor como salvação a fuga, o aban
dono ela região onde gozava de incon
testavd iJreponderancia. 

v·enerando pastor, CUJa acçao a·s ve
zes se lhes afigura ber vestigios de 
mila•gre. No dia: .em qu·e o padre Cice
ro quizer, dezoi•to ou vinte mil ho
mens i·rão pôr-se ao seu s>e r•viço, para 
as obras que elle indicar, for·em 
quaes forem os sacrif!cios de bens ou 
de vida que eHe recl.amar, fruto, para 
todos clles, de uma: i·nspir.ação do 
céo, dest·i111ada, portanto, a'O bem, á 
justiça, á gloria do idéal christão. 

E ste nome é uma força formida
vel, á qua-l ninguem de bom senso se 
atreverá a offerecer a menor oppo
siÇão. Dize-r que o padre Cicew está 
ao lado de Santa Cruz e homolo·ga 
a sua re:lamação é implicitamente 
confessa·r a injustiça das accusações 
officiaes articuladas crll'elmente con
tra o allQtditdo bacharel. A anüsade 
do venerando padre dignifica-o per
ante os que de longe, fiado·s nas as
severações do governo, puzeram em 
duvida a moralidade de Santa Cruz. 
Aquelle sacerdote ~ inca·pa.z de fa
vo.recer criminosos, de innocentar 
actos de banditismo, de proteger es
bulhos e depredações. Desde qae elle 
amparou a reclamação de Santa 
Cruz, é porque o considera com di
reito a essa somma. 

Para o Sr. Dr. João Machado a 
propriedade arrazada vale uma ba
gatela, que está prompto a satisfa:
zeo. Esquece-se, entretanto, o gover
nador da Para:hY'ba que e!Le não deve 
sómente o valor das casas, do enge
nho, das plantações destrui-das. Não 
se conta então o prejuizo causado a 
esse homem, as privações que lhe 
fez curtir, as iniquidades com que o 
atormentou por tanto tempo? Não 
queremos saber qual o valor dos bens 
que a força policial anniquilou. Bas
ta-nos a l .. alavra do padre Cice.ro 
Romão -pa.ra que reputemõs justa a 
importancia qu,e Santa Cruz pede, 
como indemnização dos damnos de 
toda a es.pecie causados á sua pro
;pri"edl!Jde e á sua pessoa pelo governo 
daqu.elle in feliz Estado . Verdadeiramente acuado (é o ter-

mo) ,o Dr.Sa.nta Cruz commetreu a in
sensatez de entra·r em Al.agoa Mon
teiro á frente de um grande grupo de 
~r.tanejos êeus amigos, cans.ados 
tambem da intolera•ncia e do ·r<!ncor 
do regulo esta.doal, convulsionar a 
localidaJde, aprisiona•ndo al·gumas das 
suas autor-idades, que levou comsigo, 
ao voltar para as suas terras. O Dr. 
João Maçthado mando.u um for:te con
tingente >em per;;.eguição de Santa 
Cruz. Qua·ndo os soldados chegaram 
{bs i1111mediações de Areal, souberam 
que o alludid-o ba.charel a-bandonara a 
fazenda COlTI OS SeUS· CDmpanheiros 
dedicados, sem fa:::er violencia algu
ma aos funccionarios que tinha ca-
pturado. Elle dera assim, apesar do 
seu es-tado de e~altação natural, uma 
prova da sua cultura de espi·rito, da 
bondade dos. s.eus s·entimentooS, do in
tuito excltusivament·e pol·iti.co com que 
occupa·ra Alta•goa Mcnteim. Em re
sposta a ess·e procedime-n>to, as for
ças sitia;ntes, contrariada.s pelo des
a·ppa-recimento de Santa Cruz, que 
seria, de certo, tru•cidado, vin•ga.ram
se do logro destruindo a: sua pro
prieda·de. Não fi·cou, ao que conta
ram, pedra sobne pedr.a. 

Note-se que o Dr. Machado já re
co·nhece o seu erro, admittindo ne
gociações com o homem que e!le 
qual i fica de assassino. Está prompte 
a ?ar-l·he dinheiro e a deixai-o tr<Lil
qullo, desde que elle queira reinsta
lar-se no muni'Ci-pio onde tinha os 
seus haveres e de onde o escorraça
ram como fera. Põe já de lado os 
crimes desse ·homem. Entrando em 
accordo com elle, a\Paga de certa 
fórma os epithetos com qÚe o fla
gelou. Nesta nuestão o que nos in
teressa, antes de tudo, é o facto do 
governo da Parahyba confessar o 
seu ~rro, que o Paiz vigorosamente 
profhg-ou. O que :póde vi•r a aconte
cer <erá o resultado da sua conducta 
ty:annica com um homem cujo unico 
cnrne era querer faze.r valer o seu 
effectivo eleitora·! contra a fra.ude e 
a pressão dos agentes daquell.e go
v.er-~ o . O Dr. Machado só tem a 
que. tx:; r-se, ca.;o se dê a invasão, da 
poltttca de odw que tem continuado 
a exercer, em oibediencia ás ordens de 
seu irmão, feitor inclemente da Pa
·rahyba. Quem as armou que as des
arme ..• 

O homem ·de valor que não se sub
mettem ás imposições do gover.no e 
vencera uma eleição municipal !1e
wgindo num desfo·rço audaz contra a 
implaca·vel perseguição, t·eria a.gora 
de curtir as humilhações da miseria. 
Estava sem tecto, s•em la·v-oura, sem 
;_t:l..Q.. .. _-e,.,_,_..,... ....... ..,._~ ..... .-..2---L..-__l___1_1:-----



nma proxi ma inYa>ão, dirigida 
pelo bacharel ~anta Cruz. Evidente
mente a informação, .prestada em tom 
q~ta>i angu · <o, tinha por fim prin
ct!Jal mover , ~·r>idente ela Repu
hltca a o ffercccr •txilio da força 
federal para a repre~são nesse atten
~ado, em projecto por ora. Um nosso 
tllustre collcga ele imprensa, commen
tando o despacho do Dr. J Dão Ma
chado, sug-geriu a vantaaem de .prom-
ptas providencias por p~rte do mare- ~..-=====~---
chal Hermes, no sentido de ser ob- 1 

stada pelo exercito a consummação Por seu lado, o bacharel Sant 
desse plano subversivo. Não ha razão Cruz,. otendo encontrado abri-go en 
para isso. O que chegou ao conheci- J~azet·ro, captou a amisa.de do padr:e 
mente do illustre chefe do Estado foi Ctcero Romão. Quem é es&e sa.cerdo 
a noticia de unt intento de invasão •te? A influencia moral mais vasta 
diz o telegramma, por um bando d~ mais pod~r?sa, de todo o sertão do 
cangaceiros. Até este momento não nort-e, e.sptnto dotad'O de grandes vir 
se sahc que esse .projecto tenha rece- tudes, ele uma fé tr.ansborda•nte, e 
l>ido inicio de execução. E ainda que que, pela sua .piedade, pelo ma•gnetis 
elle se dê. trata-se de um caso de mo da_ s.ua palavra, pelo exemplo da 
policia regional, que deve ser resolvi-! sua _Yt5la aus.tera, pela. ~ua largueza 
do pelo governo ela Parahyba, cujo de vtsao, que _p~rece dtvt·na•ton.a, ex 
primeiro dever é, todo 0 mundo 0 er.ce um donumo scbera.no naquell'es 
sahe, assegurar a ordem publica e mt·I:ha!es de. al_n~as cPenbes, de uma: 
defender a vida e propriedade dos reltg;a? pnm:ttva, venturosaS> em 
habitantes. cumpnr qu.alquer mandado do se 

Par a isso é que os Estados são v·enerando pastor, cuja a·cção ás ve-
zelS se lhes af igura !!er vestigios de 

autonomos, têm economia !Particular mila•.s-re. No dia .em que o padre Cice
e alguns delles oneram os que traba~ ro quizer, dezoi•to ou vinte mil ho
lh?m com tão ex~gerados impostos. mens irão pôr-se ao seu s-e nviço, para 
So no caso de ser Im,potente a milicia as obra& que elle indi.car, for·em 
c s t::~cloal para a repressão dessas des- quaes forem os sacrif!cios de bens ou 
o:dcns, é 9t~e o governador deve pe- de v·ida .que ene recl.amar, fruto, para 
dtr o auxtlw da União. E' preciso, tocl.os elles, de uma· inspir.ação do 
porém, que elle o requeira, mostrando céo, desti•nada , ·portanto, ~o bem, á 
os ft~nclamentos da solicitação. Ora, justiça·, á gloria do idéal christão. 
repetllnos, nem se deu a invasão que E ste nome é uma força formida
tanto assusta o Dr. Machado nem vel, á qual ninguem de bom senso se 
S. Ex . .pediu a intervenção fede'ral. O atreverá a offerecer a menor oppo
presidente da Republica não tinha ou- sição. Dizer que o padre Cícero está 
tr~ coisa a fazer. senão dar-se por in- ao lado de Santa Cruz e h'Omologa 
teiraclo da allttdtda communicação e a sua re:lamação é implicitamente 
publicar o telegramma do governador co11fessar a injustiça das accusações 
da Parahyba. officiaes articuladas cmelmente con-

De que se trata, porém? Da recla- tra o aiiQtditclo bacharel. A ami-sade 
mação feita pelo bacharel Santa Cruz do venerando padre digni.fica-o per
ao governo elo Estado, .para lhe ser ante os que de longe, fiados nas as
paga uma indemnização pelo arraza- severações do governo, puzeram em 
mente das casas, engenhos, lavouras duvida a moralidade de Santa Cruz. 
de sua propriedade. Quem levou Aquelle sacerdote ~ inca·pa.z de fa
a cabo essa obra ele destruiç;to? A po- vo.recer criminosos, de innocentar 
licia parahybana, incumbida de liber- ' actos de banditismo, de proteger es
ta: os funccionarios ele Alagoa Mon- bulbos e depredações. Desde que elle 
tctro, sequestrados pelo citado bacha- amparou a reclamação de Santa 
rel , após a sua aventura sediciosa em Cruz, é porque o conside.ra com di
Aiagoa Monteiro. Sobre este as- reito a essa somma. 
sumpto occupámo-nos largamente na Para o Sr. Dr. Joã'O Ma·chado a 
occasião propria, lamentando 0 des- propriedade arrazada vale uma ba
vario do Dr. Santa Cruz e e~plicando gatela, que está prompto a satisfa
que tal acto era um resultado da fe- zes. Esquece-se, entretanto, o gover
roz perseguição. ha tempos desenvol- nadar da ParahY'ba que e!Le não deve 
vida, contra aquelle o.pposicionista, sómente o valor das . casas, do enge
outr ora honrado com a confiança do nho, das plantações destrui·das. Não 
governo e que exercia no munici.pio se conta então o prejuízo causado a 
onde morava uma larga influencia esse homem, as privações que lhe 
eleitoral. De facto, em desespero de fez curtir, as iniquidades com que o 
causa, enxovalhado e opprimido ,pe- atormentou por tanto tempo? Não 
los dominadores elo Estado, que inuti- queremos saber qual o valor dos bens 
lizavam pela violencia e .pela fraude que a força policial anniquilou. Bas
o resultado das urnas, onde os seus ta-nos a J.·alavra do pad.re Cice.ro 
,partidarios tinham alcançado maioria, Romão -para que reputemos justa a 
que mandavam processai-o .para lhe importancia qu.e Santa Cruz pede 
impor como salvação a fuga, 0 aban- como indemnização dos damnos d~ 
dono da região onde gozava de incon- tD4a a esp~cie causados á sua pro
testavd .preponderancia. :prreda.de e a sua pessoa pel<J governo 

Verdadeirament·e acuado (é 0 ter- daqu.elle infeliz Estado. 
mo),o Dr.Santa Cruz commett'fu a in- Note-se que o Dr. Machado já re
sensatez de entra·r em AJ.aaoa Mon- conhece o seu erro, admittindo ne
teiro á _frente de um ·g:ra·nde "'grupo de goci~~ões com o homem que elle 
s.er.ta ne1 os s.eus amt·gos, cansa•dos quah hca de assassino. Está prompt'l 
t.ambem da intolera.ncia e do ·r<!ncor a ?ar-J.he dinheiro e a deixai-o trq,n
d-o regulo estadoal, convulsionar a qUilo, desde que elle queira reinsta
localid<JJde, aprisiona•nclo aJ,n·umas das lar-se no munid·pi<J onde tinha os 
suas autor·idades, que levo~ comsi.,.o seus haveres e de onde o escorraça
ao voltar para as suas terras. 0 :D/ ram como fera. Põe já de lado os 
] cão Maodhad.o manelo.u um for:te con- crimes desse homem. Entrando em 
tingen~e em perseguição de Santa a~cordo com. elle, a\Paga. . de certa 
Cruz. Qua·ndo os soldados che<Taram forma os eptthetos com que o fia-

. {bs Ítmmediações de Areal, souberam gelou. Nesta ouestão o que nos in-
1 que o aHu·dido bachar·el abandonara a teressa, antes de tudo, é o fact'O do 

fazenda com os seus· companheiros governo da Parahyba confessar 0 

dcuicados, s·e~ fa::~r violencia algu- seu ~rro, que o Paiz vigorosamente 
ma aos funcctallanos q 1~e tinha ca- profhgou. O que ·póde vi•r a aconte
pturado. Elle dera assim, apesar do ccr <:r:á 0 resultado da sua conducta 
seu csta.do de exaltação natural uma ty:anmca com um homem cujo unico 
prova da sua cultura _de ·espi·rito, da cnrne era querer faze.r valer o seu 
bondade elos seus s·ent1me·nto.g do in- effectivo eleitora·! contra a fraude e 
tuito exdusi'vamente po}iti.co ~om que a pressão dos agentes daqueUe go
occupa·ra Alta•goa Mc1!1teir·o. Em re- v.er·~ n . O Dr. Machado só tem a 
s·post~ .a. ess·e procedimento, .as for- que. 1 ':'~ r-se, ca~o se dê a in·vasão, da 
ças sttt~<ntes, contraria da•s pelo des- po!Itt ca. ele odw que tem cGntinuado 
a·p~a'fectmento de Santa. Cruz, que a e~er:_er, em. obediencia ás ordens de 
sena, de certo, trucidado, vinga.ram- seu trmao, fettor inclemente da Fa
se. do logro destruindo a: sua pro- rahyba. Quem as armou qu.e a·s des
pn eda·de. Não fi·cou, ao que conta- arme··· 
ram, pedra sobr>e pedr.a. 

O homem ·de valor que não se sub
mettena ás imposições do .gover.no e 
ve~1cera uma eleição municipal re
:»gmdo num desforço audaz contra a 
tmplaca~vel persegyição, t·eri.a agora 
de curttr as humühações da miseria. 
~sta v.a sem tecto, sem lavoura, sem 
tnstr.ume•ntos de trabalho sem meios 
d~ vid~, homiziad'O, .reco;rendo, para 
vtver,, a protecção da.s alma·s di•gnas. 
C!a.mamos ·contra esse i.o-nominios.o 
va.ndalismo.O governo s·entiu-se ma•l: 
tornara· sym:pathico o homem que eUe 
pre~endera t·nfamar e .rednzir á pe-
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Os!mllagres.do Joazelro 
Çontinuam os milagres do Joazeiro. 
Quarta-feira 26 de Outubro ultimo, uma 

~essas ct·eatl.M'as, de quem Deus se quiz 
.servir como ponto de operação para mos
trar a realidaS.'J da trans-substanciação, 
f:- t·ecebeu ás 8 horas da manhã na missa 
do Revd. Padre Joaquim Sother a sagm-
1da communhão e por mais .que forcejasse 
para pegar a sagrada forma com a língua, 
não poude conseguir, e na igreja, onde 
'se achava, passou assim duas horas sem 
jpoder consumir a hostia sacramental. 
1 Afflictissima, sem poder consultar ao 
1Revd . sacerdote que lhe deu a commu
nhão, e obrigada ao me,mo tempo a vol
tar á casa e a sahir do embaraço em que 
:se achava, depois de orar muito a Deus, a 

l
hostia sacramental, ainda pura, intacta, 
indissoluvcl, por seu proprio movimento 
f eio collocar-se fora da bocca, estendeu
ao-se tanto sobre n labio inferior, como 
~obre o labio superior, impedindo a falia 
e deixando-os como sellados. 

Depois, sentindo que pouco a pouco se 
llesprendia do labio superior, viu ella bai
'xar ao sanguinho, que por prevenção col
locou debaixo do ql!eixo e com toda a re
,verencia guardou o sancto deposito no 
.Oratorio da casa, onde estava hospedada, 
e accedeu finalmente ás reiteradas mstan
cias para quebrar o jejum; pois eram 
:quasi onze horas. I Espreitando, porém, opportunidade de 
communicar tudo ao mesmo sacerdote, 
que administrou-lhe a santa communhão, 
e continuando preoccnpada com o q·1e se 
dera, pouco instantes demorou-se a com
mungante. 
I Voltou sem m&is demom ao Oratorio e 
ficou surprehendida, vendo que no lado 
inferior e direito da sagrada partícula se 
'tinha formado um pequeno coração de 
'Carne humana, perfeitamente del.Jux.atlo e 

pt•esentaRdo no·borrio superiM uma ct3stl· 
a, donde corria sangue. 

Mas corria muito tenuemente, talvaz em 
porporção com o tamanho do coração, 
'donde sahia, e no sanguinho tomou a for
ma perfeitíssima de um cordeirinho em 
pé, de modo que abraçava com o pes
'cõço a hostia sacramental. 

Estas circumstancias que tanto surpre
hendiam, como maravilhavam, impoze
ram á commungante a necessidade real 
:cte collocar o sanguinho em uma salva de 
fidro e de redobrat' de empenho para con
,fiar tudo ao referido sacerdote, que ainda 
'continúava occupado no confessionario. 

Assim eram já trez · horas da tardA- e 
~uando elle teve occasião de verificar tão 
~xtraordinario caso, notou-se. 

f.o - que ao lado do primeiro coração já 
existia outro, tambem de carne humana, 
bem debuxado, mas sem c6sura : 

2.0-Qué a parte azyma que occupava 
metade da partícula, conservava-se de 
todo inalteravel, embora o sangue :::anti-
miasse a corres'. • 

3.o- Que o sangue dilatando-se no san
guinho não desfez, não tocou siquér no 
cot·deirinho; cuja cór era d'um escarlate 
mais vivo. 

Tenuemente, corr.o principiára, mas 

~
unca deixando de correr, ensanguentou 
ambem um sanguinho que se deitou á 

tarde, e mais outro que se deixou á noite 
t-servindo de fórro ao primeiro que con
ltinha o cordeirinlio e a hostia sacramen~ 
t. 

'A circum!Qancia de continúar o sangu 
a correr e a condição de não achar-se~ .... 
mais em jejum a commungante-determi-1 

earam conservar-se a miraculosa hostia·' 

1s~crame!ltal para a sua communhlio no 
;çlta seR,!!!.nte. -~--

tnutfl poréffitornou-se o alvttre, porque 
'no dia seguinte (quarta-feira)o Revd. Pa
·dre Vicente Sother por :nais diligencia 
que fizesse para tiral-a do sanguinho, não 
conseguia sinão levanta-la e verificar 
que sem tercadherido absolutamente ao 
panno, não se desprendia de fórma algu
ma do pescóço do cordeirinho, ao qual 
segurava-se por um apice apenas, de sua 
1especie azyma, que continúava sem alte
ração 

Na salva, entretanto, havia já certa 
quantidade de sangue liquido, levantando 
borbulhas, como sangue vivo, tal e qual 
se tira do cot·po humano pela sangria. 

Mudado pelo mesmo sacerdote para ou
tra salva de vidro, não só foi extendendo· 
se sobre o sanguinho que lhe servia de 
forro, como tambem deixou pintados com 
côres mais rubras e mais vivas um cor
deirinho deitado sobre as mãos, tendo 
debaixo do pescóço dois coraçõAs em pon 
to maior e ao rédor d'este outros corações 
menores di::pol"tos em semi-circulo. 

A par d'este novo pbenomeno, a pari 
d'esta nova surpresa, nunca deixou de 
correr na primeira salva o sangue que sa
.hia da césura do coracão que primeiro se 
formou na hostia sacramental. 

Agora corria maior quantidade : tornou
se mesmo necessario mudar de hora em 
hora sanguinho e corporal que o recebia 
'sobre a mesma salva de vidro. 

E depois corporaes e sanguinhos, de 
que se podia dispór, ficaram todos enru
bescidos do precioso sangue ; para suprir
lhes a falta, necessario foi comprar len
ços brancos de linho. 

Assim havia já dois dias, quarta e quin
,ta, que a hostia sacramental, pura, inal-
1terav~l vertia sangue pela chaga de seu 
~coraçao. 

E não cessou : continuou no terceiro 
dia, que era sexta-feira, e no vigcr com 
1que obrava, cobriu tambem de seu mesmo' 
,sangue uma parte da especie sacramen-1 

tal e deixou t utra pequeaa parte perfeita 
intacta, no mesmo estado de azymo, lii 
1vre de qualquer humidade que lhe po-. 
dia trazer o sangue que corria liquido e 
ivo. 

Finalmente só deixou de correr, somen
te veio a parar, quando deu meia noite
:e da ultima hora de sexta-feira surgia o 
,principio do dia de sabbado. 

Tres dias, pois, a partícula consagrada 
1
verteu sangue, conservou inalteraveis os 
~orações que formara, e nunca perdeu a 
especie do sacramento eucharistico. 

Tambem o sangue vivo, que d'ahi veio, 
1que formou primeiramente um cordeiri
nho abraçando a hostia sacramental, que 
(iepois o representou em outro sanguinho 
na contemplação amorosa dos corações
esse sangue cqrrendo sempre sobre o 
mesmo sanguinho nunca perturbuu a es
pecie sacramental. 

E a especie sacramental, a partícula 
consagrada exhibindo de si mesma, pot· si 
mesma, em si mesma,-carne e sangue
nunca perdeu sua forma circular e com 
essa carne e com esse sangue formou um 
só e o masmo corpo. 

ste facto visto, verificado, e testemu-
•. -do por pessoas de todo o credito, está 

fíevidamente authenticado para prova no 
processo ece lesiastico de verificação doe;; 
~filagres do Joazeiro. 
'- Na certeza e na convicção da verdade, 
ttambem affirmo a verdade. 

Crato.-Novembro. - 1892. 
José Joaqutm Teltes Mai'I'Ocos. --·----

.~ 
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O REI DO SERTAO 
cupada e o gado forte c gardo muge al
tn, alcgrement • altv. E' o oa,is do dc
·ertn vasti;;:inw das secras. 

\ 

E a ric.a Z•)na di;po;La pela '.1aturcza 
', a não &üifrrr das cri:;e; cltmaticas pc

riodicas c das aperturas do scr1Jo, ele-

o Cariry e a sua historia-O Padre Cícero Romão Ba
ptista-Uma reunião de e;hcfe~ politicoti -Joa~eiro 
do C rato e J oazeiro do Paurc Cícero-O 11anditil'l
mo nos sertões do No r to 

va-se ~m chapada da serra dos Dous l r
mãos, no Piauhy, ao Exú. em Pernam
buco: de ] ardim a ~lissão :\ oya, da h i a 
Sant'.\nna do Cariry. a Brejtnho, a Gua
ribas, ao Brejo Secco, no Ceará: acha· 
va·se em alie, abeirando a chapada, de 
Nol'l I~oma a ?.fissão V c!hd, in flco:tin
clo para o l\orte c :~tre a scaa do Qui
co.ná c a de S. Pedro até o Quixará. 

Quem iaja pc·los 5ertõ~s rlo norte. ' 
ou,canr!o o sul do Ceará e a\·ista de lon
ge a chapada do Ararip ... , p{tra surprc-
7oo. A grande planura -do senão re~cqui
do, cõr de cinza, extcnde--;e a perJcr 
df.' vista; ·aqui em .varzcas c campos Yar
·ridos da ngctação, torrados de 1-'0l, en
:1egrccidos. desertos e nú ·: a'i tm car
rascaes e~ueletico;;, desfll!hado~. <lliC o 
gado rompe destramando, a ui,·ar de fo
me e si•dc: acol:í. em catingas de nu das. 
onde nem uma folha treme da po;tta de 

1 um galho, apontoadas de ioazciros Yei·
<h~, - unicas an·ores que resisttm :í 
'ccca, ou em serrotas escuras, escal\·a
da<, antltando á Yihração intensa da 
luz; tudo .com o aspecto desolador de 
urrf.t região maldita. 

:'.Ias. ao longe, •110 horizontr recuado, 
um curno grande muro. cortaria na cris~ 

ta em li"nha rccta, cJcya·sc mais azul que 
c> céo límpido c offuscante. 

E' a chapada admira\·t•l do Araripe 
:r•m os seus 84 kilometros de largurJ., 
, ;;!'ta, a!)lanada, calçada de grandes la-

gc.;; C;>tcarea'. coberta de mata~. alcan
fac!a de pa,tagC'ns, com caporira. n·rde
jame,, de onric, marejanclü dos olhos de 
agua, cnaombradas ele pi<Jtti '• descem, 
caprichoaamentc serpeando, fileks pra
teados, que a I"Olttmadas em cada rampa 
e t•m cada dcnla vêm se espraiar já 
ribeiros e torrentes no val:e fertil do 
Cariry. 

X elle o viajante p~nctra maraY!lllado. 
. "ão lhe hafcja mais o rostJ o re•caldo 
das Yarzeas crestada;;, setb olhos não 
mais a\·i"stam agruras. amplos matagaes 
g-arranchc-:1tos, rélcs pasturas amarcllc
cidas e acinzcatadas, desfazendo-se em 
pó. 

O alle de Cariry é conhecido por <ua 
riqu~za c celebre por ~ua historia. Lá é 
qut" se deram os pronunciamentos rcl·o
lucionartos de caudilho~ i:1epto~ como 
Fi1gueiras e Pi ;1to :-Iadeir:~, lá él que 
Tristão Gonçah-es de .'\lc•1car .\raripc. 
chefiando os .cxercitos da Rcpublica 
mallograda do Equador, guarriara as 
suas melhores resen·as de homens. E por 
e a hcra:1ça historica de gt!errilhas c 
r<'ueldias, gu:~rdada nos uso.-; c tradições 
do m·o. é o Cari"ry, além da zona mais 
ric& do Ceará. a zona do cangaço. isto é. 
a zona. onde abundam e pcillulam o:. 
hancl!tlos e o cangaceiro:;. Yi,·endo da 
pratica dos maiores desati:10s. 

ternamente t~m ,.i,·ido ós chefes 
' de a zona em lutas i·ntestina~. em que 

c a r a da ·e trayam combates rudes IHH descam-
enlrc a: cer..:as. a urJa dos \"argcd ·. as pa os dos tabokiro,, a ca·.-;dlo. a tiros 
praças da .-ItOI"Ôas. Todas a::. a~\'Orts têm de rifle c a ponta rie pajehú afiada . .<e 
dema folhagem c o sol ó atra,·css<J. as t - · 1 f 

Tudo é nmhro-;o: o camitoho 

a •am po,·oaçoes lll( c ezas. saqucan -
copas para depõr no solo uberrtmo lu· ci a·. commenendo 05 matcre. c rimes. 
zentc.;; discos de ouro .. \s plan:ações in e:1diando tudo. 
,·erdejam no, rDçados capinados. :,s ci- ha 0 menor polic:;unento. .\s 
dades aprcse:ltam->e alegres e ruidosa,;, t~pa~ c],. policia ell\·iadas sâ0 recruta-

das cn:re {lL'oore qt·c c:;tão as ·faladas inten·en -
cangaceiragem. E ta e,; . ol•bd, , ju;,tas c .boas elo •· :tpostolo ., ~erta· 
ás \ e7.c,; mais cr'rn(•s do <tU<' o- ba dHl~~ntJO? :\ntonio Belém de F·gueiredo. 
que dizc1n caçar. De rr-t '· mal ranlc annos, f0i n senhor feudal, uma 
pes•!l11311lentc rommandad •~. de bcy ou de pachá do Car .ry. 
zatlo;;, nada podem farer. -ua ordem .mata1·a-se gente, cspai-

Dc<cle o,; tempos colu i~c' aa ·a dt'lfJ\a-se, torturava-se: os seus ~equa-
pital da zona do canga~;u '• cidade ~> rança1·am por vezes os musculos .ri -
Crato. hoje com .!.!.Oi)() habita j s de açoitar de pcia-boi o~ prisio11ciros 

Della s~ irra<lia·vam para todo , dt !/UCrra. Um dia, Antonio Lui?. reun·u 
lã<> os 11101 tmcnto;; . ttlJ\·cr,Í\"1)' e a para mais de quinhentos canga~ciros, 

. flagraçõe • in::u fiada$ pele> ·la mardwu para o C rato. assediou-o. to-
litrcos. mou·<) apó:; luta sangrenta, Jepõz Belém 

De certo tempo p<1ra c-ta part de Figue'rcrb, commetteu tropelias. Por 
I"Oação tomou-lhe a frenle llv QtH: l'àu i·~ten·eiu então a bondade du 
a. criminoso, c ceonJ.J fú~o dr f a oan"'" .... ' l'atlrc? Por que depois elos iactu con-
Foi o )•lazeirv a capital d•> Padre ttmmaclos fez cllc cau'a commum com o 
r0 J..:omão Dapt',ta. 1·encedor? Por (jlle não se interpüz tam-

lia [WUco ten~po fui elln hem ás lutas de Sant",\nna com seus ri-
~.·illa. sendo non11.·ad0 i'ltc·t lu•tt· o vaes em :-rissãa Velha? Por que não 
du Padre. E agora. a -+ tre Outubrn p impccl'u o .<aquc c 0 inccndio de _\uro-
sado. nella 'c 'realizou uma ra? E tudo isso se pasEou na sua zona. 
de chefes politi.:os da zona, na ~ua Yizinhança! 
pelo mencionado patlre. O Cariry ~stá fadado a ser o refugio 

. \ asscmbléa to.·1·c n rollttb drh ·ha-:rlidos do sertão. E' distante, bal-
c:1gano;o de ç,lmio:io puliti' 1 para cl'l ll<' commu~."caçõcs facei;:, fertil, com 
graçamenlo dos ,·hdes e para a ttn1 facics geographico montanhoso a 
rcpre;.sào do ha:1diti.-mn. to11knto de cangac~iro;:. rico, fanatico . 

\ ·inv•s a li .• ta dos qu tendo uma herança historica de lulas 
acta. Xclla an•ltam '1 111 s oi iratrk".rla . .; <' de rebeldias ~e!vagem,com 
cangaceiros. de chd~s p· F•;, , f n um pn1·o ata ... ica e etlmographicamcnte 
mdos ·C n~au.s. por •cl•nt~,j, ., ·1hu: predisposto ao crime. abundando de üe-
nos sertões . nmo .\:lton:o Lll'7. J • p:-ychopathas c vagabu 1rlos. O 
quim de S:t:~t'.\·1·1:t· \ug-tbt • Lima. 'nos . ertõrs do Xorte, sabem-
te que sempre Yi\-, u á ir~ntc d é uma yerdade Í;l:Ol:testarel. 
dciras hordas tio' iac:nn~oso.;, guerra do Paraguay chamo·"' 
do-:<<' entre ,i. Fo; u n ro:u:o ri aos pantanvs do Chaco todas as tropas 
fim htunanitan c .iu ' ria te·~ cl"-p0nivei; da nação orasileira, as guar-
po1·que. sahe-se muito hc11 !U.: I d:ts nac>onaes do. ?\orte foram n~obiliza-
unic0 iim i0i dar a chefia uprt ma das para o polrctamento dos sertoes, lo-
rcg>ão, officialn1c'Jlc. aD l'ddf<.; •· g in fe ta dos pela cangaceiragem. Yol-
Romão. · 'ldo á Capital do Ccar.i os vff'ciae' 

de-;tacados para u C:uiry trou. eram I 
com~igo, cada um. clouo. trrs bahús tle 
madeira repletos de facas tlt• ponta e 
pistolas tomadas it ~~1tte re!Jellada e 
cangaceira. 

Foi uma nr·uad,·ira limpa. ma, rn-
f eLzmcntc nunca mais hott\'t' mura. Os 
Go\·er.:;os têm esqnecicl.o o banditismo 
pelos apoios de un~ Yv!os pingues. 

;\ão é >Ú o .C.'arir.'' o n•onopoL'za<lor 
dJ •hand iti,mo. E,te phenom~"1J social 
alastra-:<e da chapada elo .\oraripe ao \·a,to 
planalto da Borborema e :tu alto sertão 
intercalado entre as serr"=> :la ).lu ti béca 
c da ltinba, na Bahb. 

O Joazciro é propriedade d•l Padre 
Cicero. ).'"a a c ta de q;tc falá mo lt·-st•: 
·• Está conforme ao original. ao qual me 
reporto e dou ié. \"ii:a do ]0.\ZEIRO 
DO PADRE CICERO, em 23 de Ou
tubro d(' H)lt. - O Secreta ri 1, Pcdrn 
Xoguciro''. 

E,.;sc ]0.\ZEIRO DO P.\DRE CICE
RO é carac eri,;tico. :\ntigamente fõra 
] nazciro do C rato. \ di ffcrcnça é graa· 
ele. 

Si. como >e a.ffirma. é um apostolo, 
um ocial'.sla mesmn (é mttit;J politico 
e e:1graçad0 esse soe' alismo). pr r que cn
t"5n ~ançou mão 1:10 principin d sua ad
ministração parochial de mrios ridiculos, 
para {JUrm é culto. como) o· n "Jagre· da 
/lia ria do J oazciro? X ão h a ne~ Ir a sua 
cop:Hticipação nelles e a sua n-4\. fé. O 
Bi:<po do Ceará chamou-o á ordem: a 
córte de Roma processou-o, e f.s me(Ia
Jhas manda<las cunhar por e'l a·nda 
correm os sertões. 

:\s suas questões de terra-; s o conhe
cidi~simas t·o Ceará. e n mod 1 origi::al 
e. confessemos. engraçadiss: de plan
ta r s roçados com todos os 

lhcr o mi!ho com tod 
zcr )grej a com todos 
uc um almanaque ... 

Já se teYe a coragem 
o Cariry é uma zona 
Qual st•rá .a cultura d 
stancia-se rr1a personali 

moria. na~ diabruras c 
dre \"erc!eixa e na !':1 

çüe~ latinas dos prof 
Harbalha. Cr:l1o, Sant 
Quixará e :-Iissão Ve 
,empre fóco de su 
maneira ela dos P 
de caudilhagem am 
ra. ye-;ga c sombria . 
s "::Ji,tros. Bem conheci 
dos salteadvres <'elebre 
a historia: \"iriato. 
fugido; do R·o (]o P 
Flôre::, que de de Q 

lobos <lo \·elhcJ exe 
interior até hoje têm 
gucrrea•::do a autor"~>-la 
pre -e'itá tão fóra da 
Quem é que ignora o 
dos potentado; do 
pos da colonia 11111 

piss"•mo como João 
sen e Grevenburg 
pccial missão de pren 
fama tcrri\'cl lá ch 
morte a casco de ca 

O Cariry é agric 
de sua terra. rico por 
mercial entre os altos 
Parahyba, Pernam 
hia, uma •<;pecie de 
claqnella região do n 
tt• ra .não implic-a 
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a ph~ ,tt,:1u1111a du habiLamc é despn·oc
<ttparla e n gado furte c gordo muge al
rn, aleg-remente alt.:•. E' o oa>'is do de
·nt,., Y<lstkdmn das 'rccas. 

E a rica züna di>1•o.sta pela 'natureza 
a náo 6L,firrr das crises cltmaticas pc
riodlcao c das aperturas do sertiio, ck
va->c ~:m chapada da serra dos 1Jous 1 r
mãos, no Piauhy. ao Exú. cm Pernam
buco: Jc Jardim a }lissão 1\ova, dahi a 
Sant'.\nna do Cariry. a Brejinho, a (;ua
riba,;, ao Brejo Sccco, no Ceará: acha
,·a-se em alie, abeirando a chapada, de 
Non l(oma a ~fissão Velha, inf\ecti••
tlu par a o ?\o r te e:1 trc a serra elo Qui
cu·l ·á c o. de S. Pedro at~ o Quixará. 

O Yal!c de C a ri ry é conhecido por ua 
riqu~za e celebre por ::ua historia. Lá é 
qu<' se deram os pronunciamentos rcl·o-
1ucionarlo · de caudil h o~ ineptos como 
Fi1guciras c riato ::\Iadcir:t. lá 6 que 
Tristào Gonçah-cs de .\lcncar .'\raripc. 
chc Eando os .exerci tos da Rcpublica 
ma!lograda do Equador, guarrlara as 
sua, mclhorrs resen-as de homrns. E por 
r•'a hcra:1<;a hlstorica de gt!errilhas c 
n hchlias, guardada nos 11. os e tradições 
do poYo. é o Cariry, além da mna mais I 
rica do Ceará, a zona do cangaço. isto é. 
a 7•ma onde abundam c Jll•llulam os 
haatFJLJs c os cangaceiros . Yivendo da 
pr;,rica dos maiores desati:JOs. 

':tcrnamc:>te têm yj,·ido ôs chefes 
;I - a 7.ona em lutas intestina,:, em que 
·r traYam combates rudes n0s descam-
pa~os dos taLolciros, a ca\'allo, a tiros 
de rifle c a ponta de pajehú afiada. H 

;!!, ~am po1·oações indefezas, saqucan
Ó• ~"'· commettendo os mat0res crimes, 
inrt"1diando tudo. 

·io h;~ o menor policí'amwto. As 
~r ;•n> dt• policia. elll·iadas ~ão -recruta-

elas entre dcmentu~ prnre, qre o, L, 
cangacciragem. E tae:5 soltlaJo, pratica·n 
ás Yrr.e,; mais (Times do qu,· o.; ha·~tlidu 

qur dizem caçar. De rc,l.•. mal pagt -. 
pcss•mamentc comm:tl!tladn~, cksm •ral:·l 
zados, 11acla pockm fan·r. 

De,;dc o> tempos colo ;ac~ na na ,·a· 
pita! da zona do canga(o ;. cidaclc tiO 

Cralo. hoje com :!2.000 habitant.;,;, 
Dclla se irrarlia·vam para todo " ~er· 

tão os mo1·imento:; sub\·crsi1·os c as c•m· 
. flagrações in. u fiada- pciL'S <:ht! ct Jlt>
littcos. 

De certo trmpo p;ua c5ta parte uma ll•·· 
Yoação tomou-lhe a f re1lle llJ acoutar 
a criminoso;; c ct1mo fó~o tlr fanatismo. 
Foi o }1azcirLJ a capital do Padre Cil"
r0 Iolomão Uapt',ta. 

lia pouco tempo fui c\la c]c,-a,]a a 
vi'l !a, sendo no111catlo inten:IL l' te o ciu· 
du Padre. E agora. a ~ üc Outubro P:I'· 
sacio, nclla ,e 'realizou uma as:>emhlra 
de dtdes políticos da zona, presidida 
pelo mcm:ionado padre. 

. \ asscmbléa t~1·e o rc1tulo dourado e 
e:1ganoso de c,,ml.:io pulitico para o C'1'" 

graçamento dos chdt•s c para a ~c,· ra 
repressão tio ha:~diti .• mo. 

\'imns a Ji.,ta dos qu,• as;ignaram :t I 
acta. Xella a·n•ltam nomes ele chtlft•, I'. I 
cangaceiros. de chefes pnlit\·o, fan1i 
mdo.; ·C n:aus. por 'c;cmai> ctmh~ct•k~> 
no' sertões. como .\:lt'lnio Lu•7, Joa. 
(]uim de Sant'.\n:1a. \ugust 1 Lima. g 
te que sempre vi1·cu á ircntc ck n~r 
dLiras honla5 de bcinoroso-;. tl~g'adi 
do-se entre ,-i. Foi um rowlo dourach> •) 
fim humanitariJ;l e justo da ll'U•;,ião. T~to, 
pO!"que. sabe-se muito bem que 
u•Jico iim foi dar a chefia ~uprrma 
região, officialmc;tte, ao Padre C.: 
Romão. 

Ora. onde e;tão a;; ·faladas inten·en
Çil~, ju;tas c ·boa,; do ··aposto lo., ~ert;J.

!JL·jo? :\ntonio Belém de F'<gueircdo. 
uurante annos, fni n senhot· feudal, nma 
e,p~cic dt> bcy ou de pachá do Car:ry. 
\ ' ,ua ordem .matal'a -se g·entc, cspal

dtiral·a-se, torturava-se: us >eus ~equa 
;cs cança1·am por yezes os nll!sculos .ri
i 1s de açoitar de pcia-boi o~ prisioneiros 
dr guerra. Um dia, Antonio Lui?. reun'u 
para mais de quinhentos cangaceiros, 
marchou para o Crato, assediou-o. to
mou-o apÓ$ luta sangrenta, depôz Belém 
de Figne;.rccb, commetteu trop<:lias. Por 
que náu intcrniu então a bondade du 
Padre? Por que depois elos factoo, con
'Ulllm;:ttlos fez cllc cau~a commum com n 
l'encedor? Por que não ;e interpüz tam
hem ás lutas de Sanf ,\nna com seus ri
Yacs em ::\.fissão V e lha? Por que não 
imped'u o ~aque c o inccndio de .\uro· 
ra? E tudo isso se pas5ou na sua zona. 
na sua. Yizinhança! 

O Cariry ~:stá fadado a ser o refugio 
dos -ba:1didos do sertão. E' distante, bal
do de commu~.'cações facei>, fcrtil, om 
nm facics gcographico montanhoso a 
conknto ele cangac::iro~. rico, ·fanatico. 
tendo uma herança historica de lutas 
iratric'.das e de rebeldias se\·agem, com 
um poi·-o ata1·ÍI:a e ethnographicamcnte 
predisposto ao crime. abunrlanclo de de· 
gennados, psychopathas c yagabundos. O 
b;ntditismo 11os sertões do Xortc, sabem
n-o todos, é uma Yerdade Í;1C01~testa1·el. 
Quando a guerra do Paraguay chamo·,, 
aos pantanos do Chaco todas as tropas 
c!' 'POllÍYeis da nação hrasileira, as guar
~las 11acionaes <lo Xorte for.1m mobiliza· 
das para o policiamento dos sertões, lo
go infe tados pela cangacciragcm. \'ol
•ando á Capital elo Ceará os uff'ciae' 

de~tacados para o Cariry trnnxcra:nl 
com!'igo, ca1la um. rlntt.'. Ires hahu, 1lc 
madeira repletos d~ facas (i· ponta e 
pistola. tomadas {t g~11te rrtl!'llada e 
cangaceira. 

Foi uma Yer·tladcira limpa, mas l!l· 

felizmente nunca mais honv<' outra. Os 
Go1·cn::os 1êm esqnecicl.o l' banditismo 
pelos apoios de 11n~ Yu'O pingnes. 

:\'ão é ,!) o ·Carir~' o n•otwpoLzatior 
d ~ handiti,mo. E~ te phenom.::u sorial 
ala,tra-se da chapada do \·raripr ao \·astu 
plaaalto da Borborema c J.u alto sertão 
intercalado entre as ~err._, da ::\lur4béca 
c da ltiuba. 11a llah~a. 

O J oazeiro é propriedade tl•l Padre 
Cícero. )[a acta ck qac fai:1111os Ji·-sc-: 
··Está conforme ao üriginal, au <tua! me 
reporto c ·rlou ·Íé. \-illa do )0.\ZEIRO 
DO PADl{·E CICERO, em 23 de Ou
tubro de J()Il. - O SecretariJ, Pi!drn 
Xogucira''. 1 

Esse }0.\ZEIRO DO P.\DRE CICE
RO é caractcristico. .'\ntigamt'ntc fóra 
] nazciro do C rato. \ di fferença é gra:1· 
de. 

Si, como <e a.ffirma. é ttm apostolo. 
um sociar.sta mesmo (é m~1itD político 
c engraçado cs;e soc'alismo). pc.r que en
tão ~ançou mão 1:10 principin d sua ad
ministração parochial de mrios ricliculos, 
para {juem é culto. como O:' n ·lagres da 1 
f1I aria elo ] oa;o:ciro? Xão h a nr.lpr a sua 
c:opnrticipação nelles •e a sua n · fé. O 
Bio:po -do Ceará chamou-o á ordem: a 
côrtc de Roma processou-o, " s meda
lhas manda.Ua cunhar por r'l a'·nda 
correm o:; sertões. 

:\s suas questões de terra' ;. o conhe
cidissimas ('O Ceará. e o motl,, nrigi•;al 
e. confessemos, cngraçadiss:m de plan
ta r os roça dos com todos o; 

lher o milho com todos os Pedras, ·fa
ZI'r igreja com todos os Jo;és, é digno 
de um almanaque ... 

J;i sr teve a coragem de ~ffirmar que 
o Cariry é nma zona de gr:l!i<.le cultu.ra. 
Qual será a cultura do Cariry? Con~nb
slancia-se n1a pcrsonalida·de instruidiss:t.
ma, para o seu tempo, do Dr. ~!acedo, 

um celebre Dr. ·::\1aceclo ele remota mc
moria. 11:1:; diabruras e:;piritu'(),as do Pa
dre Verdeixa e na sapienciJ. das declina· 
ções latinas dos professores pt•hl'cos de 
Rarbalha, Cra1o. Sant' Anna do Cari.ry, 
Quixará e ::\lissão Velha? O Cariry foi 
~empre fóco de suble\'ações u~atu tas á 
maneira da dos Pin6st·as, de ohalaia-clas, 
de caudilhagem ame:;quinhadil, guerrilhei
ra. Ye~ga c sombria. manchada de crimes 
sbi,tros. Bem conhecidos são os .nomes 
dos saltead-ores celebres que lhe illustram 
a historia: Viriato. Viriolino c outros 
fllgidos do R'o do Peixe c rio Pajehú de 
Flôre~. que desde o tempo em que "os 
lobos ·do 1·elho exercito., policiavam o 
inte.rior até hoje têm vivido amontoados, 
guerrea1n•do a autod:lade, qu;! quasi sem
pre e'tá 1ão fóra da lei quanto oe!les. 
Quem é que •ignora <> poder e a fercza 
elos potentados do sertão, si já em tem
pos da colonia nm moço fiJalgo e lim
piss'•mo como João Carlos rle Ocynhau
sen e Grcvenburg trazia do Rein'O a es
pecial missão de prender um delle~. cuja 
fama. terrível lá chegar;~, e escapa~-a (]a 
morte a casco de cava !lo? 

O Cariry é agrícola pela. fert~lidade 
de sua terra, rico por ser .entreposto co:n
mcrcial entre os altos sertõe.; do Piauh:r, 
Parahyha, Pernambuco, Alagôas c Ba
hia. u111a especie de coração do centro 
claquella região do Brasil; mas essa far
tura Jlão implica grande cultll r a, nem 

costumes adoçados pela civililaçào, ~e 
do ,·crcbde que la, com ou !;elll 
ao mar.1-do ode Belém ou rlc Santa Cruz, 
de .\ntonio Luiz ou do Padre C ~ero, c 
bacamarte é o arbitro snpremo; a for.;a. 
a unica lei. l'\ão se poderá dizer que -c 
Padre chefie matulas de facínoras: ma:'t 
cautamcnte ,poBticando, é -incon tcstaYd 
mente o rei e senhor do sertão. Tambe 
não implica o descuido pelo progres,o d• 
sua cidade o seu mo<lo de proceder. São 
t'Ousas que podem existir sem antagonisr 
mos. 

O que é verdade, porém. é que o Cariry 
é a zona do cangaço' e que o Padre Ci· 
ccr0 .nella (]omína por ter fanatizado a 
~ingela gcmte do sertão, por meio de mi
lagres. 

Para defendei-o, soccorrem-se da at• 
firmativa de <JUe os jornahtas que tra• 
tam esse assumpto falam lc1·ianamente, 
sem conhecimento ele causa. E' uma pc· 
cha que -se atira. para o ar c que cahe em 
quem a atirou. 

Porqué é po;siYel, possivei até de ma'.s, 
que um actual jornalista n1il!tantc na 
impren!>a carioca. tenha nascido no. ·or
te, vi ~·ido no sertão, sido Yaqucano rude 
rla. infa.•1cia ~ adolcscencia: te::ha \·aga
d<> ao -sol arde:ltc das seccas pur imper• 
Yios caminho•. rompido carnt>cacs em 
-doidas correr;as. \'arejad'> a~ catingas 
scccas todo coberto de couro. errado pr· 
las varzeas se;n fi.m, encontrado canga• 
ceiros nas estradas ermas _por noite:: ela; 
ras. enluaradas. e at~ com·crsado com o 
proprio Padre Ciccro no arlro da brctnca. 
igreja de ?\os·a Senhora das Dôrcs - a 
milagrosa-'em crrpusculos tristes de Ju· 
nho, quando ~e estiram pela reh·a a; som• 
bras pontudas da . torres c o sol morre, 
amortalhado em purpura. 
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o P1\DRE ~rcERO UOJIÃft BAPTISTA 
O <iR1\Ifj)E 1lPOSTOLO 'POS SERTÕES i>O liORTE 

A de5peito da leviandade com que, 
sem .p.erfeito conhecimento de cau
sa, intellectu:aes e· jornalhstas do Rio 
de Janeiro jul:gam homerus e coisas, 
d'()S n ossos set·tõe&, do verdadeiro c 
immenso Brazii interior, o J.}adre C!
cero Romão Baptista é já hoje conh~
cido como "o grande ll{Postolo dos 
sertões do norte". 

E' um no•me que stltrge de quan
do em quando, a pro.posito de acon
teclmentos os mais im,portantes da 
vida nacional , exercendo s ~m·pre <1 
sua acção bencfica, ond·e não chega 
a autoridade de g·ovetnos estadoaes 
organizados sem a col.laboraçil.o elo 
po\·o, Bem o conhecimento das suas 
ncc• ssidades. 

Não, raro, alg'Um ,polemista se'l·. 
EI<IUJ.!lJ>to, ou.vlndo falar nn padre Cí

cero, emitte os mais disparatado,; 
<'<>nceitos, que brotam da p~nna, sem 
haver estudado e comprehc-ndido t• 
phenomeno social de que siLo filhos 
taes •personagens, aqui como em todo 
o rruundo c i \'ilizado. 

Atira-se a su.speita facil d e. que o 
padre Cícero seja um aventureiro, 
um espírito sem cultura, que só possa 
viver e destacar-se entre pov·os ign-:>
ranles. 

Nin,gu <' m conhece o theatro dos 
acontecimentos, ninguem conhece o 
homem, '() sa.cerdote, o apostolo a sua 
obr&. religiosa e social, a sua pro,pr!a 
acção ecooomi.ca de •progresso e bem 
esta~ l;lara uma. vast h~ima região 
b_:azüetra e uma num cros:J. P.opula-
çao. • 

J!:ntanto, ClJmpre f ;::c r um apa
nhado .rapido d·a vida <J.o •padre Cic·,. 
ro, para s a ber-se ,co.mo é injusto o 
julgame.nto dos nossos críticos e so
ciúlogos baratos. 

O padre Cicero nasceu no Crato 
cabeça de um ce: / ,re ! .. <unicipio ce a~ 
rense, conheddo po~ "sertão do Ca
riri", a 24 de março d·e 18 44. E' filho 
legit!n.o d.e Joaqu im Romão Baptista 
e D. Joaquina Vicencia Romana o 
primeiro_ fallecido., e a scg:unda, que 
amda v1ve, em com.panhia do filho 
desvelado e carinhoso. 

. O Crato é, desde os temmos colo
nlaes, um fóco de cull•ura a meio dos 
l!lertões do norte. ' 

Ahi começou o futmro sace.rdote os 
se~·s p,rimeiros estudos, sob a dir•"
cçao do padr-e João Marrocos Telles 
,Professor publico e homem intelli~en: 
te, que conhecia e ensinava o I;t!m 
pelo methodo antigo, que infelizmen
te desap,p.areceu, ao ser substituído 
,por outro melhor. O latim era todo 
um curso de hu manid•ades onde des
pertaram as voca<:õ~s dos ~orn-es mais 
lllustres ele E\Stadistas e escriptores. 

Co~n esse c_urso, Cícero Ho.mão, ji 
orphao de !.>al, á. custa de sacrifícios 
parllu para Cajazeiros, na Parahybd.: 
onde o benemerito .padre Rol!m man
tcvl•, d'..lrunte muito tcn~r1o, 0 ruai~ cc· 
lebre colle~io do norte do Brazil. 
~M. E'ntre outros condisci·pulos, 

m.a1s tarde 11lustres, o moço estudan
te teve como coiJ.ega Sua Emminenc'a 
'Ü ca.rd·eal D. JMquim Arcoverde que 
rortanto, Cc·nhcce bem o padre Cícero 
R<?m5..o,hando n occasião como o 
pnme1ro dos se. coll egas. 
Ape~ar, da sua condição pauperri

ma, fot somente de•po-is de sentir bem 
toda a ~ua vocação. religiosa, já.mais 
de~menti.da, que o JOven Cícero Ro
n~ao r~:solvcu passar â. Fortaleza ca
pital de sua ,provincia natal m'atri
culando-se no r espectivo s~minario, 

•Foi .o -começo do apostolado do .pa
dre Cícero, -cuja fama se estendeu logo 
por muito longe em derre·dor, ganha.n
do, finalmente, todos os sertões, desde 
a iBahia até o :Ma.ranhão. 

{;o.mo succede semp<re com taes i.n
di\·idualidades, -collocadas em [rente 
do po\·o, começou-se logo depois a di
zer que o padre Cícero <tinha ''o dom 
da ubiqui·oa.de para .multlplicar-se e 
attendel' a todo o mu.ndo" . 

"O padre Cícero era um novo padre 
I · . ina, de ·grata e saudosa memo
rla; era outro Antonio Vieira, lmissio
nando na serra do IbiaJpaba; era a .re
enca·rnação do .padre Pinto, o "Ama
na.jára" resus<·i ta do. " 

Qual a sciencia, qual a critica fria 
de philosophos, ou o ~splrito facil de 
folhetinistas. C!UC possam contesta\' a 
verdade funt1umcntal dessas impres• 
sões populares espontaneas, sinceras, 
indom.a v eis ? 

.. 

O padre Clcero Romão Baptlstá 
Outro é o homem, mas igual é o 

apostolado; diversa ê a fôrma, mas 
semelhante é a essenc!a. 

O que o povo vê e sente é a ·resur-' 
reiçã.o moral dos seus antigos prote
ctorts e amigos, sur;!in-Uo como por 
um encanto nos sertões brazileiros, 
eternamt'nte desamparados do gover
no. da religião e .da justiça. 

Grande e <:xtraord!nario é aquelle 
que re~omu o rdldo fio d<'l'<Se amor 
apostollco lncompara~·el. Grande e 
formldav~:l é tam])em a musa humana 
que vibra â. palavra do 2 postolo. 

O padre Clcero sentia-se cada vez 
mais arrastado para a zona do Ca
riri, onde nascera, e para onde o cha
mavam família, parentes e amigos. 

Para a hJ... foi elle t ahi f.ez ponto, 
como capelão do Joazeiro, cerca (ie 
tres leguas do Crato, continuandü, 
entretanto, a irradiar-se por toda . 
parte o se·u apostolado. 

Jo()azeiro, que não se deve confun
dir com a cidade hahiana do me.;,mo 

Aproveitando a mesma viágem, 
mencionado bispo de Fortaleza 1na 
gurou tambem o seminario do Crat 
qu~ o padr.e Cícero acabava Igual 
m e nte de construi.r e que devia pre 
star, como tem prestado, os mais r ele 
vantes serviços á educação da mocl 
dade sertaneja. 

As duas .festas inauguraes ficara 
legendarias na redondeza, pelo In 
comparavel brilho que ti\·eram, aba 
!ando formidaveis massas humana 
dos centros mais longínquos. 

O an:igo siti.o de Jo=e-iro, mesqu! 
nha al-deia, quando ahi appareceu 
padre Cicero, converteu-se em um 
verdade!.ra cidade de fac~·o, embor 
tl.-tlha apenas os fóros de povoação 
Um Te<'~nseame-nto !ej,tQ ~m 1908 d u 
lhe perto de 20 m!! almas, podend 
dizer-se que nenhuma cidade dos ser 
t.i'k's se lhe equipara, pelo contrarl 
a. todas supplanta e a:té a muitas capi 
taes do Brazil. 

As suoo festa·s rei i glosas adquire 
todo esplendor das solemnidades ca 
tholicas. O .padre Ciccro conwgu! 
sempre celebra'!' em Joazeiro, de mo-d 
completo, o que é rruro, os actos d 
semana santa, deixadldo de fazel-o 
apenas depoi•s de embruraços creado 
pelo bispo da d·iocese. 

Da mesma ventura não se gaba 
grandes cidades do Braz!!. 

O povo catholico elos sertÕE'S ee 
cunda os es-forços do seu grande cate 
chiza:dor e a•postolo. 

D'ahi, aquelle como outros milagres 
inexplicaveis pelos que desconheceo 
a acção ào padre Cicero, as suas vir
tudes. o seu merecimento intellecuai 
attestado por tantos homens d& valor, 
a. que lâ. temos feito referencia, cum
pr·indo acc•r cscentar o nome do Dr. 
Felicio àos Sa'lltos, justamente ·repu
tado como o de um scienti-sta. 

O p.adre Cicero esteve em Roma, 
longo tempo, para responder a:o cele
bre pTO;!eSS'O de milagre de Maria de 
Araujo, sendo muito bem acolhido pe
lo papa. 

Acompanhando-o, estiveram tam-
bem em Roma mui·tos s2-rtanejos. 

O padre· Cícero é um hom em muito 
Lntellige!l t e e illust·nudo, falando e co· 
nh ecen-io algum·as li:nguas. Nada tem 
de fan :~dco, como se allega sem maior 
exame. 

Quando .esteve nesta capital , ha 
cerca de dois annos, os catholicos e a 
colonia nortista, tendo â. sua frente 
homens com·o o já mencionado Dr. 
Felicio dos Santos e o desembargad'()r 
LinJa Drummond, o receLeram co.m 
festividades e provas de a 'to apreço. 

Ne!Ssa occasiã.o · procurou o padre 
Cícero visitar aqui fabricas, estudar 
os progressos da lavoura e varias ln
dustrias. voltando para. o sertão car
regado de instrumentos agrar!-os -e 86-
m .. ntes, para distribuir com as classes 
trabalhadoras da Immensa região 
onde é adorado. 

Assim, accreseentava mais titulos á 
benemereneia p·opula.r de que jâ. go
z.tva, pelo grande numero de obras 
l•ias que tinha proporcionado â.s po
pulac;ões flageladas pelas seccas, con
;;truindo açudes e ·outros m.elhora
men tos, sem oonta. 

Qucria dar-lhes meios aperfeiçoa
dos de cultivar a terr a, produzindo 
do m<.lhor mod·o nas antigas indus
trias Iocaes. 

Igeoju de l'lossa Seuhol'a das Dures, etliflcatla pelo paJ1·e Cicer0, em Joazeiro do Cratu (Ceara) 
€TI). 1866, recebendo as ord ens de pres- nom·e, na di\'iza de Fcrnambuco, á. 
byteru e1n ~u l!e novemuro de 1~70. n'largem do S. l!'rancisco, Joazeiro 

No seminario, teve cumo <.: on{.liSci- cear·e nsc, portanto, e·ra apenas a séde 
pulo o historiador CapisLrano de da. igr.eja de Nossa SE-nhora do Am
Aureu, outra testemunha eminente do paro, cujo patr·imoni~ se C·Ompunha !!e 
\alor mora l e intellectual do padre terras cedidas, para esse fim, pelo bri-
Cicero · " · ~o Bez ·c11 [oni i~ '"' "-- ~-- .o•-----·----~---~.1-lil.I:I.!..I:.IJ,;JJ.-J.J. 

Póde ccnsiJerar-se o padre C!-cero 
como um verdadeiro socialista càtho
lico em acção. 

Quando se deram os factos de Ca
nudos, o digno sacerdote teria ido en
tender-se · m o fam ü úOtru;.run•w:a..-



-~-s~,-n-l~~p~•~r~r=o~~c~o~n~e~c~n~l~.~n~t~o~~d~e~c~a~u--T~r=e~l"'~lc~·e~r~o~.~c~u~j~a-f~a~m~a~s~e~~e~s7~~n~d~e~u~~:g~oT~m~e~~onado b~po de ~r~ln~i~au
><a, int..tlectuacs e jornalistas do Hio por muito longe em de.rrcuo1·, ganhan- gurou tambem o suninario do Crato, 
de Janeiro jul:gam homens e coisas, do, finalmente, todos os sertões, desde que o padr.e Cícero acabava lgual
lh.>s no~;.~os sertüeE>, do verdadeiro c a Bahia até o Maru,nhão. mente- de construir e que de\·ia pre
immenso Brazil interior, o 1 lre C!- .Como succede sempre com taes in- star, como tem prestado, os mais rele
l'Pro Homão Baptista (! jâ. hojt •h~- dividu::Llida.des, collocauas em frente vantes serviç:os â. educação da mocl-
t:ido como "o grande a.!JOstolo ú do povo, começou-se loge> depois a di- da de sertaneja.. 
sertões do norte". ZPr que 0 padre Cicere> tinha "o dom As duas festas inauguraes fic.aram 

E' um nome que s!l:rge de quan- ..t ubiqui<Iadc para .multivticar-se e 
do e:m quando, a pro.posito de acon- attcnder a todo o mu.ndo" . legendarias na redond0-za, pelo in
teeimentos os mais im,portantes da •· O padre Cicero era um novo padre comparavel brilhe> que tiveram, a!Ja
\'ida. nacional, exercendo sunpre a H· i na, .de grata e saudosa memo- !ando formidaveis massas humanas 
sua acc;ão bencfica, onde não chega ria; era outro Antonio VIeira, •missio- dos centros mais longinquos. 
a a.u toridade de g-ovetnos e!'tadoaes nando na serra. do Ibia•pai.Ja; era a r e- O an:igo sitLe> de Joaz.l'iro, mesqul
organizados sem a co!.!aborac;ão do encarnação do .padre Pinto, o "Ama- nha aiG.€ia, quando ahi ajJpareceu o 
flu\'O, ~i"m o conhecimento das sua~ najára" resusdtado." padre Cicere>, converteu-se em uma 
ncr• ssidades. Qual a sciencia, qual a critica fria vcrdadeü·a cidade de fae~o. embora 

Não, raro, alg'Um tPOiemlst1l se'l, de philosophu~, e>u o espirito facil de tlc<~1ha apenas os fóros de povnaçào. 
''"Uill!Jto, nu1·inuo falar no 'Htdre <'i- fn!hPtinisla". Qll!' pn•sr.m C'n.nte~tar a 'Cm TcC'enseam€'·nto fdto Prn 1\IOS dt u -

• cro; cmitte os mais disparatadus verdade funtlamental dessas impres- lhe p~rto d.; ~U mi! alma.;, púdendo 
<'l>neeitos, que brotam da PL·nna, sem sões populares espontaneas, sinceras, dir.e<~·-se que nenhuma cidade dos st•r-
haver estudado e compreh0ndido l• indom.aveis ? t.i')c,s se lhe equipara, pelo contrari-o 
phenomene> social de que sã.o filhus a. todas supplanta e a:té a muitas capi-
tacs •persona.g en9, aqui como em todo taes do BraúL 
o mundo ci\·ilizado. · ~.. As sun.s festa·s <religiosas adquirem 

Atira-se a su.speita facil d e. que o tado esplendor das solcmnidades ca-
padre Cicere> seja um aventureirv, ~~ tholtcas. O .padra Ciccro conooguiu 
um espirito sem cultura, que só possa ,.. 0111 sempre celebra·r em Joa2lciro, de n1oüo 
viver e destacar-sa entre pov.os ignJ- completo, o que é rruro, os actos da 
ranles. semana santa, deixa,ndo de faz;el-os 

Nin,gu.•m. conhece o theatro dos apenas depoi·s de embruraços cr~ados 
acontecimentos, ningu€m conhece o pelo blspe> da d·iocese. 
homem, o sacerdote, o apostolo, a sua •• Da mesma ventura não se gabam 
obr&. religiosa e social, a sua pro,pr!a grandes cidades do Brazil. 
aC'<;ãe> economica de •pt· ogresso e bem o povo catholico dos sertõM se-
estar para um ::L va~t h~ima. região cunda os esforços co seu grande cate-
b~azileira e uma num c r os:~. P.O p.ula- chi~dor t a•pootolo. 
çao. • 

Entanto, CJJ.mpre f..: ::c r um apa- D'ahi, a.quelle como outros milagres, 
nhado .rapido d·a vida 0.0 •padre Cic·'- inexplicaveis pelos que desconhecem 
ro, para saber-se ,co.mo é injusto 0 a acção ào padra Cioero, as suas vir-
ju.lgame.nto dos nossos criticos e so- tudes, o seu merecimento intellecual 
cic.logos baratos. attestado por tantos hom€'n.s de valor, 

O padre Cicero nasceu no Crato, a que iá temos feito re.fi!rencia, cum-
cabeça de um ce·/ Jre ! .. •unicipio cea- pr·indo acm•csoentar o nome do Dr. 
rense, conhecido po~ "sertão do C a - Fel i cio dos Sa'lltos, justa1nente ·repu-
riri ", a 24 de març:o d.e 18 44. E' filho ta;do como ·O de um scientista. 
legitirr.o de Joaquim Romão Baptista 
e D. Joaquin:L Vicencia Romana o 
primeir~ fallecido, e a s egunda, que 
amda Ytve, em com.panhia do filho 
des\·elado e carinhoso. 

. O Crato é, desde os tem!pos colo 
nlaes, um fóco de culbura a meio dos 
11ertões do norte. ' 

Ahi começou o futJuro sa.ce.rdote os 
seu·s ·P,Timeiros estudos sob a dir·'
eção do padre João M~rrocos Telle~ 
professor publico e homem intelli~en: 
te, que conhecia e ensinava o l;tlm 
pelo methodo a.ntigo, que infelizmen
te desap,p.areceu, ao ser substituidu 
,por outro melhor. O latim era todo 
um cur.so de humanid-ades, onde des
~ertaram as voca<;õt·s dos nomes mais 
!Ilustres de (\Stadistas e escriptores. 

Co:n esse c.urso, Cicero Ho.mão, j!í. 
orphao de pa1, â. custa de sacrificios 
partiu para Caj~>:eiros, na l'arahybd: 
onde o benemertto .padre Rolim man
t\_;v~·. Jurunte muito tt::n!;r'o, v 111 ...1i~ cc 
lebre collegio do norte uo Brazil. 

Ahi, €'ntre outros condisci•pulos 
mais tarde illustres, o moço estudan~ 
te teve como coll.ega Sua Emminenc'a 
-o card·eal D. J01-:quim Arcoverde que 
porta:'lto, c~·nhcce bem o padTe Cícero 
R~ma.o,hando n occasião como o 
pnme1ro dos se. collegas. 

Apesar da sua condição pauperri
ma, foi sómente de•po-is de sentir bem 
toda a sua vocação religiosa, jámais 
de~mentida, Que o joven Cieero Ro
n~ao resolveu passar á Fortaleza, ca
Pital de sua ,provinc ia natal, matri
culando-se no respectivo seminario, 

" . 

" • 

. _;i 

O padre Clcero ~omão Baptlsfá 
Outro é o homem, mas igual é o 

apostolade>; diversa é a fórma, mas 
semelhante é a essenc!a. 

O que o povo vê e sente é a ·resur
reiçã.o moral dos seus antigos prote
ctorts e amigos, surginde> como por 
um encanto nos sertões brazileiros, 
eternamente desamparados do gover
no. da religião e .da justiça. 

Grande e cxtraonllnario é aquelle 
~ 1 t.c rc~otnu <' r· rd!t.ln fio ciP~Fe amor 
apostolico ineomparayel. Grande e 
formidan'l é tamb.em a musa humana 
que vibra á palavra do ::opostolo. 

O padre Cicero sentia-se cada vez 
mais arrastade> para a zona do Ca 
riri, onde nascera, e para onde o cha
masam familia, parentes e amigos. 

Para ahi foi elle e ahi f.ez ponto, 
como capelão do Joa.zeiro, cerca de 
tres li!guas do Crato, continuando, 
entretanto, a irradiar-se por toda -
parte o seu apostolado. 

J<>azeiro, que nã.o se deve confun
dir com a cidade hahiana do me~mo 

O padre Cícero esteve em Roma, 
longo tempo, para responder a·o cele
bre pTO:!esso de milagre de Maria de 
Araujo, sendo muito bem acolhido pe
lo papa. 

Acompanhando-o, estiveram tam-
be.m em Roma muitos &e-rtanejos. 

O padre· Cicero é um homem muito 
Lntellige!lte e illustT·a.do, falando e co
nhecen•Jo, algumas li:nguas. N'a.U::L tem 
.de fan :.Hioo, como se allega sem maior 
exame. 

Quando .esteve nesta capital, ha 
cerca. de dois annos, os catholicos e a 
colonia nortista, tend.o â. sua frente 
homens com·o o já mencionado Dr. 
Felicio dos Santos e o desembargador 
Lima Drummond, o receberam com 
festividades e provas de a'to apreço. 

N'elssa occasiã.o · procurou o padre 
Cicero visitar aqui fabricas, estudar 
os progressos da la\·oura e Yarias in
dustrias, voltando para o sertão car
regado de instrumentos agraMos e :;e
mentes, para distribuir l:Om as classes 
trabalhadoras da immensa região 
onde é adorado. 

Assim, accresc.entava mais titulos â. 
benemeren.<.:ia p·opula.r de que jâ. go
Z..J.\'a, pelo grande numero de obras 
!,ias que tinha proporcionado As po
pula<;ões flageladas .IJelas seccas, con-

1 struindo açudes e outros melhora
m~ntos, sem oonta. 

Queria dar-lhes meios aperfeiçoa
dos de cultivar a terra, produzindo 

.do m(lhor mod·o nas antigas indus
t rias locaes. 

Igt'cja de l'lossa Se11hot·a elas Dures, etlifit:alla pe lo paut'e CiceN, em Joazei ro do Cr a t u (Cearâ.) 
e~ 1866, recebendo as ordens de pres
bytero em ou ue nol'embro d.e 1~70. 

No s eminario, teve cumu t..: unutsci
pulo o historiador Capistrano de 
AI.Jrcu, e>utra t es temunha eminente do 
\alur morai e intallel:tual do padre 
Cic ero. 

'l'er.mLnados os estudos su:perio·res, o 
pr~mE':JrO )J t TI<> UOllentO do jOYen Ea.Cer
UOte foi tornar ao Grato, vi:;ilar a fa
milia (! estuJar m elhor a l'ida dos 
seus .patricios, as SU)l.S necessidades 
moraes, dignas de um amparo directo, 
em summu, tle um largo e effectivo 
a,postolado que existia latente no espi
rito do padre Cicero, muito cedo com
penetrauo dos s·entimentos qu e palpi
tavrum ne> coração dos sertanejos e que 
precisavam de uma ilirecção espiri
tual. 

Obtendo concessão do bispo Dom 
Luiz, o novo sacerdote foi logo fazer 
missão na actual freguczia de Tra
'hyry, perto do Crato, onde tinha a fa
milia e para onde voltou . 

nome, na diviza de Pernambuco, á 
margem do S. Fran<:ísco, .Joazeiro 
cear·e nse, portanto, e·ra apenas a séde 
da igr.eja de Nossa SE-nhora. do Am
paro, cujo patr·im·e>nic. se C·Ompunha ce 
terras cedidas, para esse fim, pelo bri
gadeiro Leandro B ezerra .Monteiro, 
par<:nte de> padre Cicero. 

Póde considerar-se o padre Ci·cero 
como um verdadeiro socialista càtho
lice> em acção. 

Quando se deram os factos de Ca
nudos, o digno sacerdote teria ido en
ten.der-se com o famoso conselheiro, 
resolv~n@ a questão do melhor mo
d·o', se nã_g o pretendessem per::;eguir. 

li'·ez este, da antiga. igreja edificada Não se contam os congraçamentos 
em 18~9. uma nova igreja, "um dos de familia·s sertanejas, pela interven
tempios mais ricos, e~p..tçosos e ma- ç:ão do padre C'kero com o seu pre-
gesto-sos do norte". stigl·o moral. 

E' obj.ecto de admiração como em Não h a muito, Yime>s os seus bons 
tão pouco tempo, de 18í4 : 1 S75, o officios offereciJos ao governo da Pa
padre Cicero conseguiu tã . ingente rahyba, na questão com o Dr. Santa 
trab.alho, a não s~r pela confiança e Cruz, que soHria a oppr,.ssão da oli
enthusiasmo que inspirava e inspira garchia ahi dominante. Não é culpa 
ao s~u P·OVO. d·o padre Cicero que a sua ben.efica 

li'oi o proprio bispo D . Luiz, quem acção, em vez ue aceita, seja hostili
foi p e.s&oalmi!nte Lenzer o mencionaJo zada pelos governos locaes; não é 
templo, r E'aberto aos fieis, que culp·a su·a a opinião errada que se 
acudiam aos milhar.•.s, convertendo o tem da vida dos sertões, do seu povo 
Jo.azeiro em um ponto tradicional de e d'us seus grandes typos representa-
romarias e peregrinações. ti vos. 
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O PADRE ClCKRO ROMÃO BAPTISTA 
\ 

~ V"II I <1 > 
a confirmação do que t emos dito --- Uma r e
giá.o brazile1ra digna de estudo e de admi
ração --- O apostolo dos ser tões faz obra digna 
da civilizaç_ão --- Sej amos brazileiros e justos. 

Mais do qu~ se .POderia suppor, os 
artigos que nesta folha têm sido p u
blicados em defesa dO$ sertões do nor
te o do virtuoso sacerdote qu~ se con
stituiu o seu grand<l apostolo, o ,pa
dre. Cícero Romão Baptista, interes
sam a um grande numero de leitor~s. 
os qua,es todos entendem que deve•mos 
expandir a nossa civilzação, aprovei
tando as energias nacionaes, Ós do
cumentos de sua oopa.cidwde para o 
progresso economico e social, os seus 
homens representativos, em varias ra
mos da actividade. 

A esse numero pertence, incontesta
velmente,' o .padre Cícero Romão Ba
ptista, como temos sobejamente de
monstrado nestes rapidos artigos, bem 
que não façamos m.ais do que re·per
cutir um.a larga e enthusiastica cor
rento ·da o,pinlli.o do verdadeiro Bra
zll, habitado (!e brazileiroa e de es-

la zon.a, dirigicl•a com muito .p.rovel
to pelos ill ustrados sacerdo~es Quin
tino d-e OliYeira .e Fer.rei ra de Mello. 

Em Joazei r o,, surgiu ultimamente 
o "Rebat-e '', r-edigido com profilcien
cia pelo com,petente !Padr·e Joaquim 
de Alencar Peixoto, sacerdote de 
adiantado cultivo espirituaL 

José Pio Rodrigues e outros rapa
zes estÜdiosos, em Bar<balha.,publicam 
a "União" e o "Cetama'', >dois bellos 
porta-Yozes da opinião ,p>Ublka. Ali, 
além des·ses orgãos da imprensa,man
têm-se, ha mais d·e vinte annos, uma 
excellen te agremiação li teraria -
"Gabinete de leitu.ra" - que m•ultos 
e bons s-ervi.ços tem prestado â. moci
dade estudiosa daquella cidade. 

Como, se vê, aqu·ella zona fert!l
l i~sim.a., a,pesar de afastada quatro
centos e tantos kilo·metros ele Forta
leza, ha ava.nçado galhardam-ente em 
todos os departam-e.ntos do •progresso. 
Para to•rnal -a. prospera e feliz, apt;t 
a zombar m·esmo das tradi~ionaes 
seccas do Cea.rá, necessario mais não 
é do que dotal-a de mei·o.s de trans-. 
port-e que a liguem com o.s grandes 

trangeiros que a elle se ada:ptam COI"' '~-----====;;;;;:::===::...----J 
amor. r 

centr os do •Paiz." 

Não ê denegrindo o que é nosso que 
hav-emos de crescer na opinião do 
mundo civil>izado. Não é imitando ce
gamente a moda européa, as suas cor
rentes anarchistas e perturbadoras da 
ordem social, que havemos de ser uma 
nação digna deste n0me. 

Por que ha.v<Jmos de censurar aos 
brazileiros aquillo que constitu·e glo
ria das nações ma1s cultas? 

Por flUe havemos de negar ·e es
curecer <> desenvolvimento social e 
material da zona serta:neja do Cariry, 
quando isto é docum.ento de pro.gr-es
so em todas as cidades mode r nas? 

Por ,que a formação su.hita de uma 
cidade nos enthusiasma, sob o nome 
de Chicago, nos Estados Unidos, ou de 
Bello Horizonte, no nosso EstaJdo da 
.Minas, e não nos ha de enthusiasmar 
sob o ' nome de Joaz-eiro, na região 
cear.ense do Oariry? 

Por que? Somente porque o J oazei
ro o.bedece ao ardor apoetolico do be
n~m~rito padre Cícero Baptista? 

Não é facil de comprehender seme
lha,nte logica. 

Do resto, quando quem escrevo esta. 
de espírito desprevenido, quan{!o é 
imparci-al e Jogico, soherente, !sento 
de baixas preoccupaçõcs, o que se vê 
é a admiração espontanea pela zona 
brazileira do Cariry. 

E' o q,ue se prova mais uma v-ez 
com o:s seg.uintes trechos de um arti 
go p!Ubl!cado no Almanach Gar ni-e:r 
para o co.rren.te anno de 191 2. 

Leiamos desse artigo apenas nJguns 
trechos e vejamos Sd elle confirma 
ou não tudo quanto so.bre o aS:s'lhn 
.Pto temos affirmado ·em nossas colu
mnas, a .proposito do illustre sacerdo
te, alvejado pela critca leviana dos 
philosophos baratos. 

Eis os trechos que copiá:mos do Al
manach Garnier; 

"Demos agora, para t-eT1ITl.inar , um 
rop\do gol.pe d-e vista eobre o.. estado 
soo\al e moral daquetla ter\ll\ss1ma 
ZOJl,a. Conta a cidade d<O Crato com 
wna popoultu;iio AUJ~rior a 30.000 ha
bltan>tes, que jâ vão ado·pta,ndo ali 
os eostu·mes bem ed,ucad.oo d.as gran 
des cidades.. Ali, como na vizinha ci
dade de Barbalha, -e 'll•a povoação 
!lo Joazelro, jâ se goza de um certo 
cOniV!vio social, moldado nos m.elho
rN! centros civilizadoE<. 

O ou.lÜvo intell>eocLual e moral, ali, 
como nas citada-'9 localidades vizi
nhas. vai-.se accentua.ndo dia a dia, 
num iJel!.o avanço no ca:miruho do des
bravamento e:;;piritu.al, d•e que mui
to n1ecessitam as populações sertane
jas. Ha no Crato um exceJ1e,nte col
legio d-e lnstr>ucção secund•a.ria e pro
fissional para moças, provido d.e •pro
fe!I.Sores com.petentes. Igualmente, 
mantem-se ali u.n1 outro, CQm multo 
aproveitamento, para o preparo de 
rapazes n-o curso de letras, servido de 
p.rcwectos professores, que adaptam 
no mesmo o programma de ensino 
do Gymnasio Nacional. 

Al:ém destes estabelecimentos de 
ed•uc.ação para os dois 11ex<>s, .por ve
ZEIS, se hão organizaa<> a.li varias 
agremia<;.>Ues litetranias, >eomo sejam 
os c\ub<s José de Al-encar e Homeiros 
do Porvir, e depois, a bibliotheca .po~ 
rmlar, instalados sotb os melhores au
spícios, ,protnettendo long..t e pro\ ei
to~õa estallilidade, e qne, in,felizmente, 
se tem desarr.>a.recido fiU:glacemente, 
por lamenta\'eis divergencias entre 
se.us associados. 

A imprensa rep•resC'nta-se ali com 
dois !Jellos ,peri>Odicos - o "Correio 
<lo Cariry" - redigi-d.o com saber e 
habilidade pelo comperente ALves de 
Figueiredo que, a.pC'sar de s·ua labo
riosa profissão de pharmaceutico ,re
serva alg-umas horas paro. as lides diJ 
espírito, e tam1bem p-elo Dr. Hermi
nio Botelho, que dis.;)õe d·e um lal'2"0 
preparo intellc-cru:~.l; e "A Cnuz" o':;-
gão .(los inn•umoeros catholiocos daQuel-

-·· 



ração--- O apostolo dos sertões faz obra digna, 
da civilização--- Sejamos brazileiros e justos. 

Mais do qu., poderia suppor, os 
artigos que nesta 1 i1a têm sido pu
blicados em defesa du . ertões do nor
re o do virtuoso sacerdote que se con
stituiu o seu grande apostolo, o tPa
drc' Cícero Romüo Ha]Jtista, interes
sam a um grande numero de le·itori!s, 
os qua-es todos entendem que devemos 
expandir a nossa <:ivilzaçã.o, aprovi!i
tando as eni!rgias nacionaes, Ó~ do
cumentos de sua capadda.de para o 
progresso economico e social, os seus 
homens representa.Uvos, em varios ra
mos da actividadi!. 

A esse numero pertence, incontesta
velm ente,' o .padre Cícero Romão Ba
ptista, como temos sobejamente -de
monstrado nestes rapidos artigos, bem 
que não faça.mos mais do que re·per
cutir urna larga e enthusiastlca cor
rent-e de o,pin1i1o do ve.rdadeiro Bra
zll, habitado ·de brazileiros e de es-

la zona, dirigidta com muito ·Jlll"OVel
to pelos ill ustrados sacerdotes Quin
tino de OliYeira e Ferreira de Mello. 

Em Joazeir01, surgiu ultimamente 
o "Rebat-e'', r-edigido com profÍ!Cien
cia pelo competente ,padre Joaquim 
de Alencar Peixoto, sacerdote de 
adiantado c-ultivo espirituaL 

Josê Pio R aà rigues e outros rapa
zes estÜdiosos, em Baiibalha,publicam 
a "União" e o "Cetama"', •dois be-llos 
porta-vozes da opinião !p•ublüca. Ali, 
além des-ses orgãos da irnp<rensa,man
tê•n-se, ha mais d-e vinte annos, uma 
excellente agremiação !iteraria -
"Gabinete de Jeitu.na" - que muitos 
e bons servi-ços tem prestado â moci
dade estudiose. daquella cidade. 

Coma. se vê, aqu-ella zona fertll
liDsima, a,pesa.r de afastada quatro
centos e tantos kilo-metros de Forta
leza, ha avançado galhardamente em 
todos os departam-e.ntos do •p•rogresso. 
Para to·rnal-a prospera e feliz, apt<t 
a zombar mesmo das tradi~lonaes 
seccas do Cea.rá, necessario mais não 
é do que dotal-a de mei•os de trans-. 
porte qu-e a lig-uem com o.s grandes 

trangeiros que a elie se adwptam cor, ( .. J 
amor. t 

c€ntros do •Paiz." 

Não é deni!grindo o que é nosso que 
hav-emos de <:rcscer na opinião do 
mundo <:ivil>izado. Não é imitando ce
gamente a moda européa, as suas <:or
r-entes anarchistas " perturbadoras da 
ordem. soda!, que havemos de ser uma 
nação digna deste nome. 

Por que havvmos de censurar aos 
brazileiros aquillo que constitue glo
ria das nações mais cultas? 

Por que havemos de neg.ar -e .es
curecer o desenvolvim<mto social e 
material da zona sertaneja do Cariry, 
quando isto é docum-ento de pro.gres
so em todas as cidades modernas? 

Por .que a formação subita de uma 
cidade nos enthusiasma, sob o nome 
de Chicago, nos Estados Unidos, ou de 
Bello Horizonte, no nosso Estado de 
Minas, e não nos ha de enthu.siasmar 
sob o ' nome de Joaz-eiro, na região 
cearense do Oariry? 

Por que? Somente porque o Joazei
ro o.bed€<:e ao ardor apostolico do be
n~mi!rito padre Cioero Baptista? 

Não é facil de comprehend-er seme
llla,nte logica. 

Do r esto, quando quem escreva estâ. 
de espirit~ desprevenido, quando ê 
impardal e logico, soherente, lsi!nto 
de baixas preoccupações, o que se vê 
ê a admiração espontanea pela zona 
brazileira do Cariry. 

E' o q.ue se pr~va mais uma vez 
com os seguintes trechos de um arti
go piubllcado no Almanach Garni-e:r 
para o co.rren.te anno de 1912. 

Leiamos desse artigo apenas alguns 
trechos e vejamos se elle confirma 
ou não tudo quanto so.br€ o aE'sum
,pto temos affirmado ·em nossas <:olu
m·nas, a .proposito do illustre sacerdo
te, alvejado pela <:ritca leviana dos 
phllosophos baratos. 

Eis os trechos que copiâmo!! do A~

manach Garnier: 

"Demos a,gora, para t-er.minar, um 
nap!do gol.pe de vista eobre a. estado 
social e moral daque~l.a fe.rtilissima 
zona. Conta a cidade d-o Crato com 
u.ma popou!açíí.o superior a 30.000 ha
bltan•t-es, que jâ. vão ado•ptu,ndQ,_ ali 
os costumes bem ed1uc.ad.oo d.as gràn
lles cidades.. Ali, como na vizinha ci
dade de Barbalha, -e -n.a povoação 
do Joazelro, já. se goza de um certo 
con!Vivio social, moldado nos meiho
rN! centros civilizado~. 

O culfivo intell<ectual e moral, ali, 
como nas citadas localidad.es vizi
nhas, vai-se ac.centua.ndo dia a dia, 
num ueJI.o avanço no camiruho do des
bravamento e&piritlual, d•e que mui
to n1ecessitam as populações sertane
jas. Ha no Cr.ato um exceiLente col
legLo de !nsti'Iucçã.o secmnd•aria e pro
fissionul p.ara moças, provido d.e •PI'O
fessores competentes. Igualmente, 
mantem-se ali u.m outl'<O, com muito 
aproveitamento, para o preparo de 
rapazes no <:uroo de letras, ser'Vido de 
pn:wectos professores, qu-e adoptam 
no mesmo o p.rogramma de -ensino 
do Gymnasio Nadonal. 

Aliêm destes estabelecimentos de 
ed•ucação para os dois ~exos, .por ve
zes, se hão organizado a.li varias 
agremiaç,ões lite,ran!as, <eomo sejam 
os c\ubos José de Al-encar e Ilomeiros 
do Bo.rvir, e depois, a bibliotheca .po~ 
DUlar, insbalados s.o1b os melhores au
spícios, ,protnettendo long-a e pro\ e i
tosa estallilidade, e qne, infelizmente, 
se t~m desartpa.r-ecido flu!gla.ccmente, 
por lamenta\'eis divergencias entre 
se-us associados. · 

A impren-sa representa-se ali com 
dois Lellos ,peri•odicas - o "Correio 
do Ca1-iry" - redigi.u.o com saber e 
habilidade pelo competente ALv.;s de 
Figueiredo que, ap<'sar de s•ua labo
riosa profissão de pharmaceutico ,re
serva alg-umas horas ·pana as lides do 
!ó'spirito, e lambem p-elo Dr. Hermi
nio Botelho, que dis;Jõe d·e um la!'e-o 
preparo intt>lli:cbual; e "A Cnu.z" o';í-
gü<J ·dos inn•um.eros c:atholi.cos da<luel -

(1) Tendo havi·do um engano na 
numeração do ultimo destes artigos 
e tf'ndo saído do seu n•umero o pri: 
me l-ro da serie, o a.rt!go de hoje é o 
go, rectifi<:at~ão esta que faze.t~.nQ a 
lll:llido de leitores. 
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emenda a,presentada ao orça
do interior, mantendo :Para os 

nmos do Gymnasici Nacional e in
tos equi1parados as regalias da lei 

,pelo decreto de 5 de abril 
corrente anno. Vezes sem numero 

esta folha de,plorado a facilidade 
Congresso em conceder ao executi
autorização ·para reformar servi
de magna importancia, abdicando 

im do seu dever de meditada elabo
das r.es.pectivas leis. A verdade, 

é que; se em algum caso se 
hendia essa outorga de pod·e-

' sem:_>t·e inconstitucional, era na 
reforma do ensino. 

reconheciam a sua imperiosa 
dade e chegara-se depois de 
debates a firma r um certo nu

de .princi!{)ios fundamentaes, co-
o da. autonomia didactica e admi

tiva das differentes academias 
exterminac;ão do regimen odioso e 

das famosas equiparações. A 
ssão, ,prolongando-se ameaçava 

tilizar os melhores esforços, e foi 
1pôr cobro a esse estado de coisas, 

do pelo risco de uma inter
manhosa dos interessados na 

·permanencia, que se conferiu ao 
erno o direito de effectuar essa 

sobre bases determinadas. 
teria sido, é .claro, que o 

ongresso tivesse em tempo ultimado 
trabalho, mas discutida como foi 

questão e fixados os termos em 
se devia exercer a delegação dada 

governo, aceitou-se com jubilo o 
do ,poder legislativo, que atten

a uma insistente as.pirac;ão nacio
A emenda conservando aos alu

matriculados · no Gymnasio e 
outros institutos com iguaes re

ias o regimen alterado 1pela nova 
equivalia na verdade a uma con

da reforma, a uma censura 
goyerno, ;por ter transgredido os 
ites da autorização. 

Era .pensamento do Congresso col
as academias superiores numa 
de inclerpendencia, em relação 

est::~belecimentos de ensino secun
io, reclamando dos camlidatos á 
ricula as provas de habilitação 

c entendessem mais necessarias ao 
ito elos novos estudos. O governo 

rpretou com inteira correcção 
corrente de idéas, abolindo a in

official no ensino secun
rio, creando a inteira liberdade de 
cencia 1particular .para o pre,paro ás 

su,periores; que exigiriam dos 
ntes á matricula um exame 

admissão. E' essa ,parte da lei que 
ela queria substancialmente ai-

r. Ha algum prejuízo para os alu
do Gymnasio e dos taes colle

equi,parados? Ninguem o vê. 
Estes ultimas viviam por força de 
a lei mar.ifestamente attentatoria 

nosso· coeligo· fundamental, que 
ibr o> privilegios. Entre. elles se 

rmara J" ha muito uma onda vo
sa de opinião. A' sombra dos fa

anti-constitucionaes • que des
elles centra1izavam toda 

ntela acaclemica, imp·edindo o 
onamento dos 1outros collegios, 
alumnos estavam übrigado s a 

mais rigc~rosas peral·1te os 
do Gymnasio. Para a 

raclos o e.nsino fa-
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jornacs e ·do semin~rio. E' 
duvidar .para manter a opinião 
o Cariry não seja um fóco de 
conforme dissPmos. 

Argumenta o contendor com 
lidade desas instrucção, dessa 

strucção munic-ipal . .(lpsta 
sempre .possível ·discutir taes 
ptos. E' sempre possi-vel -dizer que 
·educação publica primaria do Rio 
superior :i. d·e S. Paulo, ou vice-

Seria uma serie de "minudenci 
tão condilmna-das pelo ccllega, 
nas provas da qualida·de ·da 
existente no Crato. 

Se o contendor recon.hece a 
te.ncia. dos ek"ffiento.s, das forças, 
instrumentos dessa cultura, 
prof.<>.ssores, ·escolas, sem.inarios, 
naes, etc., que queremos mais 

Estamos victoriosos. 
Tudo O' mais é vaidad:e. 

• Som.os accusados de muit-o min 
ciosos. Mas o collcga gasta muit-as 
lavras em salientar a falta de u 
bibliotheca no Cariry. 

Faltará ou não. Contra .a 
tiva do bem moço <>ntreviEta-clo 
collega, temos outros mo<;os e al 
velhos, não anonymos, que nos 

A razão de que no Cariry não 
bihliotheca, porque aquPIIa que 

O coll,.,ga é o prim eiro a reconhcc 
que a gPstão <los nPg-ocics publicas 
C<>ará não é nenhuma maravilha. 

To<la gente sabe, no Brazil. que 
povo cearcn9t', cheio de virtudes ci 

mo que louvamos as iniciativas 
povo e dos seus amigos, dotados 
cultura e ardor social. 

E' ·por isso mesmo ·Que admiram 
o padl'e Cicero, fundador de 
constructor de açudes e varias -obr 
contra os effeitos -das seccas. 

E' por isso mesmo qu.e estranh 
mos a critica ftroz contra o que 
tem feito de admirav·el no Crato e 
Joazeiro, sem ajuda doe gov.ernos. 

Entendemos {!ue se deve r.ender 
m•enág•em á!quelles que, como o pa:d 
Cioero, sito capazes de construir u 
cida.de de 30 mil habitantes, em 
sertão arido, offerecendo-lhe mod 
de vi.da industrial, d·e agricultura 
teUigente, <le trabalho util, <le a 
ao solo, de fixidez, o que tud-o co 
trasta com os males do. banditismo 
da cangaco!ria, e·m que ~ collega 
envolver, á f·orça, o padr.e Cicero. 

Chegue-se á razão, c·omo •pa.rece 
se çstar chegan-do, e verá melhor, 
que ouvindo esp!r·itos susp-eHo.s, 
que falam depois Que veri·ficaram 
ser o padre C!cel'lo um bo.m I 
m-en.to de polLticagem. 

Por que ta,nto -enthusiasm~ 

tanto d.esp.rezo l'elo 
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O PADRE CICERO ROli!O BAPTIS 
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r,~ouvavel moderação--- Verdades que se esclar 

cem---Injustiças que se desfazem---Jaurés e 
padre Cicero---Exotismo desnecessario---Con 
structor «versus» anarchizador ---Valha 
::~-~.LI:'t:tJ. ---Amabilidades--- Cara1Juça mal te-
cida--- Venham os documentos. 

NiLo se foi embora, felizmente, o 1 ·O ·pr.i•melro é um socialista nababo, 
nosso amaYel confrade que, no "Jor-

1 
que jâ. fez Paris à:pe-rtar-se de fo·met 

na! do, Commerdo" v-espertino, estuda , n,a te1-ri.ve.l greve das vias !e.rreas, tO 

os sartões do norte, vibrando a.s suas I anno passaJd:o, tendo oel!e p-ro.pritO a 
palavras -de indignação contra. o .padre I ba-rriga cheia. 
Cícero Ba-ptista, pel-a fama que tem E' um orador eloquentissimo, .não 
conquistado, em conseque.ncia de be- ! ha duvida, .pa,rturbando as co.nsclen
~f.icios .moraes e rnate.ria-es 'llrodiga.!i- cia.s de varios povos e va,rJoos e.spirltoe, 
zados â. formosa ra,gião de .que é i!- :por toda varte. 
lustre filho chei<> de eesvelos, tra-du- O segundo, não <tendo a virtude Je 
zidos na acção e não em ·palavras de ser fra.ncez e estrang.eiro, é um sacer• 
amor platonico. <dote patrlc!o, que axerce a.cçlLo dlame-

Volto-u o nosso colleg;a, embora nos tral.mente o;pposta e humanltaria. 
am-eaçando com o .ponto fina.!, co.mo Ampa-ra, :mata a fome, dã trabalho, 
se o estive s.semos aborrecan-do e in- pã>o e agua, escolas, lnduatrias, licõee 
comm-odando mui-to. mo·raes, a todo u•m .p.o.vo :p·obre, v!ctL-

E' uma ingratidão, .porque bem di- ma-do pelas intemp~Bries e pel.os go
vers·o é o nosso intuito. Estamos aM ver.n.os. 
satisfeitos com a boa comp-anhia, a Os seus milagres ? Os m-ilagres de 
excellente · oamaTadage:m. que t-emos Ma:ria de Araujo ? 
feit-o, salvas as dlvergenci:as d-e <la;>i- Não -esta.mos discutindo, de c~to, & 

nill.o. neligiã:o cathQJ.ica., ba.selllda -notJ mila.-
0 collega ain•da -estâ. mais am·avel, grea e •dell<es cheia. 

d r-poi.s que repousou •alguns dias os Nã.o sabemoe porque os mHagre• 
9eus n ervos agita-dos contra o pa-dre modernos são me.n.os respeitaveJs do 
'ic-ero -e <l sertão que, afinal, não lhe .qu.e os mll:a.gre6 antigos. 
zeram mal algum. E' um a!M'lumpto totalmenfleo ctlver&e· 
J:l. não conclemna o .povo do Crato, do n'OSSo misber de jornaliBtas. 

Joazairo, Ba rbalha e adjacenci-as. Jâ. Nesse mlater, não .negam-os a.o pa.
lhe reconhece virtudes . .Tã. reconhece dre Cícer-o o que con·cedem.os, e o col
que typos de valor, que cita, applau- lega .tambem, evi-doe ntemenbe, concede 
dem e acompanham o l:ienernerito ao cardeal Arcover.de. 
apo-stolo dos sertões do n orte, padra F -eitas estas ra.pidas considerações. 
Cícero Romão Baptista. Já confessa voJ.taw10S a .protestar cs n-osso.s senti
qu.e um José ~farroc os, companheiro mentos de sympathia ao amavel con
de Patrocínio e Antonio Bezerra, na tend·or. 
memoravel campanha aboliciónista, 'SP.ntimos a sua ausencia, emqu.anto 
rende ho.menag-t>m áquelle que o co!- chegam "os docum entos". Tambem 
lega julga ap enas digno de cangacei- delLes temos u-ma ga\·eta cheia, inter
ros e fanaticos. r<>mp endo a sua- ·publicação pelo pra.-

Ora, para .quem se lembra dos pri- 2l€ol' de e<onf::tbula•r com o digno cam
meiros artigos e cavacos supe-rlorme n- p eão do " ·m·ontani>lmo". 
te ph ilo-sophicos e condemnstorios, es- Estamos tambem dispostos a fazer 
criptos no "Jornal" >eSJ)ertino, sobre conce~õoo e ca1)r.ichar na amabill
o "Rei do S2rtã·o •·, confessC"mos que é dad e. 
umn. grande differença, uma SBnsi- Como o -col!ega -nos fez a gentileza. 
Y.el m odificação, uma quasi identi- -de fi-car com o Jaurês, -rdeebendo a. 

c a ra-puça que nos haYia off<erecido, 
não temos duvida em fi-ngir que acei
tam os a nova carapuça que trouxe 
hon tem e que levou quatl'-o dias a 
t ec e.r. 

fi c::u:;ão com o nosso m-Odo de ver. 
'Ta nto as s im é que o atilado pol e

mi s ta f oi buscar um ''moço filho de 
importante fa m ília do Cariry", fez
I h e J>Crguntas, e deixou que caracteri
zassa a diminuição d<ls ímpetos mar
Yot ic os .(lo collega. 

A h ! Ma.ganão ! Por isso · não .será 
Que fiquemos zangados. Ao contrario. 
Regi stramos dupla victoria: a modi
ficaçiio alludida no •IDIU oda cavaqueira 
e mais o rec urso a uma opinião alheia, 
a ·docnm t'ntação, que ta nto nos cen-

A proposito, de que é feita ella, a 
car a-puça, <de "·minudencias", ou de 
"inc oherencias" ? 
Franca·m~nte, não a ac hamos be-m 

t eci-da. Sobretudo, não h a meio de ser
vir--nos á cabe;:a. Assenta mal; e ês

tamos a recambial-a, como fizemos li 
•outra. Se nos fosse permittido, eem 
offensa ..• 

surou. ..., l 
Andar assim é bom andar. A sua l-----....;;;;;:::;;;:;;;;,;;:;;;;:;===- ----.J 

testemunha, anonytna como foi, pouco 
a•di a nta ; mas, emfim, d-e qualQuer mo-
do, rC'al ou fi ctícia, od ella ficámos sa-
bendo que ha imprensa e e~olas, pro-
fc s.3 0l'C'S e profP.sscras, no Cariry, 
isto é, no J pazoiro e aãjal'f' nclas. 

I-'l~'ámos sab .. n<lo qu P ·ha. m<smo -um 

,§lba t est'.'-

-~ 
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rtãÕ 
Como consideramos o singelo povo cio sertão -

~hcgamos a duvidar. . . - Intervistán1os um 
·ariryense distincto -- O que elle nos disse -

Bõa vontade ... - O estado actual da zona do 
Canga9o- Discutimos o C ariry c não gramma
tica- Ponto final - Os nossos votos 

Para nós o povo sertanejo é admira
vel, admiravel na sua ferrea resistencia 
as lutas contra o meio, admiravel na sua 
l>ingela bondade, na sua resignação. Isto 
não nos faz, porém negar que é igno-

e predisposto a crer em charla-

Não condemnamos o povo do sertão, 
admiramos a valente SJ.lb-raça do 

orte; lamentamos que se deixe cmbabir 
gente sem cscrupulos da especic do 
do Sertão. 

Lamentamos I Pobre povo lutador e 
forte e simples, dominado pela canga
ceiragem ao mando da politica aldeiã e 
pelos "apostolos" inventores de milagres 

que hystericas vomitam hostias 
1guentadas . . • 

aq~J.ttas, seguras e bem do
t~umentaaas reputações, nas quaes o nos

contendQr é tão minucioso e atilado 
baixa a catar erros de grammaçica 

(vejam só ·como elle tem a mania de 
particularizar), ficamos até um pouco 
abalados nos conceitos que fazíamos do 
Padre Cícero e dos cangaceiros. 

Então resolvemos tirar devidas; inter
vistámos um moço, filho de importante 
fami!ia do Cariry, filho da zona, distin
ctissimo, formado, amando muito seu tor
rão sertanejo. Note-se que é ser patrio
ta indicar os erros de seu paiz, con
demnal-os, combatel-os. O contrario é ser 
anti-gatriota. Pois bem, o nosso amigo as
sim r.Je expre~>soq s!)bre o !!Staqo actual 
4o s~J do Gear;l: 
- - Que liiz · jk npsaa 4iscuwo co~ 
o delicado articulista d'O Paiz? 

Que a boa· vontade quasi sempre 
leva -o individuo a dizer cousas que não 
são yerdadeiras. E' o que acontece com 
o .adversario do Jornal. .. 

- Pôde dizer-nos algo sobre a cultu~ 
ra do Cariry? 
-0 Crato teve J1a mmto tempo um 

semir)iJrw, regido f)elo f-'acjre Miguel 
Coelho, que trquxe beneficios á zona. 
Seu director era Jatjnista e orador. Já 
falleceu. Acttt"lmentc não s~ póQe qizer 
o mesmo do seminario. O estado cio Ca
ciry é anarchico; os profeseares não têm 
valor algum. José Marrocos teve seu 
tempo. Quando mo~,.o co!laborou com 
Patrocínio c Antonio Bezerra. Foi da abo
lição. Voltando ao Cariry entregou-se de 
corpo e alma aos my~terio'$ d<.: Maria de 
Arauin. 

Catholico irreductJvel, gastou seu tem
to em defender os crimes do J obeiro. 
Esta povCJação tem, na verdadp, escolas; 
o Crato tambem as possue; más não têm 
methodo algum c raros são os professo
res de valor. 

-E jornaes ? 
-0 jornal official é o Concio de Ca-

'riry, que nenhum proveito traz a quem 
o lê. E' o escoadouro de todas as mal 
contidas paixões políticas. Outr'ora !}ou
ve uma sociedade !iteraria "Romeiros do 
Porvir". Extinguiu-se. Não ha uma bi
bliotheca, mesmo por que em biblÍothe
cas publicas no Ceará só existe a de 
Fortaleza e esta sabe Deus em que es
tado! 

Na Barbalha existe o Cetrzma; é re
gular. O Lutador e o União nada valem, 
formato microscopico e tutti quanti. O 
Joazeiro tinha o Rebate, quo.~ era do Pa
dre J!laquim Peixoto. fqndado para tra

unicamente dos interes~es do Padre 
minas de Cochá, milagres de 

quanto a professores e professo
; em quantidade? 

-Boa vontade do articulista d'O Paiz, 
boa vontade! Attente neste facto: 

O Sr. João de Maceáo, cl:)efe político, foi 
a Fortaleza pedir ao Pres1dente a no
meação de uma professora para Barba
lha. Como o Presidente nomeasse uma 
diplomada e não uma sua protegida, o 
chefe resentio-seatia 
chefe resentiu-se. Dias depois chegou a 
professora á cidade sertaneja. Destina
ram-lhe par.: morar uma chtJça df' pelbf 
Dentro em pouco recolheu-se a Capital, 
porque o chefe rancoroso PHOHIJ3JA A' 
CRIANÇADA DE FREQUENTAR-LHE 
A ESCOLA! 

Até hoje Barbalho não tem professora! 
E' o cumulo! 

-Que nos diz dos genios, dos nota
v.eís? 

- Sahiram genios do bariry, lá isso é 
certo. Quasi todos, porém, devem sua edu
c~ção a outros Est;:tdos. l'jasceram lá, edu 
caram-se fóra. Os Alencares são gloria I 
do terra. Sómente alguns nasceram lár 
~ José, por exemplo, é de Mecejana. 
São, de resto,- typos de excepção, tal 
qual disse o ]omal. 

No seculo passado, ha 100 annos, o 
bariry produziu essa gente; hoje os que 
apparecem são acasos, surgem por feli
cidade. O abaixamento intellectual e mo-
ai do bariry é uma tristíssima e lamen

tavel verdade. 
-Como considera o Padre? 
-Um espertalhão, dominador do povo 

simples por meio de 11lilq$res; resultante 
do meio. O b!Jriry teve P.U!t!Jr!l r~.ativ~ 
ha 100 ~nno!S. Vlli 11111~· Hojt ' um 
antrtl .. · •• 
-? 
-Nós, os filhos do norte, lememos Q 

bariry. Lá, a unica lei é o riffle. ~uçce" 
dem-se crimes por todjl a parte. ~ 9 

roprio Jesus, o loiro rabbino da G4Jljléa, 
tlecepou em ple11a f'!!l ~~ cid~ d
Crato, ha tres annos, a orelha ifg Sr. 
Alfredo CleQjnliP, o q~ Víi!w irolljig ar
tigo do Sr. Carlos de Laat! ..• 

Esta é a sit~ação ve;~a4~rlJ, ~t~~414 
por todos. 

Agraliecemos ao nossG arnlgo, m@ cll 
ainda serviçal e bonãoso nos disse: 

- Vá a Fulano, a Cicrano, a Beltrano,, 
gente dos Limas, dos Alencares, ete., qu~ 
andam por aqui pelo Rio; vá a elles

1 
to

dos confirmarão o que o "Joraal'l tetJt 
dito, todos sem cxcep~rão; e som~~ todos 
filhos da zona em questão c amlijllol-a 
muito, muito, tanto que a desejllfiamos 
liberta das cafilas de cangaceiros e des
se cauto e arteiro padre Cícero. J!i es
crevi a a,migos no Crato e em Barbalha, 
gente da mais distincta, patricia. Breve 
o "Jornal" terá documentos insopfiisma
veis, porque é preciso mostrar como o 
Piidre explora a boa e ignorante ·gents: 
sertaneja. 

Est~ ahi o que disse um fi!~ 4i tur. 
ra a outro filho lia mesma teçra, embc:a 
df.l lagar diffcrente; está ahi; quem qui~ 
zer tire as suas illações. , 

Os documentos que nos chegar~m de 
sertão servirão para o que houver. Tão 
cedo não voltamos a este assumpto. Pon~ 
to final! Vamos, segundo conselho de 
nosso esclarecido adversario, para o con
vívio de gente illustrada como Jaurés ' 
outros; cumprimos seu voto; a elle dese
jamos que permaneça e continue na sub
til e utilíssima (nós não 4iscutimos por" 
tuguez) tarefa. (tarefa de quem em 4ili~ 
cussões está a bout de ressources) ~ 
descobrir nespanholismos, de cat~Jr err~ 
e enganos, nossos, dos tWJograpltos, (Jqs 
revisores e os de sua vista que sãQ f)S. 
maiores. 

Detestamos minudencias 
incoherencias. Esta ultima 

.. ~ 



·c ontradição ? Sua ou nossa ? 
T-amht:m se ,d.iz, e agora se i!stá 
ndo jus tam·ente muito mal da 

ção munieipal .d es ta cidade. 
r e •vos.sivel discuti r taes a ssunl-
E' sempre pozsi·vel dizt!r que a 

ucação publica primaria do Rio é 
rior 5. d·e S. Paulo, ou vice-versa. 

d ito uma coisa e ·outra . 
S.eria uma s erie de "n1i nuclencias", 

c.ondt!mna·das pelo collega, i.nslstir 
provas da qual ida·de .da 

a ·exis-
~;:ia d o.s el ementos, das forças, dos 
r u.mentos dessa cuJtura, m~stres , 

rofe.ssor·es, :pscolas, sem.inarios, / or-
aes, etc., que queremos mais? · 
Est:lmos vi ctoriosos. 
Tudo o mais é Yaid aod:e. 

s l'm sali entar a falta 

Faltará ou nfio. Contra a affirinR
do bc·m moço ·e ntre vi ~.taüo pelo 

Pg~. temos ou t ro·s mo c; os e alg-u ns 
qu e nos dizem 

F i" r ta lf' 7.rt se a ch a em n1fLO estaUo, 
llnlct. -r,_tia.o ... rl.._Jrp (' à 1)0 U~ e~QU::tdra . 

O co !lo - ~a é o primliro a recon h t· t•er 
u e a g Pstiio dos n ~goc i 0s pnhlicos do 

,.á n:io é nenhuma m ara ·: ilha . 
T o·da gent e sabe, no BrDzil, que o 

ce:trc nse, cheio d e Yirtu<les civi
dotado d e capa cida{l.e para todas 

Pedea-s de uma c.eJ.ebre o.JigJ. r chia. 
ialm ente ·não ha ahi, .no Or ará, 

huma manifestação de boa lnicia
\·a de progresso . ::\las é por i ~s o m es
a qu e louyamos a s i.niciativa.s do 
vo e dos seus amigos, dotados de 
tura e ardor social. 

admiramos 
.padt'e Ci ccro, fundauor de escol a s, 

onstructor de a c; u.J es e vari a s -ol\ as· 
ontra os t!fCe itos .das seccas. 
E' po·r isso m esmo que estranha
o-s a criti ca f eroz contra .o que se 
m f eito de admirav·e l no Cra.to e uo 

oaz0iro, se m ajuda d•e gov.e-r.nos. 
E·ntend emos que se d eve r.end cr ho

m fuquell cs que, como o pa•dre 
icero, são capazes d e construir uma 
c1 a d e de 30 mil habi.ta.nte·S, em ple no 
rtão arido, offerecendo-lh e mod elos 

e vi·da industrial, d·e agri·cultura in
lligPnte, ·de trabalho uti l, ·de amor 

o solo, de fix idez, o que tud-o eon
ta co·m os ma les d(} band Ltisino ·e 

cangaceria,. e·m que o coll ega quer 
J\·er, á f·orc;a, o .padr.e Cic.ero. 

Chegue -se á razão, como ·pa.r.ece jâ. 

e-star chega.nd.o, e Vt!rá melho.r, do 
ouvindo espir·itos -susp.e.itos, por 
falam depois qu e veri·ficaram não 

.padr·e Cicel'o um bom lnst ru
de ])Oli.ticag·em. 

ta.nto ·enthu s iasm.o 
d!esp.rezo .pelo 

.. .,"-s .... ~ 
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Louvavel mod.eração ---Verdades que se esclare
cem---Injustiças que se desfazem---Jaurés e o 
padre Cicero---Exotismo desnecessario---Con
structor «versus» anarchizador ---Valha o 
::~.u."LLJ. ---Amabilidades--- Carapuça mal te .. 
cida--- Venham os documentos. • 

Nã-o se foi 'll!ffi·bora., f-e.li~mente, o 1 ·O ·Pr.imelro é um socialista. nababo, 
.nosso amavel confrad~ que, no "Jor- I que jli. fez Paris a.pertar-se d~ fome, 
nal do Co.m•m·ercio" v.espe·rtino, ~studa na terr1vel grev~ ·das vias ferrea;s, o 
os sartões do norte, vibrando as suas ! amno .passa,d:o, tendo oelle !P-fo.Jlrio a 
palavras -de indignação contra o .padre barriga chei•a. 
Cícero Ba,ptista, peJ.a fama que t em E' um ora.do·r eloqu~ntlssimo, não 
conquistado, ·em consequencia d ·e be- ha. duvi-da, ,perturbando as consclen
nef.icios .moraes e mate.riaes ·prodiga.Ji- cia;s de varios •povos .e va:l'i•os espíritos, 
zados â. formosa Ngião de .que é il- PO·r toda ,parte. 
lustre filho cheio ·d·e .desv·elos, tra.d'u- O segundo, .não tendo a vi-rtude Je 
zi.d,os na •acção e não e<m ·palavr.as de ser fra.ncez e ·estrangJeiro, é um sacer
amor platonico. ' ,dote patrício, que exerce ·acçã.o .diam-e• 

Voltou o nosso ·COlleg>::t, embora nos tra1m·ente o;p.posta ·e .humanita.ria. 
am·eaça.ndo com o .po.nto final, co.mo Ampa;ra, mata a fome, dá. tra.balho, 
se o estivessem·os aborr.ec<mdo e in- ·pãJ~ e :agua, escolas, · industrias, liçõee 
comm·odand·o mui-to. mo-raes, a todo u•m ·P.O•VO pobre, v.fcti-

E' uma ingratidão, ,porque be<m di- ma·do pelas lntem.perLes e .peLos go
v.erso é o nosso i.ntulto. Estamos até ver.nos. 
satisfeitos com a boa com-panhia, a Os seus mil-agres ? Os .milagres de 
excellente camaradage•m que temos Maria de Araujo ? 
feito, salvas as diverg>e·ncias d ·e O•Pi- Não estam.os discutindo; de certo, a. 
nião. ne!igiã;o cathoJ.ica, JJ.asea.da .nos m!la-

0 cóllega ain!d-a está. mais a·m•avel, gres e dell•es cheia. 
de-pois que repousou alguns dias os Não sabemo.s •porque · os milagre• 
seus n ervos agitados co.n.tra o padre modernos são men·os respeita;ve.is do 
~-<1 ~Jrtão que, afinal, não lhe 
. _-!ram mal algum. 

Já. não condcmna o .povo do Crato, 
J oazeiro, Ba rbalha e adjacencias. Já 
lhe reconhece virtudes. Já. reco.nheoo 
que ty.pos de val·or, que cita, applau
-dem e aco·mpanham ·o ben·em erito 
a postolo elos s~rtões do norte, padre 
Cicero Romão Ba.ptista . Já. confessa 
que um J osé il1arrocos, compa.nhei ro 
d·e Patrocínio e Antonio Bezerra, na 
m em.o ravel ca1npanha abolicionista, 
rende h ome.nag.e m áquel!e que o col
l<'ga julga apen.as ·d ig·no· -de c1l.ngace i
ros e fanaticos. 

que os n1·il'agres antigos. 
:Ei' wn ath5Ul11.}Ylv tutahllf'lllr"' tlher~o 

do nosso mist<er ·de jornalistas. 
Nesse mi.ster, não .negam.os ao pa

dre Cice.r.o o que concedt>·m.os, e o col
lega .tambem, evid•enteme·nte, concede 
ao ca.pdeal Arcoverde. 

F -eHas estas r a.pi-das .considerações, 
voHam1os a .protes ta.r os JH><osos s<>nti
m -ento·s ·d~ sym·:pathia ao am·avel C(m

ten do·r. 
~se-n·timos a sua aus-encia, emqu.n.nt() 

chega1n "os do cun1 entos". Tan1bem 
del!.es temo·s u•ma gaveta <lheia, i·ntcr
romp end·o a sua p·ublicação pelo pra
z•e·r ele CIDnfabula•r com o .digno -cam-

meilros artigos ·e cavacos superior~~-·: .PDão ·do '' ·m•ontanis.mo". 
te philosophicos ·e conde.mnatorio ~s- :Esta;~os tamb.em dispostos- a fazer 
criptas no "Jornal" vesp ertino, so,Jrc conce·ssoes .e ca·pr.icha-r illa amabili
o "Rei do Sertü•o ", contessC'mos que ê -daüe. 
uma gra.nde -differença, uma sensi- Como o ·coll ega nos fez ·a gentileza 
V·el modific-ação, uma quasi identi- de fi.car c'o·m o Jaurés, recebendo a. 
ficac,;ão com o nosso mo.do de ver. cara.puça que no·s havia <Off<erecido, 

Tanto a.ssim ê qu-e o atil·a.c1o pole- não temos duvida .em fingir que aooi
mista f oi busca r um "moço filho de ta mos a .nova carapuça que trouxe 
imp01;tante familia do Garlry", fez- h ontem e que levou quatr.o dias a 
lhe pergJ'n tas, e· deixou que caracter!- tccc.r · 
z::~.sse a diminuição d·OS ímpetos mar- A proposito, .de que é feita ell<a, a 

oticos do collega. carn.puç.a, •d e "·minudenci::ts", ou de 
Ah! - ~1:aganão! Por isso não será "incoherenci·as"? 

que fi J'Jemcs ~a.nga.dos . Ao contrario. Francam.~.nt·e , não a achamos bem 
Registra mos dupl•a v.ictoria : a modi- t cci d::t. Sobret·udo, não ha meio de ser
ficação alludida ·no .t-o·m da cavaqueir:J. vir-·nos á cab.;ça. AEsenta mal; e es .. 
e mais o recurso a u.ma opi11ião alheia, tamos a r ecn•rnbia.l-a, como fizemos . ~ 
a docum e-ntação, que tanto nc~ c en- •Outra. Se nos fosse p•e nnitU.ilo, seu.' 
surou. offensa ..• 

Andar ass i.m é bom andar. A sua ·- · , ,_ " ,. .,.J 

testemu nha, anonyma como foi, pou co 
a•dianta ; m as, emCim, de qualquer mo-
ilo, l'eal ou fictícia, ·della fiC'fumos sa-
b<;ndo que ha im.prensa •e escolas, Jll'O-
fesJor es e professoras, no Cariry, 
isto é, no ,Joazniro e ndjacencias. 

Ficámos Eah<'!Hlo que 1w. m 
Cr3:to. 

..·· 
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O PADRE CICERO ROlL\0 BAPTISTA 
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o Larousse em scena ---O que é o Crato como 
cr;.tro de cultura nos sertões do norte--
Numerosos collegios --- Methodos modernos 
de ensino--- J?es!l noP vePba -·- Imprensa e 
•bibliotheca ---Mestres e escrjptores ---Arte 
typographica---Familias illustres conhecidae 
no Brazil inteil'o. 

Anot-es d.·e documen·tarmos que o 
Crato tem sido um foco d•e cul-tura 
intelLecbuaJ ·no :interior brazileiro, •da
remos abai..xo algumas informações 
uiogra.phicas do erud·1toQ< brazileiro 
Mar·cos Antonê.Jo <&e :Ma0edo, leviana
mente julgad•o 1pelo <escriptor .do "Jor
nal do Commel'Cho", e.dição V'e:<p•erti
na, .em suas inv-esüd.as •oontra. o il
lustve <padre OioerD Ro.mã.o BaJ;•tista, 
e e. regiã.o ~m qu-e e,xcr0e o seu <:Jp!O.S

tQola<do christão. 
Alpll'oveitamos ·es;;;as mata"' blogra

·p·hi<c.as 1p.orque são as menos incom
<pLetas que ,possuímos e 'PO.T nos [lare
coer qu-e será •Pste um dos ir;<O·ucos casos 
em que o Larousse niio c( x.eioe con~

ipleta.men.te, ao ·d,ar noti cia de faetos 
ou rpoessoa.s qu€ nos toquem <le iPerto. 

' .,. 
~ a. "A~Fanha", etc. etc. A tn>o
grrup.hia' do '·Reba-te" ê mon.tad·a ê. 
lno·d<erna e ali se ·in11primem <>bras 
como n<a melhor d~ste Rio de Janeiro. 

Avidos <de sci~ncia, os filhos .Jo Ca
rLry, dotadO'S geral•mente de .pere
grina intellige:J.Cia, semP>re se distm· 
guira.m nos melhores colk>gios e ea 
colas SU',..-erior>es do BrazH. AinJa 
a.gora, na Escola Sw;Joerie>r doe Guerra, 
um moço, José Ptnh ~iro Be:,:erra de 
Mene:>:es, filho ·do Carí~·y, ê um d,.os 
alumncs que n1ais a honra.m, e, 
prestes a tirar .Q seu curso tle enge
nharia militar, ê jã. um natura.J.ista /c 
re.no.me, como altestam artigos de 
jorna·es, revistas & bl'llas mont.gra
phias .scientifi.cas íiJ'O~lle w·uiJlica.
das. 

E' p·rovaveJ qut! a noticia ali •ns~ri-j :Mas chega. a ser reaJ.Tl1~nt>& inarre-
da ten~1.a si<lo feita sobre a•p·o ntamen-, ditavel a "coraf,'em'' •do .critico do 
to·s forn.eci<loo peJo pro:pi"<Lo biogra- "Jornal", n,egar cultura ao Cariory, 
.ph~do . Eis o artigo: pois n>Lo se póle ignorar qu-e são do 

"Este erudito brazil ciro nas<'eu em I Cariry os Alencarrs, os Arar~;:,e.s, 05 

Jahicós ("Ja~cos", vem no Laro·usse) De7.erras, os ::\1acedcs, os Côrreias 
e.m 1808, no me-io d>e uma tribu de in- !,-ima, os Bilhares, os Sucuo. iras, os 
dios semi-selvagens, oom a qual ,pas- I Collare<>, Sãs B:1.rreto, os Marrocos, 
sou a sua tp.rimei.ra infancia. P.erten
•Ci.a <a uma fam!lia do Crato, que lhe 

etc., ~te . Dastaria1n os nomes do se
nador •Padre José M·arU.ni<a.no de 

ma'1d ou dar e..xcellente .educ-ação num I Alenc&r e d.e Tristão Gonçalves de 
dos m·elhores collegios 'do Brazil. Ahi 
<P•r·r.m.an<eceu até 1830, seguiu o cu;·so 
de d.ÍII'eito na. Aeail·emioa de Olin:l::t. e 
recebeu, em 1836, o titulo ·d·e J:>acha-

Ale:ncar. 
Era um genio e uma senhora supe

rior t:rzla edtl~aç:ão e ;p-ela in::;trucç;ão, 
a celPure D. Barbara. de Alcn<:ar. 

rel f ormado, que corresp•onde em I fami·lia Al-encar, cujo U-erço é C.:ariry, 
F ·rança ao grâ.o d·e d'O'utor. 

En\·iado â. França, cc•m a miss5.o 
·de recrutar para o Brazil uma com
~panhia. d<e op.e·rario:s mecanioos, est-e
\<e f m Paris e ahi se ·d<e>di>::o.u ·eSlp•edal
mente a estudQos de hi::;toria natural 
e de chimica, sob a ·di.recc:ão de Du
mns e.de Pouilll·et. Regl'eosando ao 
Braz<il, f{)li .e-ncarregado da ,p.resi.den
ci.a do distri.cto ( 1) de Pia.uhy (o La-
rcou.sse 
de,p·u -

diz "Piauly"), qu.e o el-egeu 
o e ·O ·e·nvi.ou á. ass-embléa do 

Rio de Ja.neiro; foi igualmente el~ito 
muit:ls vezes d!'lputado á. assemblt:a 
.provinci·al do Gear~. 

O governo· en<:arr·egou-o e.m segui
da d<e eXJplo:rn:r as florestas virgen<s, 
.para ahi d<escobrir os el-emen·te<s de 
eulle-cç:ões de min-eralogi.a e d•e zoolo
gia fossilis; no d·eC'urso da.s s'tMI.s ex
plorar:ões, Marcos de Mace·dO· caiu 
il~nte, fo•i gra\·emente atacad·o de 
l['•aralysi>a. ·e, tendo obt~Jo uma .p.ensão 
modesta, r€tirou-se para a Eurc,pa. 
Consagrou-se a via3'en.s i.n<teressantes, 
visitou o ori•e.nte <por duas vezes, 
d··.•s,·eu o •Danubio atê <> mar Negro 
e sulJi•u o Nillo at<' a Nubia, occu•!l<:tn

....._ --udo •m fnv ... st!gacões eth
hHl'tog!cás.' P 'ublicou em fran.céz um 

fragm.ento nas suas viagens, com o 
titulo d.e "Pélerinage aux Ji.eux 
saints (1867), 1 VQol. m-8°) e im;eriu, 
em di\,ersos 'P>eri•c•dicQos e r•evist·as bra
zileiros, artigos que foram muito 
.a,pi"eciados. Deve-se-lhe ain•da uma 
curiosa brochura ã.cerca da "•pal
m.eira" Carnau , (?) - es•tas bn.t.erro
ga.ç:ões si·gnificam a duvitda em que 
nos dei·xam os fra.ncezes, sc.m<pi"e que 
·esc;revem nomes IPTc,y.rios da 'Il•Cssa 
ling>ua, - arvore d·e que elLe tinha 
rev·ela·do os ,p rQoductos llli. eXJposiçilo 
uni\•ersa.l ·de 1867. 

Marcos de MacBdo, que ·o "Grand·e 
Diccionarho" conta no numero dos 
seu-s collabora.dores, não ê só um no
'tavel ~ udito: é tambem u.m espirito 
el·evad<>, liberal, l·argamer.to al>e.rto fs 
idé.as d1e ,progresso. Muito ho.stil á. 
barbara constituição 'da escrava-tura., 
&erv~u-se, ge-ralmente, n.o Brazil, doe 
trabalhadores !'i.v.res ·Para a e-xplora
ção das suas IP'rD~p<I'ieda.des e, quando 
deixou o se u <paiz, tomou como <ponto 
de ho.nra dar a aJ<f.orri•a aos •!lOUcos 

que e·ra prop.rietl!Jl"io." 

Mas nãJo é só no Dr. Marcos Anto
nio d·e 1\Jacoedo qu.e se consubstancia 
a cultura elo Ca.riry, pois que ella. ê 
gran.de e mui<to grande, de facto, em 
que pese ao critiC'o. 

Sii.o tra.dicionaes no Cariry, além 
do Seminl3.rio do Crato, os seus o,p.ti
mos .collegios, servidos 1por ,p.rof.esso
re.s p.ublicos ou ,parUculares exímios 
~ -·· · ·~· ~-~--~---~-

continúa a ter ali muito dignos re
p.rcsentantes, que a CLão des:n-erecem 
·em nada, como esse. ta.l{7nto SLL;>erior 
que ê o 1p.::ulre Joaquim ·de Al'tncar 
P•eixo.[.o, .emerito jornalista, redaetor
cl:l efe do "Re·bate ", •do Joaze~ro. 

1'\a irman·dade ·da família da Tim
baúi>a, d-e que acim.a. se falou, tanto 
os ho<m~n.s cc-m0 as mu.lh-er-es <pri
ma \·am l;;<e.lo ta.len to e 1pre'P aro; e os 
~us d·esce-ndentes, Ida tne-sma fôrma. 
O co·ronel J ·oão de Maced·o Pimen
t·el, qwe foi um heroe no Paraguay 
e mais o foi na ca.m,panha abolicio
n·ista, ao lado ·de Antonio Bento, fal
lece.u ·não ha muitos annos em São 
Pa•u)o, como officii:J.l 'do <registro de 
h:11p.othoeca, 0ercad.o de veiileraçã·o ge
ral; era imnão ·do Dr. Marcos, e fôra 
a p.ri~c1pio <professo-r d.e i·ng!'!'Z na 
Fol'taleza, muito ~ntclligente <e <[:ll'epa.
ra:ilo. 

Era tambem rum illustre e muito 
culto ülho do Cariry, o maj{JT Caro·li
no Dolivar Sucu,pira, a quem ainLla 
se ref-eria o "Paiz", ue 9 de jan.ei•ro 
de 1910, com M mais elo~;iosas •pala
vras, noticianilo a morte .de sua. vi·u
va.. Oa ~· iU 
ções a.e desta'q 
e de S. Paulo. 

O mesmo se diga. de homçns emt
nen.tissimos ccmo o Dr. Leandr.J 
Ratisuona, juriSC'Onsulto, a.dvogo.do, 
grande orador e •parlamentar, e s cU 
digno filho, Dr. Alzxandre Ratisbo
na, integerrimo ma"i·straJo, e d'O Dr. 
Leandro Dezerra Monteiro, cujo ne
crologia, •p ublic·aJ.o no "Paiz", de 21 
do mez 1p.assado, nos dis.pensa •de re
rp·etil-o aqui, tc·dos crat e nszs, homens 
da mais in\·ejave1 cultura. 

Coi!lo um exemp.lo da famma Be
zerra, para não cita·r outras familias 
do Ca.rir)', queira info-rmar-se o cl'i
tico do "Jornal" com o historia•dor 
João Erigido, ·sobre quem fo•i o capi
tão Antonio Bezerra de Menezes, avô 
do Dr. Leandro Ratisbo-na: "hom-e-m 
de uma memori•a .p.asnLOsa, que re,pro
duzia de cór as datas e os factos mais 
!particulares da histor>i.a. do Cari~y", 

(''A.pontame-ntos .para a historia. de 
Cariry. ") 

O que o Cariry dispensa ê que lhe 
escreva a historia quem a não sabe; 
os seus filhos sahe.m-n'a .para ensi
n·ar. Oxalá. os críticos le>i:J.n os e 
folhetinistas da A\'enlda Central 

:t cultura de muitos fPhos 

·' 
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dios semi-selvagens, oom a qual ,pas
sou a su-a tp.rimei.ra infancia. Perten
oi-a. a uma família do Crat{l, que lhe 
ma!lclou d.ar excellente educ-ação nmn 
dos melhores collegios •do Brazil. Ahi 
IP'C'·r-man•ec eu até 1830, seguiu o CUi'SO 

de dMeito n.a Aeademi.a de Olinüa. e 
recebe u, .em 1836, o titulo ·d·e bacha
r·el formado, que corresp•onde em 
França ao grá.o d·e d'O'utor. 

En\iado á França, com a missão 
·de recru-tar para o Brazil uma eom
,j~anhia d•e operario:s mecanioos, est-e
\'e f m Paris e ahi se ·d~di(!O U ·es;l'e·cial
mcnte a estudos de hi.storLa. natural 
e de chimica., sob a ·direcção de Du
mas e. de Poulll!·et. Regre.ssando ao 
Br::t?.il, fO'i .e-ncarregado da ,p.resLden
eia do dislri.c-to (1) de Pia.uhy (o La
rmJ.Sse diz "Piauly"), qu.e o el-egeu 
de,:J·utCào e o ·envi.ou á assembléa do 
Rio de Ja.n-eiro; foi igualmente el-eito 
muitas vezes detputado á .assembléa 
.provinci-al do Cearií. 

O go>erno· encarregou-o em segui
da d-e eXJJ)lomr as florestas virgens, 
.para ahi d-escobrir os el-emen-tc·s de 
ceHecç;ões de mineralogia e d•e ZOO'lo
gia fosseis; no d·eC'urso da·s suas ex
plorações, Marcos de Mace-do- caiu 
dCo!'n te, f-o'i gra \'em ente atacado od·e 
1paralysi•a e, tendo obt~do uma .p-ensão 
modesta, r-etirou-se para a Eurc1pa. 
Consagrou-se a viagen•s i-n•t-eressantes, 
Yisitou o ori·e.nte 1por duas Yez.es, 
d·c'SL-.eU o ·Danubio até o mar Negr-o 
e subi·u o Nil!o até a Nubia, occu.pan
do-se sobretudo em inYestigações eth
notog!cas. Publicou em fran.cez um 
fragm.ento das suas viagens, com o 
titulo de "Péle.rinage aux lieux 
saints (1867), 1 vol. Ln-8°) e inseriu, 
em dh,ersos •p.eli·o•dico·s e r•evist-as bra
zilciros, artigos que foram muito 
apreciado~. Deve-se-lhe ain•da uma 
curiosa brochura ácerca •da "•pal
m-eira" Garnau . (?) - es-tas iln.t.erro
gaç;ões si-gnificam a duvitda em que 
n.os dei•xam <ls fra.ncezes, sc.mtproe que 
·es"revem nomes I;J•rc1JJ.rios da n•ossa 
ling.ua, - arvore d·e que elLe tinha 
reV'e!.a:do os ,productos nJt. ruoposição 
uni\·ersa.l de 1867. 

Marco.s de Mace.do, qut: ·o "Grande 
DiccLonario" conta no numero dos 
seus collabora.dores, não é só um no
tavel 1c. udito: é tambem u.m .espírito 
elevado, liberal, largamer.to aberto ts 
idéas dle ,p.rogr.esso. Muito ho.stil á 
barbua >COnstituição tia escrava.tura, 
&erv~u-se, geralmente, n.o Brazil, de 
trabalhadores liv.res .para a e-xplora
ção das suas tprOjp•rieda.des e, qu.ando 
deixou o seu •pe.iz, tomou como 1ponto 
d·e honra dar a al•f-orri•a ao.s .poucos 
negros •d·e que ei'a prop.rie-trul"io." 

M:1s niLo ê só no Dr. Marcos Anto-

t o 
os nomes do se

nador •Padre José M·arti.nioa.no de 
Alenc::.r e d-e Tristão Gonçalves de 
Ahmcar. 

Era um genio e uma senhora s-upe
rior ç.ala euu"ação e ,pela instruc~;ão, 
a celebre D. Barbara de Alenear. A 
fami-li.a Al-encar, cuj.o l>erço é C.:ariry, 
continú!l a ter ali muito •Õ.ignos re
pre:sentantes, que a ~ão des:n.erecem 
em nada, como esse. talento sl!Jp.erior 
que é o 1padre Joaquim ·de Al'<.•ncar 
P ·eixo.t•o, emerito jornalista, redactor
cbefe do "Re·bate '', •do J<>az.eLro. 

Na irmandade ·da familia. da Tim
baúba, de que acima &e falou, tanto 
os h()tm-ens cc-mo as mu.lheres 'pri
ma\·am l;:•e.lo talento e ,pre•pa.ro; e os 
seus d-escendentes, Ida m-esma fôrma. 
O co-ronel Jvão de l\iace.d•o Pimen
tel, qwe foi um heroe no Paraguay 
e mais o foi na crum,panha abolicio
nis ta, ao lado .cJe Antonio Bento, fal
lece.u não ha muHos annos em São 
Pwu,lo, como offichl do ~registro de 
hnJ.Othoeca, 0ercado doe vemeraçã:o ge
ral; era imnão odo Dr. Marcos, e fõra 
a .p.ri-IIC1pio •professvr d.e i·nglez na 
Fot'taleza, muito tn.tclligente te <{:lrepa
ra:do. 

Era tambem wm illustre e muito 
culto ülho do Cariry, o majo<r Caroli
no Bolivar Sucupira, a quem ainua 
se ref-e-ria o "Paiz", -doe 9 -de jan.ei•ro 
de 1910, com as mais elogiosas 'Pala
vras, noticiando .a. morte -de sua. vi·u
va. Os seus filhos occupe.m hoje .po()-si
~;ões de destaque ... eoeledüde d'll.qui 
e de S. Paulo. 

O met~mo se diga de homçn,s. eml
nen.tisslmos ccmo o Dr. Lean.Jr.J 
Ratisbona, juriSt.'Onsulto, rudvoga.do, 
grande orador e •parlamentar, e S)U 

digno filho, Dr. Alexandre Ratisbo
na, integerrimo magi·straJo, e d'(} Dr. 
Leandro Dezerra Monteiro, cujo ne
crolo;;io, public-ado no "Paiz", de 21 
do mez 1.:;>.assado, nos clisp..:nsa •de re
tp·etil-o aqui, tc·dos c:rat<:n:;:=s, homens 
da mais invejavel cultura. 
Co~o um exemp.lo da famil'i-a Be

zerra, para não cita-r outras famílias 
do Ca.riry, queira info-rmar-se o croi
tico do "Jornal" com o hi.storia•do.r 
João Brig-ido, ·sobre quem fo•i o capi
tão Antonio Bezerra de Menezes, avô 
do Dr. Leandro Ratisbona: "hom-e-m 
de uma rnemori•a .pasrnosa, que r~pro
duzo1a de cór as datas e os factos mais 
!particulares da histor<ia do Carioy". 
('' A.pontamemtos 1].ara a. historioa. de 
Cariry.") 

O que o Cariry dis.:;>·ensa ê que lhe 
escreva a historia quem a não sabe; 
os seus filhos S:}.hem-n'a .para ensi
nar. Oxalá. os críticos 1-e\;-anos e os 
folhetinistas da An>nida Central ti
vessem a cultura de muitos fi'hos de 

nio d·e Maoooo qu,e se consubstanci·a I Cariry. 
a cultura do Cariry, pois que oella é 
gran.de e mui•to grande, de facto, em 
que pese ao critico. 

São tradicionaes no Cariry, além 
do Semina.rio do Crato, os seus o,p.ti
mos -collegios, servidos rp·o r ,p,rofesso
Tes p.ublicos ou .parUcula.res .exímios 
·e com·~·eten.Lissimos, como os melho
res do Ceará ou de qualquer outro 
T'&taclo, -e que JlÜO se limitav'ãm nem 
se limitam ruo ensino do latim, •J><~ ra 

a fa~~e__latinistas, d•e que g-oz;,m 

Podem apontar-se: o Co'll-egio cra
tense, de José Joaquim Telles Marro
cos, o mesmo que, pouco antes ue 
morr-er, fundou -e ainda a,gora dir;.~h 
no Joazeiro o Pedagogium, ow1e 
ha i)rofessoras do quilate de D. JH L· 

ria Christina de Jesus e D . Anto·ni3. 
l\Ial'eodo <le Sá Barre-ta-. Ain-da no 

11 Joazéiro ha a Den·~fieencia Pul>lic:, 
José Marrocos, qu.e é un~a casa de in
strucção de 1p.rimcira or'd·em. Até uma. 
aula de -esperant~ ali ex1ste, • como 
aulas de linguas .pelo methouo De~
litz. O Crato ain•àa tem o Rx.ternatv 
Crateonse, de J'osé M-e-nd'E:s; o Collt!
gio do Sagrado Coração .cJ e Jesus, d~ 
D. l\fari:a da Penha Gonçalves; o Ex
terna to Nossa Senhora de Lo·urdes, 
úe D. Rosa Amelia de O!i,·eira, dona 
lclalina Bi.lhar e D. Maria Eugenia 
da PE-onha, senhoras Mtas to-das muito 
hoem -ed ucadas e ~nstruk1as. Um do.s 
m·clhoi'es, senão o IT!Cihor collegio de 
meninas na Fortaleza começou no 
Grato. t " o mantém a fa.milia Bi·lhar, 
'lUe é to·da cratense, e o·nd·e exube
ram o tal•ento e o •pa·eparo scientifico, 
pel'tenoen-do a esta família o conheci
do medico e 'O'Pe-rador Dr. Irm·eu Bi
lhar, clinioo no Crato. "Et sic d-e c-e
teri·s". 

B!bliotlt-eca.s, gabinétes d-e leitu
ra. socLedad.es !iterarias, não ha lo·ca
liJade no Cariry que não as tenha; 
<·omu não ha quem não tenha a sua 
imp.rerusa ou o seu jorna•l. O Crato 
.em o "Corre!·o do Carill'y", o "Joaz·ei

!"O", o "Rebate"; a "Barbalha", o 
·•cetama", a "União", o "Luctado.r" 

(1) l'rovmca 

---

~ .. '-s.·~ .. :---. 
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A propos1to dumas accusações graVIs-
~imas que o Jornal do Commucio está 
fazendo ao fallecido padre Cicem, em 
resposta a O _Pai;, achamo~ de todo o

1 pouto converuenle •·epmduzn· nestas co-
1 lumnas uma nota publicada já na ediçào 

de 27 de maio de 1009 do Hebdomada-
1'ÍO Cal holico, a respeito do 'Íl'luoso e 
abnegado apostolo dos se•·tões do norte: 

.:Partiu do Ceará e chegará aqui a 31 
do correute, o revmo. padre Cícero f\o
mllo Bílpli~ta. 

E' um dvs homens mais notavcis do 
Bmzil, uào só por suas granJes virtudes 
.e de caridade christà nos sertões do 
Norte, onde é um digno successor do 
celebr~ padre lbiapina, como pela parte 
conspícua <tue teve no afamado prodígio 
do Joazciro. Nossos leitores têm alguma 
noticia do facto: a conve1·são da hostia 
em sangue por mUltas vezes, quando 
commungava .Mal"la de Araujo . 

. Medicos o allestaram como inexplica
vel e o pad•·e Cícero, com todo o povo, 
acreditou tratar-se de um milagTe. 

Negado esse caraclel' pelo bispo, foi o 
padre Cícero chamado a Homa, e sub
melleu-se á decisão da Santa Sé, <tue 
homologou o juizo do bispo,-julgando, 
suppomos·, que niiO se lmtava de sobt·e
natural divino, e não, como dizem al
guns jornaes catholicos, que era um 
facto uatm·al. 

Pelo que lêmos e pelo que nos •·eferi
ram, parece-uos plaulc'ivl'l allribuir á 
acçào demoníaca (ou espiritica,se quize
rem) um caso <tue tanto rumor causou e 
ficou inexplicado satisfactoriamentc. 

Como se sabe, o padre Cícero voltou 
de Homa· abençoado pelo Papa e louvado 
pela sua obediencia á aur:toridade da 
,Egreja. 
~Nem po•· isso deixou de sofft·er perse

guições e maus juizos sobre seu criterio, 
supportaudo tudo com evaugelica Pi: 
cieucia, e distrahindo-se dos dissabores 
na pratica da caridade. 

)<..' eUe o anjo da paz no meio daquel
les elementos de população semi~sel\'a
gens - os ~aguuços e cangaceiro_s, que 
o respeitam, sendo o seu p•·estigio entre 
elles comparavel ao do celebre Antonio 
Conselheiro, de triste memoria. 

Quantas vezes tem o padre Cícero evi-
1 dado com sua intervenção o extermínio 

em famílias inteiras, e t'ecoHciliado ini
migos ~figadaes! 

Um dos fins da viagem do virtuoso 
sacerdote cear·ense é promover a ct·eação 
de um bisJlado no sertão do Crato ou do 
Joazeiro, 1déa aventada ha muitos annos 
pelo fallecido dr. Leandro Bezerra, e ul
timameHle renovada com enthusmsmo. 
Jít pubhcámvs a noticia do snnde movÍ· 

IJmento operado uo Cralo a esse •·es
peito . 

O 11osso amir:·o dt·. J. Bczcl'l'a de Me
nezes, pal'eute do padre ·cieero, c varios 
amig-os des'Th, pl'elendendo recebei o 
feslivani ente il sua chegada, offerecem 
lauehas ás pessoas que ttuizet·em ir a 
bordo. ll 
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Respondendo a «Ü Paiz»-0 nosso fim-Como 
sideramos o Cariry e o Paqre Cicero-Ge 
.JiJr .. ,tçõcs c partic{ílarizaçõcs - In 
levianas-A impagavel dekza de Filgueiras
A cultura do Cariry-0 mysticis1no é"cQntagioso 

Jámais th·emos em mira a pr~occnpa
c;ão pequr nina clr rid;cularizar quaesqur.r 
{JI't8onrzlic:alies iiOfarPi.? dos sertões do 
~orte, muito menos gratuita odiosida
de a f'ssn. grnte. Seus nomes passam atra
vés nosso;; artigoB inciden tentent.C', por
que vlsan.os mais alto, rstudamos uma 
zona em suas manifestar,;õ~?s sof'iaes e os 
:wus typo,; eomo rxpoentes do sru estado 
de civilização. Jámais tiYemos o cuidado 
ele trac:a t!r bibliothera: declinar nomes, 
logarPs de haptismo, parPntela, viagPns, 
factos mínimos, miuueias al'asta(las do 
fim princ·ipal. lsto pot·que nos pr~am e 
incommotl:.tm partiC'ulaJ'izações, gostamos 
d<' g(•nPr.tlizar, o que f. mais difficil, por
n'm mai-; agradaH•I P mais utll. O arti
c·ulh;ta d 1) f'aiz pPnsa de modo divrrso. 
Uosta de parrirulari;~,ar, de casravilhar 
pormf'no ·r~. tanto qu~ <·hega ao ponto de 
dar um .1utor aos artigos que publicamos, 
quando f•p.;;es nilo foram a~signados com 
u nonH' c;o jornalista fJUP cita. Para o 
nosso rim pouco importa tE-r sido o Dr. 
:\lareos de ::lfacedo um grande sabio. O 
qur nos lntrre::~sa !" o facto delle não ter 
Rido l'OnFnbstauciador da sociedade rudi
m~ntar (hqnella part<' do sertão! Elle já
m::l!R grupou om torno du si um grande 
num~ro d•' indhiduos e niio foi resultan
tf' dP um movimento social. Foi só, viveu 
insuladam('nte. Qual foi a Bociedade culta 
Que o produziu'! Xenhnma. E' um indivi
duo lnsul:•do, um grande typo de exce
P!:ÍIO. O articulista d'O Pai::; julgou ver 

te, reune em si ~ ele
ntos prE"cisos para ser considerado co

mo consu•Jstan<"iador do cspirito e da al
ma do ('asiry? O Padre Clrero, porque 
domina u.11 povo, porque influe nos desti
nos de uma reg'ão f' no movimento so
cial dl" uma rar;a. lJahi a citação que fi
ZeJllOS d~ suas arr;Õl'S, para mostrar o 
estado de atrazo d~ um povo inculto, di
g!l.o de mrlhor Rorte por sua energia 
<'OIDblltiYa, por su<>s grandes virtudes, 
mas de <''lia ingenuidade e ignorancia os 
<~icero'l s'> ;:.proYeitam para <lomin~ por 
mt•io de •nila(lrrs. 

:\fltS o arti('ulista ain<la S<' não poude 
dPspn·nrkt• dos amllitos estreitos do bair-

!smo: ar·ha que ,, ser mais eearcnse con
tar do f'!'tado social do Carirr, do seu 
llWtõtici~mQ profunrlamente arraigado. 
Ac·hamos CJllf' um ccarC'nse, antes de ser 
r rarensf', r brasileiro, antes de brasileiro, 
hnnwm: ,. t:omo homem I P.m <t obrigação 
mond à<> cmtdemnar o que- seu espírito 
Ih" apont~ como pf'rnidoso e mau. O de
ft-UHOr do Padre ('icero, pensamos. não se 
rlc,·e c·nu;idt>rar 1Jrasill'iro, sim cearense; 
ll('!ll l'e;,r~;use tambem. ruriryPn:-;e; nr-m 
nwsmo carirrPtlsf', joazPirPnse: taJ,·ez 
uão !!ut•i ra nPm sf'r joazC'ir~nsP, mas fi
Ih'! oq;nlhn~" da rua inl·ann ou da praça 
da 8€\, na dtarla POYQac:ao. B' o que deixa 

.T;i r-;;t!t trístrmento gasta Psl.a denomi
nac;ão.cl" "c·ampanha Prracla": nào erra
mor; f'TII .·ampaHlH ;:lg-nma ::;<JhrA o Padre 
('ir~c>J'o, ''~tndt!lJlOl-o <:<'mo re:111Han1.c la
tal ele tttn m,v;;th'ismo coxat;gerado; para 
n(rs Pile 1•iio ,-. o I'adrr• C'irno. ,; um pro
dudo KO('ial qnr achmno~• mau. 

llamQs P~<te !on~o r<~Ynro dm;ado de 
ronlli<lerd ;•if'H philn~ophic·a9, quf' não Ba
h!'lllOH, '-'i silo un\s nu hüas, mas é me
lhPr :t'l-a;; <lo quo não possui!: nenhuma; 
damos o t·antco (! no~;J dispensamos ~ 
rr-spond .. - c> longo arllf!O que no~. pro-

rio sertanejo: "ERA QL'ASI l'i\1 lRB.F.S. 
PONSAVEL PELA MESQ'ClXHEZ DA 
I~TELL1,1E:\CIA E PELA IGNORA~
CIA CRAkSA . . , 

Basta! Para o pobre caudilho basta a 
dcfeza! !<~ autes e depois deste pedaci
nho de ouro 'Vêm historias dr sua força, 
de seu bacamarte, de suas fa<;anhas de 
·1nuqu<'! Para CJUP, então rPspondf'r pe
ríodo a período um artigo que defende 
um homem desta man<'ira, condemnan
do-o? 

O inepto póde ser responsavel pelos 
seus actos mal executados. O quasi ir
responsavel é peor, ~ inepto, é detraqué, 
é, emfim, quasi irrespom;avel ... 

Foi peor a emenda que o sonP.to. Cha
mamol-o inepto; o articulista dil-o quasi 
irresponsr.vel, porqun cita quem affirmà 
isso, Quem o amesquinhou mais'? 

Assim, será melhor não analysarmos 
o resto d'J grande artigo, mesmo porque 
daria muito trabalho separar do tPxto as 
lliographius, as certidões de baptismo, as 
citações de obras nota&l'is. tudo o que 
nada adianta ao estudo generalizado da 
zona do Cangaço. 

Em um trecho em que o articulista diz 
que para o Cariry prestar fôra pr('ciso 
que lá tivesse nascido quem escrf've estes 
artigos, ~-laramente se tê a preoccupaçii.o 
bairrista de quem escreveu o artigo do 
"Paiz ·· ou para elle forneceu notas. Ora, 
quem melhor e mais imparcial estudo fa
rá de uma região c do seu povo: um 
divlduo fiJho do mesmo Estado,3mando-o 
muito, ~endo viajado por elle todor estu
dando-o, observando tudo com completa 
isenção de esplrito', ou Qllem crê nos ml
Iagrea da .Maria, ê parlJI;I..te. e amigo ,do 
Padre Cicero, ~ r&mt~ ae·.PINll 
~-~-..... li,.'. 
Nio ba negar él'uf~ ·p pri 

Voltamos a llizer.-qúe oJftri&cul 
esti muito aaoatumado á.s ltdes d!! 1m
prensa e fàz a defeza do Padre e do Ca· 
riry de f)arti p!-iiS e l~vianamonte (e1te 
adjectivo foi empregado po1: elle contra 
nós, não sabemos quantas vezes). Si não 
basta o citado e"xcmplo de Filgueiras, to
me-se outro: aq principio o noRso con
tendor diJJ que nos tornamos tristes écos 
do ''Unitário" (é um jo~nal de Fortaleza) 
e de suas "'s mofinas; I' adiante extPrna 
alguns conceitos sobre Pinto Madeira, di
zelH(o-os- do "historiador João J~rlgido ". 
João Brig~do é o propriPtario e o dire
ctor do "Unitario": s! o "V'nitario" fi 
um "jornaleco" de •· vis mofinas" -- 1'0· 

mo invoca o testemunho forte ele quem 
o dirige? 

Ainda continuamos a perguntar: -
Qual a cultura do Caririy? Isto porrpte 
as peróonagens insuladas romo "Ial'cdo, 
flUe consideramos muito, e rapazc~; estu
rliosos c purQS como Sisuando Baptista, 
l'O Cralo, que fala grande unm<'ro de lin
guas, sabe crntPnas de com;as, sfw indl· 
viduos de cxccpç1i.o, talPntos QIW apparc
ccm por a< aso, mas que n!l.o rC"pr<'sC'ntam 
o t•sP1rito culto de \1111 povo. 

O Padrr f'irPro <i a reHultantr _sodolo
gka dQ Pstado de mystlrismo dP um poYo 
atrazado. Sohr!' Pile, -á ln7. dos t<'mpos 
moclf'rnos, ha. cluas supposkõ··~: ou clle 
crê sitH'P.ramentc nos milal!'res an 
ros da :\\aria do .Toaz<'lro- !' •' t;m l~no
r<tlte, um tôlo; ou não cr~. flngn aen"CCT
tal-o - e (o um hypocrita, um c~perta

lhão. Xão ha mrio termo. 
O cscriptor d'O Pai-: t.dn, em 

sr. confesse, a mania das pormC"IlOtiza 
~;õrs: talvez por um milagre do Joazciro 
teve denunriR dP •Jue os artigo!l sobre o 
''Rei do Ser tA o .. !'TI\UI fl"itos pPio Sr. Gus
tam Barroso (João do ~oric). c1uando 
uo ••mtanto, não levaYalll a aiSI!Ignatu 
desse setJhor. ·Nilo •' louYavel cu&· modo 
d<' adivinhar um autor um um art.lgo d 
rc9acção. E' uma prophec!IL que a 
reállza; uma affirmação 'que nll.o 
riad-eira; mae dahl, com a cpnstant 
fesa do Pad're - propheta de 
criador ~P. milagres, pegou-tb~ 
da.s prophec1as e a manta das Rll!Viitil 
• s. o mrat!cismo 

I 
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espondendo ao .Tornal do Comnzercio, edição da 
tarde •e• A superioridade de u1n cavaquista 
philo"opho -- De ore tuo te jztdico --- Uma 
theoria que não se perturba com os factos 
ern contrario--- Presun1pçâo e agua benta--
A c~dade sertaneja, obra do grande apostolo 
dos sertões. 

'Muito ,fnlciámos em ler hontem, no J summ:J., um. yercladeiro eYangelista 
nestes tempos de corru•pc:ão -e menti
ra. eg.oi:-:mo e ·vresu.mpc:rl-o, não S:)

nll:lY;l, t:ll\··ez, o que hoje ~e está pas
s:J.ntlu. 

"J Lrrnal do Co1nn1er·::i·o ··, -edlçiio Yes

;p·e>tina, que o autor ·dos .artigos so
b-re os S t .. rtõe.s d-o nort-e não está vre-
oc:cu ;J.a.do em dt·siazer o mcritc• das 
•p.c-r-;;onali dadf'.s que exerce-m a sua 
IH,\;àO socia.l nessa inter-e-ssant-e rpart~ 
~ Hrazil. 

li'ulgan1os d~ ver flUe o a.rtkulista 
... gu~t:J .. de g~neralizar, o que é 1nais 
dif1kil. do que •particulizar--, cumL 

O p::tdre Ck·ero faz l':·rr..ln·:u jus
t:trrte-ntc as ·}'a lavras do ~,·a.ngelho: 
··Dai tudo que tendes, pedi o que não 
i~HJ·cs •e h3.. \·eis llc Yer 1nilagres ., . E 
de f:_u:to: se lh,~ cs,·asiava uma a1gi
lJpi ra~ as Otl tras h . go se €n;;orgita
\'3.In Lle re-::.:ursos, prestes ~eslas t:un
h·ein vor su::t yez a se d·e·.:;pejarcril en1. 
lJrul d1 s tnisel'aveis. 

E fc>i as~im que o .qu.e pc·dia par-e
c-c-r a d~r:l,cada de um homem, não 

_ _ . - - - -

1 

Pra rn::tis do que a sua glorificação 
saJ tli1>;JE-rlet•_;uc-s ele mo1mos JO•rna!Is- •'XUt'L"rantc, por muitos milhares de 
t:LS. O !'t'rtilú YaL ser ag:Jra csluJaclo ,,!mas, multe-s milhares mesmo, qu-e 

11 oje poYoam -e frequenta.m o Joa
zc ir o, attJ·aidas ·pela influencia bene
[ica elo sacerd:Jte. 

est[L fazendo o "Paiz". Valha.-nos 
i><Su. Valhu.-nos esse soe-corro [Ls nos-

por r1u~m de ,dir,ito e ele facto o co-
uhe,·e, St·In necc:;;.:;iJ.,tJe de ü:tzer 1}. ·L"S 

qt>!·,..as historka.s, clt! consultar biulio 
.th e"d.s, de citar o.;Jiniões alhe-ias. 

U nos::;o O•P·:;osltur sa.l>e, ".porque 
S~lhc··, as coisas n1ais Uilfic..::is, <1ue 
nú:S ign-oramos. Affirma, -e e~t!i. tuclc 
~·calJa.dü. N:lda. '\'ale o que diz-emo~. 
E, se citamos autores, indo busc·ar 

::-\::lo ha labi::ts nem illusõ~_,; n::io 
lu!. exceEsc-s nem fum2s i::~ .. ~ensor ios: é 
a alma d-e um Yiandante que se exta
sia d-e pra7!er EcO ver progredir um:1 
das cellulas elo organismo nacional. 

J oazPiro rpos~ne milhares de easas 
e <·ntre ellas muita~ de va:or aprn
prladu ás ec-!1di<;Ges do "'-'rtãc•; ha 

os mais insu""'witos aquellcs que ccn-j mc·;,mo odific-ios que figurariam com 
• d;:st::tque, em qualquer das nos~::ts c·a-

tl"l>tam o que affirmamos, em nosso pit::-es; ha neste halrro oe h omens 
tprimeir.o art·igo, sobre o >Padr-e Ci- uma verdadeira feb r e de con<;tru
cero e a região clte Cariry, o· criti-co cçõ.es: tral:::tlha-se diariamente em 

. . . oerca d-e u.ma ~entena de •prcdws; 
ves p.pn;no n-os = de contradüonos, h:t uma agitaçd.o continua·;---como que 
de má.os jornalistas. 

-E' interessant<', na verdade. 
Com·o é que ·não no~ cun·amos, 

confun·didos, ante a -difficil sci-enc-ia 

um delírio de <:reseer no meio deste 
povo;a feira, qu·e se faz aos domingcs, 
adqu~re jã. .propurcões cxtr::wrdina
rJ-as; a a·6ri~-;ultura vai-se impondo 
pelos s~us recursos variados. Entre

soeiolo.goica. d-o "irre!;;pondi v-el" .e ser i- I tanto, como irrisão ela swte, o J oazei
ro ainda permanece na ínfima cathe
gori·.:t de aldein.: a h i está o qu•2 irri
ta mesmo os nen·os de um infusorio 
se ene os ti\-e&se . 

(j)tor ? ,. 
A nossa oci-encla barata, enLreta·n

to, já esl.á serviu,lo ,para ~gama 

coisa. J'á o sof-rego critLc-o :Nconhece 
que o Dr. :Marcos de Macc•jo "foi um 
grand-e ty.p o d-e exce-pção •·. 

E isso tudo é ohra de uma política 
det8sta\"1€'l, tn esq uinh:J. , egoistic::t, t 11U

peira r.o ultimo quartel de suas am
biçõ-es ·dPsmetlida"; política que vi\·e 

As .du,·idas do· a-rticulista, as SllilS a perseguir ho.mens de uem, politi
~reticencias, sobre um grande bPazi- c-a. que tem as suas raizes no orgu
leir.o que Je,·ianara.ent·~ -ti-nha julga:io, lho e na ·presumpç;ão1 ctu·e ,-iYc a ex-

., h t d ' · c1 • t piorar o tra.i.Jalho de miLhar-es de ho-
J"- O·n em 1ss~pa as, .em v1s a m-ens'! ... 

Pouco a rpouc•o, Yamos a ter razão, 
no-ss::~. de[esa .dos pob·H-S se.rtões, 

suas inicl·a.ti\~as, sem a·uxilio, an
s com a contrarie-daLl~ dos governos 
da "critica diffi-cil" dos soci.ologos 

Polit ica que assim proce-de ha d•e 
chafurdar no lodo. Sim. 

Por ·que consen·ar :Dncla o J o•azeiro, 
quasi dU1:?..S vezes n1c:d.t:~r c1Q qtle a c..:i
dacie ·do Crato, que ~ considC'racla a 
]Xim-cir::t nestee sertões torrirlo-s de 
quatro ou cinco Estad-os vizint\os, 
cl·an-do ao fisco um l'en.dimento supe-

- _ _ . . rior ao desta, na sombra do despre-
0 artJcuhsta na.o p::trticulariza. En- so com alcunha de povoaç;ã.o? Triste 

trdanto, -o-s seus artigos ~e inlitulam a.ntagonism.o d::!. scrt-2! 

da A\·eni-da C-entral. 

O rei do sertllo ··, isto é, o :r-adre C i- Grande numero de \'i:J.jantes illus-
- n- ·-o - . tres, que têm pnssado por esta terra, 

Romao &u.Jtt~ta, a quem, desse ficam horroriz·auos, ·dian t-e deste cri
me de leso-•;)atricti3mo. E" que es

das suas obras de lJpneficen-~ t::-:':os aos tem.PC-3 do~ mesquinhos ex
da sua ass1stcaria mora.! e ma- t•ell1C·S, em uma terra em q~~ se faz . I de algum::ts ca•l.>anas uma cidade e 

al a tod·o um .poyo de vanos Es- ac-orrenta-se a·O ma-stro ela inveja e do 
os elo nor.te hrazileiro. despeito, com o n ome de •· povoação--, 

Esl<l.mos boqui?.l/~rtos com a de- um bairro chC'io dé' _vida com mil~a
raç:ão '-esmagadvra·· do articulis-1 res ele pred10s -r-echetaclos de familJ:ts 

de que antes de ser cc-ar,ense, t 
eiro; ant-es -d-e ser brazileiro, é 

hom.. ·m. :Muito h~m. 
liumL'm e->:traorulnarlo. dizemos 

nós, surgindo ali assim do outru lado 
d ·s.. A\·e-nida., -cum Gs seus "'longos ca
vacos dosa-dos d-e co-nsiderar.õcs tPhi
lo~l>,J.hi.cas '", 1.1 i::.i~}<"~lS.'lJ1 Uo-~c de r e

s p.onder 41os nossos po1Jres e l-ongos 
artigos. 

... .1\_s.:Jiln rn-esm<> fazem cs homens su
periOrES. ~ús outros •re·nsamos como 
•p t-quenos mo.rtaes, que, tendo si·do 
C0TitE'sta.do O que uiSSc-il10S sobre U: 

cultw.r.:t inll'llcctual relali,·amcnle ad-1 
miraYel da região do Carin·, del·ia
nlos trazer pro1·:1s, factos, duC'urn-en
tos inconü·stes elas nossas urtirma-

o cri-tico, o sodologo 
IJ-.l' üfu-nclo, vaidoso, sohe ás C'minen -
cias das suas tamancas c nos :lcC'US:l 
d·' bairrisla.s, !H>I'fJU€ falamos '·.cJo es-
taclo sucial Llo Cariry•·. 

Está C3·~·ri·p to i~su lá 110 '·Jurnal •· 
da t aril.e de hontE>rn. 

Bis ahi a logka ele um ho·mE'm "su-
h0-l11t"111, 

n ão é um sin\ rlles cearc,nsP, uu bra
zileiro; holn-t-rn e philn,..;rJI:JhO que uão 
quer sal>er de part;cularizaçõcs, cl.e 
fac:t·os, de •provas, que dE>struarn a 
sua th eoria de qu-e ''o lpadre CicC'ro 

sociolc-gic:a. do estado 
de um •povo :ttra-

0 articulista affirm·ou, e eslá aC'a-\ 
hado. ::\ão \·a]nm as D<Í1iniões d'-' ou

contrario. ~ão 

,pruvas, que clc·mos, do 
allianl<tm~nto •;IroduziLlo no seio eles-

proveetas. E" .porqu-e o C rato é o l>JI-
vo que vai haurindo a seb·a. do Joa
zeiro. 

Entr-etanto, 1]Uer queiram Cf não 
flllriram os pygnlE'US flUe IJUilam a 
t.!'lphf"ra politi<'a do Cariry, a. n.1tnreza. 
ha de Jrroté'star, solemnt', se os ho
tncns soe 1nanti\·erem inermes, custe 
n que custar, porque este estad{) mor
lJi<lo de uma situação não se p{)deril. 
m•3.nter. 

Jo.azeiro, poss-uindo elementos na
turaes. s·t.:perior.,·s a·os d>O Crato, ni'io 
est::tndo infe.c-cionado _pelo Y:rus ela 
r>olitka do c:am-p;mario.sem altru.ismo 
nem am•or pelo bem ·r,ul>lic.o, p-olitic:a 
(J'J'' fnz ela justiç.a u-!TJ.a uurl;_t e mer
cadeja o dir-eito .pelos interesses de 
uma f~1n1.ilia olLgat~<:h:l, Joaz<:iro , r·e
r-ito, com. e1õtes E>lcm.c-..nlos que have
mos de ver mais em det:llhl', é como 
U n1 f,ajl ta~•rr..a tetri CO, ergU•~UdO (IS 
b1·aço_s ele 'l'ita·n ·p::tra. lanc;ar densa 
mortalha sobre a IT.>,)rilJuncla eiil;,.de 
do Cr-ato. 

Situada em uma quasi intermina 
p1anic-ie, i.•t:nl no seu 1::.ub-solo agua da 
melho r qua!iilade, em ai>LlJHl:lneia, 
pnr::t todos o;; mist<·res ela ,-ida; e, 
ne1n po.di3. deix:1r tle ~vl" nssitn, ja .. 
zPndo, c.on1o as r.u:ts irn1ãs d" Cariry, 
na granile fralda do Arnripe. Pi1'an
dn. JlOrtol:In-ais di·~tante- (lp~;ta. scrr.a,jfL 
nas immediac;ões do serLã.o, ·partici
;;~ ao mesm~ tempo cl::t fertilidade 
c·ommum ao Y•allc elo C3.riry, ., do c·li
ma a m.en'J das regiões secc::ts. Os seus 
tvrren("\s s-e 'f•·l~E'-stan1 a qu:.tsi todas as 
C"Ult.uras, tnaxirr. .~ as de arroz canna 
de ns~ucar c- sobretudo de .;_JgoclC>o, 
para o que sfi<> n1::tis fer:-tzes: a in
d:ustria pastoril ahi vai se clo..s~n,·ol
\'enclo -p·'2rfeitnnu n!C'. Os s.c•us ln.Li
t'1ntes tê1n _Uc•s.:_\nYol\·ic1o, á grande-, 
n:t f>0rra do Arari:1c, o •plantio da 
m:~niçui'a, e princi;,nlnu·nto d::t man
dioca. Os cer('.O.e.s .silo .:-d ·1nt~dos ('nl 

lnrg:.t es.c:'.l.la, nos ternC'nos das cath1-
g3!:', C', no r('cJor d:-t in1 nne>nte e ~·ro
s~era "j)<l\'O:tr,ão ··, de-sc.n \'OI ,-em-se 
l ynl.~t.rf'~ dos n1::tis agrada \·eis e ya
naclos iru tos. 

_.-
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IJ).rfznefro &rftWO, WtJTl're 0 t)J'IIM"t 
<.·ero e a regiilr• ·00 Cariry, o rrltl<.'o cçõ.es : traualhs.-se diariamente ·eat 
\·esp.pnüw n·cs = de contr.adHorios, <•erca de u'!la <:-~nt<'na de oprecHos; 

. . ha um3. ag1taçd..o cont1nua~omo que 
de mãos JornaJJstas. um il.elirio de crescer no meio deste 

povo;a fe ira, qu·e se faz aos don1.!ngcs, 
adquh'a já .propur\;ões extr:~.urdina 
rJ.:ls; a a.grieultura vai-s.e impondo 
pelos s~us rE>cursos variados. Entre
tanto, como irrisão da swte. o J oazei
ro ainda permanece na ínfima cathe-

·E' inter·e·ssunt<>, na verdade. 
Como é que ·não no~ cun·amos, 

confundidos, ante a difficil scüeneia 
s~iolo.g'ie& do "l.rrespondivel" .e ser i-

A nossa oc.i.encia barata, e.n.ueta•n-~ gorh de aldeia: ahi está o qu·2 irri-
. , . ta mesmo os nervos de um infusorio 

to, Já esla servJUc1o .p.a.ra. ~lguma se eJl.e os ti ,·esse. 
E isso tudo ~ ohra de uma política 

uJtor ? ,. 

que o Dr. :Marcos de MacuJo "foi um I de~~sta\'€-1, mes·quinha, egoistica, t•'JU-
gran-de ty.po de .exce.;;JC:ão'". P~l~a no u1t1mo quartel .de suas a?l-

. . . b1çoes ·d,osmechda~; pollt1ca que yn·e 
As ·dU\"idas do· a.rt1cullsta, as suas a perseguir ho.mens c1~ lJem, políti

ca. que tem as suas raizes no orgu -

coisa. J'á. o sofrego critLco :roeco'!lhece 

l e ir.o que le\·ianam.ent·~ Unha. julgado,,lho e na ·presu mpç;ão, qu·c ~ · i q~ a ex
foram já bontem diss~oadas -em vista plorar o tra.l>alho de m1Lha 1·es de llo -

. ' m·ens!! .. . 
Política que assi·m proee-cle ha d•e 

chafurcla r no lodo. ~im. 

;reticencias, sobre um grande bl'azi-

das citaçõ·es que fizemos. 
Pou-co a c;;·ouc•o, Yamos a ter razão, 

em ne-ssa. defesa dos pol}rf·S se-r tões, 
'Ide suas inicl:t.ti\-a.'S, sem a•ux illo, an
>tes com a contrarie·dacle dos govETnos 
,e da "critica diffi.cil" dos socl•Ologos 

Por 'que consen·ar ainda o J o•aze iro, 
quasi du~as vezes n1ai1)r do que a ei·
dacie ·do Crato, que ~ considerada a 
]"X'im·cira nestes s-ertões torridos de 
quatro ou cinco Estad·os vizinh-os, 
dando ao fisco um Pendimento supe-

. . _ . . rior ao desta, na sombra do des;>re-da A\·en!·da Ci!n.tra l. 
O artlc:llhsta nao partJculanza. En- so com a lcunha de povoação? Triste 

tr,·ta.nto, ·C·s seus artigos ~e intitulam a.ntagonismo d:!. sort·2! 
•· O rei do ser til. o", isto ~. o :p_adre C i- Grande numero de vhj.antes illu-s
ce,ro Romão &JiJtista a quem dess trcs, que têm. pnssa·do por e:sta t erra, 
I • • • ' • • e fwam horronz·aclos, ·dJant-e deste cn-
imc·Jo, se quer .TJdH•ularJzar, menos- me de lesO -•l)atriotismo. E' que es
lcabau>do das suas obras de lJeneficen- tamos lLOS tempc··3 dos m-esquinhas ex
cia, da sua as8istE·acia n1oral ·e ma- tPemc·!", em um::t terra em que se faz 
teria! a tod·o um .po\·o de v r! E -~ de algumas ca•L>anas uma cidade e a os s acorr enta-se a·O m:l·stro da ln,·e;a -e do 
ta.dos do nor.te hrazileiro. despeito, com o nome de apovoação " , 

Est'lmos boc;uiabHtos com a de- um bairro che-io de .vida com mil~a
claração '· e-smaga.d·v.-a.. do articu li s-~ r cs de pred1os T·e·ch.elados de .fam1kts 
ta de c e provectas. E" .porqu·e o C r ato é o I,c>l-
' , JU antes .de ser CC'ar•e-nse, é vo que vai h aurindo a seiva do Joa-
'brazileiro; ant-es .u.e ser brazileiro, é 
hom.em. :Muito h~m. 

zeiro. 
Entretanto, 1]Uer queiram Cf não 

quc-iram os pygm.eus qu.e bmlam a 
csphera po·iitka do Carir)", a na tureza 
ha d e porotrstar, solemne, se os ho
mens se m an ti,·er em inermes, custe 
o qu·e custar, porque este estado mor
lJido d e uma situação não se p-oderá I 
m•anter. 

HomC'm extraordinario. dizemos 
nós, surgindo ali ass im d o outro lado 
d-a Avenida, com os seus .. l ongos ca
vacos dosa.clos d·e considerações ,phi
l o~e>;Jhi.cas ~. di~i;JN1saa1clo-~c, de ,r e 
sp.on•der lhos nossos ,polJres e longos 
artigos. 

Asõim m ·esmo fazem c-s h omens su
pC'rion·s. );fús outros •r e-nsa1nos como 
1p equenos mo.rta.es, quE', tendo si·do 
'c<,nt E' st::~.do o que Jisss:110s sobre n: 
icu ltur::L inlc·l!N:tual re-lalivamC'nle ad
miravel da região do C9..riry, de ,·i a 
mos trazer .pro\·::ts, factos, documen
t os incont~~tBs .(las nossas uffirma
ções. 

Jo.azeiro, poss·uindo elementos n a - j
1 

turaes, s·u.pe-rior.c·s a·os d<O Crato, não 
estando infe.ccio.nado ,pelo Y:rus da 
·I>Olitka do c:am.panario.sem al tru.ismo 
nem an1•o r p~lo bem ·r,uhlino, p-oliti<:a 
(J'J·~ f<~z da justiç:;a u.ma l>urla e m er
cadeja o dir·eito .pelos interesses tle 
uma f:tn1.llia olLgai<:h::t, J oaz(:~ro, r·e
p ito, com. estes e lcm.t'<n l os que h ave
mos de Yer mais em. detalhe', é como 
UI~l t".aj1ta.::•lTI.a tetricO, ergU•~OdO OS 
braços de 'l'ita·n ·para lanr;ar dcns:J. 
morl::Ílha sobre a rr.•.)ril>unda t:iuade 
do Cr•n to. 

Diante disso, o cri·tico, o sodologo 
u .. rofu·nclo, vaidoso, sobe >;_s eminen
cias das suas tamancas e nos aceusa 
d·' ba ir ri~tas, Jl-<rrque falamos " .do es
tado social ll>O Cariry•·. 

Está es·:·rlpto is~u lá. no "Jurnal ,. 
da l arde lle hont<"m. 

Eis ahi a logi t a. de um ho·mPm "su
tperior··. n.'(t_i)art-m bem: um homen1, 
não é u1n shn,}'} les ceare.ns ~ , ou bt·a
zilciro; hom-e m e philo.%1;1 ho que uilo 
q u.er sal>er de .part-!culariza.ç ôcs, d" 
fad-os, ·d-e 1p r ovas, que d,cstruarn a 
sua Lh eoria de qu.e "o rpadre CicC'ro 
é a. resullante sociokgi<.:a do. estado 
d.e my.:;lic ismo de um •povo atra
zado". 

O articulista afíirm·ou, e está aca
bado. :\'ilo vale m as ·~íJiniões de ou-
1tros e.:; ~ rilp l u re~ CéiD oon trario . );filo 
r ·aJt>lTI as ,proVaS, que demOS, do 
:all iantumento ilJro<luzhlo no seio des
se j)u\'O vcl u:l seus grandes filhos em- 1 

•prchenJo:lores, c omo o •padre c;j cero 
e tM n tc·s outros, no ·J;nssado e no rp-re
S•'nlP. 
~ Eatrctanto. s6 .para moer, co·nti 
~1uaruus a c1ocum·entar as nossas r<!- ·~ 
fl'·n.:--ta~, ousando uffrt1ntar os ·•<'a'.·a
,cl•S !·hi loso.phkos" do imvagavcl cr i-

il'o elo "Jornal do Commercio ' ', da I 
a rd e. 

Que no.s fa.ça ene o faYor de ler o r 

nu e so hre o Joaz.eiro e o ;pad r e C i-~ 
L ro escreveu, em n1aio do anuo 
I 
•JM>'Sado, o Dr. :Pia ,·io de GouYC'ia. 
· Xão será um "ca\·a .:: o •P•hilo•so p hi
'co"; mas é um .d epoimento espo·nta
~ l h1 e franco de quem viu a obra so 
F ial nas cida e feita, com ·u ç irito 
;a1neMcano, 0$~J irito de 1pro.grcsso ar
•r nja.::lo, a. cre ação ra. ~Jicla de uma ci
dade industrial, d e 20 mil habitantes, 
em 1plen·o sertão brazileiro, sem a. nli
nima intervenção de governos ·e ·de 
::oc1ologo s ·difficeis e caros. 

Eis o art igo : 

"E' quasi uma lenda r eferir-st> ao 

1
qJ.rpgrE'sso espantoso por qu·e tem pas· . 
. s .u.lo 0sta t e rra, que, como ava1an·L·he 
hnmen&a, t e nd-e cada dia, a pou co e 
P••Ueo, a supplant::tr ·outros loga r >e s 
c~ue se lh·e ante iJÕem chronologica
J1H'nte. Ainda h a bem 'J)Ouco tempo 
t>ra um poequ-eno conglom erato ele 
{;asas, sem itléal, nt'm des taque, no 
meio das villas, povoa<;;<Jes e ciJadt' s 
q!H' o eercam. 

Como iLlyllio da ProYidenrh, ao lon
ge, corne c~a\·anL a echoar, s e n1prc re
t~:•nlJ:tnte , a s pah\Tas e Yirtu <l l'S ll e 
11 '\ d"s mais ·exími os s cteEr clw t <' s qu f' 
ü ,j}lo t'(,uh e cido-o vadre Cice rw H o-
m . p Daptista. 

J omc·m ele .phy~i·o n omia calma. ri
~ ··t lh::t. sy!TilPD.thi. C' a, ao n1 esnl.o t em})O 
t·h,.ia de rE-s;p e ito e aclmi!·a_ç ã o , em 
ctlj, -, ~ tr'l,-.C'S j :unais se \" ê affl orar a 
en!era . Ll u ta <lO d e gl'alldE' }JO<kr cJp j) C' 

l~ C· t!':!C::'i. O. tenaz, t l' n lo í>or amhi<;ü. o a 
.... ..;:! tn~t dê D r: us e [J.;; s hnn1 ens, atrós 
~nintigu da \'!ngançn. di~t!'ihuin ~lo u ::; 
llln!._:s a f!ux, perdoando s•enlpr-e os 
ultrnges de que lem aido victiJna. em 

Situada em ·uma quasi intermina 
planic-ie, h.:n1 no seu ~:.u·IJ - solo agua da 
melhor qua!itlade, em al>LtnchnC'ia, 
pnra toclos o-s n1istt·rl?s Ua Yida; c, 
n c tn r,o.tli::t deixar Ue ~ · ~~r n~siln, ja
zf'ndo, eo n10 as r.u:1.s irn1ãs do Ca1·iry, 
113. granlle fralda do Araripe. Fkan
tln. !])Ortui:n1-ais di·::.t.ante- dl:'stn. scrr.a,já 
nas immediaÇ;ões do serlilo, ·partici
; •~ a o mesm•o tempo cl::l. fertil idade 
r·ommum ao ,·oalle do Cariry, ., elo cli 
ma an1.en') das regiões sec·c::ts. Os seus 
h·rrenf'S s-e , f, . l~ E'-stanl. a qu:.tsi todas as 
C"ulturas, rnaxirr:. .~ as de arroz, c·anna 
de assucar e sobrc'tudo de algodê:o, 
para o que ~ão n1 ~lis f er:-t.zcs: a in
d;ustria pastoril ahi vai se a~s()n;·ol
Yendo ·p...,rfeitarn.t nte. o .s s e us h::tLi
t ·>.ntes têm .des<:nYOI\·ido, á grande, 
na f10rra do Ararj ;1 e . o •plantio da 
maniçul':l, e prinei;-Jalm,C' nt ~C da man
dioc·a. Os cePc.ae.s s ão ·~· l<ntados em 
larga esc·o..la, nos terneno s das catil1-
g3s. 0, no r€ldur d:t inl ·:t onente e nrn
s~era "po,·oac:ão "', des2,n\·ol,·em-se 
kt>m.ares dos mais agrada\·eis e Ya
nados frutos. 

Oh Y(is, joazeireP.ses! filhos ela 
n1i.s e:ria e da dor, ~~ · nrque. ~ ·ois , na 
n1aior!a, filhos tlE:' "rorneirvs que <lC'i
xar·an1 o .patrio 1ar p Pr cir-L"Unl~ l ;:ln 
cias c.liv.ers::ts. affcitos ás necc. ·ssicla UPs 
e á.s luc:tas, ó Yós, crianr·as lint:as, 
nasc.·idas ao relentn e ás an1<?"ntias de 
un1 sol abrazador, ·l~(~rqu.e o •'ronlei 
ro" rvc:em-ch egatlo t1Prn1e 0111 ~~~ res 
de irnproYiso. não consint.:1es o cr·in1c 
en1 Yosso sc·io .. ~ :·un i scn1.pre o b an
ditis.mo, e~palhae a jn~ti<;a com e<tui 
dade, diffundi a ir.~li"UC<;ão, f' :) r t0 -
dos os n1viu!:5:, que, afl'E:·itv~ . eo1no :-.·cds 
á.s temr cstade" da Yicla, não pod t·is 
deixar Ue sL· r um grant1e po\·o no fu 
tur•'1 .. f'nls , que .a ncc- e ~.s·idadc faz ge
nios e santos. 

E tu, ó Joazeiro, f!Ue ahrigas no 
-te-u seio a com.mnnhão ele t>:1ntcts al 
mas, tenho sautlodl·s r1e ti, que h as 
de ser o centro da r·iYi!izar:ão elo Ca
riry - a cidade idéal, destas regiões 
ingTt:lia.s. 

Canudos, a CJU<' a int·eja, o desr ei
to. o lo u<.'o orgulho, qu c:.re.m te com 
·r<lr3.r, não C'ra , nem ·1 ·o rlia SE'r co1no 
tu és, o f.;ctto d.a um soac cr ·dote illus
trc-

Vi\·a o padr.e Cicero ! " 
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O PADRE CICERO ROlllO BAPTISTA 

L) 

I ""V 
1 B0a. viagem --- My sticismo e milagres--- Gramma

tica de sociologo --- Montanismo devolvido--
Theorias e 1nais theorias --- A decepçao dos 
factos --- Nos braços do socialist a J aurés --
A reunião politica do Caíry e o p adra Cícero 
--- Falsa conclusão. 

N ã o !POdemos de ixa r d e <porlnci ;J :c.r 
estas mal traçadas lin h as , como j 
dizia o consel heiro AcaC'io, m.ani fcs · 
tando as nossas sa ud ades, a n t.ssa 
m a g ua <profun da, dian te das d esr•edi· 
das do brilha nte ,p,h ilosoph(} q u e, no 
vespoertino "Jorn a,l do Commercio'', 
t a nto n os tem esclaT·eci do, desd o· 
bra;ndo a s ua theoor ia sobi"e os s er tões 
do n·orte. 

{) nosso c 0'11tendo•r <P OZ hontem um 
termo á sua "eavaquei r a ". 

E ' V•e r dade que estam•os . u.m p ouco 
n a du vida, n ão sab-end o a o certo se 
é á. cavaque ira d e h onte m, >OU s-e é 
â. cava q ue ira com.p·leta so·b.r·e o seu 
"Rei do Sertã o". 

Em t odo ca30, n ão que:remos qu<' 
fiqu e sem os n ossos cum.prim entos 
de b oa e f e liz v iagem ; q ue es t a seja 
.para u m op-aiz -civl·lizado, P" rd. uma 
boa ca.I.•ital € ur o péa, o nde os ca.va <>o..; 
do n o~s-o rrh il<>soph o en co n t,roe.m 11s vi 
braçõ es d o "Moonta n ism o ", de q ue é 
va·riantt" a sua difofit' il t heoria, sobre a 
terra, onde co•nfessa t er d e ixado as 
tam ancas, "operd·endo a crcsta grossa 
da. falta. de cultura, fkan do a1p to a 
estudar o qu>e vi u n a adolesçe.ncia 
com franqueza e isenção." 

D a m os razão- aó illu stre c ontendor . 
A sua t a.refa é pesada <po.r q ue é or i
g inwl. Emqua.nto n ós "ci·ta mos mul
t o", .provand-o o que ·dizê mos, o criti · 
co-philo.so,".ho t em que d esd obrar a.s 
s uas theorias, justi·fical-as " e x-pr ·o
fll•r io Mar te", s e m Cyr-eneu.s, rnem 
nada. 

Em Paris, •p o.r e xem,pl•o, enco·ntra.ri a 
o J aurés, dar - lhe -'hia de viva voz os 
opoar a,bens p elo juiz-o qu e faz dos jo r 
n a lis ta s bra zile•iros e tambem •P•O r 
mu itas o u tr a s co isas d·esa.grada,·e is 
qu·e o di r-ec t or 'd·o "Humanité " dis E>e 
d o nosso .~oa iz. 

Quem gu.ardou ·com tanto- ca r inho 

SA ·GOLODiBO 
fTA-FEIR A 

1queüos ás crianças 
SADDADO 

e concerto musical -

e<e<nh ~ci c m integra lmen te, a~ê as m l· 
nu:leiic ia-', du::; ultimQs at tig :rs tlu 
t r:J.o,-dinar!o philosc•~ h o do " J <. rn ü 
d., Com mer.cic", edi<;ão vc·sr•:rtln:l ·: 

De!-ramou-re u:<rimeiro u m r ,u ele 
agua de I' Lelissa e, afinal , rocuv ... ra• 
mos os sentidos, co n seguindo soLdtoil 
a migos nos ex:plicar que não s,, tra
tava de m ilagre .algum ; que ~l.Jen:.ts 

f unccionara trabalh osame n te <l tClL • 
gt•apho. 

Os a r ti-g-os d·o nosso co n te·nJur t êm 
a balado os sertões cc•m J se fus!'<'tn 
m ovimentos sism!cO\S em •rlen:.t terr a. 
cear ense. Dia a dioa., .p.Pia su!l imi>Pr• 
t ane:·a, os cel'€1br es ca\'ü('OS !Jhilnso
J:·hicos são transmittidos .para o Cr.a• 
t o e ,para o J oazeâr o. 

Creâ.mc·.'3 então alma n<l\·a ; mars n os 
cvn.f-es~amos abacados d.:J. mania mih
g !•osa e mystica, descu•liE r·ta .pelo es
clar eci d-o e piedoso eo!lega. 

Pod·eriamos falar m oulrv s wpp os
t o milagre, um optOUCO U1t'nc·r, P'O NjU& 

se refe.•.; a ar t igo mais \t 1h.o d o <·ol
leg>a; mas a mua assm1, {)ara. n os o L>· 

sadad~os, u m m ilag r-e. 
T r a ta,·a-se do v·ocalJulo " vaqn<Ca• 

n o ", u sa d•o pelo coEega, como syno• 
n im o d e \·aqu-dr o. 

Or a, q u·e m diz vaq n Lir-a, di z sertã o, 
s ertã-o doo norte, ·em qu _ o c•oll;-g:.t é 
m e.stre, sobr e o qual t:Oll~trú~ tl1eo
rias, nã.o 'a dmittin do ou t ro cu•ncu·r.rc•n
t e no assum,pto, .po r que o "estudo u. " 
·com a isP nção d-e qu•.; só é capaz o 
seu espiri•to swperior . 

Ora, o.g povos do Cr.at:o e a dj ace n
cia.s nunca ·ouvinam falar t: m '',·a
q uea no". ConsUoltan do a lguem , v ier am 
a sa ber qu-e " vaqu ean·o" é t e rmo es
.p~nh o~l , com s igni.fi•cação d e "~p:1ge 1n .,, 

"guia ", introd uzido n·o Brazil m .:rl
dio nal, opela i n-fl ue n cia n a tural d as 
Re.publi cas ,platinas. 

Aprenderam mai·s isso 01s "se lva
gens" do se r tão. E todas essas irnes ti
ma~'e is lições fi cam d e\·e nd o a o im
p:J.gavel D. Quixoote d·o "Jornal d·o 
Commer.cio " v·esp·erbin o. 

Agora, m a is um "caY~ac o", cCiln li
cença d·o cont~m·dor. O s e u cava•Hoo de 
ba·t:üha de hontem fo i o: artig :> 6•, da 
cele bre a c ta d.a :reun iã·o .v..:: ilitica do 
Cariry . 

•' Cada ch ef e t-erm in·ará. ,p:>r coom- · 
pleto a p r o•te cção a ca n gal'eiros. ". A 
isso diz o co·ll ega qu.e "só t e rmina de 
fa :z>er um•a -coisa quen1 a fa zia ". 

Perfeitam e-nte. Mwito· bem · a chado, 
O padt'e C icer o assignou a a c ta. O ;)a
dre · Ci eei"o p residiti m esmo á q u·e lla 
r e unii1o ,p.olitic.a; lo-g o, o op·llidre Cit:e-
r o '' ,p~rote g ia" oa,ngacc iros. 

· I A,t:·e na.s, faltou dizer · s~ a ve rd a-d e, 
ra. D t · Q t.JEZ \'? Exp t> ritn t-nte. e q ue a primeira vez e m que o ,pad r e 
c1n diz que o...; vo .., ~os c ub tLlo s t o- ! Ci?er o se a 1;lr esen'Í.OU t't• ll~'O p.,J;U l ._) , 

ingc s e m <lnr a p <' r<'eb •'"· Pr c u r ni fo1 nessa m c-mo ravel r eL.n!à<>, ]J:<r:J. a 
rtuntlll'i a .. pharn &u(·i u t .. tlro:,:nt•Ju •• o qual fo i solici tad o cuill a-;..; nt~ ores 
• llcl'Ob it.o :s. J o~ c ..>O, eult r~:.u..lu. I blLirJe llhO~. · -

a ph t'as e d o socialista fran ccz, é por 
qu·e a enfio u 1pe la cabeça .a d-e-ntro, 
até o cor ação. 

N â!o s er·e mos m alcreados e.m ·dese
j•ar q ue faça bom uso da :mag nifica 
p·eç.a d·e artil.her ia. Sim ? 

Lnsiste o a:mavel con tendor •em 
abrir-n os os olh os sobre o m ystidsm.o 
de q u e e<~tamoo atacados. 

GratisSiimos pela r.ecei ta. Tão g ra
t·dS esta,mos que vam o·s fazer co n ris· 
$ão •Publica das' <p·ro.poorções · ·te rrh·eis 
a que nos .arra.sta ·ess·e my;:Sticism o-, 
ven d·O m i!agi"es em t u do. 

Nã.o tính a mos. a,p,re ciwda devida
mente, pa lavra por p•a lavra, o seu rP•e
n u•ltimo, boellissimo e instruct iv.o a.r 
t igo, quando r ecebêmoQ s h o-n·te m , un1a 
carta .narr a-n do· q u•e e m J ooaze i1'o .e n o 
C r ato se tin ha coe-lebrad.o u ma g r a n de 
l'e u nião d.o.s ·p·r·of€·ssorea d e todas as 
escolas a 1i ex.istentes, resolvendo_· a 
assemblê-a u na•nim e m a nda·r-nos d iz·er 

E a pro,·a -dessa. solkiturle 
r~ gus da ·IJ .:l r tc dos L'Ull \"lJL'adu r ls da 
reuniiio, está naquillo que s·e vê das 
.~ .a.lavra.s d o· nosso C<J•n tendor n o "J.or
n a•l " d e .h o·l} te m, qua n do -diz q ue o ,pa. 
d r e Ci·ce r o f oi .o •P·r e.si•J.·ente , aq ue l h~ 

sO'bi"e qu em inaiod i.u a escolha d-os cüe
f•es p·oli t' co~. 

O a rtigo 6" f oi l.&"'p.iração su a, a fi m 
d e evitar q ue corn•tion uassem a p r ot e
g-er ca.ngac'e ir-os, aq uen es q u·e até en
t ão o fazia.Ín e que já eram chefes 
•p.o.!Lticos. 

N ão_ o era ' o .pa d.r;e Cic·e·I"o·; l ?g•(}, 
n ão e.ra ene q.u em ia " d e ixar de tfaze·l"
uma coisa q u·e n ão fazia" . . Ao co.n. 
tr.a r·i<l .. E ra elle, era a s ua •presen ça, 
e r a a sua ini ciativa ·e a s ua i n s,:~i r a

ção, .a su a im-po.rtan'Cia d e ch efe dos 
çh efes. op·olit'i cos d·<> Crato, a par tir do;> 
m (}m ent o ... q ue dktavam a boa 
da d•e o.rd em e m oraldda d-e. 

Que q ue r ~ c·w lt·en dÓr ? 
.. São os · factos e sem o;J r·e <ls fac t o-s, 
q u e d oes-concertam a s s uas "'-theúrias 
ramif icàd·a s e varia n tes d,o " M o•n ta
oh ism .o", · que lhe d evo·lv·emos poar a um 
estudo mais a.pu-r ado·, q u a nd o .• em p.J-e-
n a • ciy il:i-z·a~ão e uroopéa, r -e.p.ousar do·s 
J -~ . ·., . ~ • • • • • • 
conta-c-tos selva g en s, ao la.do -de J a u -
rés e outr'<l:.S ' m a tdi-zentés d~ 'nôss~ . 
. p ai~. • '· .. _ ·• · · 

... --· ...... -
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com fnnqu..,~a e !..._·n<;ão." 
Damos r1zàc~ ao illu~tre ec>nt-€'ndor. 

A sua tan'fa (> Jl<'"·a<la <po.r que é ori
ginrul. EnH .. "' nto nús h< · ~'lamos tnul-
to'', ~·r o \·and o 11r· dizêmo~, o criti-
co-phil n•n.; .h o k< ··e desdobrar as 
suas tht'"<>rias, jUStll•C'al-ns "ex-pro
lr•ric> Marte '', sem C~Teneus, nem 
nada. 

Em Pari~. •por .exem,f'IO, enco·ntraria 
o Jaurés, c.lar-lhe-'hia de VÍ\'a voz os 
•.p-arabens pelo juizo que faz do.s jor
n:Mistas brazileiros e tambem .p•or 
muitas outras coisas d·esagrada,·e!s 
qu e o direc-tor d·o "Humanité" disse 
do nosso ,r•aiz. 

Qu em gu.ardo u eom -tanto carinho 

SA GOLOBiBO 
TA-FEIRA 

que< los ás crianças 
SA.DBADO 

e concerto musical 

nimo de ,.,llillt!iro. 
<)ra, quf·tn d!Z varpt c ~r\• , d;z ~crtfto, 

sertã-o d.o norte, ern 4 u •) t·"ll " g l. ê 
nt(.stre, solJre o qu~tl L(.lltl!'t:·.·, ,: .. Uh.o
ria?, nã.o adnti ttindQ \H1t1'o t 'C'1!1 '"'UfT< !l 

te no assum.ptO, opOr q'le O "e StU !l ~ U" 

com a isPnc;ão d-e QU'c sú é c:upaz o 

seu e11piri-to >rUiperior . 
Ora, o.s pC>vos do Cra t o e adja cen

cias nunca OU\imm t~uar E::lll •· ,·a.
queano". Consultando alguem, ' 'ier:lm 
a sauer qu-e "vaqueano'' é termo es
lpl&nho,l, com signi·firca<~ão de '"' ~,1.. ·:1getn .,, 

"guia", int r oduzido no Brazil m c•ri 
diona.I, <j: •e la in.fluenda. natural das 
Republicas ,platinas. 

Aprenderam mais isso CtS "selva
gens" do sertão. E t odn s e.ssas i•ne~ti

ma\'eis lições ficam d e\·endo ao im
p:J.gavel D. QuixO>tte d·o " Jorn.al d() 
Commer.cio" vesp·e.rtino. 

Agora, mais um "cavaco", ccm1. li
cen ça d-o con ten·dor. O seu cava•J.l.O de 
ba·tatha de h o ntem foi O· artig :> 6•, da 
celebre acta da reuniã-o . .v.:lliticilL do 
Ca,riry. 

•'Cada chefe te.rminarâ. ,p:>r 001n- · 
pleto a prúotecção a cangac·eiFos. " . A 
isso diz o co·llega qu.e "só termina d·e 
faZ'er um•a coisa quem a fazia". 

P erfeitame-nte. Mwito· bem · achado. 
O padi'e Cicer o assignou a acta. O ;.Ja
dre - ci0ero presidiu me~mo() áqu·ella 
reuni:Lo ,p.olitic.a; logo, o .padre Cil:e-
ro "',p,rotegia" cangaceiros. 

I 
.">., • . enas, faltou di~er- s0 a verda-de, 

D t · Q'lJEZ \? Expt>ritnt-nte e que a primeira vez em que o ,padre 
diz que os vo~:--os cubtLlos tO- ~ Ci?eto se a 1,?resentou .c r- n~~ p~~t ; u..._ .• .1, 

sem dnrn pPrccb·'~"• Pr curai , fo1 nessa me-moravel l ' 'Unlaü, l"Ha a 
uriu .. phurn&u(·ia t- <lJ"O~Hrila •• o i qual foi solicitado cunl cr~; nta,.:.:üres 

lJ"'uo .. iio :S • .J o .. c GO, eobrntlu. r blt:<,Je•lho~. - . 

E a pro,·a dessa 9olk!tud-e e des~es 

a phr•a.se do socialista francez, é por
qu-e a enfiou ,pela cabeça a dentro, 
até o cC>ração. 

r Ggús da .parte dos ..:u l l\' o.:.J.Jur~8 da •.-- -------------..J 
reuni:lo, está naquiUo que s·e vê das 

Nã·o ser-emos ma,lcrea,dos e.m ·-dese
ja-r que faça bom uso da rna,gni:fi ca 
p·eç.a d·e artilh·e.ria. Sim ? 

Insiste o aJmavel co-ntend-or •e·m 
abrir-nos os olhc>s sobre o mystidsmo 
de que e~tamo.s atacad os: 

GratisSJi mos pela r.ece ita. Tão gra
t-os esta,mos que vamos fazer confis
$ão .publica das' •p-ro.p•.:>rções · terri\·.e·is 
a, que nos a-rrasta ·ess·e rhy;:Sticismo-, 
fend-o milagres em tudo. 

,r:.a.lavra.s do no-sso 00•ntendor no "J-o r-
na•l" de . ho·ryt~m. quando -diz que o illa-
dre Cí-cero foi -o ·presi·d·ente, aquelle 
sO'bre quem incidiu a escolha d-os c-11-e-
f•es P:olit'cos. 

O artigo 6" foi in...c, p.iração sua, afim 
de evitar que co.n•ti<nuassem a prote
g-er ca,ngac'eir-os, aquenes que até en
tão o fazia-m é que já er-am chefes 
•P•oHtico·s. 

Não_ o era : o .pad-r;e Cic·eT•o"; logo, 
não e.ra eHe q.uem ia "deixar -de tfazel"-

Nã.o tính a mos. a,J),rec:irudo devida- ! uma coisa que não fazia". Ao oo-n
mente, p a lavra por P•::t.lavra, o seu 1p•e- traria .. Era elle, ~ra a sua 1p-res-ença, 
nu•lUmo, bellissimo e instructiv-o a.r- ~ra a sua iniciativa ·e a su·a imw ira
tigo, quando reeebêm-os ho-ntem, uma ção•, .a sua impo.rtanc.la ode chefe dos 
carta .narra-ndo- que em Juazeiro e n·o · çhef-es •t>·oliÜcos d·C> Crato, a partir d·o 
Crato se tinha ce.Jebrad.o uma grande , momento-•. que dktavam a boa medi
reunião do.s ·p·r·ofe-ssores de todas as da d·e o.r-dem e moragdad·e. 
escolas a 1i ex.istentes, resolven-do · a I Que qu-er o cont-e-ndor ? 
assemblêa una·nime mandar-nos di~·er São os · f~ctos e seml,;Jre os facto-s, 

que ·d•es·co.ncertam as suas '!'·theúrias 
ramLficad·as é variantes d-o "Mo•nta
>hism"u", . que lhe devo-IY·emos para um 
estudo mais rupu·rado·, quando, em p-1-e-

·- · ,· na • ciyil:)-.z·a~ão eu~:o.péa, - r -e.p.ousar do-s 
I , .... - . ... • . . . . . 

1

0· Natal ? 
~para presentes de 
•e d3 festas á sua· 

US, a preços · de 
para senhora,: 
fino completo 

NNO BOM 

que <p<~~rassemos os noSisos artigos em 
bem da verdade e da ju~tiça, Nós 
não temos razã-o . . Quem a tem é o 
·philo•SO);:ho e mestr e que está escr·e
vendo -sobre o mesn1>0 assum ~·to· no 
"Jorna-l d.:> Commercio", ediçã.o ves
,p·ertina. 

A grand•e assembléa {!.e prof-essores 
d•o sertão confessa que t e m ap·rendido 
muitC> com o nosso imm·ortal co.n te.n
do•r. E v1nha a pl·ova, o exerrup.lo-. 

" l'\6s, .professor es d esta região· sel
vag-em, ensinav<~~mos semp-r.e ao-s n os
sos disc i<p·ulos que a ,J:•:J.lavra "l-evia
name n te" era um adverbio; entretan
to, .p elo arUgo citado da edição ves
.pel'tina. do " Jo•rnal do Cotmmercio", 
ficam•o•s sabendo qu.e " levianamente'' 
é adjel!•ivo, s·eg·u-ndo a novi-ss\ma 
gra.mmali-cn. so.ciologica. ·,!·o· auto·r do 
"Rei do Ser Ui o"." 

Fioamos atacad·o-s de uma cr-ise de 
n erv·os: per-i.gosa mamifes-tação ·do 
no~sso grave n1ysti~cismo . 

Mh!agre ! mi-lagre ! Como é qUJe -os 
iptl'ofessol·es do Grato • do Joa.~eiro 

cC>nta-ctos selvag-ens, ao !a.do -de Jau-
rés e outi'-os '. mãtd~zen"tês .... d~ 'nà 

~-- ~ . " -
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'O PADRE CICERO ROM!O BAPTISTA'~- .. -,.---~ espec~t.e. aio àé um& :3 
jp8Sil'!OSU., e tudo dA qu.e 11eBu se lh 
pltlllll'te; sendo curioso qlle, C.aiVa'Rdo~-= 
lhes um 1bwraco. e. -ag"'.lla eub-terra:n.ee. ê 
a -Lnda. , muito plsc()88., Até hoje são 
afamadas, .no Cal"lry, as frut81S, no-ta.
damente as anamga.s d •a Timbaüba. 

.. 
O grande apostolo dos sertões do norte---Uma con

tradita infundada--- Os dados da historia --
Filgueiras e Pinto Madeira--- O Cariry, o si
tio da Timbaú.ba e o sabio Marcos Antonio 
da Macedo--- Resposta a uma critica odiosa 
e leviana. 

A's .palavras que, sob o 'titulo aci
ma, ·public-ou o ·'P<üz", de 24 Cl"o mez 
passado, ·e âlil justas l"eferciilcia.s que 
ant·e-.s fizetl'a ao .p.a•J·r·e Cice-:ro Ro•mão 
Baptista, 1pretJ€'nü•eu o "Jotl"na.l do 
Commercio ", ·ed-i~ão· da tat·.de, d ·e 29 
do 1nl'smo m·ez e ·de 2 do co-rl'e·ntle, 
responiler em .a•rtigvs qu• tran:;;vasam 
gratuib. od1osiüade contra. o inclrto 
apostolo, cujo· maio•r ·cri~ne EJCria ago
ra o od•e iptatrocinall' a causa do Dr. 
Santa Cruz comLr.l. -as IPif'e·;;:oo•te·nc.ias e 
tyra·nni-as do g.o,·€•:"·nad or da Par.ahy
loa. Sa1la aos olhes que o autor diCSI.5'es 
arti.:;-os, eonhe·CE:JnJo 1perfeitame.n,te IQ 

mC'I ccim•.:!-nto e alto v .. üor moral do 
1pad.re Cic·.ero, IP-reü•nde •diminui-l-os. 
N'ão é m'Csmo difficil acr1· ~·i tar-.se que 
algum• cea·r-e.nS'e .inimig-o .b digno sa
eocdote esteja Im p-erand-o ou faze'lldo 
int('gralmen·te !ITLais {:SSa. "c•am•panha 
-e-rrada" d•G i-nco.n tillo Yte :oo;::oçrti•no. 

S erâ. -tu:'!o esse autor, m ·e n<JG um 

oeonea.ntadà" -ou um .oasls doe 

fund.Ja .aos Sel!".ta.n•ejos do Cariry, não 
IP•assa.\"3. -co•mtud·o •o domina,dor •da
quellas .regiões ·de um comp-etLdor 
!fraqu:i~i·mo 11'Lia•n:te da all'gumerutação 
mai·s f•·cuxa. Ko .oom,po ·doas "idéas", 
'1110 ·t·e rr,eno da discussão d€> "•princi
IPiEJS", se·n·tia-se d eS)pTo vido de forças, 
crup:Hula\··a -com .a resiste-nela f eibril 
das criançae, esse ho.m•em •ent cujo 
espirito, como •no ·doe 1\iara-t, até o ju-

bilo eora sanguinario. • 
Qu e sonhos, que idéas de liberdade 

1p.oo:liam a1ninhar-se n:J.quelle •C"6rebro 
tranca·d•<> a s e te chaves ? FHgueiras, 
de oerto, ent-endia •P·or .esta 1palavra 
augu.;;ta a. licença que lhe .p.erm;!ttisse 
to-das as inju·ria.s á moral e á.s leis es
crohptas. 

Elle nã.o conhecia. o l"-e~;,eito que 
dev.emos a nós mesmos, e desproezava. 
a. c1pJ·nião -publica; faltnvam-1lb:e, tp-or 
tanto, -os dois unicos l..t~s qu-e, na 
phrase de um escnp•to-r -eminente, 
mantém •o homem S(lfb o ·dom.:mio e 
im.perio od·o hQI&EIS'to." 

rnara\•l!has -e-m ~io de regiõ-es fia-I biogl'alp,hlcos"·, diz: "F.ilgueoirn.s era 
g~la-das •pel:l.s scccas, é tamb~m uma um IP'~rf~e~to hom-em ode bem, com to
Bt>oda ·d•e <.:-I"etinos e h omens incultos dos <XS ·pundon-c-res antlgc;s, cujQs m
e uma. Ca!abrh td() !J::? .. ndi·do.s, não es- con•testav·eis serviços ã. i·nde.p.enóenda 
ca.;:J.an·do n'Jngnem, que ·o não seja. justificam a ·esUma, em que o toem a 
Ora, '() oa.riry CJ"3. con-i-deorad·;} a·té op·C·s t eridatdoe." 
agora, e m t c-dcs ·os ~·2 nü.{), a mtelhor I Oomo &e vê, ·haverá di.sC":"e-pancia 
pa.rt<' •das terr:1s .do Ceará, não• só ,por sobre a figur,a .d-est•;, hom·em ·ex traor
suas vi•rtud·es mater'o:tc.s, com·o 1p:rin- dirm·rio ; •P·Od•êrão a rt2!>p.eito va·ri·.1 r as 
cip:.t.lm·ente •pel::us glorias que lhe têm opiniões; mas a. dassiricação d-e in
aca:rrctJJ.•:lo ·os ~·eu.s filho:> ali masci·dos e.p<to só lh'a ·dâ. quem detSCGil'l.hece 1por 
ou •OS descenilt•ntes destes, qu.e são completo a histeria. 
tamiJL·m glortas de tO•iht a Pa•bri•a Dra- Sobre o cc•ronel Joaquim Pinto ~Ia
zi! eim .. Qual outra tf:•!H l'i.l ·d·o Cearâ. -e·m, d eoi•ra não melhora. de surte o Sr. Ba.r-
nada s•.' lhe avan tala? l'O&G. 

Para o escri•p.tur do jornal é .p•e.r- Dd!e fal·a!Wo, João Br:ogiJo na cii:a -
f·e itam·~nte logi<:-o que ·nunca :pa·•estou •da •obr•::t diz: ''N.a galeria dos hctmGns 
n em pre.sta um to.·;'iio que seja l~e.rço illu,st.re-s ~lo Cear.l, estes ·dois nomes 
de um ·~o.dii'2- Cicei'O ou alYrigue um - Yigario Anteoni-o ::\la.no~l d.e Souza 
Dr. SJ.n•l:J. Cruz; ·co:·a. tp.rec iso que ali e •CC<ronel J ,o.aquim. Pinto · :\lade ira -
houv·es~oe noascid·:> o atila!l..o censor d·os ::e ·não pod•em sc·;Nlra.r. Vi'l'em em coni
sr-rtaneju.s e d·OS seus gra.n·d•es hem- mum ·na histori:J.. '' 
feitc•re-s. Ass im co·meça. e co·ntinúa João Bri-

l)iz •elite que o "valle ·do· Cn1r-iry ê ·gir1'"'· r-~r: J1(}l'I"V-ltnti1o elog-ios a an1bos. 

conh•ctCiolo •pela su-a ~·iq ueza e .p~la sua':_ l.Iais adia.nte oiz a~n-da João Bri;;i
hLstur•il."; m·.1s, logo ad.t::tnt•e, 0 qu.:11i- C:u. .J' .t ........ J.Lv..;i .._tE: ).·i11lo .:\la·u<.,:.ma, vul
ficatl\'o d ·e "L·au·j~lhos i·n-r1potos" Iam- tQ de I!>T:;meim. {)r.dem n-os f.r..ctos do 
çado aos vuJ.tos do ::•ergi.pano F;lgwei- Ceal!'á, e cuja fcreza muLto ~-e t om cx
ras •e do se u co-esladc.ano PLn.to Ma- n;;eroado, sem que se ha;n. e·stU'Ifc-l.J o 
d·e~ra, bem revehl.';n que -esta. •prc.lp ria. seu c:J•r-;;cter, ·para faze;r ·a justiça que 
pistori·a ·e lie não a. ·conhece; 0 que co- m-e.r~ce . . 
'fth ~.ee são a.s vi:s mori;ns ·ar:.;le se abe- _M·nda mars, sobre o fuzilamento de 
l>erou, ou ·de que se tDrno.u triste Prnto ::\la•d.ei ra ( 28 à e •no,·embro de 
echo, do "UnHa.rlo" e quejnn•Joo jur- 1834): '· ~ <:1:-artyno w•nti[ic'a. ~ ulti
n~l ecos. Hem tTan~umbra -de seus ar- ·m.o..q mom.c.ntos ·_d-o candem-na·ilo .fize
tigos alguma miss<lo dz baix-a poliU- Pam <:ala•r ll'Ü a'Iluno do povo tamG.nho 
cagem. Pouco i>mo;:c-rtam E>~.ntim·en·to::; s~nU.ment_o de VEill.et·ação por e'!.: !!Ue 
d·e ·patriotismo, IJ.c sinceric!Jd>J.e e jus- freou muitos an~nos, cc.,mo um inter· 
tiça. OE'SSor pa.m. os infe-lize&. Rez-:Ivam-lhe, 

Sobre 
0 

ceJ.ebre .e i:oillro. <•btu,_.:n favores -do C'êo! Este c-d

tLaTOusse, de que ll.Iarc06 Anto:uic1 
Macedo d'oOoi collalwroador (como .:1 

de muitos' doiccion:arios, encycl~i.l~, 
reYistas .e jor.naes estrangeiros) traz 
sua biographia, que o Dicc. Ur.l 
I-·cortuguez •reprodu.:, pai. " 
mas é muito Ja·conica, embOT'l. 
seja a.ssás elogiosa. ~s gran<l!'s obr !IS, 

.ou a.s maio1es .(]() biographado, nito 
,·(·m ahi consignadas, e muitas dei
xou-as elle. 

A sua maio-r ol>ra. '()ol! o ~ti ·ta"aba.
lho Yen,tladei.ramenote g;enial, é a ca
~allzação •de uni braço rl.o rio S. lfran
ci!-!:0 JPara o Ja-guarilJe, :para minorar 
as seccas ·d·o sertão: e-ssa idéa <llldmi
.ra\•.el e <lU€ a Ya.rios sabios tem assom-
1rado elle a expoz e mostrou ser p.er
fe·itam-e.nte ·exequi\·eJ, após est-u-dos 
.profUJnod.os, em im.pressos .e ma.ppas 
qu·e oOO.IT<e•m vublicados aqui e -em Eu
ropa. Ma:rcos Antonio d·e :Mac-edo e-ra. 
forl!J·ado em direito •p-ela Faculda·de ode 
O linda, e, .entre ou•trao:; -coma rcns, f<>! 
juiz ·de di-reito da -comarc-a •do Cl'alto, 
ter,Go-se tdeopois a.,oeenta.do -oomo :ma
gist:-:..do; ·foi pr.esldemte od'O Pioau.hF. 
tdeputa·do ;JJrovlncial pelo Ceará., e 
deputado geral, odeste.ca·ndo-ee senll)re 
J>€·lo Be'U ~ e Uno aàmiDistn.ti:oo 
e co.mo parlamenta>r d!stinctisslmo. 
Mas no meio d-e tudo e.re. o b.r. M..-_oos 
.-'.n•4·nlo >de 

Hrm l'm ·.a.e Mello. Todo~ "4 
per.~ mente o no.rte, eBe o OOGbédi.· 
haY-el - 0 •PeTCOl'l!'i-d'O to-do, 
lhe ·a~ r iquezas ·nat u.ra.es cem 
enthnsiasmo. 

Ha opublicadas sulU! Yarlas moDJOgra
phia.l' so·hre p.Jant.as do norte, como a 
"carna.üba ", <tu-e esgota-m a ana.te-r!-a 
e são Yerdadeiros encantos oe pr~iost
•dades. Yiajou tambem pOli" toda a 
P: merica, Euro.pa, Aeia e Ai'.r!c-a, fa
'ando e ·c;-.ro·e,·en.do cOtm oa.puro Yarlas 
lingu:::s, .sendc, tpOITentura, quem tal
YE7 melhor f•::r la~se e escr,e.vesse o fro.n 
ce'l e·ntre n6s. De~-tas Tia.goeons etle 
pretendia •pubHcar Ya.rioo Yolumes, co
rrw p-ublicou, em 1 ~67 (em Paris) , 
"PêJe.rimage aux Lieux &!·i-nts": a sua 
morte, em Badoen-Baden, na. AIJ.eorna
ulu, f-el-os ·perdoe-r to·d·os e outras obras 
:11r:ó'ti-tas e riqui.ss.l-mas colle·cc::ões scle-n
~irie~·s que tleo:x:ou. Ti•nha i·d·o Y·iver €'111 

l·~ttr();pa. qua!ndo morreu, .e a faml 

cioso -e.c,p·ol !o. 
Qua.nodo juiz nn C.rato, o Dr. Mar

cos Anton:u de :\Iaced.o 
-doi9 .p-arentc..g seus, os Drs. 
Ratisbcmna e Leandro neze.rra, 
'JlOuco f.alJeoido em Kith er:oy, os quael!l 
sCflllp:re que a el.lc se referi'Mil era coJ:rl, 
o maior enthusia.smo, C<'m o J111ilor 
amor e .profundo respeito pelo seu ge.
n io. sci-encia, erudição e sentimentos 
ad•mlrav-t>i:s. 

E é a e&te homem que o ·Sr. Gu.sta.vOI 
Be.Trooo se julga -com o direoLto 
õlcuJa.n!zar! E' multa. .coragem! 
ainda .não é ~u-do, =o veremos.am-a 
nhã. me, .oommettlodo com ~rfl'ln.eodita~ e 

--~Pt~4-.lll"t.~~· :L~" diliiiÍU.i.a.!t4a.l.s. .... 

o br1gt:l.d'i!!ro Liean
},f,,n·tt·i.ro (1740-1834)", 
é a. hl~tur}a -do Ca;riry : 

"N'ão ha tal\•,z e-m toda a no~ 
hi•:oo toria um P€'T;o;(mag·em, a·~-E- r<"a do 
qual, ec•mo a ret:,.'é'l-lo d·e Filgueiras, 
se enccmtoroem tão 'Jl'o.'l'feitamente ac
co•rdes as opiniõ~.;; dr.•s Psc·r·,:.tore.s de 
todos -os :parti-Jos. E' que e l~e. •;;':'~ 
su:a vez, te\·e o -e·nsejo de sc.rvir As 
maLs co-n.tq·a.r.ias causas, Y•ersa•tilidoad·e 
qu·e .p•c•l" si só lh e deveria va!·e r a. i.n
elemrmcia do jurzo "ele ·to.das as •P•::tr
cialiila.d-es. 

Estranha figUTJ. a ·des.;;e hom.B'YTI, 
cujo nonH', por um si•ngu!ax acaso d•a 
fortun .l, h a de fica.r gravado, de mod·o 
dmndouro, nos annacs do 'Paiz ! 

Era quasi um !rr rspon&:l.\·e J, p:la 
mes(Juinhez od·a in lel ligenc!a. e pela 
ig.noPanc ia crassa, Cf&e .in:d•ivioduo que 
~nt·hln. umq, vasta t:.egiã·o cGtm as n-o
tlclo:Is ql!•as i fant~.sth-as da · sua. fc1rça 
'i~hysic'3. sob-rehumana. 

Como que a \ italhl:ad-e lh-e comver
!;':a exclusivam€nte P'ara •os museu! · .:;. 
depauperando a activid.a.d-e doas !un
c<;õeos c-erebr.a.:.s. 

Era o hercul c.s da mythologi•3. .pa
gã . 8c-:Ita-se que, su::1:--•::-nden·d·o-~e :;,.-~ 

las mã os .a um f<,,rt:: ramo de arvoY.e, 
erguia .llo chão, ~nLl':! a.; •r:~.:?rno.s rija
mente apc.~tadas, o animt:tl que c·a
va.lg:u;~.e. Dis;:a.•ra.va cum\) umn. das 
n1àos, cr.Ul)O '51~.~ fói\3 .. UITL.3. 1p·i ~lol.a , o 

seu f.cTmv<O l-aeam:;gte, J.en-orr:!n:t.do 
"EstreTla d'ah-..1. ··. u1n~ v e.rdt.l.ll·e ira 
•J:!'<;a de cn.m.panha, qu e w:onhum ou-

nodoa que negreja. na. !i"on-te ·do J141rtl
do que inaue-urou no Oeará. a política 
co 7 de abtrll. " 

Pa.roece que tcoJos eetes conce!-tos e 
os m!l.is .Oe um his:-oriadcr e'>nheddo; 
ccom<> Joã<> Bl'igil!o, -n:io auto.rizav·aJn 
un1 ccnsc~eonci-o-so e~r-ipt!-T a. falando 
em P ·lnto Madei r a, .cha-mar-l.,e "in
epto" ..• 

Nàn t· li · ~J· ibuLH1o Ppithet:."l..=: ,]e !n 
epto-s, "im;truidis&imos'' (p-or ironin). 
hr.-ndid.c·s fa·cino.ras. etc.. ac> IHbi
tantes .de uma be.nemerita e uota \'(~I 
Tef.tião .t.m?.ileira, que se lhe esc.re,·e e 
oonta a. histo.ria. O critico modeTno 
não a conh-~ce. A Ave.nilla Central -não 
é e~.cola ]:ara estudoa diHioels e de
li.c.a.dos de -critica historlca e sociolo
gica .. 

Diz .o B>!'C·r·:,ptor do "Jornal": "Jft ~c 
tm··e a. .corage.m ("si c") d.e affirmar 
que o Cariry é uma. zona de g>rande 
cultu•T'a. Qual seil'á a cultura <lo. Ca
riry?" 

Dizem·os que quem te,·e muita "co
ragem fo·i o .im·pl'O\'i.'3ado criti·~o. :e
spo·ndE>IHlO-·se a si op roprio : "Con>'UU
S'tal!lcia-se na ipersc•n.ali.dade in~·truidis

si.ma., pn.ra. o se-u tem.po, do Dr. :>Ia
ce-do, .. um celebre Dr. :M'l.cedç de re
m ota n1>em.()ri.'l.", nas -e:.a.brtn.as cspi·ri 
tu•aes éLo pa·dre Vel'lleixa. e na sapien
c'-a das !l.e·cJ.in:lções latin.~s dos profes
sores .pul)!ico-s de BarhtJ.ha, ('rato, 
6a:nt' Anna do Cariry, Quixará e ?.[is
srlo Velha?" E e.ssa Te.qH~~·t3. a:·ntla é 
uubitath·a pel-a. i.nterrog:.H;ão fC'it:J, 
a.tém d!l roez ironia que lhe impri.mc 
o c-scr:·ptor. Isso é que é C'O>r-agem -

~ .. ~~:-.,. 

; 
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mara,·l!h as €-'ffi meio de r<.•glõüs fla- T Dl0g.1'rup·nícus'\ <1íz: 
g.-ladas •pc!J..s ECc.cas, é tamb~m uma I um IP'~rf~i·t o h om-em ode b-em, com t(}
lleoda ·d•e C·:'etinos e h omens incultOS dOS '00 opunJon.Gor C.S -antigc·s, .CUjOS f'Il

e uma Cal,ahria •de ba·ndi·do•s, não e.s-1 ·~o.notestav•e is serviç:os á rnde,p.end·e-nda 
C3.,.ando n.ingnem, quu. •o não s eja. JUStifl caln a 'E}snma, em que o t~em a 
Ora, ·o O:criry eJ·a con~;derad··:> a-té •P·C•St·eridaod.e." 
agora, em todos ·os E'2nü<'t,)s, a 111>21hor I Como s e vê, ·h aYerá dis0~e-p:ancia 
parti' •das terr:1s ·~ Ceará, '!lfuO• só ,por sobr e a figuna desl'3 h o•m·en1 ·extraor
SU3.S vi·rtud·es mal er:o .. c.s, ·cotn·o !PTin - •d'ina·rj o; •P·Od•c r ão a TIZs•p.eito Ya·r-i·ar as 
cip:,~.lm·enle •pel::~oS glor ias que lhe têm opLniões; ma.s a -classificação de. in
ac3ll'retndo ·os ~·eus filh G·& ali 111&sci,d·oos e.p<to só lh'a ·dá quem d e<SOG\Ilhece tpor 
o u •03 descenoJtml'es de>:,tes, qu.e são com·pleto a historia. 
taml.J<c m gloJ·ioa.s d e toit<a a P.a•br·i•a Dra- Sobre o cc~·onel J oaqui.m Pinto l\1a
zi!eira. Qual ·outra •Pa·rl·c ·d·o Ceará e•m , <le>i•r.a não melho·ra de sorte o Sr. B-a.r-
nada Sf' lhe a van tal:~. ? 1'<J&O. 

P.ara o escri•p.tc.<r do· jo::-nal é ·P•e;r- Dd!e f abt1do, J oão Br:,giuo :na cita -
f·eitam•c.nte l o-gi·C'O que ·nunca ~pn·•estou ·à a o())J!U diz: '' :1\.a galeria •dos •h crrnçms 
n•e m pre.<:ta um to~ ;·ii.c que seja be.rço illust.re·s do Cea·r .l, estes .d ois •nomes 
de um Çt3.dJrr2- Ci ce·i'O ou alJ!r"i.gue urn - viga ri o An-tonio ::\1a.n c•e l d·e .Souza 
DT. Sanot::t Cruz; ·cera •p;rec iso que ali e 'cc·•ro.nel J•ooaquin1 P into · ilfadeir-a -
houves~oe n•ascid·:> o at·ilado censor <lo.s <e •não pod·e·m •Ec•p-a.rar. ViYem en'l com
Sf·I'•tan.ej:.;.s e d·OS seus g r a,n·d•es h~m- mum ·na histo·ria .. , 
feito•r e•s. Assim co·meça. e cm1tinúa João Bl'i-

Diz •e li~ que o "Yalle do· co.,r·i·ry ê ·gj rln. !' H0 Jl(}!'f'1'1.•nrl·o eJOig-ins (\. an1bOs. 

CC·nh•eockl() •poela su-a ~·iqueza e .)';~la sua ' '. 111ais adia.nte diz ain:d::t J ·oão Brigi
hLstLn'i3.."; 1nas, l og o a.d}:tnt•e, 0 quali- C.·v : .J' w..· .... ulu.:> u.e .1·i11to .:\J aduJnl, vul
ficatii'O de "L·:J.u·J :lhos i·nqp•tos", Iam- tQ d: [Yr 'nneir.a {) r.dern n-os f.actos do 
ç:ado aos vuJ.tos do <•zrgLp-anoo Filgu•ei - Ceaora, e CUJa fcreza muLto ~·~ t om cx
r-a.t:; ~e elo s eu co-estad c.ano Pi·nto 1\<Ia- age.rado, S·em que .s•e h o..;a. e·stuq:-~'1J o 
d•ei•ra, b em Te\·eJoa•;n qu e ·esta tprcl;)l'ia seu c.a·r-;;cter, ·para faze;r ·a justiça que 
historioa ·elle não a ·c onhece; 0 que co - n'le.r.~ce. . 
'flh " ee são a.s Yi:; m ofiilas ·an.;;I,e 8,8 a be- . .A-Jonda ma~s, sobre o fu zi lamen to ele 
berou, -ou ·de quoe se torno-u tris~e P~nto l\I.a•d•el r a ( 28 <le •no,·embro de 
echo, ·do "Uni-ta.1·io" e q u ejan,Jos jcor- 1 :>34 ): '·O ~:a.rtyr1o w•nt ific'a. 0$ ulti
n"' lecos. Hem transumbra. <le se us ar- ·m{).s mom.c.ntos ·d·o ·co·ndem·nadu .fi:le
tigos alguma m !ssiio d~ baba ooliti- ram . .cala·r niJ a'l1iJno d~ P0\'0 tam(J.n ho 
cagem. Pc.uco i·m<;.c·r tam :::>2.ntin~entos s~nUment.o de \'CITI<:raç:ao por o;,' :"' (! Ue 
d·~ ·p:a.triotism o, J e sinc<>ri:::•.IoJ•e e jus- f icou IDUJtOS an!JOS, cc·mo um inte r · 

ti<,;a. 
Sobre 

ot>ssor pa.na. (}5 infelizt>&. Rez~l.\·a.m-lhe-, 

Toll!rn. <•l>tu , .;n favor·~s ·do eéo! Este cri
~ • .oommettido .com .pretne-ditação e 

enLhnsiasmo. 
Ha opublicaàas suas varias mo!loogra

phia$ so•hr-e plantas do ·norte, coiDO a 
"carnaúba ·•, <tu e esgoia.m a m '!llterla 
e são Yerclac1ei ros e n cantos e prt<' iosr
·dad es. Viajou tambem p01r toda a 
P, merica, EuTC>,pa. Aein. e Af·rica, fa
' a n do e ·c~.cq·e ,·en .do ·co•m •a.puro varias 
lingu::::.·s, s.e.ntdo, tpor,·e.ntu~ra, quem tal
Y~7 m el hor f.:~.la2•se ·e escr:e.vesse o fran 
cez e·ntre nós. De~;;-ta<S Tia.g·e•ns elle 
pretendia opubHcar ya.rio;; volumes, co
mo p.u.blicou, em 1 ~67 ( e m Paris), 
"Péle.rirnage aux Lie ux S2d·nts": a sua 
~nDrte, em Baclen-Badcn, na All-om-a
nha, f ·e l -os ·perd·er t o·dos e outras obras 
;ll r:fti.t.:Js e riquis:::.i·m as collecções sden
titie.::•s que (]e,:~ou . Ti•nha id o voi\·er E"m 
l ·~uro:pa. qu amdo morreu, e -a famllia 
p or m8i·~ qu.e i·nclugn~·~<e e ,procurasse, 
ll'Jn ·a Eo ul>e odo p aradeiro de se u pre
cioso •€·'•P·O.Jio. 

Qua.norlo juiz nn C.rato, o Dr. Mar
cos Anton!c• de :YiacPdo foi mestre de 
coi:r .pare·ntc-s seus, (}5 Drs. Leandro 
Ratisbe~nna e Leand r o Deze.rra, ha. 
pouco f.alJec·ido em._~~ Kithe roy, os quaes 
seomp:re que a e!.lc se referia•m er.a com 
O maior enthusi-a.stno, Cí"ffi O rnai•Or 

amo-r e ,profundo re~peito pelo seu ge
n i o. sci-em•ia, eruu iç:ão e sentimentos 
ad·mirav.ei:s. 

E é a este homem que o Sr. Gus tavo 
Ba.rrO'So se julga '(!()ffi o direoi.to de r i 
dicul n·n!zar! E' multa .cora.gom! Ma.• 
ainda não ê tudo, co.mo veremos tuna 
nhã. · 

...... \~·HriJ..._~~~' a ? .~~'m.a.isr-~------------' 
tr~s fast.o$ Jbii.fcJaes, a 

•P<>ethuma 
c in-edita "VLl~do br!w.l.d'i'iro !Jean
U.I'\J B"''erra, ~1r,n t dro (1740 - 1834) ", 
qll'e tnmbem é a h!õ.tur}a. ·do Ca.riry: 

"Não ha. taln·z c·m t c.da a no~sa 
h h:toria um PE'l'S(l'llag·em, a·::-e r ca -à<J 
qu3.l, c orno a Tef. :.~::.Ho d·c FU.guei-ras, 
se .encontJroem tão 'P'i?l·feita tn e·nte ac
co•rdt>s as opiniõ~s dr.•3 escr:<~ot{)r•e:s d·e 
todo:s -os :pa:rti•Jos. E' que el''e , <;:r:<r 
su:a v.ez, te\·e o '€·nsejo d·e ~c:~r-vir ás 
m ats co.n.t'l"a;r.ias c a usas, yrer.srJJtiU.d•ard•e 
qu·e .p·~·;· si só lh e àe,·eria Yal·er a i.n
clemrmri.a. do jurzo de •t o.das as op.a r 
c!aliéla.d-es. 

nodoa que n e-.gTeja. na fro.nte ·do parti-
elo que inauo.mr-ou no Ceará a .VO'li tica 
do 7 -de ab-ril." 

Pa.r-e-ce qu•e t oJos eetes conce!.tos e 
os mais .(].e um his:<Jria.Ucr e<J-nheocido; 
cc•m() João Brigiuo, ·nio autc.rizaY·a.m 
um CC!lsckm.C'lcso e.~r·iptcr a . falando 
em P ·lnto M.a·deira, c h amar-l>,e ''in
epto" ..• 

N:ln t · l ;, ~J'ibuitldo P1Jirh e t:.1 :; ~le !n .. 
epto·s, "in-s·truiod issimcs'' (piJ r iro nin). 
h n.ndid.<>.s fa:cino.ras. e t c. _. ao3 11 -1 bi
tan·tes .de um a b.€•ne-me rita e onoc.ta 1·e1 
Tef,lião -bt\:t7. il e ir.a, que se lhe escreve e 
oonta a histeoria. O criti co modéQ'llO 

Estmnha figu'!'a a ·d.c.sse h o·me<m, I n ão a con h ·;}Ce. A AYc.nida Ce.ntral .não 
c ujo n om·c, por u m E!•ngu!a:r aca~o -d•a ê e.~.col ·a .para estudoa diffioeis e d e
foJ,tuna, h a d e ficar gra V::'. do, de mod·o lk';udos -de .criti ca h i.s tor!ca e sociolo-
duorn·douro, nos a nn a·es do •Nt iz ! gica .. 

Era qua:s.i um i-rrespons::tvel, P·?l•a Diz .o e.?C·r·:~ptor do "Jornnl": "Jr"1 ~e 
m esquinh·ez oda l n lelligencia e p ela t eY•e a -corage.m ('' sic' ' ) d.e affirmor 
ig.nor a n·cia c r assa, esse inodoil·ioàu-o que q u e o Cari.ry ê uma zo-na ele g•rande 
€ n c·hia uma vasta t:egião com as n·o - .cultl.l•f'a, Qual sel!'á a cultura <lo Ca
ti<'!ns q tmsi fant:tGti~::ts da · sua fc<rça riry ?" 
<irh ysioa soll'rehuman.a. Dizem·os que q u em t e,·e mui ta "co-

Como que a vitalkl-ad-e lhe comver- ragem f o-i o .i mlJI'OYisaclo criti·~o. ~e
&:a exclusivame nte pa.l"a •os museu! - :;. spo·ndendo -se a si .proprio: "Con>'u\J
depauperan.do a activid.ad·e <tas !un- s•ta•ncia -se na ']Jer sc•nali.dad e ins-truidis
c~õe<s c-er•ebr·aoi.s. si.ma, p.a.ra o soeou tem·p o, do Dr. :I'Ia-

E .ra -o hercul cs da mythoJo.gio:l. .pa- ce<lo, ··um celebr e Dr. ::\'1' '1-cedq d e re
gã . Cc~:tta-se que, SU.8;i,r ndend·o-se 1;>3- mot-a mem.ori1." , n as d:.a.brur~as esp i·ri 
las mã os a um fo,rt<.• ram.o de an•or.e, tuaes L1o pa·d·r e Vel"t1eixa e na sapien 
erguia .cJo chão, oe·ntTc a.> •p2rnas rija-i c'•a das cle·cJ.in:Jções lat in·as dos profes
Inente apc.:·tadas, o animJ;ot l que c·a- 1 son~s .puhlico·s de Barl•R.l·ha, ('rato, 
\' algas~·~ . DiSI;a.•ra.Ya ccrm\ J um•a das I ..Sant' Anna do Cariry, Quixará e ::\[i s 
mãos, cc~1)o SI<' Iôr·a u1na. ,p·istola, 0 s11o Velha?" E essa respo~·ta a.:n Lla ê 

seu f·c'l'm oso bac·amu.•cte, Ll·cno·rr:!na.do dubitati,·a ...,p ela i.n t er r ogaç:ão feita, 
"EstreTla d'ah·.:J.. ", u1n.1. ve.r d,.:td·e ira al-ém <la SJOe7. ironia que lhe !.mpri.me 

'J.e<;a de cam,panha, qu e n•:•nhum ou- o c·scr'•ptor. Is~o ê q ue ê c o-r·agem -
tro h om12m era <'::tva7. tie man·.2 j•a r. co·ra~eom de t-stentar t a n ta ign.cranda 

A cc:·,1g-em r:<.:-;·Lt - lhe ,,_,-w,~.lhas oom ou t~o opouco c·.a<!'o das tradições glo
a r"-: bustez ~~~ m l .. ~·ua1. D~· unta f e itu, rins~ s cl.(' urna t~rra inte~ra . 
aycJL.~O :,idJ pr~ 30 um d cs ~~eus •p-3.- Pois re.lba o Sr. Ha·rroso qlle nem 

'T'<íites, por L·.ru• ·n} <lo ~:argPn t o.-mór ·ele tão r.emota m em oria é o g-ra.nue e 
José Alcxanrlr~ Co;·r,o5a A:rnau·d, fõra g<"ni.al ~.abio l>ra zil.e·! ro Dr. ~1arcos An
c-lle, ac·om•, .anhaJo de urn i.rmão odo t onio d e :\f~cNlo (a h i \·ai o nome l·n 
det ~·;J .to, r·eto·mal-o á e:><.olta. tc·iro, qu-e S. S. i[nc·:·a); celebre ellc 

!1'iz.tram fúgo as ·prac.as, e .p·or terra o é , e e.rtHlLtls~·imo, c}~ vcrc1::t:cle - ltão 
ati;·:J.ram s em Yicla o C'OTI1·c<anhe iro u o sô ,pgra o SLL t empo, a que el!e se 
C'UpHão-môr. E~te . ra.i) i do- l"'omo 0 ti- a~i,antol:, ~O·mo ·J~·::tr::t a prnpria act~tal!~ 
gre, a ,1n d c-ra-se da arma ct/.e trazi:J. 0 d.vu e . Puuc os h oJe em dia se lh e a. a.n 
morto, clispara-·a sobr~ um -dos sol- ta'nrão, ~c é que não C['J Cr a Ya•nta : :lr
da<l·os, que cae 'Pal·a não mais se !e- se - lhe o r~'itico <la folha YesperUna. 
vo.nt::..r:- ; la·nc·a m o.rtc.s a.o chão a co- l l\fa.rcos Antonio d·e }.Ia c e·t~ o n asceu, 
;·onhad·as os outros do.is; e, co·m €X•al - emh?':·a .po r m·~rfl. caspalhlarle. E"ffi 

tada •alac~idad'e, aos solwevive.nt<>s Yah,cós, frf>guezia -ela Bo::t Esper·âr,,;a. 
que a;;•av.or.ad-os •CUi"riam, buscan.~~ sertã•o do· Piauhy, tendo ::·!do ..seu pu
salY.aç:ão na fu ga, c lam•::tl·a aionda : àr:nho o. c~l ehre e Y!rtuC'SO padre 
"E<nti'i.o! nãiJ h a mai.s quem u eira ~Jar.cos, VIgarJO daquella freguez1a, do 

, ? q qua! rcceheu o nome el-e ha·pt:smo : morl"'er . 
E t . J' j - sua f :l!milia, toda c r atense, como elle 
~ s ~s qua i accs ,phy,s-icas, unidas p rn prio s·e eonsidt.?n~ \.à, , 1:-.. ; _·n ~, per 

~ ~utrJ.s morae s qu e. dellas d eviam Yahic:ós e em uma alta que fez e 
og1rament'e ·d-ec orroe r, Y~liam-lhe as- pouso que tomou em pleno ·dcsc :J .. m·pa
&,gnalad~ JYI"c,p onder a ncia •So·b!"e as d ·o, á somhra dos umbuzeiros, foi que 
:;·opulaçoes Ignorantes ·e ·d esprotegi- sua mãi 0 deu á luz do céo ab erto. 
das do s e"rtão. 

Xão ignoraY·am os dedicados e 
cc,m.J}arsas de Filgueiras que o teri·a:m 
junto a si quando so·asse a hora da 
u~e1'esa p r opria; ou a d1e um·a ·des..s·as 
vi.nganç:as h c·rrorcsas, de que tanta 
v·ez foram .theatro as nossas c·oma.r
eas do interior, nas qua es, a inda ago
ra, ~antos ann cs decorridos, bem d;,
bilmente faz-s e OU\'ir a Y·ooz da lei. 

Sabiam p or igual se us inimigos, 
•J)O(I" dol o rc;<Sa ex·r,.~ r! c ncia, Qli•e nii'O '!'n
co.ntrariam nell e senão um a-dversa
rio aud a z, que tu do aTriscava opara 
S'BI<'iar o rancor o·u o o-llio dos seUIS 
eoquau-s. 

'1'-emiYel p-ela força, temi\·el <P-e la 
-coz em, t>t<Ini vea lJ·~lo t.erroor qu-e .IG-

.S n a familia, ligada ás .melhorC's do 
Cariry, é até hoje chamada a famJlia 
da Tim·haüh::t , per ser o nome de um 
sitio de sua propricLla<le, no Crato -
a Tiom·baú h a a que elle s empre f'e re
feria, a.use-nte , cheio do sandade : 
"O Timbaúha chér-i c ! to11s ].es jours je 
t'en,·oie ·n: es f:: OtJpirs par la .pl'emifr·:'l 

étoile crépuEculaire qui \'ient s'offrir 
a rnes regard·s . " (''Pé!erinngo aux 
Li eux S:ünts'' , 1pa,g-. 345) . 

Es€-3 l?·itio ela Timhaúba {,, de mais. 
um p h e!l<meno da n atureza : etn sua 
m aior extensão é uma grand e lago-a. 
lltera'omcnt e coherta ele t cna Lle um 
metro mais o u men01'1 de esJH's.qura, 
como Ml ilhas fhwtu~nté's drJ ::\Iexico. 
<Hil ".p er.ia.n.ta.n.s '' 1io Amazo-nas ou os 

. ~· 
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o Larousse em scena ---O que é o Crato como 
centro de cultura nos sertões do norte--
Numerosos collegios --- Methodos modernos 
de ensino .. --J?es~ nort vePba ---Imprensa e 
ibibliotheca --- Mestres e escr1ptores --- Arte 
ty~ographica---Familias illustres conhecidas 
no Brazil inteiro. 

Antes ·d.a document:Lrmos quoe o 
Crato tem si:do Uom foco d·e cuLtuTa 
lnteiLectual no ;int-erior braziJ.eiTo, ·da
remos abai.xCl algumas informações 
biogra.phi.cas do e.rud·Lto brazileiro 
Marcos Anto·nolio odoe Ma;ce·d·o, leviana
mente julgado !poelo •e&Cr~ptor odO "Jor
nal ·do Commel'do ", .edição voespoerti
na, .em suas investtd.as .contra ·o ti
lustre op.adre Oicero Ro.mãQ Balptista, 
e e. Tegião em que exe.roe. oo seu a~p;o,s
to-la;do christão. 

AJpTove1·t·amos ·essrus IIJ.O'ta" blog.n,.
phi'cas \P.Orque são as menos incom
'P'1etas que ,possuímos e opor ·MS !Pare
oer q·ue serã. •este um dos IJ'oOucos casos 
em que o Larousse não c(. xoe i•e coon~

ipleta.men.te, oa;o -dar noticia ·de factos 
ou rpoessoas que nos toquem de iP'erto. 

E' P•TOV'avel que a noticia ali Lnoseri
da tenha. sido f ei·ta sobr-e a•v·ontamen-, 
tos forn.ecidos .pe.lo prG'prü.o biogr-a
;phado. Eis o artigo: 

"Este erudioto brazileiro :nasceu em I 
Jahic6s (" Jalicos", vem no Larousse) 
of'm 1803, no m ·eio doe uma tribu de in
dias semi-selvagens, com a qual ,pas
sou a sua Jporimei.ra infancia. P.erten
cia oa. uma fami!Ül. do Crato, que lhe 
mandou d·ar excellcnte .educação num 
dos m~lhores collegios •do Brazil. Ahi 
op·n.r.manoeceou até 1830, seguiu o curso 
de d·iidto na Academio:l. de Olinda, e 
rccclJeu, em 1836, o tilulo ·d·e bacha
l'el formado, que corresp•ollde em 
França ao grá.o de do•uto.r. 

Enviado ã. França, com a missão 
ode recru·tar para o Brazil uma com-
opa.nhia doe op-erarias meca.nioos, este-
Y•e em Paris e ahi se ·d•eocNcou esp•ecial
m e nte a estudos de hiostorh natural 
.e de chirnica, sob a dLrecção· de Du
ma·s e de PouiDJ.et. R e;;-r•e.ssando ao 
Draz.i•l, t'~i :e.ncarregado,·da oP.l'esLden
cia d·o dis.tricto (1) de Pia.uhy (o La-
r c•uo;se diz "Piauly"), qu.e o el-egeu 
de,J.}uta·do e o ·e·n vi.ou â. as~m bléa do 
Rio de Ja.noeir.o; foi igualmen·t.e eleito 
mt:itas vezes deoputado ã. asosembléa 
•provi·nci-al do Ceará.. 

O governo encarregou-o e.m segui
da de eXJplo.rar as florestas virgens, 
opa.ra ahi d•escobrir OS eJ.e.m entC•S d·e 
cc llecções de mineralogia e d•e zoolo
gia fosseis; no d·ec·urso das su.as ~
plorações, Marcos de Macedo· caiu 
do.ente, foi gravemente atac:J.do de 
•r-oaralysra ·e, te·ndo obtioJo uma ·P·ensão 
modesta, r-etirou-se para a Euro,pa. 
Consagrou-se a viagen•s in•ter·essantes, 
vis!tou o ori•e.nte opo r duas vez.es, 
d·f'sceu o •Danubio até Q mar Negr-o 
e subl·u o Nmo até a Nuh!a, oceu.pan-

sobrE>tudo em inn•stiga<;ões eth
no1oglcas. Publicou em fran.cez um 
fragmento das suas viagens, com o 
titulo d.e "Pélerinage aux li.e~x 
saints (1867), 1 vol. i.n-8•) e in seriu, 
"em div•ersos opoerio•dicos e roevistas bra
zileiros, a.rtigos que foram muit'O 
.llJIIl'eciados. Deve-se-lhe ainoda UJU.a 
curiosa bro·ch ura ã.cerca •da "pal
Dl·eira" Carnau ( ?) - es·tas imt•erro
gações si·gnificam a duv1da em que 
nos deiiXam os fra.ncezes, s e.mo)JI'e que 
-escrevem nomes op•ro,p.rios da ·nossa 
ling>ua; - a;rvore d·e que ell.e tinna 
re\··elado os opro-du~::tos 11:1. eXJposição 
universa.l •d-e 1867. 

lVIarco.s de Maoedo, que -o "Grande 
Diccionari·o 11 conta no num·ero dos 
seus colla.bora,dores, não é só um no
tavel erudito : é tambem um .es•pirito 
el·evadr· 1 iberal, Ia1·gam.e~ to a lJerto fo s 
idéas de .progresso. Muito ho.stil li. 
barbara constituiçã-o '<ia escrava.tura, 
servi•u-se, geralmente, rLQ Brazil, d•e 
trabalhadores U.v.res para a explora
ção das suas IP•rO)p·rieda.d·cs e, quando 
deixou •> s eu •Pofliz, tom.ou como oponto 
d·e ho.nra dar a a!oforrio:L ao.s ,poucos 
n•egros •de que e.ra PT<liP•rie-ta.r'io . 11 

Mas noo é só no Dr. Marcos Anto-

,. ,. 
-: . ..... ~ 

e 31 "ATanh·a 11
, etc. etc. A. u•po

graophia do "Rebate" é mon.ta·doa. â. 
mo·d•erna e ali se ·iTIIJprimem obras 
como noa m.elh'D'r doeste Rio de Jan·eiro. 

Avidos •doe sclencia, o0s filhos do Ca
rLry, dota.dos geral•men.te doe oper.e
grina inte!ligencia, semop•re se distin
guira;m nos melhores co!legios e es· 
c-olas swperioroes do BrazH. Ainda 
a;gora, ·na Escola Su•p•erior doe Guerra, 
um moço, José Pli·nheiro Bezerra de 
Mene7.es, filho •d·o Oariry, é ILill dos 
aluinn·os que mais a. honrrum, e, 
pre·s;te,. a tirar o seu curso ·de oenge
nharja militar, é já um naturalista le 
I"Emo.mé, como .a.ttestam aJlltig·os de 
j·orn·a·es, .revistas 1e bellas moncgra
phias scientifkas \POOr elle IP<Ublica-
da& · 

Mas choega a ser il"'ealome·n te inacre
dita,·el a "coragem" ·do critico do 
"Jornal", n•egar cultura ao Cari·rY, 
·POis não se póde ignorar que são ·do 
Cariry o·s Alencares, os Arar~pes, o.s 
Bezerras, os Maced"Os, -os Correias 
Lima, os Bi·lhares, O·s Sucw;;•iras, os 
Co.Jlares, S'ás Barreto, os Mal'rocos, 
etc., etc. Bastariam os n.omes do ~e

nadar ·padre José Mar.tL;l'ioano de 
Alencar e de Tristão Gonçalves de 
Alvncar. 

Era um genio e uma senhora supe 
rior :ç,ela educação e ;:ç.ela instrucçã.o, 
a celebre D. Barbara •d·e Alencar. A 
famHia Alencar, cujo lJerço é Cariry, 
continúa a te.r ali muito >dignos re
·p.resentantes, que a não desmerecem 
·ein nada., como esse talento SUJp.erio·r 
que é o opadre J oaquim ·de Al.e.ncar 
P·eixo.t.o, -emerito jornalista, ·redactor
cl:l efe .do "Rebate", •do Joazei.ro. 

Na irman·dade da fl}milia da Tim
baúba, de que acima se falou, ta.n-to 
os hoomoe.J1S como as mu.lh:er.es opTi
nlaYam 1;,oelo talento e 1preoparo; •e os 
seus d Erscendentes, Ida m ·esma f6rma. 
O co.r.onel Jo0ão de Macedo Pimen
tel, quoe foi um he.r!J"e no Paragu-ay 
e m:~.is o foi na cam,panha abolkio
nisla, ao lado ·de Antonio Bento, fal
lece.u ·não ha mui·tos annos em São 
PUlulo, como offichl •do a-egistro de 
h11p.otheca, c-ercado ·d.e v·em.eraçãn ge
ral; era ir,mã.o •do Dr. Marcos, >e !ôra 
a p.riuctpio •professor d.e Lngl-ez na 
Fol'taleza, muito i•ntelligente •e •rorepa
ra!do. 

Era tambem rum jl!ustre oe n1uito 
culto fLiho .u.o Ca.riry, o maj.or Caro-li
no Bolivar Sucu:pira, a quem ainda 
se refe.ria o "Paiz", od.e 9 ·doe janei•ro 
de 1910, com as mais elogiosas •pala
vras, noticiando .a morte .de sua viu
va. Os seus nw,s occu·pam hoje •P<lsi
ções de dêsta e ·na sociedade daqui 
e de S. Paulo. 

O mesmo se d1ga de homens emi
nen.tissimos como o Dr. LeandrJ 
Rn.tisbona, juriSC'Ons.ulto, a:dvogado, 
grande orador e op arlamentar, e s "u 
digno filho, Dr. Alexandre Rat!sho 
na, integerrimo magi-strado, e d-o Di:". 
Leandro Bezerra Monteiro, cujo ne
crologia, publicado no "Paiz", de 21 
do mez opas~ado, nos dis;J·ensa •de r.e-
1,;·0til-o aqui, t o·dos cratenses, homens 
da mais im·ejaYel cultura. 
Co~o um exem.p.[o da famiJi.a Be

zerra., para não cita·r outras fami.!ias 
do Cariry, queira informar-se o cri
tico do "Jornal" com o historia•dor 

1
• 

João Erigido, sobre quem fo·i o capi- 11 

tão Antonio Bezerra de :Menezes, avô 
do Dr. Leandro Ratisbona: "hom-e-m I 
d·e uma memori•a .pasmosa, que TCf;>ro
d uzi.a de cór as datas e os factos mais 
Jp.articulares da histol'ia do. Cari-ry". 
('' A.pontamentos .para a. historioa. de 
Carir)·. ") 

O que o Cariry di~o]lensa ê que lhe 
escr e,·a a historia quem a não sabe ; 
os seus filhos sahem-n'a .para ensi
n:Ir. Oxalá os criticas levianos e Oi' 
folhetinistas da Avenida Central ti- ~ 
vessem 3. cultura de muito3 fi'hos de 

nio d·e Maoeodo qu.e se consubstancia J Cariry. · 
a cultura do Cariry, pois que .ella é 
grande e muioto g.rande, de facto, em 
que pese ao critico. 

São tra;dicionaes no Cariry, além 
do ~emin.u.rio do CI'ato, os seus o1p.ti
mos .col!egios, servidos opor \p.rof.esso-
Tes p.ublicos ou .partioculares ·exLmios 

-===;.::::;;;; - -' .__J 
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"Este erud.ilf:o brazileiro nasceu erm I Cariry os Alencares, os Ara.rilpes, os 
.Tahicós (".Tarioeos", vem no LaTo·usse) Bezerras, os 1Iaced·os, os Correias 
em 1808, n.o m ·eio {!•e uma tribu d-e in- Lima, os Bi·lhares, os Sucw;;•iras, os 
dios semi-selvagens, com a qual 1pas-~ Co-llares, S'ás Barreto, os MaiTocos, 
sou a sua tpirimei.ra infancia. P.erten- . etc., etc. Bastariam os nomes do :;e
cia a. uma familia {!o Cr.ato, que lhe nador ·padre .Tosé Mar<1.L;1•iano de 
m~ndou d·ar exceHente .educação num 
do•s m~lhores collegios •do Brazil. Ahi 
,p.P.r.m.aneceu até 1830, seguiu o curso 
de d·i:r~ito na Academh de Olin.da., e 
recebeu, em 1836, o titulo •doe bacha
rel fonnado, que corresp•onode em 
França ao grão de do•u.tor. 

Enviado ã França, com a missão 
ode recru·tar para o Brazil uma com
•Panhia d'e operarias mecani.oos, esle
, .. e em Paris e ahi se ·d·eod•icou esp•ecial
mente a estud·os d·e hi-stori:a natural 
-e de ·Chimica, sob a dkecção de Du
ma·s e {!.e PouiUl·et. Reg-r,e.ssa rudo ao 
Draz,>J, t_"-1 :e.ncarrcgado•·da ,pnesi.den
cia. d·o districto (1) de Pia.uhy (o La
rc·u~se diz "Piauly"), qu.e o el-egeu 
de,p·uta·do e o ·envi.ou é. assembléa do 
Rio de .ra.n•eiro; foi igu.almente ·eleito 
m1;itas vezes de,putado ã a.ssembléa 
·p.rovi·nci·al do Cearã. 

O governo encarregou-o e.m segui
·da de eXJplo.rar as flores.tas virg-ens, 
.para ahi d•e.sco brir os ele.rnen tcoS d·e 
ccllecç;ões {!e min·eralogia e d•e zool·o
gia fos,eis; no d·ec:·urso da·s su.as ex
'Plorações, Marco•s de J'vfacedo· caiu 
doente, f-oi gravemente atr,cad·o de 
IJXJ.ralysi•a ·e, ten•do obtido uma .p-ensão 
mot1esta, r-eti.rou-se para a Eurorpa. 
Consagrou-se a viagen•s i.n.ter·essantes, 
visitou o ori•e.nte 'por duas vez.es, 
d·<'.soeu o •Danubio até ') mar Negro 
e subl•u o NUlo até a Nuhfa, occu.pan-

aob:rp~udo em inYcstigac;ões eth
noLogicas. Publicou em francez um 
fragm.ento das suas viagens, com o 
titulo d.e "Pélerinage aux li.eux 

. saints (1867), 1 vol. i.n-8°) e inseriu, 
11, "em div•ers.os ,p,erio•dicos e roevistas bra

zileiros, a.rtigos que foram muitü 
,a,pl'eciado·s . Deve-se-lhe ainda 'li,Qta 
curiosa bro·chura ãcerca da "•pal
n1·eira" Carn.au (?) - es•tas hn t•erro
gações si·gnificam a duv1àa em que 
nos deiiXam os f.ra.ncezes, s e.m,pJ.'e que 
-escrevem nomes rp•ro,-p.rios. da nossa 
lin)llua, - a:rvor.e d·e que ell-e tinha 
re•··elado os ,proàuct-os n:;. e>ap.asição 
universal ·d.e 18 6 7. 

:Niarco.s de M·aoe.do, que o "Grande 
Dicci-onari·o" conta no num.ero dos 
seus collabora.dores, não é só um no
ta vel erudito: é tambem um .es•pirito 
el·evadf" ,liberal, largame~to aberto 1\s 
J.dé.as de l ,progresso. Muito hostil ã 
barbara constituiçã·o 'da escravatura, 
servi•u-se, geralmente, no Brazil, d•e 
trabalha.dores ]i.vres para a .explora
ção das suas m•ro,p.rieda.d·es e, qu.a·ndo 
deixou o seu •paiz, tom.ou como 1ponto 
d·e ho.nra dar a aloforrila aos .pouco.s 
n•egros •de que &a pn;p.rie-ta.rio." 

Alencar e de Tristão Gonçalves de 
Alc·ncar. 

E .ra um genio e uma senhoTa supe
rior :roela educação e :p-ela instrucçii.o, 
a celebre D. Barbara •d·e Alencar. A 
famHia Alencar, cujo ber9o é Cariry, 
continúa a ter ali muito dignos re
·p.resentantes, que a não desmerecem 
·e1n nada, como esse talento SUJp.erio·r 
que é o •padre .Joaquim ·d~ Al•encar 
P•eiX:o.to, emerHo jornalis.ta, ·redactor
c)r!efe .do "Rebate", •do Joazeioro. 

:1\'a i.rman·dade da familia {ia Tim
baúba, de que acima se falou, tanto 
o-s ho1m.ens como as mu.lh·er-es •PTi
mavam r>.•elo talento e 1pr~e~paro; -e os 
seus descendentes, rda n1·e·sma fórma. 
O co·r·onel .T·ofLO {!e :M:ac-ed•o Pimen
tel, qwe foi um her9-e no Paragu·ay 
e m3.is o foi na ca.mpanha abolido 
nisla, ao lado ·de Antonio Bento, fal
lece.u ·não ha mui.tos annos em São 
PO!ulo, como offici3.! •<lo II'egistro de 
h)1p.otheca, cercado ·doe v·em.eraçã·o g·e
ral; era ir.mão ·do Dr. Marcos, .e fôra 
a .p.ri.ncLpio 1professoT d-e i·ngloez na 
Fortaleza, muito i'll.telligente •e •J;Il'epa
ra!do. 

Era tambem wm illustre e muito 
culto ftlho "lo Cariry, o majO'l" Cara.li
no Bolivar Sucu,pira, a quem ainda 
se refe.ria o "Paiz", {!-e 9 •rue janei•ro 
de 1910, com as mais elogiosas •pala
vras, noticiando a morte .de su.a viu
va. Os s.eus fiw,s occupam hoje •P<l. ~i
ç:ões d€ dêsta e na. sociedade d-ai]ul 
e de S. Paulo. 

O mesmo se diga de homens eml
nen.tissimos como o Dr. Leandr:J 
Ratisbona, juriscons.ulto, a·dvogado, 
grande orador e •parlamentar, e s õU 

digno filho, Dr. Al-exandre Rat!obo
na, integerrimo magi·strado, e d-o DL". 
Leandro Bezerra Monteiro, cujo n-e
crologio, pul.;licado no "Paiz", de 21 
do 1nez 1j)aS~'l.do, nos dis.p·ensa •de r.e
r,K· til-o aqui, to·dos cratenses, homens 
da mais invejave1 cultura. 

Coll].o um exernp•lo ua famiUa Be
zerra, para não cita·r outras famílias 
do Cariry, queira informar-se o CI"i
tico do ".Tornai" com o historia•dor 
.Toão Brigido, sob:re quem fo·i o capi
tão Antonio Bezerra ue Menezes, avô 
do Dr. Leandro Ratis.bona: "hom-e-m 
d·e uma metnoria .pasmosa, que re1;:>ro
duzi.a de c:ór as datas e os factos mais 
rp.articulares da histonia do Cari-ry". 
('' A.pontamentos .para a. historia. de 
C a rir):.") 

O que o Cariry disrj)'ensa é que lhe 
escreva a historia quem a não sabe; 
os seus filhos sahem-n'a .para ensl 
nar. Oxalã os c:ritic:os levianos e o., 
folhetinistas da AY.enida Central ti 

l\Ia.s nãoo é só no I)r. Marcos Anto- u essem a cultura de muitos fi~hos do 
nio d·e Maoodo qu,e se consubstanci·a Cariry. 
a cultura do Cariry, 1JOÍS que ella é - - ·--.J 
grande e muioto grande, de facto, em 
que pese ao critico. 

São tradicionaes no Cariry, além 
do ,Semiii!tLrio do Cl'àto, o.s seus OiP•ti
mo-s .collegios, servidos 1por ip.rof.e~
Tes 1J·Ub!icos ou .partioculares ·exi.mios 
e com'p'eten ti~si.Inos, como os melho
res do Cearã ou de qualquer outro 
F.'stado, ·e que .não se limitavam r.t!m 
se limHam a.o ensino do latim, •IJ.:tra 
a fama {!e latinistas, de que lj·OZ:?m 
os cratenses. 

Podem apo·ntar-se: o Co'lloegio cra
tense, de .Tosé .Joaquim 'l'clles Marro
cos, o mesmo que, pouco antes de 
lUOlT·er, funãou e ainda a;go-ra dir~.~iq, 

no .To•azeiro o Pedagogium, oll'le 
ha •professoras do quiiate ·de D. M l· 
ria Christina de .Tesus e D. Antoni!l. 
Mace.do .de Sá. Barreto. Ai•n.da no 
.Toazeiro ha a Bene,ficencia Publie::~ 

.Tosé :Marrocos, que é uma casa de in
strucção d·e ip.rimeira ondem. Até uma. 
aula ·de .esp-erantos ali c'Xlste, con1o 
aulas de linguas .pelo methodo -,:::c~

litz. O Crato ain·da tem o Ex-ternatu 
CratE'lise, de .José M~ndoes; o Coll~
gio do Sagrado Coração ·de .Tesus, d~ 
D. Maria da Penha Gonçalves; o Ex
terna to Nossa Senhora de Lo•urdes, 
tle D. Rosa Amelia de Oliveira, dona 
Idalina Bi.lhar e D. Maria Eugenia 
da P"'(',..)• senhoras e-stas to.das mui.to 
l>em ~ducadaa e ~nstrui·das . Um do.s 
melhcres, senão o melhor collegio de 
meninas na Fortalez.'l. começou ·no 
Crato. e o mantém a fa.milia Bi·lhar,l 
que é toda Cratens.e, ·e o-nd·e exube
ram o tal•en to e o 'P:rep.aro scien ti fico, 
pentenoendo a esta família o conheci
do medico e Q·pe.r.ador Dr. Ir·in·eu Bi
lhar, clinico n·o Crato. "Et sic ·de ce-

'
1 teri·s". 

Bibliothe.cae, gabinetes d.e leitu
l'a, soci•edad·es lit-e.rarias, não ha loca
lidade ·no Ca:riry que não as tenha; 
r omü não ha quem não tenha a -sua. 
impren-sa ou o s.eu jorna•l. O Crato 
:em o "Correio do Ca.rill'y", o ".Toa~ei
ro", o "Rebate"; a "Barbalha", .o 
''Cetama", a "União", o ··Lucta,do.r" 

L-..{1) PI'Oviacia. 
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