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PELA PACIFICAÇÃO DO .BRASIL 

O autogra.pno do padre ctcero a que se refere a. noticia. inserida, sob ·.o titulo acima, em nossa 1• 

Conclusão da 1. • pacloa 
que ouso vos convidar e a todos os 
vossos companheiros a depordes as 
armas. Prometto-vos, em retribuição 
á attenção que derdes a este meu 
conVite, todas as garantias legaes e, 
bem assim, me comprometto a ser 
advogado das vossas pessoas perante 
os poderes constitucionaes da Repu
blica, em cuja patriotica complacen
cia muito confio e deveis confiar 
tambem. Deus queira Inspirar a vossa 
resolução, que aguardo com ansie~ 
dade e contiança. 

Deus e o amor da. patria. sejam 
vossos orientadores, neste momento 

decisivo da. vossa sorte, cujos hori
zontes ·me parecem toldados de som
brias nuvens. 

Outroslm, é meu principal desejo 
vos salvar da ruina moral em que, 
insensivelmente, vos estaes embre
nhando, com os teios acto11 e des~ 
regramentos consequentes da. revo
lução e que, certamente, vos condu
zirão a uma inevitavel ruina mate
rial . Lembrae-vos de que sois moços 
educados, valentes soldados do Bra
sil, impulsionados neste vosso cora· 
joso tentamen por um Ideal, irrefle
ctldo embora, e que, entretanto, es· 
taes passando, perante a maioria dos 

..... 

\'ossos compatriotas. por acelerado 
eommuns, já se vos tendo compa 

.zado, na imprensa das cap1taes. ao 
tais p erigosos facclnoras do nor
éste. 
Isto é profundamente entristece-I 

üor. Delxae, portanto, a luta e ,·ol
.tae á paz; - paz que será aben
çoada por Deus, bemd!ta pela. patri 
e accla1'4ada pelos vossos concida
dãos, e. pois, só vos poderá conduzir 
â fellcldade. Deus e a patrla assim 
o querem e eu espero que assim o 
!areis. 

Com toda attenção, subscrevo-me 
- Vosso patrlcio multo grato." 

-·· 
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PELA P ÃCIFfC-xçÃO 
DO BRASIL 

O Padre Cicero dirige um mani
festo aos remanescentes re

Yolucionarios 
DEIL\E A J,UTA E '\'OLTAE A' 
PAZ ABENÇOADA POR DE"CS, 

BF.MDITA PEIJA PATRIA E 
ACCLAMADA PELOS CON • 

CIDADAO&•• 

Do padre Cicero Romão Baptista, 
o conhecido cl\efe sertanejo, .cujo 
prestigio, Irradiando de Joazeiro, no 
Ceará, ecõa nas mais reconditas re
giões dos Estados nordestinos, rece
bemos, dlrecta.Inente, o Manifesto 
que s. revdma. dirigiu aos reYoluclo
narios que ainda se ·mantêm em ar
ma:,;. 

O documento, que l~erimos na In
tegra, trouxe a firma reconnecida, 
conforme se vê do "clichê" que es
tampamos noutra pagina. 

Depois de concitar os rebeldes ao 
abandono voluntario das armas, o 
venerando chefe sert1.nejo, conforme 
está. expresso no Manifesto a seguir, 
accena-lhes com a "compla.cencia dos 
poderes constltuclon.aes da Repu
blica.'', otferecendo-:tWs todas as ga-' 

.utlaa Jegaes, 1 

A fala ei!Ct'{pta do padre Cicero 
teve Iarga.'l[lrlercussão e larga divul
gação 110 norte do paiz. Eil-a: 

"CAROS PATRICIOS 
Venho vos convidar á rendição. 
Faço-o firmado na convicção de 

que presto serviço á patria, por cuja 
B'randeza tambem devem palpitar os 
vossos corações de patriótas. 

Acredito que já não nutrls espe
ranças na victorla da causa pela qual, 
ha tanto tempo, pelejaes, com ex
cepcional bravura. E' tempo, poi·
tanto. de retrocederdes no arduo ca
minho por'· que seguls e que. agora, 
tudo está a Indicar, vos vae condu
zlttdo a ·tnevitavel abysmo. lsto, sin
ceramente, enche-me a alma de sa
cerdote catholico e brasileiro de 
tntra?luztvels apprehensões, domi
nando-a de lndefinlvel tristeza. 

Reflexo do meu grande amor ao 
Brasil, esta tristeza., assevero-vos fir
memente, é uma resultante do co
nhecimento que tenho dos Inauditos 
sacriflcios que estaes impondo á na
ção, entre os quaes Incluo, com no
tavel relevo, o vosso proprlo sacr!
flclo e dos muitos companheiros que 
são vossos alliados, na espectativa de 
resultados, hoje, provadamente im
possíveis. 

Confrange-me o coração e ator
menta-me, lncessantemetlte, o espl
rlto esse lnnomlnavel espectaculo de 
estar observando brasileiros contra 
brasileiros, numa luta fratricida e 
exterminadora. que tanto nos pre
Judica. vltae>! lntetesses no Interior. 
quanto nos humilha e deprime pe
rante o estrangeiro. Accresce que 
para uma nação joven e despovoada, 
como é a nossa, as act!vidadas con
stantes de cada cidadão representam 
um valor inestlmavel ao lmpulsiona
mento do ISeu progresiSo. De modo 
que para se fazer obra de lmpatrio
tlsmo basta eontrtbulr para. a ]1ara
lyZação deesas actlvidades ou para o 
deavto da. sua appllcação constru
ctora. E' o que estaes fazendo, inYo
Iuntarlamente, talvez. 

Assim sendo, é claro que se outrotl 
V.'Qltosos males não acarretassem ao 
Pàlz a campanha que contra elle sus
tento.es. bastaria attentardes nesta 
Importante razão para vos demover-

ldes . dos proposltos de luta em que 
perslst!s. 

Entretanto, deveis renecUr ainda 
vtuvez e na orphandade que. com 

llzadora abundancla, se espa.
por toda parte: na fome e na 

llnt,. .. rl,. que acompanham os vossos 
cobrindo-vos das maldições 

vossos patrlclos. que não t;abem 
prehender os motivos da vossa 

ntosa derrota através do nosso 
!oso hlnterland. 
pois, em nome destes motivos 

l•nn .. rlr.r .. ,. e porque reconheço o ,.a, 
de mu.ltos dos moços 

-·· 
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candidato do Padre 
Cice-ro 

.::; ~· é ~"\a lo qne está as~.:nt~>.da. & 
·.l)Hi ir!:H:tr,: du rtr. J . G. Bezerra ú 

1\1 eue,:'·:; ú depu tac;ãÕ- Cea.~raJ po r Ulll. 
if to_: cJ:~tr :,r:J.-; do C e f.r~. ua vaga li• 
,exr iP.cto f'!o :·o Bartholomeo, felicite
_uo-< ..J EslJ.rln qn,, \:lt' eleger o 'caa• 
~l ir!Jto e p! in~.pa!mwLe a 'polit ica 1•
,·:.'. "ela :-;lld J u; Lu d e. E' de prE>sumir 
qtw ao. man :s do co ng .ess ista. d e Q.ll6 
~ C' t1a ta . liso ·;~<·e !3.m bPm o Ca cto lie 
~ , .• t t.:!r , o mo succ:'~so t· um letra.d<t 
((ü•' C: un1 '-'E' t'\·iüu t' i ntr fl t<sigente do• 
/iüns p<nei)io-; c cnjo C'l[li l' ito rla,ro 
Cf J t en:·iqttc·ê do ele (' llitura e d e eJCpe
<r<:..- u. (~ucm " ''o c.:u nh c- e de per to () 

!";~ erra de ~\rcnez._!..;, e oi.J ~!'f l'\'a os deus 
J i :ltH:) Li coB, o f?:.': e . . :;ivo tom 

os ~-eu~ · ot: :·;.· ito:5. qn .. ,_iJ t]o clíc.:<~ica 
() (\~w ip~or tliHi·~o, que aclinira. co n1o 
b !~1 ~1-Qi' í?,'...:1 11 iO O'lC a rt tc r ·· tura nutver .. 
1<:' p1 odtJ/.io , ott o c·oli J\):. nh ' iro do 

H? i tc:, qoli .. ' t:-· .,1 tna, co111u (• .ne':lo T' 't:a· 
ac. <e rx(:,;~;n:-> ll'> mHil'h . h 'l :L oU [t· 
oi-o :utiC<·id i ullo:· <l<> l' :;vll'~ .o . nm 
~JlUetu qlH' ~17 do itn:..,;;~;· ,v .. : ·,~4 · ,,_~ :' 

)nr: i!o rtsi"•. t-, c·,. ::l:~ o . l !'z: çi•:e 
:1nn1 r:i.1. n:~; n largo dl' , ~=:..:~~:n~i!le~~~o e 
13.\l lnt.l l;lJtH a ,· i~il o u i ti -~ t L ' p : ·J fun !..~ 
rh :s eon~·:-ts. ;~ -; U1l)nott)n 1 Llo .~noi ·! -
H~J lf) ·tc:~l··.t-::;·n·lcn L' L:t tta: . o ·:1 os ta .. 
·:c:": DC':i.::.D :( ·. Oi ' ;l :l-\ :011\ it ' .: : -~-~ 

l' . .t'l c:Otll l\Ula Jig C!; :·~~:lcl .~ :·:1 :~~(1 )l"U~ 

o·:~'1:· tn v.·. it 1 :. ·, ,_,. ln, l '-,. \, o · c :t 
, .. ,m n;lo (1!11 ~;o lJ !\ .J ; .. cif · cn.::r·-~"a. 

tf'Ol!t ~·c: C ~~ r. i:::~iic-· O P!~· : ~·!:~ ~' tH() . 

tn e aiucl:t co n ~:-.· .. v·t 
it: :dc~J 1:1o: · ~- ·:;. 

cln -; Til . r l.= •1n:J-

o (jlll' () p[ ~; \':p ~C):

lllo. ; é a o::ti:at 
;el1 '.'0!\'C, ;·o r" . .f0\'(0. 

\COlH q \lP 'li..~\: : .' ('' 

1co·h)· ') ·.; ~·c1~ !':·~·. 

. i l1 t n '}' '!'':.' · t' .l. ::-:. ~ (' 'I :t (' 
tctn !l Y!~or :to <-H:P. 

~: t ~~.; H(\; n,eu~.:: 

:uc c 1c de· 
o ( ! · •. . ~;~)i~' ' ). o 
':) -. :1 : '· · . .. .::b 

;1'( 1 d.t -. na .. ,jJ . !l\1 ~l-liç 

E' lii11 nft'~ ! (0f: dn .• cclH (1\l f l'l ~·e v..Jde 
p ~u tilhar os perigo.~ como as a:;pi ~.
~· ·n,·~. Ent tor:1o ll e ll ~~ rL~.-~{;1 nnuc. at
mo~p h e ra de \'ontaric P- rl <~ ,· , ,;lfHliH'a. 

Os amorph[):; niin' o couprehendem, 
!le tn o r·otn:~· ehenr1 r· o .o~ d "'~imltl a
'dos, porque ell e l"llCiHil~l :t rl"~'stPncia 
ao qn e <' opaco .h~·;:o ' rila e postiç;o . 

l'\o momento em qu e a politira. nrb 

1
entada por nm ;:enl 'mt.:lll{• de juslica , 
.vae retiral-o da penumhra p 11 ra honrar 
ntna carteira na cn nu1t·a rc·,c;·a 1. !h~-s::-
jetnog que o cl:·a~lo ··o r fio alJ ~~ 4)r ·.- a e 
qu e, ao , ontra o, c il :· .l e r.1 ·. e l• l\Lt

güo com o valot· pe .;soal qne liH' asoe
gnra vantagens Sflbre a ~ hy<i;a , . . A 
pol'tica é fclta d 8 conces3ôe~ e· não 
ap1·e·c ia, do !lOn to ue v:sta ,_:e b :; ;-i u;, , 
o que se pa~sa nos seus a . raial!s. :'I-lu
dam os véntos, mudam as marfl>s. e o 
Jwmcm po!itiro t e u de llll!•l: ;· para 
seguir os acontee'mentos. J>ot-que, se 
persevera c1n o1ltat· lHlrn t. ~·\:.; cfl·-f"e .. 
o 1· ~c<> rl c ;;r, l·• •. : ) . J.t•· tdt:n:.t e:; ta
tua de sal. Qu :: c ,;.;,t m nua nça, porE<m. 
se tiver de o cD re <·om relar:iio ao 
noY e l c::.adi!l.llo, :·c;j·t c-ome a de < e ~t-ts 
seres em u eterminr.das épocas da :ma 

1
vida: se m altcr:H· em !l a'l<' .; . "' forma 
11 :mitiva~ S ejo;, como a plumagem dol! 
pa:.:::;aros para us suas Iht ~l('ia.~. ape
nar nni 1·c nov: . i"Jtf'rt lo nu1 i'-! e-...:pre·~s'vo. 

O mach:av : l'smo do :; l!Lie não esco
~lhem me' os para ehe~at :: os f in s r.ão 
pócle 5er nnnc.t a Jl ll IO."' "'tia dog que 
!pauta am a vid:• pco :;C'Jll lado hone&
.to, dos que tê111 o c ullo r.la honra. ú 

Ci.erra de !\[ 2nez es [)Oil .-,:-> s"' rá a meu 
er eg na l ao B 2:·: ,, rr.l de ·.\llene-7.eH J''i· 

~DL~ O: - excesL!vo na exroutaneidade 
lias >a;,\s nwn fpr; l:•ções . hws f irme, 

lllCOl'l'Upl.i VCJ. 

J,EIT~DJ 
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• . boro de ootestrft Eom o podre titero da • 

. . 
O ídolo das ,po,pulações nQ·rdes

tinas é um grande inimigo da -
penetração estrangeira 

Mau grado a espionagem de um juiz de direito, o velho aacerélote sempre exprimiu 
as suas sympathias pela Alliança Liberal - Referindo-•e ao v«. da cendMlatura 
bico de lacre, düae o anti,o dominador do Cariry: "Não J'epreve o acto ~ sr. João 

Pesaôa. Foi um commetimeato que visaTa salvar o Braail" · 

I 

- Sempre fui amigo da t ::.milla 
Pessôa., que é uma. dell6as estirpes 
que honram a. patJ:ia.. 

'llho mals nio engana! Eu te esoon- 1 SO& de que aquellaa pe.l&vru rJ1o ~ li 
juro, bando de pêste! o estôpO persi- ' transformassem em acçlo ••• 
ga vocês e a raça. de vocês todo, ! Este hymno .foi cleStrlbuido na 
condemnados! occaeilo da visita ela caravana Ba-E nessa eltura, com profunda. de

solação para. o juiz Jacyntho Bote· 
lho, o padre respondeu a. uma per• 
gunta que lhe fizemos·, sobre como 
a.preciára. a attitude do sr. João Pes-
sóa vetando a candidatura do Cat-
tete : 

- Náo reprovo o acto de João Pes
sOa. Fo1 um COillllletimento que visa
va salvar o Brasil. Não o cond.entno. 
não senhor. E nem deixarei de o ad~ 
mirar, como caracter de homem de 
bem, como brasileiro distincto e co-
mo admlnistrador exemplar. Nl!.o só 
.elle como tQdos os outros. 

Attendendo a um pedido nosso, o 
padre Cicero, mesmo de pé, empu · 
nhando uma caneta fonte autogra-
phou o verso de uma. photogra.phia 
que nos offereceu. A sua. mão, mes-
mo sem apolo, escreve com firmeza. 

!;.o despedir-se o padre fez referen-

~
. elas muito gentis á tmprensa, decla
rando-se um grande admirador dos 
jornaes. 

- Assigno todos os jorna.es do Rlo. , 
- dlsse-nos elle. Infelizmente sou 
obrigado a lêl-os eom os olhos dos 
outroo, pois a mL"tba vista. já r.l o me 
permitte longas leituras. 

I E nos abraçou, sorridente, 'deixan
do ver a aua explendlda dentadura 

o padre Cicero 1 óe velho sertanejo, espelho de uma 
saude bem conservada. 

Joazeiro, 21·2-930 (D_o nosso enviado timo todos ell~s, não. me lmpress!.o- A' sabida dos jornalistas os olho~ 
nto á caravana Bapt1sta. Luzardo)- nando os cammhos d1versos tomados · desconfiadoo doo "romeiros" nos 

a morte de Floro Bartholomeu, o para o mesmo objectivo - a gran- . percorriam doo pés li cabeça. Uma 
Cícero mudou-se da sua velha deza da patria. ~. se não ingresso :

1 
beata, moça ainda, morena, descar

rua s. José para_ uma. out1·a nessas fileiras patriot ica.s, é porque a nada, d'e cabellos bem pretos e escor -
IVlvenaa. na rua Nova. minha condição de padre não me J ridos, não conteve a sua colera con-

s. José para a rua Nova permitte fazel-o . t tra os individues suspeitos que esti-
a legião de "beatos" e Mas a minha alma de brasileiro se vera.m ouvindo e escrevendo o q)le 
que dia e noite montam enche de alegria com esses movimen- I lhes dizia o seu padrinho. E prorom-
residencia. do "padrinho" tos. ; peu, á noosa pas~agem, n'uma tor-

nnnmações do nordeste, de Goyaz, A VISITA DE LAl\fPEA.O j rent e de imprecações: . 
e até de algumas regiões de Accidentalmente falou-se na. vis!-

1 
- Esse bóde do diabo vetn aqw 

" que estacionavam em frente posto a seguir os seus conselhoo, Iem- nado pensa que engana. meu J»>Airl-

E ~b essa chuva de pragas deixá- ptista Luza.rdo a Joazeit·o e ac Ora· 
moa a ca.sa. do pa4re Cioero, desejo· to. 

HYMNO 
lC&nt.ado ao som da Vassourinha pelas senhOrita.s d~ Juazeiro e Çro• 

to em homenagem ' Caravana. Liberal) 

Os dezesete feitores (b!s) 
Na Republiea. a.lnda estão · 
Mas a. 1• de Março <bis) · 

• Todos elles cahllão . 

ESTRIBILHO 

Salvae, &alvae, gau'chos e miDeir<ls 
Parahybanoe, a Allia.nc;a Liberal 
Quarenta milh6es de brasileiros 
De um jugo tyrannico e brutal. 
Salvae. se.lva.e a Alliança. Liberal. 

General Luiz Carlos Prestes (bis). 
O Brasil é um coração 
O teu nome dentro delle (bis) 
Se houve em cada oulsa.:ão. . ~· 

A victorla da Allianc!l, <bis) ::\ 
E' a. victoria da nação ' 
Ou 6e vence pelas urnas (bis.) 
Ou pela revolução. 

Em S . Paulo e na Bab!.a <bb) 
Elles não têm vote.cã.o 
Só se fala no Getulio (~) 
Só se tem voto pra. Joio. 

Se as fraudes do ~toverno <btsJ 
Estragarem a eleiçl.o 
No obelisco da. Avenida (bifs) 
Os cavallos estaria. ' .. 
Nio tem fim o pesactello <bis) 
De Jullnho e vaz Antio 
Lança. e peta de cavallo <b1s> 
Não é brincadeira. nã.o. 

General Flores de. Cunha (J>is) 
Você é mesmo wn biehlo .. 
O Joio Neves e o x..u-No ·<bis) 
Quando falam tremem o chio. 

ta de Lampeão a~ J oazeiro. o padre 1 co!ll farsidade ?onversá com meu P~
Acompanhados do tachygrapho da Cicero narrou, então, a tentativa que I dri~ho e des~s na. t~rra delles, vao 

Qaravana, entrámos hoje pela. manh!i. fizera para regen11rar Virgolino Fer- fala . má e d1zê mentira. Mais meu 
rltl. casa do padre Clcero, sob os olha· re!ra.. Declarou que o celebre ban- 1Padrinho sabe de t udo e não casti

desconfiados de um grupo de "m· doleirO deixá.ra mesmo o Cariry di.o;- r ga elles pruquê nio qué. Esses dam· 

ao predio de ('Stylo regional nordestl- brando-lhe se retirasse pata uma re- ,..-- - ·- ~ e~ .· · 
no. O padr('l Cicero, máo grado a hora gião onde fosse desconhecido e pu-
matinal, seis horas, já se cercava de desse trabalhar honestamente. Mas 
uma. 1-egular "entourage". Entre os I isso fôra · impossivel. pois, ainda que 
que o l'odeavâm lá estava, firme, o juiz Lampeã{) pretendesse mudar de vi-
4e direito local, um dr. Jacyntho Bo-I da, a sociedade. o melo atrasado. in
telho. arranjado pelo sr. Mattos Peixo- tolerante, não lhe permittiria. E foi 
to par~ servir-se da toga de magistra- o que aconteceu. 
do em mistéres politicos. O CLERO NA ACTUAL 
Este ju.,iz saiu melhor que a encom- CAMPANHA. 

r;menda. Obedecendo de <'-<'rto. a inst.lu- Indll:iámo~ qual a opinião do PJ-
«W ;marido deA· dre a .respe1to da ~.ttitude do c~o 

•~• 'lc.ft> qpe''dWI&ó" na at-tual · qud5tão J)oliije&: • · 
oi ' .W .JOI;-!'IliJ;d. a ~1 ~··. - 81'111• "ll~tlftwr ll<'tllB.çln J)l>llti~, 
para a casa do pAdre. Na ca directa. o clero ap<».a. <t e...rorço· 

vespera da nossa visita. o deputado que se faz visando o engrandecimen
Raul Bittencourt. demais membros po·· to do paiz. O que desejamos t odos ê 
liticos da Caravana e o sr. Monte Ar• s. prosperidade do Brasil, não nos 
raes foram visitar 0 velho sacerdote. preoccupando muito, como já decla-
0 juiz de direito, imaginando que es;;a l'ei, os methodos adoptados em bus-
visita seria eminentemente poEtica, ca desse patriotico objectivo. 
não largou o pobre octogenario. . . OS SRS. EPITACIO E J OAO PES-

O PADRE CICERO SOA NA OPINi liO DO 
PADRE 

O Iegendario pastor de almas, em
bora já em edade avançadà, ainda está 
relativamente forte. Attendeu-nos ckl 
pé e de pé conVBrsou longamente com
nosco, recusando sentar-se. O seu 
olhar é vivo e perspicaz. A conversa 
revela um homem esperto, de certa. 
curutra. A convivencia de dezenas 
de annos com populações rusticas 
não influiu em suas maneiras de 
tratar. O padre é um "causem·" fluen
~ e curioso. 

ANTI-IMPERIALISTA. "ENRAGÉ •• 
Procurando contornar o assumpto 

que mais nos intere&ava, o momen'to 
politico, o padre Cícero, habilmente se 
,t ransportou para um outro terreno que 
satisfazia tambem a nossa curiosida
de. o velho sacerdote é um inimigo 
" elllragé" da penetração est.rangeira 

Brasil, ReJerindo-se á invasão da 
empresa Ford na Amazon!a, o padre 
te\'e essas palavras, que o tachygra

apa.nhou textualmente: 

Como já dissemos no inicio desta 
corre~pondencia, o padre Cicero é 
possUidor de uma cultura· polyforme. 
P ahi as variações constant es da sua 
palestra. Sempre in terrogado sobre 
varios assumptos pelos que a cerca
vam. o padre Cícero teve opportuni
dade de se expr'essar a respeito dos 
· srs. Epitacio e João Pessôa. 

- .. ~ -111· 



a4mlnistrador 
como t9dos os outr~. 

Attendendo a um pedido 1101160, o 
padre Cicero, mesmo de pé, empu · 
nhando uma caneta fonte autogra-
phou o verso de uma photogra.phia 
que nos offereceu. A sua mão, mes-
mo sem apolo, escreve com firmeza. 

P.o despedir-se o pll,dre fez referen-
olas muito gentis ã imprensa, decla
rando-se um grande admirador doe 
jornaes. 

- Assigno todos os joma.es do Rlo. 
- disse-nos elle. Infelizmente sou 
obrigado a. lêl-os com os olhos dO!! 
outros, pois a miftha vista já nio me 
permltte longas leituras. 

E nos abraçou, sorridente, 'deútan-

1 
do ver a aua explendtda. dentadura 
àe velho sertanejo, espelho de uma 

· saude bem conservada. 
ti mo todos ell~s. não. me 1mpressto- ~ A' sabida dos jornalistas os olho, 
nando os caminhos d1versos tomados · desconfiados dos "romeiros" nos 
para o mesmo objectivo - a gran- , percorriam dos pés ã cabeça. Uma 
deza da patria. ~. se não ingresso beata., moça ainda, morena, descar
nessas fileiras patt'ioticas, é porque a nada, d'e cabellos bem pretos e escor
mlnha condição de padre não me · ridos. não conteve a sua colera cx>n
pennitte fazel-o. tra os individuos suspeitos que esti

Mas a minha alma de brasileiro se · veram ouvindo e escrevendo o que 
enche de alegria com esses movimen- I lhes dizia o seu padrinho. E prorom-
tos. ; peu, á nossa pas~agem, n'uma tor-

A VISITA DE LAMPEA.O I rente de imprecações: 
Accidentalmente, falou-se na vis!· i - Esse bóde do diabo vem aqui 

ta de Lampeão ao Joazeiro. o padre ! co~ f&,rsidade ~onversá com meu pa.-

Mas a 1• àe Mar.QO <bis) · 
' Todos enes cahirão. 

!ISTRI8.tLJJO 

Salvae, salvae, gau'dlos e mlfteiros 
Pa.ra.hyba.nos. a Allia.nça Lilm'al 
Quarenta mllh6es de brasileiros 
De um fugo tyramüco e I>Ntai. 
Salvae. se.lva.e a Alll.ànça ~. 

General Luiz Carlos Prestes (bis) 
O Brasll é um coração 
O teu nome dentro delle (bis) 
Se houve em cada pul!aeã.o. . , J 

A victorla da All!anea (bis) -·~\ 
E' a. victoria da nação ' 
Ou se vence pelas Ul'naa (bis.) 
Ou pela revolução. 

Em S. Paulo e na :Bahia (bia) 
Elles não têm vota.cão 
Só se fala no Getulio (bf,s) 
Só se tem voto pra. Jc«o. 

, 

8e as fraudes do «OV~rno (lftsJ 
Estragarem a. eleiçto 
No obelisco dá AveJJida <bis) 
Os cavallos est,ar!o. 

Nio tem fim o -pese.4ello <bla) 
De Julinho e vaz Antlo 
Lança e ~a de cavsUo (bis> 
Não é brincadeira. n.ã.o. · 

General Flores de. CUllka (J)i.s) 
Você é mesmo um b1eblo .. 

Acompanhados do tachygrapho da Cicero narrou, então. a tentativa que r drinho e despots na terra dellea, vão 
"'"avana, entrámos hoje pela manhã fizera para regenflrar .Virgolino Fer- ;falá má e dizê mentira. Mais meu 

casa do padre Cicero, sob os olha- relra.. Declarou que o celebre ban- padrinho sabe de tudo ~ não cast1-
desoonfiados de um grupo de "ro- doleirO deixá.ra. mesmo o Cariry dL,• ga. elles pruquê nli.o quê. ES$e.S dam-
ros" que estacionavam em frent e posto a seguir os seus conselhos, lem- nado pensa que engana meu JWAiri- . 

ao predio de estylo regional nordestl· brando-lhe se retirasse para uma. re·.,....- ..-_.__~"""'-....::··~--------------
uo. O .padre Cicero, mão grado a hora gião onde fosse desconhecido e pu-

o .Joio Neves e o x..u.td.o &!e) 
Quando fa.Ja.m tremem o chio. 

:inatinal, seis horas, já se cercava de desse tra.balhaJ' honestamente. Mas 
oma. regular " entourage". Entre os isso fôra · impossivel. pois ainda que 
que o l"odea.vàln lá. estava, fi<me, o juiz Lampeão pretendesse mudar de vi-
4e direito loc&l, um dr. Jac~tho Bo- da , a sociedade, o melo atrasado. in-
~lho, arranjado pelo ·sr. Mattos Peixo- tolerante, não lhe permittiria. E foi 
~. para, servir-se: da toga de tnagistra- o que aconteceu. 
do em nüstéres políticos. O CURO' NA ACTUAL 
Este j1Jz saiu melhor que a encom- C41\fPAN.BA. 
~da. Obedecendo de certo a inst.ru- Ind~ámos qual a. opinião do4· 

5~. ~~P1. fSS diJ~~ dr~ a .reçei~ da ·=e do o 

~ ,....._&.IR- na MOOal ~o · · : . · ·- · • -
• ~ · ~ , a; . ·· - · ..... ~ftt- a"t'l~lo ~~ 

m -se para a casa do pAdre, Na ca directa o clero a})<»& .~ e.otot;o 
vespera da nossa visita o deputado que se faz visando o engra.ndecimen
RaUl Bitte.ncourt, demais membros po" to do paiz. O que desejamos todos 4 
liticas da Caravana. e o sr. Monte Ar• a prosperidade do Brasil, não nos 
raes foram visitar o velho sacerdote. preoccupando muito, como já decia-
0 juiz de direito, imagi.Mndo que e!>3a I'ei, os n1ethodos adoptados em bus-
vlsita seria eminentemente poEtica, ca desse patriotico objectivo. 
não largou o pobre octogenario . . , OS SRS. EPITACIO E JOAO PES-

O PADRE CICERO SôA NA OPINIA.O DO 
PADRE O legendario pastor de almas, em

bora já em edade avançadà, ainda está 
relativamente forte. Attendeu-nos de 
pé e de pé conversou longamente com· 
nosco, recusando sentar-se. O seu 
olhar é vivo e perspicaz. A conversa 
revela um homem esperto, de cert3. 
cuiutra. A convivencia de dezenas 
de annos com populações rusticas 
não influiu em suas maneiras de 
tratar. O padre é um "causem·" fluen
te e curioso. 
ANTI~IMPERIALISTA "ENRAGl:" 
Procurando contornar o assumpto 

mais nos intere&ava, o momento 
ico, o padre Cicero, habilmente se 

h-a"'""'""•"u para um outro terre.no que 
tambem a nossa curiosida

o velho sacerdote é um inimigo 
enu-agé" da penetração est.rangeira 

no Brasil, Re'ferindo-se á. invasão da 
empresa Ford na Amazonia, o padre 

essas palá.vras, que o tachygra
apanhou textualmente: 

- Diante dessa invasão a minha 
IUldignação é tal que não posso sopl

-a. Não vemos que esses capitalls
da Inglaterra e da America Ingle- 1 
querem se fazer donos, querem se 

os Cesares modernos, nos tri
de modo extorsivo, compran
o om·o o que os romanos ad·' 
pela.s armas? 
de uma pequena pausa o pa-

Todo> o< esforços e:n prol elo en
mcnto ela patria encontram 

r- - ---· um vcrda(.leiro apo~tolo. Es-

Como já dissemos no inicio desta 
correspondencia, o padre Cícero P. 
possuidor de uma cultura.· pol.yforme. 
D.ahi as variações constantes da sua 
palestra. Sempre interrogado sobre 
varios a.ssumptos pelos que a cerca
vam, o padre Cícero teve opportuni
dade de se expl"e8sar a respeito dos 
· srs. Epitacio e João Pessôa. 

...... 
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XV 

N éo-Sacerd o te 
A narração que faz o dr. fio- mem. 

ro da minha visita ao Joazeiro, Posto isto, já resalta aos olhos 
logo depois de -ordenado, é uma a inverdade de «não ter eu pou
c:ôlumna inedita em lfllteria de pado o actual Bispo. do Crat 
falsificação. em censuras pelas perseguições! 

Isto, aliás, não deve mais ad- ao bom sacerdote». 
mirar a ninguem. Não cheguei a conversar coin 

O que eu acho digno de nota o dr. floro, nem sobre outros 
é o azar deste doutor, que nem assumptos, nos quaes elle não 
sabe mentir ! é tão leigo, quanto mais neste. 

Podia, com effeito, procurar Conversei muito, sim, com o 
umas calumnias mais difficeis de Vigario padre Pedro Esmeralda. 
desfazer. Não. Toma os factos Escreva, doutO! floro, uma car
mais publicas da minha vida, ain- ta de quesitos a este ex-vigario 
da muito curta, e os inverte para da Parochia, já que a sr. gosta 
aquelles mesmos que delles fo- tanto das ·cartas! Ou então per
ram testemunhas. E' um desastre. gunte ao povo de lá de casa, por 

Assim, tratando de minha vi- uma conversa que eu tive com 
sita ao lar, como néo-sacerdote, o Vigario, havenào quem escu
depois de longos annos, de fins tasse tudo do quarto vizinho. Por 
de 1920, para princípios de 1921, signal que alguem da família, 
cerca de mês e meio, durante o mais caído pelo padre Cícero 
parochiato do padre Pedro Es- chegou a desejar não me hou
meraldo ellr assim se exprime: vesse eu ordenado para não ser 

«Nesse pouco tempo de sua contrario ao padrinho. 
estadia esforçava-se por demons- Censuras, doutor floro, fiz 
trar sincera estima ao padre Ci- muito acres ao padre Cícero em 
cero e consideração à minha pes- úma das suas visitas, quando, re· 
sôa, não poupando, ao contrario, ferindo-se às medidas da Igreja 
em censuras, o actual Bispo do contra seu modo de agir, quís 
Crato pelas perseguições a esse dar-se-me como victima innocen
bom sacerdote:.. te. Comecei, então, a rezar-lhe o 

Do período inteiro, não se rosario das suas irregularidades e 
aproveita uma só palavra verda- quando cheguei a conta da politi
deira. ca, já bem adeante na recitação, 

Comecemos pelo «esforço por o padre voltou a seus annPs me
demonstrar sincera estima» ao pa- nos maduros para impôr-me si
dre Cícero. • lencio com rara energia, dizen-

Após uma ausencia de oito do-me ser eu <menino» para dis
annos, passados quase todos em cutir com elle e declarando-me 
Roma, cheguei .ao {oazeiro n; pere!]lptoriam~n\e . c CJ.!le.., sobre 
madrugada de 23 de dezembro aquelle assumpto não admittia 
de 1910. mais discussão.» 

A segunda visita que recebi, Ouviu, doutor? O sr. não sa-
logo de manhã, foi a do padre bia desta, por isto atolou-se no 
Cícero (a primeira fôra a do vi- arisco da sua ~Gazeta». 
gario, padre Pedro Esmeralda). Na questão do Joazeiro, eu 
Ainda me lembro perfeitamente sempre olhei com benevolencia 
das palavras com que o enca- para o povo, mesmo para os fa· 
necido sacerdote acompanhou o naticos. 
longo e apertado abraço que me Estes pobres, ig'lorantes, cai
trouxe: <Sim, senhor, seu cama- tadinhos, si não são em geral 
rada, aqui o recebemos como in-esponsaveis, ao menos não me· 
filho e o abençoamos em nome recem as censuras que cabem ao 
de Deus e da Mãe das Dores». padre Cicero. Se 1pre lameutei, 
Nem o plural majestatico jamais sem fazer rnysterit. do meu mo· 
me saíu da lembrança, tão .... insi- do de pensar, a f<> . ta de publici
nuantes foram para mim a vista e jad~ dos documenios pontifícios, 
a linguagem daquelle sacerdote, e o «actual Bispo do Crato», ao 
que eu tinha começado a conhe- meu vêr, como tenho tido occa
cer de longe, pelas noticias que sião de dizer mes1no a s. exc., 
recebi durante os 16 annos de tem sido, sim, é 111uito condes-
ausencia do meu torrão,interrom- cendente com a publicação dos 
pida apenas por um mês de fe- decretos contra os abusos do 
rias em 1912. joazeiro. 

Outras muitas vezes visitou- S. exc. tem graça de estado, vê 
me o padre Cícero, com visível melh_or d~ que os particulares, 
interesse de captiva.r-me o animo P?r 1s_so e que meu modo_ _de 
ou de magnetizar-me, como faz ve~ nao passa de uma opm1ão 
com tantos visitantes incautos. pnvada. . . . 
Por minha parte, estudei não ser ~acto dects1vo _sobre mmh_a 
grosseiro e para isto paguei to-~ attttu?e ~as q~es.toes do Jo_a~e~
das as visitas com uma só e a ro fo1 mmha Mtssa do Pnvde-
despedida. 1 gio» cantada ~10 dia de Natal 

Si eu me «esforçasse por de- 11920, na_ matnz de N. S. das 
monstrar sincera estima ao padre Ires. Devta ~er acompanhado \l~~ero à esquerda e as;;im por 
Cícero», no sentido em que fala altar por t:es padres: ':'m ~r~~- nte. A' sobremesa fui sau 

0 
dr. floro, teria ido à casa da- bytero asststent_e e dots mmls- 1elo Vigario. Tive que agrad 

quelle, ao menos todos os dias, tr ?s. Nada mais nat~ral q~e eu I e o fi L. 
como fazem os candidatos a desse a _honra da asststencta ao Todos esperavam que eu to-
attachés de algum dos varias mi- padr~ Ctcero, ao menos que 0 [masse a róta seguida até por 
nisterios da côrte phenomenal, convtdasse, um: vez q~e, por I sidentes do Estado, tece.1do o 
mormente do da Jc:ztnda. . esse t,;~po, 0 . actual _Brspo do ~ panegyrico do prefeíto da terra. 

Mas, como eu fiz?... Cheguei Crato trnha fetto mars favor a, Agradeci aos padres em geral 
até a merecer censuras de algu- este sacerdote do ~fie s~u? an- : e estendi-me em agradecimentos 
mas beatas e ainda fui aconse- tecessores do Çeara, permtth~do- 1 particularizadas. . ,ao optimo V i
lhado por uma tia, que nesse ~he celebrar_ ate mesn:'o _na 1g,re- ~ gario padre Pedro Esmeralda, 
te~po servia de ~ecretaria ao pa- Ja d? J<?azetro. Convldet, ~orem , alm~-mater Jaquella festa, como 
drmho, no senttdo «de lhe de- 0 Vtgano, que e:a como ped_ra o fora das bôdas de prata de 
monstrar mais sincera estima», de toque:. na famigerada questao. ' meus paes em 1918». 
~ão s~índ~ comtudo da minha Os mi,:tistros, vi~ __ buscá-los no l Usei tam_bem de uma palavri-
1mpemtenc1a. . _ . ___ . Crato, nao sem dtfttculdades. O . nha de carrnho para com 0 dia-

Passemos às «considerações'» à padre Cícero ~ssistiu .à Missa de :co no Francisco Pitta, que, apesar 
pessôa do doutor. . . . um fi{C~uflexono. Pedtu-me até_ o I de um tanto incomrno:lado, tão 

Tive delle uma v1srta raptda, Brev1ano emprestado, para nao gentilmente viera ajudar a Missa 
sem muito assumpto, porque perder a hora. ·cantada. 
nos faltava uma base commum No banquete que, após a Mis- \ Depois alguem do Joazeiro me 

- · -- -·~··~ ~""'" offereceram aos I vinha dar parabens com um aper-
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logo depois dé -ÕrdenadÕ, é uma a mverdade- de«nao- te 
ôlumna inedita em · ~ateria de pado o actual Bispo. do Crato! 

falsificação. em censuras pelas perseguições 
Isto, aliás, não deve mais ad- ao bom sacerdote». 

mirar a ninguem. Não cheguei a conversar coin 
O que eu acho digno de nota o dr. Floro, nem sobre outros 

ê o azar deste doutor, que nem assumptos, nos quaes elle não 
sabe mentir ! é tão leigo, quanto mais neste. 

Podia, com effeito, procurar Conversei muito, sim, com o 
umas calumnias mais difficeis de Vigario padre Pedro Esmeralda. 
desfazer. Não: Toma os factos Escreva, doutot Floro, uma car
mais publicos da minha vida, ain- ta de quesitos a este ex-vigario 
da muito curta, e os inverte para da Parochia, já que Cl sr. gosta 
aquelles mesmos que delles fo- tanto das cartas I Ou então per
ram testemunhas. E' um desastre. gunte ao povo de lá de casa, por 

Assim, tratando de minha vi- uma conversa que eu tive com 
sita ao lar, como néo-sacerdote, o Vigario, havendo quem escu
depois de longos annos, de fins tasse tudo do quarto vizinho. Por 
de 1920, para princípios de 1921, signal que alguem da família, 
cerca de mês e meio, durante o mais caldo pelo padre Cicero 
parochiato do padre Pedro Es- chegou a desejar não me hou
meraldo ell r assim se exprime : vesse eu ordenado para não ser 

«Nesse pouco tempo de sua contrario ao padrinho. 
estadia esforçava-se por demons- Censuras, dout()r Floro, fiz 
trar sincera estima ao padre Ci- muito acres ao padre Cícero em 
cero e consideração à minha pes- uma das suas vis itas, quando, re· 
sôa, não poupando, ao contrario, ferindo-se às medidas da Igreja 
em censuras, o actual Bispo do cont1 a seu modo de agir, quís 
Crato pelas perseguições a esse dar-se-me como victima innocen
bom sacerdote». te. Comecei, então, a rezar-lhe o 

Do período inteiro, não se rosario das suas irregularidades e 
aproveita uma só palavra verda- quando cheguei a conta da politi
deira. ca, já bem adeante na recitação, 

Comecemos pelo «esforço por o padre voltou a seus ann(ls me
demonstrar sincer,a estima» ao pa- nos maduros para impôr-me si
dre Cícero. _ lencio com rara energia, dizep-

Após uma ausencia de oito do-me ser eu «menino» para dis
annos, passados quase todos em cutir com elle e declarand~rne 
Roma, cheguei. ,aQ . Joazeiro f1..;l peremptoriarrtt.nte.. c C)J!e ... ( obre 
madrugada de 23 de dezembro aque1Ie assu mpto não admittia 
de 19l0. mais discussão.» 

A segunda visita que recebi, Ouviu, doutor? O sr: Jtã<f sa-
logo de manhã, foi a do padre bia desta, por isto atolou-se no 
Cícero (a primeira fôra a do vi- arisco da sua .. o azeta». 
gario, padre Pedro Esmeralda). Na questão do joazeiro,· eu 
Ainda me lembro perfeitamente sempre olhei com benevdencia 
das palavras com que o enca- para o povo, mesmo para os fa
necido sacerdote acompanhou o naticos. 
longo e apertado abraço que me Estes pobres, ig'lorantes, cai
trouxe: «Sim, senhor, seu cama- tadinhos, si não são em geral 
rada, aqui o recebemos como irresponsaveis, ao rr.enos não me
filho e o abençoamos em nome recem as censuras que cabem ao 
de Deus e da Mãe das Dores». padre Cicero. Se 1pre lameutei, 
Nem o plural majestatico jamais sem fazer mysterit, do meu mo
me saíu da lembrança, tão insi- do de pensar, a f<> . ta de puhlici
nuantes foram para mim a vista e Jad~ dos documentos pontifícios, 
a linguagem daquelle sacerdote, e o «actual Bispo do Crato», ao 
que eu tinha começado a conhe- meu vêr, como tenho tido occa
cer de longe, pelas noticias que sião de dizer mestno a s. exc., 
recebi durante os 16 annos de tem sido, sim, é 111 uito condes
ausencia do meu torrão,interrom- cendente com a publicação dos 
pida apenas por um mês de fe- decretos contra os abusos do 
rias em 1912. Joazeiro. 

Outras muitas vezes visitou- S. exc. tem graça de e~tado, vê 
me o padre Cícero, com visível mdh.or d~ que os parhculares, 
interesse de captivar-me o animo P?r •:so e que meu modo. .de 
ou de magnetizar-me, como faz ve~ nao passa de uma opm1ão 
com tantos visitantes in~utos. pn vada. . . . 
Por minha parte, estudei não ser ~acto dec1s1vo _sobre mmh!l 
grosseiro e para isto paguei to- ~ attttu~e ~as q~es.toes do Jo.a~eJ-
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das as visitas colll uma só e a ro fo1 mmha M1 ssa do Pnvtle • 
despedida. gio» cantada ~10 dia de Nata 

Si eu me «esforçasse por de- 11920, na. matnz de N. S. das 
monstrar sincera .estima ao padre Ires. Devia ~er acom~anhado"Ç~ero à esquerda e assim por de
Cicero», no sent1do em que fala altar por t~es padres· ';lm ~~s~ me. A' sobremesa fui saudad 
o dr. Floro, teria ido à casa da- bytero asslstent.e e do•s mmJs- 1elo Vigario. Tive que ag radece 
quelle, ao menos todos os dias, ti ?S. Nada mais nat~ral q~e eu e o fiz. 
como fazem os candidatos a desse a .honra da assJstencJa ao . Todos esperavam que eu to-· 
attachés de algum dos varios mi- padr~ Clcero, ao menos que 0 lmasse a róta seguida até por Pre
ni sterios da côrte phenomenal, convidasse, uma vez q~e, por rsidentes do Estado, tece, Jdo o 
mormente do da fazw da. esse te~po, 0 ~actual . Bispo do l·panegyrico do prefeíto da terra. 

Mas, como eu fiz?... Cheguei Crato» tmha feito maJs favor a ~ Agradeci aos padres em geral 
até a merecer censuras de algu- este sacerdote do que s~u~ an- : e estendi -me em agradecimentos 
mas beatas e ainda fui aconse- tecessores do Çeará, permlttl!ldo- i 'Particularizados cao optirno Vi
lhado por uma tia, que nesse ~ he celebrar. ate mesn:'o .na Jgre- ~ gario padre Pedro Esmerai do, 
tempo servia de secretaria ao pa- Ja d? J?azelro. ConvJdeJ, porém, alma-mater .iaquella festa, como 
drinho, no sentido «de lhe de- 0 Vlgano, que e~a como «pe~a o fôra das bôdas de prata de 
monstrar mais ,;incera estima» de toque» na famJgerada questao. ·meus paes em 1918». 
não saíndo comtudo da minh~ Os mi~istros, vi~ .buscá-los no l .Usei tambem de uma palavri-
impenitencia. . _. - - ·· Crato, nao sem d1fftculdades. O 1nha de carinho para com o dia-

Passemos às «considerações» à padre Cícero ~ssis tiu .à Missa de i cono Francisco Pitta, que, apesa1 
pessôa do doutor. um ~e~uflexono. Pedm-me até o I de um tanto incommo ::lado, tão 

Tive delle uma visita rapida, Brevtano em prestado, para não ~entilmente viera ajudar a Missa 
sem muito assumpto, porque perder a hora. , . l cantada. 
nos faltava uma base commum No banquete que, apos a M1s- ~. Depois alguem do Joazeiro me 
de conversaç~es . O do~t?r veio sa, meus pae~ off~rece~am aos vinh~ dar parabens. c.om um aper
com sua py]ama trad1c1onal e parentes e am1gos, surgm uma • to de mão penntttmclo-se uma 
por isso a vi sita não t~vea ccon- difficuldade p~ra ~ collocação dos i suavíssima qu~-«Tudo mui
sideração» que se pod1a esperar ... padres. 9 V1gat 10 r~so l veu que to bom ; faltaram apenas as refe
No entanto, antes do regresso, a cabeceira era do reo-s.acerdote rencias a meu padriflho. Foi um 
fui pagá-la, deixando o cartão de e depois?... esquecimento ... » 
JSita e dando graças a Deus Fui eu quem decidiu : o padre 
fior não ter encontrado . o ho- Esme!:_aldo à direita, o padre Ci- _ Pe. Manuel Macedo 
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''0~t:TA DO JOAZ:EIRO' 
XIV 

OUTROS PARENTES 
Para completar o desmentido nha parenta, que tmha sua cas 

das primeiras palavras de defe- em uma esquina, rrente para 
Ma do Champ~:o'llt flero, trago praça, oitão para a Igreja, teve 
h~ u!ll raio _d: __ lpz.. ~obr~ 31 vi- que pagar so~inha lll~is de oito
da e" .. os hdve~s í.:Jê~ij,,.rms pl- ·u::Ilrt.>::. ·•h ,. · ~~.:>-, ~ w~ ~nfritr-po 
re~tes meus mais distantes, que emprestimo a premio! E esta 
passam com insistencia como pu- Maria de Macedo Leite é afilha-
pillos do Pe. Cícero. da do padre Cícero! Que «pro-

Meu bisavô, Capitão Domin- tecção» da China!. .. 
gos Gonçalves Martins, foi um Um dos irmãos de meu avô 
dos gral'ldes amigos que o Pe. Simeão, que se mudou para o 
Cícero encontrou no Joazeiro. Rio de Janeiro, foi João Correia 

Possuidor de muitas terras no de Macedo. Alguns filhos que 
sitio Limoeiro, distante meia le- teve élispersaram-se pelos gran· 
gua do povoado, este meu maior des centros, com excepção de 
leg-ou a seus filhos e filhas, que uma, Hermelinda Correia de Ma
não eram poucos, as partes pro- cedo, que preferiu ficar no Joa
porcionaes da sua posse, caben- zeiro, sob a paternidade espiri
do a cada um mais ou menos tual do então «missionario» pa
vinte e cinco braças de brejo, dre Cícero. Esta outra prima de 
com meia Jegua de fundos, si- meu pae, a qual nunca se quís 
tios que valem hoje, no mínimo, casar, é possuidora de um gran
cinco contos cada um. de sitio no Jogar denominado 

Destes herdeiros alguns já fal- Paul, município do Crato, já nos 
teceram, inclusive a mãe do meu limites com o joazeiro. São 61 
pae. Sobrevivem quatro mulhe- braças de terra que apanham 
res e um homem. umas 500 braças de brejo, corta-

Com as terras, estes meus tios- do pelas aguas do C rato e meia 
avós herdaram do seu pae tam- legua de «arisco». Este sitio, que, 
bem a amizade do Pe. Cícero, bem explorado, daria mais de soo ..,=----'===co-=~-------. 
que, naquelles bons tempos de cargas de rapadura, é avalia- mandava registrar as escripturas 
quarenta art"nos atrás, verdadeiro do hoje em cincoenta contos, que ainda não o eram. 
cmissionario» que se mostrava, sendo barato, com as bemfeito- ~ Dahi por deante retirou os 
wa digno da amizade de toda rias: casa muito grande e bôa, ' véos e declarou não ceder po 
~ente de bem. · engenho a motor de gasolina, ca- principio nenhum aquelles ben S! 

Fruto desta amizade a toda cimba de «ariscoll>, aviamento de à sua dona legitima. 
prova são a• doações que algu- mandioca, muitas. cercas de ara- Chegou a declarar-lhe que, si 
Jlllat das filhas do Capitão Do- m~, grande quantidade de fru- ella fosse a juizo, já tinha tam
mingos, as quaes nunca quise- te1ras, etc. bem advogado para questionar! 
ram tomar o estado matrimonial, A historia desse sitio é uma1; Humanamente, está sem geito! 
e são quatro, fizeram, ao referi- revelação da psychologia do sa- E a moça nem ao menos rece
do sacerdote, das suas partes de cerdote ancião, :-1 quem -r_tios e beli os tíczcntv:> mi: ~éi s .::!c ·.m 
terra, por morte de cada uma. primos» do <pad:-e ordinario:.· sitio que pode ser vendido po 

Estes meus tios-avós vivem devem o <sustento com decen· · cincoenta contos ! 
tC'-los dos reduzidos productos cia:~~. ' O facto é de hontem; a inte
dQs su:i.s terras, não havendo quem ~m 1909,_ o ~ad~·e Cícero, de- 'ressada ahi está; a historia já é 
pt 0 ve ter um só dellés recebido pois de mUJtas msmuações, con- do domínio publico, porque o pa
o sustento daquelle c insigne bem- seguiu infundir no animo de 1 dre Cícero mesmo não guardou 
feitor:.. Hermelihda a necessidade de !'reserva sobre aquellas primeiras 

O que se deu foi o seguinte: deixar ~u~s terras para uma or- ;,conversas. 
uma destas filhas inuptas doCa- d~m re~giO.sa, uma vez que, so!- ' E esta Hermel1nda, e aquella 
pitão"ODomiogos, a quem eu cha- te1ra, nao tinha para quem dei- jMaria de Macedo, e aquella mãe 
mava pelo nome de Mãe-Joanna, xar(!). Elle m_esmo se ~ava COf!lO Joanna é que são minhas «tias 
por ter sido ella minha mãe de exemplo, afftrmando Já ter feito e primas a quem o padre Cice
creação, com quem passei os 10 seu testamento, c'eixando tudo ro sustenta com decencia»?!... 
primeiros annos de minha vid.a para. a Santa Sé: ,V~nceu a rei~- 1'1 

quasi totalmente, tendo resolvi- tatKia da _sua ~mg1da de ent~o Pe. Manuel Macedo 
do deLxar sua parte de terra pa- e co~s.egutu ma1~ dei_Ia a doaçao 
ra o pobre filho adoptivo, aca- do sitio para si, dtzendo que, 
bou cedendo-a ao Pe. Cícero, juntamente com suas terras,aquel-
por muita instancia deste, que le sitio teria uma applic~ção mais 
já era então o grande <milliona- certa. Passou-se a escnptura. 
rioll>. Neste ponto não pode haver 

Eis ahi a que se vae reduzin- no mundo pessôa mais astuta e 
do aquefla cprotecçio a toda a sagaz do que aquelle padre. 
familia". Em vez de mandar passar es-

Agorl, um olhar para os meus criptura de doação, inter vivos 
outros parentes pate~nos, pelo ou cousa que o valesse, quís si
lado de Simeão Correia de Ma- mular uma compra e assim foi 
cedo, pae do meu pae e genro passada a escriptu,·a, com a cu
do C!pitão Domingos. riosidade de ser o sitio vendido 

Este meu avô, que foi o en- espontaneamente (depois de mui
genheiro desinteressa~o da iwe- ta relutancia) e pela quantia de 
ja do Joazeiro, teve diversos tr- 300$000 (trezentos mil réis!!!) in 
mãos, homens de horizontes lar- nomine para suavizar as taxas. 
gos, em geral muito int.elligente~, Em '191 ~'usando das mesmas 
os quaes, achando mUJto estre1- artes, o ancião, cque de longa 
ta a terra do seu berço, muda- data sustenta com decencia» tios 
ram-se para o. Rio _de Janeiro.. e primos meus, arrancou outra 

fixaram res1denc1a no Canry escriptura de pseudo-venda da 
apenas meu avô Simeão e seu casa de morada e do engenho, i 
irmão Pedro Correia de· Mace?o, pela mesma quantia in nomine. E 
ambos professores no Joazetro. mais destas doações não alcan-

A nenhum destes homens o çou de Hermelinda, porque ella 
Pe. Cicero sustentou, que antes sempre teve menos ingenuidaéle 
elles serviram desinteressadamen- do que UI11 grande numero de 
te ao cmissionarÍOll>. pobres iiiUSOS. 

filha de Pedro Correia de Ma- De um certo tempo para cá, 
cedo vivia no Joazeiro, até ha sabe-se que o padre Cícero tem 
pouc'o, Ma~ia de Macedo . Leite, reformado varias vezes . ~ seu 
solteira, orphã, sozinha, p01s um testamento. e um .dos v1zmhos 
irmão que tem está para o Rio de Hermelmda aff1rmou-lhe q_ue 
de Janeiro. Esta prima do meu fl~ro acabava sendo o herd~tro 
pae está hoje filiada ~ Congrega- umversal. do s~u gran~e amtgo. 
çào Diocesana das ftlhas deSan- Em vista dis.so, f01 ella _ter 
ta Teresa, aqui no Crato. com o padre Ctcero, no sentido 

Vivia no joazeiro, de seus tra- de haver o que era seu, para 
Jho~de....cnsiura. stentando não vê-lo caír em mãos de quem 

~ .. ~"'"'"~ 
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Para completar o desmentido 
das primeiras palavras de defe
lla do Champ1:o'/ll, floro, trago 
h~ um raio _de lu~ sobre a vi
da e ... o·s hd.vef'es"üeâi.It\1Iis • p.l
re~tes .. meus mais distantes, que 
passam com insistencia como pu
pillos do Pe. Cicero. 

nha parenta, que t:nha sua cas 
em uma esquina, rrente para a1 
praça, oitão para a Igreja, tev 
que pagar s,9~inha "l~is de oito
c.~I1tb:. !Ih~ · ~~~~-, qtl ·~ m"rtj~f'r'ftlj.>01 
emprestimo a premio! E esta 
Maria de Macedo Leite é afilha
da do padre Cícero ! Que «pro
tecção» da China!. .. Meu bisavô, Capitão Domin

gos Gonçalves Martins, foi um 
dos gral'l.des amigos que o Pe. 
Cicero encontrou no joazeiro. 

Um dos irmãos de meu avô 
Simeão, que se mudou para o 
Rio de Janeiro, foi João Correia 
de Macedo. Alguns filhos que 
teve élispersaram-se pelos g ran
des centros, com excepção de 
uma, Hermelinda Correia de Ma
cedo, que preferiu ficar no joa
zeiro, sob a paternidade espiri-

Possuidor de muitas terras no 
sitio Limoeiro, distante meia le
gua do povoado, este meu maior 
legou a seus filhos e filhas, que 
não eram poucos, as partes pro
porcionaes àa sua posse, caben
do a cada um mais ou menos 
vinte e cinco braças de brejo, 
com meia legua de fundos, s i
tios que valem hoje, no mínimo, 
cinco contos cada um. 

tual do então «missionario» pa
dre Cícero. Esta outra prima de 
meu pae, a qual nunca se quís 
casar, é possuidora de um g ran
de sitio no Jogar denominado 
Paul, município do Crato, já nos 
limites com o joazeiro. São 61 
braças de terra que apanham 
umas 500 braças de brejo, corta
do peTas aguas do Crato e meia 
legua de «arisco». Este sitio, que, 

Destes herdeiros alguns já fal
leceram, inclusive a mãe do meu 
pae. Sobrevivem quatro mulhe
res e um homem. 

Com as terras, estes meus tios-
8 \'ÓS herdaram do seu pae tam
bcm a amizade do Pe. Cícero, 
que, naquelles bons tempos de 
quare nta annos atrás, verdadeiro 
cmissionario• que se mostrava, 
wa digno da amizade de toda 
~ente de bem. · 

Fruto desta amizade a toda 
prOVft são a i doações que algu
JllléM das filhas do Capitão Do
mingos, as quaes nunca quise
ram tomar o estado matrimonial, 
e são quatro, fizeram, ao referi
do sacerdote, das suas partes de 
terra, por morte de cada uma. 

Estes meus tios-avós vivem 
tc" 4os dos reduzidos productos 
dQs suas terras, não havendo quem 
)8: vve ter um só delles recebido 
o sustento daquelle c insigne bem
feitor•. 

O que se deu foi o seguinte: 
uma destas filhas inuptas do Ca
pitão'Cl Domia gos, a quem eu cha
mava pelo nome de Mãe-joanna, 
,por ter sido ella minha mãe de 
creação, com quem passei os 1 O 
primeiros annos de minha vida 
quasi totalmente, tendo resolvi
do deixar sua parte de terra pa
ra o pobre filho · adoptivo, aca
bou cedendo-a ao Pe. Cícero, 
por muita instancia deste, que 
já era então o grande «milliona
rio•. 

Eis ahi a que se vae reduzin
do aquefla cprotecçio a toda a 
família•. 

Agorl, um olhar para os meus 
outros parentes paternos, pelo 
lado de Simeão Correia de Ma
cedo, pae do meu pae e genro 
do C~pitão Domingos. 

Este meu avô, que foi o en
genheiro desinteressado da igre
ja do joazeiro, teve diversos ir
mãos, homens de horizontes lar
gos, em geral muito intelligentes, 
os quaes, achando muito estrei
ta a terra do seu berço, muda
ram-se para o Rio de janeiro. 

fixaram residencia no Cariry 
apenas meu avô Simeão e seu 
irmão Pedro Correia de Macedo, 
ainbos professores no joazeiro. 

A nenhum destes homens o 
Pe. Cícero sustentou, que antes 
elles serviram desinteressadamen
te ao cmissionario • . 

filha de Pedro Correia de Ma
cedo, vivia, no Joazeiro, até ha 
pouco, Maria de Macedo Leite, 
solteira, orphã, sozinha, pois um 
irmão que tem está para o Rio 
de Janeiro. Esta prima do meu 
pae está hoje filiada à Congrega
ção Diocesana das filhas de San
ta Teresa, aqui no C rato. 

Vivia, no joazeiro, de seus tra
balhos de costura, s ustentando 
mesmO' a quem a caridade man
dava. 

Quando Floro entendeu de cal
çar o joazeiro à custa dos par-
iculares, ganhando ainda 4$000 

por )Ilftro quadrado, a titulo de 
chomem hon rado como ninguem 
o pofi'e ser mais:., aquella mi-

bem explorado, daria mais de500 ~.q. • ~=- _ 
cargas de rapadura, é avalia- mandava registrar as escripturas,l 
do hoje em cincoenta contos, que ainda não o eram. 
sendo barato, com as bemfeito- ~ Dahi por dean te retirou o 
rias: casa muito graflde e bôa, véos e declarou não ceder po 
engenho a motor de gasolina, ca- principio nenh um aquelles bens 
cimba de «arisco», aviamento de à s ua dona legitima. 
mandioca, muitas cercas de ara- Chegou a declarar-lhe que, si 
me, grande quantidade de fru- el la fosse a juizo, já tinha tam-

1 teiras, etc. , bem advogado para questionar ! 
A historia desse si tio é uma ,' Humanamente, está sem geito ! 

revelação da psychologia do sa- nE a moça nem ao menos rece-· 
cerdote ancião, a quem «tios e beu os tíczciitvs mi: réi s . .::!c · . .nr. 
primos• do «padre ordii1ario• s itio que pode ser vendido porl 
devem o «sustento com decen~ ;, cincoenta contos ! 
cia•. O facto é de hontem ; a inte-

Em 1909, o padre Cícero, de- ' ressada ahi está; a historia já é 
pois de muitas insinuações, con- do domi nio publico, porque o pa
seguiu infundir no animo de 1dre Cícero mesmo não guardou 
Hermelihda a necessidade de : reserva sobre aquellas primeiras 
deixar suas terras para uma or- ! conversas. 
dem religiosa, uma vez que, sol- i E esta HermeH nda, e aquella 
teira, não tinha para quem dei- !Maria de Macedo, e aquella mãe 
xar (!). Elle mesmo se dava como 'joanna é que são mi nhas «tias 
exemplo, affirmando já ter fei to e pri mas a quem o padre Cice
seu testamento, C

1eixando tudo ro sustenta com decencia»? !. .. 
para a Santa Sé. Venceu a relu-
tancia da sua dirigida de então Pe. Manuel Macedo 
e conseguiu mais della a doação 
do sitio para si , dizendo que, 
juntamente com suas terras,aquel-
le sitio teria uma applicação mais 
certa. Passou-se a escriptura. 

Neste ponto não pode haver 
no mundo pessôa mais astuta e 
sagaz do que aquelle padre. 

Em vez de mandar passar es-
criJ'tura de doação, inter vivos 
ou causa que o valesse, quís si
mular uma compra e assim foi 
passada a escriptma, com a cu-
riosidade de ser o sitio vendido 
espontaneamente (depois de mui-
ta relutancia) e pela quantia de 
300$000 (trezentos mil réis!!!) in 
nomine, para suavizar as taxas. 

Em 191 ~.usando das mesmas 
artes, o ancião, cque de longa 
data sustenta com decencia» tios 
e primos meus, arrancou outra 
escriptura de pseudo-venda da 
casa de morada e do engenho, 
pela mesma quantia in nomine. E 
mais destas doações não alcan
çou de Hermelinda, porque ella 
sempre teve menos ingenuidade 
do que um grande numero de 
pobres illusos. 

De um certo tempo para cá, 
sabe-se que o padre Cícero tem 
reformado varias vezes o seu 
testamento e um dos vizinhos 
de Hermelinda affirmou-lhe que 
Floro acabava sendo o herdeiro 
universal do seu grande amigo~ 

Em vista disso, foi ella ter 
com o padre Cícero, no sentido 
de haver o que era seu, para 
não vê-lo caír em mãos de quem 
ella nunca desejou. 

Em um primeiro e segundo 
encontro, o ancião ainda promet
teu a sua di rigida de outro tempo 
entregar-lhe o que era della, «pois 
nunca quisera nada de ninguem 
pala si». Foi ape11as um enga
nozinho de creança, emquant 

~-

.... "-s.~ 
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O PADRE CICERO 
scindíra.m. Fizeram~ll':· t~m~ecn,

1
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ea.~. quatriennios, vice-prc!õider.~c do m.por ancta eco· ~~~u;cui::tTA-FEIRA 
hn .00 decorror de um deSieS períodos no maca do coelho do~ te,npor ·' _ _ 

Cm rr..!bgre não se p6de neg&r ao PIL- r I{O\·ernatnentaes que a Ciceropoli~. do en-' • , de coel/ iéir~ Cicer~: o de ~nciliar na sua. iadl- derooninhado non~onario ]'oio Brigido meStiCO l peus; lrgcnlos CO 
\•idu.ali-dade o c:~.ndidato a santo oco1n o ~nca'beçou o movimento armado que de~· _ • · ' POI'que 
lc:hofe tte!itico, sob um 'Jla'Cto infrangivel r •terra oeom o voverno do eoro-nei s:·n N- -' -.- . I ~S'te, de no posto de, ~e rndependencia e harmonia em QUe Franco Raibello mo,·tmento realizado ~om t "'d' f ao 

0 ponh~ 0 .ec_o~ em dm·:da ' ,mporta, 
• - ' v em e acto o Ih d t' · " lb 

f:

nil.o é dado á ...-rsona!idade Jnundana ja oolidarieda-d.e moral dos altos poderes . · . coe 0 omc,.Iro Hl'lflOr- ue coe Ao chefe do -' .. . · R '·I' tancia cap:tal peran• e · d t· · u 
tnaltra.ta'r a outra, porr SUjl. ,-ez pn-rada . opuv Ica. segundo .:onfessa o senhor ovos . T d .e a . ~ononl!a . os rt, pore l>eu ministerio 
'de empocer a acç!o do co-hal>:t::mte tem- 1oro Bartho-'!omeu no ilx:m or-ientado di&- ~ia d 'Cit' Iza os. Quem dira, sem s<;'en- geral . CScrra em ;0 u 0 

'poral. m·w cp~ publico-u em fo~heto, _ ,·igo- le' _ e _acto~ concre!os, que um r.nuna- canss1m., D ·J , 
I Reunindo assim presti,:(Í·~ mystico e in- oso b:üer -de pf 4e serta·ne-jo estom:;.gadD c~~t~ss~m tao ra~teiro ~xerça p~pel, el ~,ob -os : po:to a~:'~; t qu 
'fluencia terrena o modesto c:·cmita ser- zel= da boa reputação do seu im- 1 'd • da econom•a dos po,·o,; mais e\'0- r<mard. t . en ' . . • ll . . . . UI os o -planeta ? Vel 0 ·h 1 't est · an es serviços p 
tane)O mstala-se nos noss-os fastos de M'tante co· <'gio eleitora·! atttngtda pelos r h b . · - - a o e I o ram~:~o bl' d ~uaneira ~ns01Hta: ocheg~ me;;mo a consti- oncei.tos do ·Sr. Paulo d~ Mora-es e Ba·r- bm ta ; aixo, se lazer e coraç:em tiver sai co coeuf. f;'c.a e 

0

b go , . 1 f . d' . as an.es para acompan'h•t· nle ·t . nous "'0 .> ,ciaes su• altc 
t uir um caso sem .na~ posto que Sll1'1> e3 os, em c<>n ercn-::•·as Ita!l no Rio e re- 1 ..11. • •- - nc• a m- ,. t .. . . ·..: • . t'd s su sa "uromca. é Ih n os . 
e -de ,fa'Cll dec~fraçao psyc'hok,q-lCOl. pc I as em -. P.:ulo. Perte , coe < , , 

N<> Brasil os directo r c· s da opinião, A apressada !'etnem()ração biogr<.j)hica. d 
1
de 

0 eo-e~<? a g•ande famí lia mote". ~a arma. de 111 ~·m<> .qualquer das suae pouco vúriadas que ·•enho .fazendo, eom'bina com as ai- . ~s roe ores, f2miha cosnwpoli'ta, por- Por ante FraJ?cisco_ Al 
miniaturas regionaes eontidoo antes pelo li firmt.~ões do mais graduado talvez dos ~s,_o que por toda parte, na superfície da tem de ~to J uho lRib&s 
feitio voltai reano d~ uma ·cu1tt~ra quiçá ~ " afilhados." do ohefe do Joazeiro, menos i~I~~nsi~~ mesmo ~as il~as_ perdidas na nomia ,ma, sarg~nto aju 
'defeituosa, -que 11elo w.c,]n 1!0 livro negro ' no pont·.> em Qtte o Sr. Floro Bartlholo- _ de oceamca, ah tem os roedo- d-e lastbrava, z sargen 
de PedrG 11 ou pelo receio u • ridículo . . meu. no propé'~ito g-eneroso de eximi r 0 As r~p, esentantcs seus afamados. As tres os roec\!ndança, 1° sarg1 

mantiveram-5'1! de ordinar!o na:• situações 'I" p:turinho" ·\·e-nera·ndo de ·responoa'bili- d me:.tcas, ·por . cxe.mplo, se no tocante aos não lhanço dos -Santos, 
.-- abusivas ou tJ're<:arias - de meras f i- 1 dadcs na rebelião de 191 4 as re~lama ~1~15 mamrruferos fazem figura meS·1Ui- rém, ~ s, i\[ario Ameri 
guras IPO!itica-s . J~m simnltat:cidad•·, os .

1 
para_ si exclusivamente, de ;nodo per em- ~ur e': tonfronto com a A f rica, Asia e da i ntran~isco F'Htuna 

C'ham&dos fanatiz:Mores, fJ\Ie encheram de , p'.:vrw . Cohcrentc -com a m; n-ho. malícia ~ opl~ ~r;- se tra!anclo dos roedores, po- lho donstides •Martms, 
cruzes memoraveis a ,beira do caminho a ~ -- de pensar que sem o consenso de ralJ! • g proeminente .lhes .:abe, por- tagens arbosa da 'Silva, 
ser an.cJ:ahado pela -dbjoectiva ui} h.istor:a- •I fa\leceria a Pedro wté a espada. tccm ~nanto a ellas_ .pertencem notaveis e nu- ' e que, :o Tclles de ~fcn 
dor, :._. ~ ?U outr? soçerdote piedoso l']tt <' .:crtot~ ~ o-relha de M~'ko, - n.ão mer~zrl~~ espectes de ratos, Yarianis em em um;:ro, Sebastiã.o de: 
~ exnmsl'to. Impressionando nuclcu~ de J per so adnutt•r um ,padre -Cicero am{lha- . !ff . • ~e.s~e os solertes camondongos pro~uc ;al~a •CJearmo, i 

do ou ret<-cadn e1n'bo~a h<)neotame.nte 
1
. ads temi\ ets ratazanas -de armazens e Noutal 1'<10 lRaposo, AI 

1 Ha de tolera~-me assim 
0 

p::.r-!amenta1' a _t;;~l egas. . m<:nte· piphanio Cavalcar 

I 
srn,p;,Nüco e bonacheirão, que por 9ua ~ao -da Amenca esses TOedores .ha- ammal ·~ Go~ç;alves, tod 
;tr~n~~ &ucculenta le\·a a gente a <!esco- bets construc.tores de obras 'hydrauhcas ~l~r real ' ·tena; s;rrgent 

, bnr-·l he 11;! individualidade apreciaYel ~ue ~{?_d~ ~o_;e se conhecem nas margens 1 vtdament. ._1° sargento 

!
1 m :::. tr~r.S'J)lantação biz:!rra· daquelle 0 . • )'~1~1PI, sob o nome de castor; 1 J'

0 

sargento 
dt-pmaclJ inventad-o pelo sa!"C;,sta da mm 1i!ZIIl as, liD castor, são as "outrias" 

1 
- · 

I {!t• .:da dl' um aa jo. O brr,sil..iro sub- pequenos ro~dores ibrancos abundantes 

I 
s:im iu nnte-llig.entemente 0 latinorio bolo- 110? cha\~og e h~.nhados argentinos e 
f(: ll\ 0 e as tiradas. arran.:adas aos in- CUiaS rc es COnStitUem commercio res
fo 1i<>S annosos, pe1() ann~x!m opporlttno keitave · !emos: .na Ame;ica co~lhos e 
e J'<>r sug~st:\'OS :nados de dizeo- matutos; -~r~s selv:gens, temos no.s no Rt~ Gran-
e ~"te1·e de vez o seu curso de adaptatio . os ratoes de .IH:llo mi?Ioso tao pro-

o;•c'i:a tp-ara gan.di() da mor::.Frl:!d-e ba- Jrto -ll&la o ~~nco de 'fmos chaq>eos ; 
lana ou cearense, no trocar de trajes... !!:J',!• da ,fa:n'~• pacas e cotias e temos 
.'\s "!:'!ações cruentas da historia na- , . m 0 gtg:utte. da e"P"cie. Que ~ a 

cionai estão r~p-lclas de <Tel.igiosos; e, se ~t;ara, o~ carpmtcbo dos nossos vizi
hoo,·e. Tel:t guerra dos Masçate&. um lhos argentmos, que a possuem em gran
m~o 'bispo -de O linda, que err, trane ·'!111111.- _a.- ~ume;o. no lagar. Iberá e a)hures. 

fi fUtsedento renunciou, por via <lo seu es- E : POIS, de eonclutr que o coelho do
i! tado ecclesiastico, o gov-erno da ~- :estico deva a~ptar-se e procrs;ar lin-
1 ni;:., quan~os p~'<lre9 e ,frades, -depoi!t, am~te entre nos, quando l'he tentarmos 
11 cotn.o a1ue•les g1gantes birrent<'s de Ca- cnaçio. • . . 
l•millo Castello Rrwco, redttzi:-".m aodver- q coe}ho e _nosso, _brast!etro, desde as 
' saric>s temíveis mediant'.:' so<·as impor- ntalsd remotas eras, P?IS nas lendas e con
ll tuntes?... Diogo Antcmi o Fe-ijó, em 8 os nossos abongenes figura o mes-

Padre (r'Ieero ', nome. da le.i e em defesa de> ?!:t>loch con- lll<> em logar . ~e destaque yelas moleca-
stltnclOna·), cham ado prindpio ela •utorl- E!:' e canalhtces que lhe emprestam. 

~·vr,ulaçlio reduz'~· e essa récua d~s- 1 daJc, levou tu:do a fe rro e. :f(Jao; 'e aea- • todas as. llOssu historias matutas 
?ha·!:1dn; ,<te ibea~o; :n~ng<"tttntes que t..:m hou, como IQ_ue só IJl-'lra ~:!fiM- ')s:r- ~c .. de coelho - o papel de espertalhão 
.trra:rqmo, aqt:t e u·!I , pelos vastos !IC'r- ch olo-gos de meia tije!r., IPOJ' <etiVOol~r-se 8

-
111 

eserupulo. ' 
tões ·do <paiz, ofíe!"e<:endo frequentemente lna rel>eliãG do lh.-i«adeirG-- R:w-hael To· Tam~m na iEur~pa não é melhor a 
;ictimas 111essianicas á crueld;<d-e desan-• bias. o • repu taça o desse ammal roedor. Lá tra-
ca tlora dos dest~can:euto3 locaes, - g:uar-

1

11 Não foi, por isso, e-:orco•~rrt::nr.-;.do 0 d-es- t:~:ndo-se '\•. g. da F:ra~~. illudir ao pro
(!ara~n todos att:~ud~d. de c01l:emplattv?s, . ::.~u5a d() e~tadi<.ta de soto1t::;.. A Sa!Dta Sé .l!!i:':U0

• p;ometter .e aff•rmar de J>edra e 
u_?mmados pela :1.0-·btç'!-o do re~no do eco. li I;a o_ e~orc1smou ~1-t.111n dos d<:'~ocratas a e nao ~~mpnr, c!bama:se pregar Ulll 
1\'en·hum delle5 surgiU com :~~ropos:tos 

11
<,ec rdlU()S e $lt'prelienden~es que 0 clero i oeJI:o - f!O.ser un laptn" o que se 

:aoneos de tmn.>por os limites traçados , ll·asileiro -fornec~u _ n·-alov-nd.mtla ra uz em gma brasiieira por prégar 
.!'r. r •Car1yle aos -conductores 'da adot"ação. l' cm·d4 - <!O . mart,"''o!ogio d3S re'\'Oolu- tl~te, roer a corda ou passar o conto· 

E' ve_rdul.e ~ue da Serra do Rodeador ,
1
ç_ões pern~mbucanas' de 1a11 e I8.3-' e ~;eto, , PO.r~m. :que tão má _:eputação se 

U{l Bom~o. cuJO ma~sacre tanlo3 a~athe- I' t:a rnconfl.denci a Mineir::.. Por ~ ba- · OLO JUS~IÍlca, porquanto nao -descubro 
mas cu-st<IU ao .çap:tão-~eneral Lmz do 11 1·eria de appliear agor:~. • 0 .:-eligios~ t:o rasteiro roedor tanta astuci&. e mal
!tcgo, á trag"ed.ia recente do Contesta <lo, •: O<':lrtillse pena. tão 'ini,1ua ~' .. · · quan~as ]Jle empre.stam. Esta minha 
<!U~ cte\_·e t<:r custado cent~nas de cot_lbS I Enca,minhe po: chi 0 -bem succedid1) .., ~cta. e sympathta advêm-me des
de ré!s ao T-hesouro N ac1onal, .fanattcos lad,·ogado a defesa. do ~u re\·erendo con- .,.e ~ u.tanc:a, portquanto, desde -então, 

umervRos Jtêm trvcad•> o rosa rio _!Pelo 11 stituinte, e vouco lõe Chie dê que blapos, Uvtndo contac as façanhas do mestre 
•rahuco e dado o que fuer ao ·h·erotsm:> l pa.dres e até mesmo leigo-s cbr's~m -com ~Ih&-, ora cavalgando dona onça de 
'":>.! Ch}jlre~a-do da:! :10ti:i~ briosas força~ •lo no:ne de Anton:o coo;ethe:;a, 0 ~soceta ulena& ~ &'!lasca, ora cega_ndo a esta 
I~J:'"'• a.fa;endo--se ·~ vtas de !facto. e~ ! cearense . Exis:a, e~ubor::, entre 05 dois, ~In certen:G !lUDhado de ptmenta em 
!le>t~sa da .tarefa YO'ttva., contra .a nsp1- 1 ~ a. distiuc~ão notada entlle G r-uto peco nos d~Hs olhos 'Carregados do furi-
!lez ue:,ta civi~z:a,.H. ~ 11ue,. surda aos di- le;o,i-do, e a fntta de ICOn-ceitet, pend-urada: ndo •fehno, tudo isso cer~mente fez 
tames '!-moravets Ja seumcta contempora- Ida e>c1'ressã() c;;.mv-ne.ana, jus~o Ferá não resces~e me;tre coeJ.bo em numaa estima 
.tea! te1m:r. em c~rar pl'oydltoses a pao .. • escurecer que, para 0 \ilistc·riador, sãa ' cons.~era~ao - :para os velhacos le.r 

Cearense, na$cido no Crato em 1S44, ambos frmo& de uma 11\.Cilr'a :~;ryore ftcat~.~ roles. 
ll'IX!ltall or'Jenado no Se:ninario de For- f.eraz. . De!?temos, porém, de parte o coelho 
talen. e,m 1870! Ci<:er<> Romã(} Bapt~st_a ~ .Bem cNui-deddo, 0 Jo;;.:-:eiro cctnsti- P!!hert.co e anecdotico . e occupemo-Me 
"?L' ee a ~ua_ ctd:o<k na.tal, onde se 1n1- 1tUiu-se de elementOs .>emcl:ha.ntes aes de .P 0 50 

d<> ~oelho, o_bJecto de negocio, 
c:ou uo rungtst<mo . e de onde, tres ou tCanudos . Não havia autrQ.._ m:lte-rial no codh~_que da carne. ftna e barata, oeoelh<> 
'lU:'tr<t. :~.nr.os depots, _procurou o Joa- pmpo onde fôra erigid<:>. E ae, contra u-e, ua pelle propna. para luvas e cal
r:etro, razen:~o-se eapelao desse enti<t po- & e&pecl!a!l:iva de mu;tos, 'atlreseilt& dia. ç ~ts, coelho !}Ue da pelle 11ara. o fa-
,·v~do de se-ta ou sete fogos.. . la dia aspectGs evolutiv!la extl'aMdinaria- co. de -chap'eOs, coelho que dá pe!le 
, Do,s ode~u_c ontra<los documentos,. vtn- fmen~e mais sympathieos, de>Ye-se iuo ao orprta para agas~lho, pre.stan~o-~e ad-
~.,s a f'Ll'hllcld:?!de _s;)~re o pad_re Cice~o, ,arclutecro sociavel, improvizadt>, e 0 ravelmente a mt-1 e muttas .tmttaçõel 
,nf~rc-~e 'lne no <;•engo _tran:;mo --; je1o, ,constnt.iu, ~m plano p!'eromc:ebido: Es- e C nhosas .em que só argentartos caem.. 
~'.:;t. ~a:do d.a. a.do;eicencta, se dehneav~o }pir jt<lt indubita\·elm.c-nte souperi~r em ed<u- omo antmal productor de carne ba
já ;; ~;nea.ça. de "um dc~es -homens a cação ao her&e ás ;;.-;·e$83.$, dto Euclydes r ta ,e saborosa. represen,ta. o coelho do
'.:uer.\ t• m:sver d::.r o que fazer, porque d;t Cmàa 0 .sa~rdo•e reg-M.i.1' ná<> tinh G. 

5!1CO papel llllpOrtantlsstmo em toda 
e'T~s J.ãn podem ~s:-.~r sem fal!er alguma ;pesa-r !'<:>b_~ 0 seu d~Úr.~ 05 des:nant~Oi a hurapa, e~pecialmente no ?Orte da 
crm;c . ;de umr. yi{la det('quílí{JI:arra:; . . ~· lkJcica, Uollanda e I>i~i~Jnaru, 

C1,.,:o de íé e com.rem, o c:..'J)Clão -op~ a. hercJi~,.rf~d:.de luro:.t!cn·~:l 4(, · gnoati.I!O ~~n~se:J ~ o~tr~s pa~zes r:;o .. ~ 
n .c;, etl:r"'"""'-se á cnra d~íl almas e ctu- "bronco. Cc.rtl'é!=t, por eoi\&Cfll"nei:t, · mo- jc" <> algum que nao ene alg:ms coel41os 
dr,t• ~ilnu!t&neamen:e do bem estar ~a- th·os ci,--tliza.dotea ;..p~edaYeis 10 aposte- !'ra os gastos caseiro11. E ~m istO dei
tci:id -do rebanho senwre crescent:e~ rm- lado do homem bem -inteD<CÍ('!lado e util, ~m os bons dos camponios de ir ao 
JH!lli•:lo •po~.:co e .pouco pela ha.b>ltdade de cujos Qab!os a ,-crdade ui sempre uguc;, poem mais um 'Prato á mesa 
do _c~.tecllista. p::o:-a o r.mor á ordem, o :pura •. podendo, tod~via., (!)Or D'.a! compore- ~ onomrza~ ;!lgumas "pieces" para ~ 
haibi tG ·do tmbalho e .a_ carta do J:l E C. hendrdra, tomar a forma de mentira, e, de à as de Lme • sem contar que aa pelles 
Vencendo pela rn.anw.dao ~vangelica:, P:- accordo. com a sçinti-J!lante ®~rvação de es .rendem sen;--pre bom dinheiro, sem! 
tet~t:an-do-se g'ene~oso . e ama'Vel e nao Maet;rhnck~ . produzi r 0 mal (Lue uma. c !lse:ra e sem mcommodo, porquanto a 
e:-ngm~~ nu.'l'C,~ ~~t&.e1r0 pelos act?S do menttra 1-egttllna. pre<lu:r.i-r-i'2. 8 wçao .do coej·ho, para elles, antes con
~ctt nulllsteno , Int:;>Oz-se ao en~huSlasmo l Compara.do com os outro9 -condudores . tue d•stra.cçao d() que mesmo tr:J.ba}ho. 
,!Ivlenuo -dos .pOI'O<J das cercan ias, sedu- da adO'!'açãt> e C()m {)S mandões pt>liti.cos P· P?r considerarem 01 inglez:es, gente 
,zido, ·~bretudt>, pel.os exem~los de uma do 9aiz, ou esúudado, sob ju9 to cdterio, n:·;ttca,, .0 . coelho domestico como ani~ 
~ce~c ngor?sl,, muito conforme com o I dentro do_ meio 'que preyarC'l! e on-de ~-h·e, d-~1 ut!hsstmo ao 'h~mem, ~uando •fun
;ded ntl g·ar. z~do nas gent~s .. al:lt.madas do o ev:-ngehzador dos sertões assum~ pro- ~rar;n. as suas colomas, ~()Je prosperos 
111ter·or, mestiÇa,'! em rehgiao, como no porçoes vulto~ó.9: ren:.sce .nc!le, natural- li mtnJos do 'S~U colossal 1mperio, para 
sa11 r;ue, e cor:demn_adr.s por f:ttah•dades , mente modific;;.dG, o jesui'a dag catedhe- e' ~anelaram Jtmtam_ente com aves, cães 
c~ :-npkxas ao fanattsmo endem1~0. ses de ou•ras éras. Cercando-se dos oi- do O\ e~has, casaes muitos. do rasteiro roc-

A so_r.tb:" de~se homem. ammoso e tenta. e tantos proJes.>Gres ~rim~arioa, de- U r. E e_m -boa ·hora o ftzeram, porquanto 
,co:m':umcatn·o que ~empre pO'Je,_ Jeya-ndo nunciados pel:o ,Pl'Ooprio· Sr. ·~lorues e c constitue este um ofactor de riqueza 
f' -destra ao cor:.çao, pronun-ciar com Barros. e acoJ.henJo. ('m vez de ttm Ma~ lt bem-;star .ge_ral, a tal ponto que da 
11_rop~iedade a p~ra~e cele'b_re de André :noel Quadrado qua~.1uer, 0 Dr. Fl01'o Bustraha !pnncipalmente recebe a Grã-
1Chcmoc, o ]'o«ze_m• p7('goredtu ~om adm_r- : B~rthQlomeG_. ~<tedicC· diplomado ·i'Or uma hretan'lta cada semana .ton~l!ldas e maia · 
r:wel -~ap,.Je~. vmdo a s-e r. hoJe _em di!!- · escolla s?pen<>r (apa·rte out~o s t'Wios tal- tl nelad:1s de coelhos !rtgonficados e ou- • 
<;a: a eHladc de !Th<t q de tnnta. mü ha·bt- : \'ez mats rec;)rnmendave;,) e em Io"a-r a\-s tantas toneladas de pelles do mesmo 
ta.ntcs. ' de um Tran·ca-pés o-u de ;;,m' Pajohú"' o ; tmal. E' sabido !que t:~onto prolifera~ 
A~ acções mi!~gm~:~s, a~ p;o-phecias e 1 eng~nhciro. ~ra·nc~ .. ~ddplh~ van den n~ coelhos na Australia, onde nil.o hól car

a~ ;;ttttudes sub1I!nes, r.tt nbu•oda.s ao !e- Br.ule, o tmsswnar•() s~oflg';llar -escancara 0 fitvoros selva~ens, que no s.ec~lo pass!ldo 
vtln. and~rum ·IO<&O e logo. de bo<:a !'m , s~rcdo ~o~ ~cus l>tovos1tos de 11;:-ogres- egaram :neomo q. constituir ternvel 
boca: sertcao ~ dent;o, ~ -mterP'r~taçoes s1sta e -chse~phna-do. NãG é ~'li dessiden- :;aga, assim no 'genero dos gaf::nhotos, 
!Pdttpl as, caaa {!U<h mais .gympa{hica. A • te da s!lciedade: a.fi-c-Uia-se-me antes um E'~ e, por. onde passam, tudo devoram. 
fama do santo v!V'O derramou-se pelo legionario e!ffor\:ado e conscieiJcicso des- ~a~ porem, uma praga que rendia di
no:•dcstc; e a pro;;a:-ca terra da promis- ' ta avc11u.utada ci\'i-l ização qu-e copi;;.moo U ctrD, m.enos q,ue os reban'bos de ove
s.ão t")ruou-<;e o ponto a.ttracüvo -das pcs- soffregam~nle . Tem na verdade altto de r~9 e tngaes, mas rendia sempre. Dá 
s t>3S . de castas c cond_ições dispa_res que, • tnac~w:l .. tn~ -r:lit~ 'Pa1'0U ·~ idade re- /' ~~~e ~~ nossos avo«:ngos portuguezel: 
seqmos~ de revelaçoes, emerg1ram de :mata; ,fora m,;perdoaye-\ constderal-o uma 8·t9 h~bthsslmos e()lomzadores do nosso 
todos •o.; recantos do -immeMo territorio, fj,gura eslatica tlo tempg . ~ 0 • n~o ·~otlvessem trazido com as ca-
;a_uasi ;:;b_anàon~-do dentro de~e parenthe- ' Prestigiado dUJ;h.m-ente, o ;anti~:o ea- 11 as •his;oncas alguns eas'!-es de coe~hos 
5!S exottco que o S. Francisco abre e lpdão, alheio a reclamos e-nsurdecedores ua por;o3:rem as nossas rlhas -costeiras 
'r. Parnah}iba eacerra. Pontilhou desde e indiflferente ::o appimuoo {)U & pateada. ~de ~io tam nem indios e nem onças' 
ent-ão a_ .paiT-:lgcm ;ievast:!Üa e tri&t-onha ·das da:ques., de9Cmpenha, longe d~ Rio, •e asstm 'houvessem . feito, a esta ·hora: 
~vs scrtoes, nordest>no~ _uma nova mo~a- papel wlutar e importante nG co:r~!i'cauo t{ todas as nos~~ tlhafi oceunieas, bem 
!'dr..de atav1~a ido bandeirante: o romeiro . drama da vida soei a\ brasileira, - .a tra- Dad-ez os coelhos 1a se tivessem trangfor-
do ?:ldre Ctcer:' ·. , zer, a arras-ta-r para os dia:; de hoje, com ~ 0 em argutos IJlesc.adores, a. ser ver-

-Era tudo ~ehc::> no prOS'Jlero povoado, 1& força de- vontade de um Prometheu f de que .na Austraha, acossados pela 
C!';lar.do im~girJo.çõcs. cs:aldadas ·se ma-ra- Hndigena qtte. se nio -deix~e encadear, ~~e, s: .frzer~m trepadnres de arvorea, 
,.,u,araul c:om os hy:»ter.tsmos de Ut;1a bea- c . uma ten.aetdade -herculea. irrt1)riruivel., ~ltll tao agets quanto os nossos con-
~hl=um:L..o.u=~lende.u~ali--- mllhar ·1rio-ta9 infeliz~s se a- raneos ma:acos. e quatys . . U.J.l.>~A~~.......J 

~ ~....,.~~ 



l. I 
. I 

1' conÍ.O ã1uelles gigantl's birrentc.-s de- Ca- · - .. a,av. • • • 

jo!Uil!o Castel\o Brwco, reduzi rnm adver- I 9 coelho e _nosso, .brast!etro, desde as 
i sarios temíveis mediant~ so•·as impor- á!atsd remotas eras, p~ts nas lendas e con
' · t r.ntcs?... Diogo .Aotcm; 0 Fe-ijó, em b>s os nossos abortgenes figura o mes
' 11 oru.e d.o. le.i e em defesa do ~!O!loch con- Jll() em lagar ~e destaque pelas moleca-

Par.lre (..'I<'ero . · stitucion::.·l. ohamado prin<:lpió .f& 2 utorl- Enua e canalhtces que .lhe. emprestam. 

1
,
0
r,ulaçi<o reduz tda, e essa recua d~s- 1 daJe, levou tudo a ferro e filao~ . e ICll.- . todas as .. ·ROssas btstortas matutas 

i?hxada: .d'e beato7 inC?n~uentes que tl!m hr,u, como que . só .'P",ra .,...;;-~ ~sy- r.::; de .copulelho · o papel de espertalhão 
1rrom;:nno, aq~;t e ah, pelos vasto. ~r- chologos de meta tt]e!:., .... ~r~e ~ eseru 

0
· ~ _ 

tões -do <paiz, offerecendo frequentemente I na rebelião do lid«adeiro · Ra.phael To· Tam~m .na iEttr?pa nao é melher a 
,-ictimas messianicas á crueldade desan-· b:as. o reputaçao desse antma.l roedor. Lá tra-
co.dora dos destacarr.euto3 locaes, - g;ttar-

1
11 Não f<>i, ~or Í&SO, e,.;:co1~e~::ng:.do ~ d-es- · t~:nd<>-se ~·. K· d::. F:ra~ça, illudir ao pro

daram to-dos attl~ude~ de contemplattv?s• ::.busado -estadbta de sota.it:a. A S:wta. Sé :tottF, p:ometter .e afftrmar de pedra e 
dominados pela an>biçáo do rein<> d<> -eco. ! não ('XOrcismou nenh-um dos d(':I:ocratas lb nao cumpnr, c:!hatna-se prégar u~ 
J\•en-hum delle3 ~urgiu com propos:tos 

1 
<lee:d iJos e $l~preltend.en•es que 0 clero oed ~ - "t?o.ser un lapin" o que se 

;,}oneos de tr::.n.»por :>S limites traçados 
1 

hrasileiro .forneceu - • ~x~d~mt.._ .ra uz em gma br:uil*-a por prégar 
:-v r Carlyle aos -conductores da adoução. 

1 
cm·dÍ$ - ao . mart\To!~tgio d:a re\'Oilu· lo.te, roe~ a corda ou passar o eooto· 

E' verd:t.de .que da Scrra. do Rodeador , t;;óes pernambucan:~i de r8ry e x8.14- e ;:e'0 •. t><>;t;m. ~ue tio ·má reputação se 
do Boni~o. cujo ma91acre tanto3 anathe- I ~ rnconfi<iencia Mi~ir::.. p0! que ha· ao JUs!iflca, porquanto não descubro 
mas cu.stw ao -ca;úã<>-~neral Luiz do .. ,·e ria de awlicar agora., • 0 u-e,icios o rasteirO roedor tanta astucia. e mal-
itcgo, á tr24tedia recente do Contcstauo, i Ol'~!'b!lse pena tão 'ini<tua.? · .. · qnan~as Ih• empre.stam. ?sta mioba 
!lU~ rleYe ter custado centenas de cot.Jbs 1 ~oca.minhe po~ Qhi 0 bem suecedidG ev.lencta. e sympathta advem-me des-
de r..;!s a<> T.hesouro Nadonal, ,fanattcos ladvogadCt a d.efes:. do ~ rel"erendo cen· e ~ lafan•:a, pol'quanto, desde entli>, 
11111n ero~o s ~em tr0cad•> o rosario .iPel<> ll stituinte, e pouco se Che dê que blapos, uJ:.do conta(. -asLfaçanhas do mestre 
tra1mco e dndo o 'J.Ue fuer a~ lrerotsm'J padres e até !!'esmo leig<MI chr:t~m -com ~ ~. ora cava<Kando dona onça de 
" la! cmprt-!fad<> oda~ :1 o:.~as briosas f<>rcu .lo no:ne de Anton:o> Coos~e~;o, 0 ~~ta Jlenaa ~ g'Uasca, ora cegando a esta 
lo;carc,;, :~~fa.z.end<:rse ;4~ vias d-e <facto em 1

1
cearense. Exis-..a embora entf"e os dois ~m oerten:() punhado de pimenta . ent 

<le>e~; da .t:'re~a \:oth·a., oon.tra. a risp~- l, a .distincçã" not~d,a ent~ 0 fl'uto peco: nos d?tS olhos ~egados .. do furi-
tlez úe,ta ciVt~zaça) <j.Ue, . surda aos d1- !cai:do, e a fm-ta de conceito, po!Í.d-urada, ndo .fehn<>, tudo t8SG cen;.•ente • fez 
tamcs ~moraveut t.!a setcncta contem:vora- da ex:rres~ ã<> c:..mone.ana, justo t:erá não ~resc~ mestre coeJ.ho em nuM& estima 
•l~a: t eun:i em c~rar pl'yd_!loses a pao . · · escurecer que, ('ara 0 ihimriador, são c~:~s1~ja~ão - para os .. velhacos lu 

Cearense, nasc1do no Cratl> em x844, am.bos .frutos de uma ~ill"& ,;,n·Me n.;• r 's. 
a1)ena!t or'Jenado no Seminario de F<>r-

1
r.craz. · .1 ~emos, porém! de parte. o coelho1 

talen em I!l7o, ·.Cícero Romão Baptista Bem Ct'Mider:fdo 0 Jo· 7 ciro censti.- f _: .herl.co e anecdottco e occupemo-noe 
v;JL\• á sua cido.de natal, onde se ini- tuiu-se de efemento~ .i~mC'Ih~ntes Mlt de . ao so do ~oelho, objecto de negocio,! 
C:ou uo niagistcrio. e de onde, tres ou tCanudos. Nã<> ha,·ia autro mateTial no ~ocHld'que da carne. fina e barata, ocoelh(). 
qu_auCt annos dep<>!S, _procurou <> Joa- {C'ImP<> o nele fôra erigid<.>. E ae, contra . ue a pelle propna. para luvas c cal-
r:elrO, fazerrdo-se capela<> desse enti~t p<>- a e9pec~a~:iva de mu;tos, ,~resent& dia ~08• coelho ,ue da pelle para o fa-
•·v~dn de 5eis ou ~ete fogos.. . la dia aspectos evolutivO& extra01'dinaria- co. de ehal>e<>S, coelho que dá pe!l 

Do.~ de~n.contraue>!l documentos~. vtn- fmenle mais sympathic<MI, ~e-se isto ao rj para.. aga~lho, pre.stan~o-~e ad· 
~s " ptt'l>ltcHl:?i:le so~re v :pad:re C1ce~<>, ,arehitectv sociavel, improvizado, e 0 ave mente a m1.J e muttas .lmttações 
mferc-!:e •tne n<> c ;engo fran&mo '11!' feto, ,COIIIstrtt.iu, ~m plano i>recoaeobidoC:U Es- C nhosas em que s6 argentartoa caem.! 
r.:a! ~;l.\do da adoleicencta, se uelmeava. }piritoo indubita\·elm.ente MJperl.tr em edu- omo animal productor de carne ba-
já <: r meaça de "um dcgses ·horneus a caçài> ao heroe ás a:-·easas áe Euclydes rata .e saborosa representa o coelho do-
1:u~m <· nist'é r d ;;. r () que fazer, porque da Cunh;., o .s=d<.>te 're~ nAo tinha. a nr s!ICO papel i~rtantissimo em toda 
ell~s ~.ão pode:n o:s~ar sem fa~cr alguma , pe~a'!' ~l}'l>u 0 seu. tt~t!r.o os tlesmantelos a Europ~_.e~pectalmente no ~o~ da 
C'•t>.: . 1de um:. ~Wia deRquili6t:i<ft; ~· ~ca, HoHaada e ~. 

Çhe!o <lc , fé e cor~o.6em. o c::.ope\ão ope- 1. hercdi~~f~d :~.de tuoroulcn·!a & pOitÍ~ ~D~ .e OJltros paizes ~o. f*a ~ 
n ·<;, eucr "'!!"'\-se á c1va das :-.!mas e cui- 4bronc(). Ccollt<ém, por e011~!llpWtlcia, · mo- j • • 0 oua .. m qae ~ erie a)gtms co$oa 
dnt< si<" u~::.nean:.en:e xlo bem estar ~- ti vos c!1iliza.dotes ap·edaYeis ' 0 apoetc:- ~ra os gas~os case1ro11. E .eom istO dei
tcr.;d -do reb:.nho serqpre crescente~ 1m- ·lado do ho:nem obcm .;ntenocil"!lado e util, a m os bons dos. campontos de ir ao 
:rdii•:lo ,~~11<:o e .pouco pela. hab>ltdade 

1
d'e cujos iabios a 1·erdade aai sempre e ougu~, poem ma1s u~ _prato á mesa, ' 

d<> catcc:ul5ta p::.-ra o ;.mor a ordern, o ,pura, podend~. todavia, (!KJr rr.ai compre- a ()Domlz~ algumas ptecea" para o 
lta.bitc> do tr;:;balho e .a _ carta <lo J:l D C. bendi &a, tomar a fórma de mentira., e, de ~as de hune ", sem contar que ~ pelle$ 
Vencendo pela m::n~dao evangelica:, P_:'- accordo com a scinti-l!iante oo:;;ervação de es .rendem se~re bom dmhetro, sem ! 
t enteand()-se genero5o e amavel e nao Maelerlinck, produzir 0 ma.1 que uma. !1-se;ra e sem 1ncommodo, porquanto a 
ex igindo tmaca ditffie1ro pelo.s <tctos do mentira Legitima pnxhn:i-r.ia. laçao !Ío coelho, para elles, antes con-
~eu ministcri-o " , itn;;loz-se ao en~hu9iasmo j Comparado com os outri>9 condudores tue dtstra.cção do que mesmo tra.ba}ho. 
~nogenno d os .p () l'~ das cercanias, sedu- da adO'!'a<;ãt> e ce>m os mandõe9 p()liti.cos p P~r considerarem os inglezes, gente 
IY.i do, o<l'bretud• >, pelos exe~los de uma do paiz, ou estJudad(), sob just<> er.iterio, ttca,, .o . coelho domestico como ani
ace<;c r i.goros:t ,, muito con.forme com o ldentr<> do meio l(tue prevar01! e únde .-h·e d 1 ut1hss1mo ao 'h<>mem, quand<> .fun- ' 
!de<t! ynlg·ar: zado nas gentes ahtinadas d<> o evanl:'clizador do> sertões assum-e pro~ 4 ra!ll. as suas eolonias, h<>jc prosperos 
i'tter' or, mest iça.,i e!n religiã<>, co~o n<> porções vultos:;.9: renasce nelle, natural- mtn1os do s~u colossal imperio, para 
sanr,ue, e cor:derrr.1adr.s por fatahdades ,mente mod!fic;;.do 9 jesniêa du catedhe- e mjndaram JUntament-e com aves, cães 
c~ -:npl cxas ao fanatis:n<> endemico. · ses de ouêras ér~s. Cercan-d o-.<;e dos oi- • ()VC has, casaes muit<>S do rasteiro roe-

·"-· sor.~br :: de~3e hom-em anim<>so e .tent:;. e tantos poroJessores ,primarios de- r. E c.m :boa ·h<>ra o fizeram, porquanto 
ro:r.mliiLicativo que , empre pôo.le, levando nunciados pdo .-:·Oopri<> · Sr . ·~Io-r::~s e constitue este um ofactor de riqueza 

1~ dést ra ao c<>ração, opronundar com Barros. (' aco~henJo. ~m vez de um Ma~ bem-_estar _ge.ral, a tal pont<> que da 

1p r o p r:ed.~de a phrn~c cele'bre de André in<>el Quadrado qll<l~,1u.er <> Dr. Fl01'0 straha !pnnc1palmente recebe a Grã-
Chénier. o J·oazeiro p~('&'rediu C'()m admí- ,' Bartholomou, l!,cdico <dipÍo:nado .,.0 r uma t~retan'ha cada semana toneladas e maia 
ravel ·:apitie~. vin-do :t s.er. h~je .em di!~- : escO'la s~peri1>r (apa·rte 'Otrl ... os f~os tal· tr neladas de coelh~s frigori.ficados c ou
J:a:a ctdadc de !Th1.!~ de tnnta mtl habt- Í vez mats recommendavei~). e , em Jogar a.:-s tant~~ tone.lad.,s de pclles do ~esmo 
tantcs . de um Tranca-pés ou de um Pajehú o 0 lmal. E sabtdo lque tanto prohferant 
A~ acções mik:gro-,.as, a~ p:ophecias e . eng.,nhciro. ~ra·nc~ Addplb.~ Yan den tl~ coelhos na Australia, onde não hól car

as :<ttl tndes s.tlbltmcs, r.ttnbmodas .ao !e- Br.ule, o mtsSHHlan<> sktgular ~sea.ncara 0 flf,voros selvagens, que l1<> seculo passado 
vi lrr. ;1nd~ram ·IQ&o e logo. de boca ~m s~rcdo ~o~ ~eu9 l>to{)ositos de progres- \-egaram ~e3mo a constituir terrivel 
boca. gelitao a dentro, oob ·lllterporeta.çoes ststa e dts.c~phnado . Não é 1!.'1\ dessiden- : 1 aga., asstm no 'genero dos gaf::nhotos, 
n' t'ltipla~. caàa qual mais ·S)'mpa·thica. A . t.e da salciedade: a.fiogu.ra-s-e-me antes um E~e. por. onde passam, tudo devoram. 
fama -do ronto ;-iv'<> derramCl'\1-se pelo legionario esí<>r~ad<> c oonsclwcioso d~s- o{a! porem, uma praga que rendia di
no:•dcstc; e a pro~a:ea terra da promis- ·ta avelltanlada oivi·lizacão qu-e ropi:un06 111 ctro, m.enos CJUe os rcban'hos de 0\'e
são \")r uou-<;e o t>Onto .attract~,..·o das pes- ~of.fregamenle . Tem na \'erdade al~o de floo'!6 e tngaes, ma9 rendia sempre. Dó, 
SD3S . de casta9 c cond_tções dtSII>a.res que, m::.ctw:l, tn<LS -r.iio oparou ·em idade re- af·1 que ~S. nossos avo~ngos portuguezet, 
seqw osas de revelaçoes, emer!!tram de mota; ,fõra im:perdoa;·el considerai-o uma s<fs h~bthsslmos eoloDizadores do nosso 
to:lo9 •o.; recantos do .immen.so territorio, fi-gura esl::.tica uo ten:po . b' "o, n~o ·~<>th~ssem trazid<> com as ea
j<l_:t "-Si "b.an à<>u~.co 1entro de~e parenthe- PrestitJia~<; dUp'ia.rn-ente, 0 ;antigo ea- p.rQs ·hls;oncas alguns eas~es de eoe.~hos rs e>:OttC() que o S. FranCISCO abre e pelão, alheiO a reclamos ensurdecedMeS o ada PO><>a:rem as n~ss~s Jllias -costeiras, 
r. Parna'h>iba cxerra . Pontilhou desde c indififcrente ::o .:;.ppGuso ~u i. patead& 5'.; e n_io Iam nem mdws c nem onças. 
então a _'PaiT..:tgem ?evast l!.-da e tri9tonha . das da;ques., d~mpenha, looge do Rio, e asstm 'houvessem. feito, a e_sta hora, 
dos scctoeg nordestmo~ uma nova moda- pape! salutar -e importante no co:119•tca-do ~r todas as nossas 1lhas oce::mcas, bem 
.Ed;; de atavi~a 'do bandeirante: <> r<>meiro drama da vida socid brasileira, ..:._ ~ tra.- J"'-;z os coelhos já se tivessem tranafor-
d o padre Ctcet"?·. '· zer, a arras-ta'!' para os dias de n ()j-e, com d .a 0 em argutos. !pesc~dores, a ser ver- ~ 

'Era tudo odehc:.:; no pro&pero p<>voado, 1& f<>rça de vontade 'de um Prometheu fc!ade que .na Australta, acossad<>s pela 
C!';'ar.do ima-gir.·.:çõcs e~aldadas ·se mau- !indígena que. se não 4eix:u;;e encadear, a:~~e, s~ .fJzer!lm 1repadqres de arvorea, 
Y>lJ1uau1 com os hy<>ter.tsrnos de uma bea- e uma ten.aetdade .herculea. 1rre,~rimivel, -:tm tao agels quanto oa nossos coD- . 
t :t ; c a ~hamnatnlr~.a csplendeu ali. milhares 0e -com:p.a'triQta9 infeli~s. sepa- 1 raneos ma~acos. e quatys. 

Dtüt!', :o.o- q ue m: i;1formam, dcss~ rados ue nóg fK"loS J\Tcs seqt!os fatidic()S, . • , Faltamiie t:;fehzmente ~ados recentet, 
ac<'l' tcc:mento, c.s pn me1 ros .ass-obios a do calculo ~·proximad() od~ Sertõ~•. Ctpost be um • sobre a 1mportação de 
r•J>O'thc-osc '}Ue ia já n<> auge. C<>ncorre- E ' ~testa posição que o devemos esti- )c)bos congelados na Inglaterra, ~ro-
, ... m .talvez n1enos ).J :-..ra -de tel-a, do que mar. Ocio~() sení escarificar defeitos de ""' =-==--. --- --
nara r.v i;;ar a alrr.:-.. do. hcroe pacaro e detalhes ~a sua obra em:nenteruente pa-
1Jli nd:d-:... de al1(Jm modo, contra a ~ei riotica, qu~ pr-.za aos eéos não fi.que, 
: 1 ~yc~!ok~:;ca, en=~: ~:l ora da tendencia e~~<mo a de Balzac, Sf'm imitadores. 
:>oder~~ de. ,f,=er <lo 'l!".tia ~e multi~~ O padre C~ero é, niio ha dt:"t"idar, um 
11~11 J •r.:,_,,,n ~· r<>. do seu ,prc'!)no pre<;t11rto, elem~n\o. utl1 quo o Br:uJil · politico c re-
cl trcctx> r c-rad::.ttv:tmente tornar!o diri.gido, ligi<>sO ~óde c de ,-e aj)r<H·elta-r conveni~-
t m que pese a ccgaf'ira ·de uma illw;ão. temer.t e. 
c?•n!nn1n ao me:,., :.mobiente . .Aos tasso- Se a in.fluencl• des5e ,-;;.rão dnntlgar 
~s ~t:ccc o leram-se M pedradas do.s 'li- faz-se senti-r de mo<do tão signific:lth·o ,. s pensadores d~s .!>?ticas vil:is e dos neste pres~nte tu.multuario de inveja e 
co:n,~eus ?-~> por!_odtctsmo escravo das utilitari smc•, avaliem qu(' ruo será a repn
p r~mC!ras tn1<J>r~ ~,oos; ás pedraodas se- taçã~ do a.1>ostolo, nos IG!!i'CS do fu t111ra, 
gu:u-se <> es<;OnJuro que cu.grolaram ho- purifi.cad<. pel& tem:po e t·ngraudccidr: 
mens d,c •batt n:J. . I~1 n~me da fé e em pela tr:..diçã() de mão~ <ladas com a len
noal~ <•'O sect!lo, f<>l declarada a guerra da I. . . Leva•:-o~a pro\•a,· eln:oeute á beati· 
,::t'l ".mis--ario l'c·iro . e futuro ~elegado fi cação p rescntida por D. Lu:z dos S ao
,de . ~.esa1· .. . ~I as, d:antc de btspos.de- tos, a:bneg.1ào e iucor·cupti;·d c·'ttreiro J a 
pur·oe,; de u:\1 cxc~.:;90 de zelo eapridho- re!ipei~avel eontmunhão que o !e ;ita cea-
1<o. L'DillO em fa.ce da~ perseguições do rcnsc tem• amado d·cséra &. 
;~·o·.-emQ pern;m1onc;;,no mal in f<>rm~do, A nossa historia ~r<'lfaua consen-a ain
~m t8')i ; .<Perante <> _Sa t:~o Officio, em da \·asia9 muitas poltronas onde accom
lst~.m~,. ~íf~ rmando-,...e. ;nno~cnte: como aQ mod-ar .benemeritos; c 0 a,iolog'o naci<>
L.e, t<=:.trtUJ~O ·- v:c .onosi> . - a su.a a;;u- na! C6ta <:a1'e-cendo de ~ycntur<:.do s. 
'UGSa thc,bat .la, o })adre Ctcer <> c onserva 
1;, serenioclade cstoi.~<> e :-.. humildade chris:u dns n:;)~:,bros d:1 vetusta família a 

ES:MARAGDO DE PR.F..IT.\S. 
c=== --- -·-~ 

U'e ·se ,,i· r:d~stin·:.u. 30:000$000 C.nstituido o J o,,z:•Íri> em munic:pio, 
o m•!~is!ro d<>s do~, :Joec<Ylend<> aos alCe- l O bi lhe te n . 36.7 98. l> r em!ado oom 
nos ms>st cnt;s . da pol ítica acyol isia, tor- ~30 : 000$000 na. r•opulat· e acredita da 
1~ou-se o pre,et t '> Pf!l'i>etuo da nova. edi- .,oter!a do Estado do R io. c·xtra.id 3. 
1.:dadc-, sob ::pvlausos u n:mimes, que já- hontcm , f-o i v c: ndiclo ne.'>t<l cap:.tai. 
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ponhecimento do hab1tat c do habi- 1 regular o rgani~ação do tr6'balho. 
tante, é a "vida vivida" no sertão; Que deixarasm os tempos e os go
haquelle, o rebuscamento b·arato da 1 vcrnos •átS po·pulações a'bandon<tdas, 
iteratura fôfa esconde o .p ouco co- t senão o seu espírito religioso? Esse 
1hecimento da ma!terioa. I• mssmo, sem "contrôle" de ordem 

Em extenso trabalho que publi-
1 
algnmQ, pode-se affirmar, insuflflado 

uei no "Livro de Ouro do Centena- pela ignoranC'i•a, pouco e POIJ'CO se 
io '', editado pelo Annuaria elo Bra- foi to.rnando rud~ o desvirtua~o em 

·iJ, sob a epigraphe ".O Padre C i- fana~1smo gros~e1ro. Um . con·Junocto 
.cro e o Folk-Lore·•, transcrevendo d~ <"lr.cum;;tanclas produ~lde:s at.ra

manifestac;ões da poesia oe da 1en- v e:-; do'' tempos, dos homen~ . e das 
da p01pulares a respeito daquelit~'.sas, faz com que ~~~ .e.;p•nto re1 
verda•deiro "Rei do Sertão ·• ennun- , Lgwso, embora desv1rtua.do, no em,. 
eiei a these de que e].!e é ve;·da.deiro ' tanto, üinãa o unico traço de união 
cen•tralizo.dor das energiq.s matutas. 4 forte e comm~m naquel!a _gente .tra-

:\'>lquel•Ja so'ciedade tumultuaria, gmentada, dtffusa, anarch1ca, forme 
i•gnomntc. mestiça e quasi anavchi- em volta dum ~acerdote presltigiado 
ca, as energias e ambições sem freio I, pel·:ts sua.;. C!~talida.des pessoaes vas~a 
gerar~.1: for\iosamente, 0 c.augaç·~, 0 

1
. nuve•m d~ In.fluen•c1a l~c~ntest:: e e1s 

banditismo . Esse phenomeno nao é , que o atacam e Que oJLacam e,~e po
!pecu!iar ao "hinterland" nordesti-l vo humilde e anaJlphabeto. 
no. Elle se nl>:lnifesta em todas as f N•1da mais illogico; nada mais in
sociedades humanas nas mesmas justo. Todavia, que faz esse indivi
condições. Ve'lllol-o na Siena :\I o- duo, eleva•do á gloria dum semhDen,., 
rena hespa.nhol<i, na Cors8ga, na Ita- 11elos sertanajos? 1El'gue do nad.t 
lia meridional, nos -rins da edf:lde uma cidade, maior do que iffiUitas 
mé!dia européa, no Imperio .Byzan- capita.es praie'iras, abre escolas, fun
tino, a;pós a epopéa do decimo seculo dH hos•pitae.s, dá esmolas, promove 
estudll>da magistralmente .por Gus- o desenvolvimento da agricultura e 
tavo Schlnmberger; vemol-o no Ori- do commercio, ·dirime questões pel<
ente, na Albankt, n<l Russia, na Asia soaes. torna-se, emfim, uma autori
:Yienor, em Marrocos, na Argentina <ladc naquelle meio em que não exis
dos dis5ensões riojanas, no Mexico, tiri<t, sem el•le, autoridade de espe
no Peru ', no Fat· \Veste americano. cie ·alguma . 
E~ produzido 11ela falt~ ~e antori- ?-Jão quero dizer que não tenha 
?a.dc ~l os pocl~rPti ·co nst:ttuclo~! pela rnlpas, nem 0 eximo ele def ei•tos hu
tn J uSti~·l clfolti perti:gUJçocs offt'Claes, manos; porém, olho-o como m.éro 
pelas mi•mJs~des ae classes, de tri- proclucto doa sociedade em que vivê 
bus, de fam1l1·as, pelos cn::1es 1111- e uelle encontro mais vantagens pa
punes que geram as sanc~oes par- ra a communiclacle elo ·q ue perio-os 
ticulares das "ve-dettas", pela falt a . . " · 
de communi'cações, pelos' preconcci- .:la se fo1 o temp_o _em que a O'!li-
tos, pelas pequewts tyrannias ,feu- nJao P~lbllca .permJtt1a que contr•.l. 
daes. pelos instinctos de3 en freado.;, scrtanílJOS broncos, fa·naticos, se en
pelas ili-trigas poli ti c as, pela miGe- :•1assem art~lhana e ?~yone•tas. Ho
ria, .pela facilidade das fugas, pel::is Je, no Bras1!, O<S esp1r1tos esclareci
impunida·des á sombra elas prole- flo.s querem que os governos deixem 
cções d·o s ma·gnates, pelos cost ume.::; en~ .Pf.tz. ,. e3ses "cen tralizadores dt• 
barbaros e pela ignorancia enç~gws , ou que llelles, com h•abJ-

" . . ·_ !idade .. façam instrumentos de pro-
. O::s o.Jhos d ~s adnll!llstraçoes pou- gresso, aproveitando 110 tumulto d ;L 
p~s veze~ se tem volt~clo para .o ser- sociedade sert•sne ja, a ·harmonia 
1
tao longmquo, mhosp1to e queunado 80mpleta da crença· religiosa máo 
de sol. Nunca lhe deram luzes n·cm gr<J.do a feição de fanaitismo ' . 
l·he melhoraram os m eios de vid·l. ignorancia lhe dá. que a 
Somente ago1a co.meçam a enviar- . • . 
lhe algu·ns kilometros de trilhos e j . ~nem. ler_ o dJs•cur~o do sr. Fl?ro 
a abrir no seu corpo immenso aJ-1 Baltho.lomeu e_ medltal-o com lm
guns s:ll<cos d ~ estradas c1 3 rodagem . 1 par:J ·.llld~~e~ _nao ·poderá pensar d ~ 
O sertao, isolado da faiX•l sem i-civi- . outJa ma,! eira · O representante 
lizo.icla elo Jitt ora!, não tem eo;colas/ cearense fez. com finura, habilissi
não tem justiç:a, não tem •q uasi te~ ma propag•ancltt do sertã·o ronginquo 
legral[lho~ não p?ssue credi-t_o agri-/ flUC 0 elç6·2 U • 

.cola e nao conhece º que liiCJa .uma. • João do NORTE 
·-··- ... ·--- -· 

.. -
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Um. centrafizaUor de anergias 
X <. s ua. att it ud;) ·despfretenciosa, · ma.~i sltral de Alexis Tobtoi , exerci 

., juge la c po r a>~im d izer - lôsca, cargos politicos . Secretario de Es

,\flm.cm A~ -' J.'tJl, ~<IE}~ ~!DJ• '! ) O: do, na minh•l terra •u•.t>\1. ao~ :!;) 

J<' lo ,·o ll'l l·thol ome u e.:r. anno :;; , ti v e o sr _ Floro B.arthol!Jmeu \ 
conde um es pí r ito arguto , uma ·ob- como adver::; ario do governo a que I 
scrv.a!:ã O fi n•.i , um a iu te lli'genci a eu , fielmente, servia. Mas , es sa di
-s ub ti l . DiÍ.·ti·e co m ell e, do ponto de vergencia de attHudes não turvou a 
vi :;;ta dm; •quali dades ment<~.es , o mes- se renidade da nossa syllllpathia . 
mo pheno mc no qu e Euclydcs da Con.UnuáJrnos, e couti·nuamos, arni

Z: unha obse rvou nos ::;.; rta nejos, em .go ~ . 

r e.Jação á~ qunlidades physicati . En- Neli-Se tempo, apesar da divergen-

ga no d a6 a ;1 pa rencias. 
Quem o!lHr o d e::;aiF ita do c amol

l en t<~.clo vaq ueiro , ·qllC se enc os ta 

eia politi ca , eramos comrpanheiros 
qu as i dia rio.s .de passeios a cavallo 
pslos arredores de Fortalez-a. E, 

uo:; tronco~ da:; a r vo1'es . ou aos e:;- l 11 ess'" comício, aprendi aos poucos a 
leio:; das el11eud racl:J.1, :;em conhe-

1 
conhecer que bello es·pirito possuía 

ce l-o .p rorun dd.m eule, julgar{L ter 1 a quell c chefe da r ebeldia politica 
cl ea n te de ::;i i nJi viduo alquebra do , do J oaz eiro, en•tã o membro ])resti
ou tardo , nunca o lufoJ.d or inca nsü- ' gioso da .camara E sta du-al. Lobri
n l, o a ndn.r ilho emerito, o :co mb a- guei-lhe def eitos ; mall enxerguei
ten te ter r ivel , o cavall 2iro cs tupcn- lhe boas qu alidades . E a•costumei
do, CJ ne el'l c, em verd <J. de , é . me a apreciar a sua intelligencia 

De.; ta sorte, aquellc que so•men le viva e cur iosa, .. na qual se alliavam, 
d e vi s ta ~ onh e c e r o r ep resen tante harmoni·camente, a argucia matuta e 

cearcn.;e, na Camar.::l , cst•uá certo a cultura do letrado. 
de ter dcan tc de s i um bonauch ei rão I Desta nHmeira, quando e lle, cum-
e I e~ to medi co da ro~ <t . Mal s<~.berá prindo dever de amisade e gr.aüdão,. 
,que agud ·2:;a m <7nle.l c que espirilo ! respondeu da trib una par lament~ 
·•deU~ vivem soh a quclla ca p•a de ás a·ccusações, na quasi totalidfld 

uaturali~ade c len t idão . ." _ I injustiças, feitas pelo_ sr. dr. Mor 
A m1ru, e~sas qu dlldades nao . e Barros .ao padre C1cero e a 

e r· m ill.coguitas. De:~de• 1914, co- do J 'oazeiro, seu bello, nrtt 
n _eço o. dr. Floro Bartholomeu da ! limpido discurso, se foi soJ'Ipresa 

~ :< tfl ; Q WUld ll ,.Jl ,1 ~.Mu ao Rle - d e~ re. os se us paree, não o foi t'""..,., 
Janeiro em mi.;são poij tioo, da qual ! mim. E sperava aquillo mesmo • . Sa
'resulto~ a revolução -que apeou do I bia que . clle, pare. ser ouvido com o 
cJoder o presid ~ nte Franco Rabello. ' encanto, a attenção e o in>teress 
f izemos boa caruaradage ru . Eu ti- : com qu e foi, não precisava recorrei 

nh a , infelizm ente: _n e~~a.ép oce. , p rc- ~ a palavras diffice L;;, como ru uito: 
tc n t_:õ e ~ a ser po!Jtl co . Cedo, os ho- dos seus college. s , nem desfiar tr 
meus e o ;; füdo:; se enca rregararu l pos pernosti co coruo outros, ne c 
de mos t rar-me que segui â cüm inho pavonear-se com plagias e oJprove) 
errado. "\u les , porém, de; ca.pacitar- · \ tamentos de autores conh ecidos, c 
me qu e não possui a nenhuru a de.- mo o sr . Ildefonso Albano. 
quella s qualidade.;, todas ell•3 S im-

prescind ívei s.' que oma vam o _car~-~naturalmente, em mera co·nversa em 
cter do Bons Gudo·no f, da tnlogJCL voz alta, tão sabedor era dos ruoti

-

vos a trotar e tão raras qualidades 
de claresa e de simplicidade .pos

suía. 
O seu discurso acaba de ser pu

blicado eru volume e é uma obra ad
miravel de observação directa, de 
commen'tario sobrio, .de anecdo tas, 
d il- folk -lore, de critica sincc;·a da 
vid a na r egião do Cariry. 

Compare-o quem quer que seja 
ás conf eren cias do sr. :\Iore.es e 
B•:trros , que vi lJ, o sertão "á vol 
d'oisseu" e entendeu de comprehen
del-o, ás pressas, de desestimal-o 
s em Jogica, de ·conhecei-o pretencio-
samente sem -a curado estudo e- - o 
·que é peor - de falar sob re t!lle 
numa linguagem empolada, prelen
ciosa e mett id.< a sêbo ; compare-o 
e verificará a difierença absolu ta, 
formiclav el entre o;; dois trabalhos . 

Um a lteia-se, estr emece, desabe., 
solavanca a•o empuxão das phr.azes 
empoladas, dos palavrões pouco 
us ados e da pouca verdade; o outro 
sá8 limpido e natural , como um fio 
d 'agua qu e escorretis e pelo valle do 
Cariry. 

Ne1rte, se sente oa profun'dez 

..-
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Entre os li~cns rtldes da zona. do 

:ca.riry, no :rre io d~jo.~ulação serta-
neja do Jva.zl!iro, e qualquer do.s 
Ionginquos póvoa.dos · gente credu-
la do Ceará e dos E~os coma.rcãos, 

nde se e:;;tende, con uma psychose 1 
ollectiva, o maravl o prestigio de 
ieero Rom.ão Bapr . a noticia da 

enta agonia do tKfiu turgo do Nor-
este deve t1espe1•tar a .alma das ·' 
ultidõe.~ a angustlrl. â e unfá~ calami-

ae indescript.ivel~ . 
o pada-e Cícero. á im:~gi,JJ,~ção dos 

ordestino.3. - que· ·am-no,;. não o 
~ueiram as autorid~s cçp esiasticas 
ue tanto o persegu· fn - surge co
o o santo milagreir · 11o~ste su
ersticioso. E' o Pl' , o a# caatin-
M. ~· 

Suo. fama de santidade irradia pe-
o sertão a dentro. Dos ~U§ se an
.l.os de attribulada oxiste~ra . .,maU; 
o I!E'&enta. c cinco consagrou-os Ro
lão Baptista a semear na terra adus-
a do sert.ão o germen do fanatismo. 
>escreveram-no os apologistas menos 
boecados p~la idolatria be<~ta como 
m symbolo da philant.hropia serta

neja. R!.'bal.Xaram-no os detractoreos 
ca tegomt de embusteiro de marca 

aior . Mas, para a consciencia da 
!POPulação l!' ~st.ioo. dos sertões, para 

s filhos da terra ihgrata que o t1a
ello das seccas periodicas persegue 

como uma maldição inexoravel, é elle, 
"padrip.ho" Cícero, em meio dos 

mneiros. q:~e de toda a parte affluem 
lá. mysteriosa casa do Joazeiro, ou a 
igreja do Horto. o orago dos affli
to.~. o santo intercessor junto de N. 
. das Dores, a padroeira do Jogar. 
A influencia política des.<:e Raspu· 

tin b:wbru·o sempr.e correu parelhas 
l<:om as am·as de sua bea.titude, en· 
grandeeidos pela lm.postura de pres
b~·tero semi-bronco. Fizeram-no 
'deputado á força, contra a sua pro
pria vontade. No governo de Pranco 
Rabello, miihares de fansticQt1, tan
gid06 po:r &ua .pa,lavra de pregador 
illuminado partiram para. o saQue c 
para a pilhagem, através das estra
das calcim das, a serviço da política. 
na sedição do Joa:~~o.iro como se con
stitui$-"em um bando ele malfeitores 
freneticos, apostados a pacificar o 
Ceará., ensopando-o no sangue dos 
legaJistas. 

Padre Cícero não se dignou sentar 
na cadeira de deputado com que o 
mimoseou a. marhorca eleitoral. Man
dando representante seu a essa casa 
do Congresso, o fallecido doutor Flo
ro Bartholomeu. logrou Iêr seu agio
Jogio no D1ario do . Congresso, profe
rido, no ;;ew da Camara, pelo pre
posto que ah1 o representava. O pa
dre Manoel dP Macedo, o historiador 
Rodolpho 'J.·~leophilo e o professor 
Lourenço Filho ferretearam a honra 
do propheta sertanejo, tachando-o de 
fla.gello do Joazeiro. . 

Entretanto, força é confessar que a 
mansuetutle do milagreiro, no ambi
ente de delmo conectivo por elle des
encadeado, foi, por via de regra, du
rante mais de sessenta annos. um 
fa.ctor de ordem relativa no meio da 
civilização ratardataria dOI! sertões . 

Pois é &Sé o valetudlnruio hist.orico 
cuja mart <l proxima. o telegrapho nos 
vnnuncia. 

Envolvido nos mysterios da lenda 
e do "folk-lore",-.vae passar á pos
teridade o nome do varão sobre que 
- -'--•--·- - .j.nu.u>HU!I~ rla.<!. d~-"ilA1SS.)OX<l OtuS<IUt tl-P.l{0\7 C 
.l~WP O~U<IUI'lltTI<ll'Bdd'll op 'llS<ldsap : 
c! as-"Bssa.Ia~rq osopl'BO oppm~w ·.rs j 
·s<!Q5J<Jfqo se maz.ms 'owmn .1od -r 

"'"BO!Iqnctaa~.· ;
1
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Li eolll 1odo. H at·en•_::o o ;.,: o u m c: ~i1o!!co 1fa.l c do lliUJO, p01 
·e nl qu ~ se tran .. .;focttivU o d:~l'itrl~~ , ('~·cAi 1p o, por flU·!: !alou S. ,E:.;., rew 
QO dp-p.ut...ad~> Fio~f· J{:.ã~'Ül:..du •t 11 ~~ t •,qtnenLt~ av inc~~lenlc •con·1 u yl-

enl defe.!a do .... ;:(Jl"(' L: e:·u c u L ~ ~u· i u dO Cra.to, que tc\·c a <:úur:..a· 
:{Popu,a, ... ãú uu .Jua.t. t.._ ·:·,,, ~a.·l t •J '' 1 ( - <.lia, t1c !Jruhib.r a coutinuaçã.o da~ 
\ir,.. cOlliU u }JU\'U no c ll~· t L.10 h !. , i:.- <Jbra.s d t. un1 .ct ca}>e:la, a u 'i:JUC va.rc

tlll c (>iO C'Ztn c .1tc, ;,t,u·adv;; pc: ,J ,:,:·. c:e, a quent eonhccc o dirci:o Ú<J. 

1.\iúl.:t.-e~ ~ !1a.rl'O.::, <.!UC tle relance . u.~ l t;rcja -C O l10.5SO l)roprio, Llll }Jleno 
,-i:.~ q ua.nuo por l d. 1><·-'~c iuu a ,ua u.;o da~ i!>UJ.S altl'ibuiç:õcci. Ei:; t:O 

perno,;tica ut.l.Jc:-t<; ;,, lcowo Jncn1l:Ji'O lllO laia o ~r . Floro : 
oa comi'hi.~.,:ãu in ~umbid, 1pelo ;;o- 1 (\~\essa oc<.:asi:lo, eu (isto é, elle, 
'e r no iclic l"tl <l c iu.,peedona ; aa Floro, :'!ub - Pa]Ja do J oa;-.eiro), cun 
.v b r d.;, .uo Soruc·- te. 1 o;idcranJo ·lu d o a:quil lo mjêra palha-

Colll ioua u lnt l1 (tUe7.a, jul;;o que · < ad:.t, t omei a p'e ito tct·minar a 
nd.o rrtt· t·ccia J.t c.;u1o a menor ,.,;t~H - obra, sem mais o uvir lJUnderações 
.~,;d.o a litC'!'.ttura. do :::;r ... '.lunt<.:s " do padt·c Ci c et·o n~nt (!e n iu:;u em , 
!Barro,, e qu t· o Sr. }' !oro D<J.. rllolv - o f!UC fiz, di s1106to u aS~:ou.nJ ir, Inui 

l11CU, :;c lhe üeu t.m;a, fo ! :;;omcllte t o , ati;;Jc ito, a l 'c»p on;,abilidadc da::; 
.('~HJJ·quc an.Ja\·~ [ .. p1 ucura. de ._ 111 c..: ou~cqucucias que, 11ara. 1nin1, put· 
l UOliVO Q. ClU;J.; JJ a ta. proJuzil· u. ~~pu - nudS A,l'C\'\'C:S que {O~::::CJU , uào lllC 

~ogia <.l() ~eu br .. tn\.1t' t leil.or cc:.tr(!n - i'at iant uaos!:a :). 
f,c, nã.o ,;ú vara clcfl·ni.lcl - o ele a" - Pois o Sr. Floro, sem o quere r 
cu>la<.;ões mai s ;,raYtti c lla>"tidas d e L.th·ez, deu u ma pro\·a bctn s ingula : 
f,:·eutc üc .111a:or re<'!•0l1tiablliüa.üe . uo que é a ordem espiri tu al cath o 
cm rela<·ão [ú,!ULlic paclrc, como 1.)11- l ic<' tio Joaze: iro, e lJ o.;.so guranti r 
~-a àco;ai.HLfa•· um pouc o tl ct. sua ;:; ra - lhe que, um; ol'h o:s de C!Lth ollcos tlc 
1idão ao erc,ador de c;eu p re5tig io \ 'CJ•dadl', ~J clv m<:nos, ella jàmais 
clcitorai n.c<luelltt zon«. merccer·d. applauso de Eocipecie ulgu -

Dcvo clizl:r t:.~.mbeHJ que o cntbu - Jlla, ·pois um catholit:o, rcalJnen,e 
G>a.>lllO uo ~ ·. Floro pelú valll'C c: - t;<t'Lholi<.:o, tem obriga~; õ es pane c:om 
~e:·o L a ~Uo;l ohru. nã.o encontra u Jgrcja 111ai~ claras e derinida:s 

't~rreno ariclo 11eut em meu c:oraÇ;iw que qualqu er tios dez o u doze dcpu
!llc!lt em wil.l1a con!i.Ci•:n'ciu. I taüos que esth·eram. t:omo em 

Amank. :t.lé ao f,mati,;mo, d a :,posta, a applaudir o se u dist:ur:;o. 
lunidaLIC b r a' i: <·ir,t, < úllf<?>'.'O l'Ol;~O me~Jno a:ffi r mar- l•hc q ue, 
Ida d a,.; u ruas t an t a ~ tlllÚ~ ll'l!l.t · i 11- 11 0 111eio propriamente t:lil'llolico, 
lp t>rla l i.,;ttt.~ do. :;; . J~x . uJ.o r;ú ~;e r et:omnH::I tt1ou Jnui

to mal <.: Ull iiJ fez tlel~resccr 1n uilo f 
c·r l ll\:tl 11o1 f o r c,;a üou L·inat·ia elo p ,t
d re CiL' 1 n, ~ ! u a nu u }) ~lt11u. I' ~,\-

·vr...t~ 'C OU to e.::: ta..s : 

c1uer aUirma<:ão ele t:araetu·, tl e a u- i <" F :tlo ·d esta manei ra, eow tanta 
ltonont ia , por parte das gcnt <"S d o 1 mi nu cia, por,q uc. c m lpen·h aüo n:t 
:-..:o t·t~ . Ot'<L. inconlc:;tavclmc:ntc, o I defc·a do pad re C:iccro, <ctucro, no 
tpaàrc Cícero, tenha os deíeitos e a ;\ t tTeno d as respon~a·bili cl ades, (lar 

'falhas ftu e .U•·et·, ;. um l egitimo <'a Cesar o q ue é de Cesat· " a 
~ranile homelll, re lath·amente, p e-~ Deuii o q ue é de Deu s» ; e mais 
·lo menos, á petjucnrz ·d:t gr:incle aintl a p orqttc s ou dos catbolicos que 
lnaioria dos qu se jul;;am ·pres l i- . ,ão t emem a~ cxcomnnuiltõcs por 
~1osos no meio social lJrasilciro, e dize r y C' rllatlc!> q ue n ão agradam 

\nüo rne Jllerecc JlOU~" admira<:ão c: aos 11at1res» . 
c~tima a<tuella ru u e ge n te que o C'\::-to h a cath ol ieo, p or ntais ra
n.>d~ia, r espcitadora c cora j o~a, na- z ões q u e l h e assistam , •Q.LW n ã o se 
lba..lhadora como as que m ais o .s e-! tema ·d O u rna ex com munhã.o, qu an 
jam, e á. {1Ual só lcm fa!Laclo, até do mais não seja lJel o escanJalo 
~q:;ora, pan<. que collecti\·amente · ']Jrovocauo, c o mal <1ue €-'~e <fará 

"<.;onJcorra, }Jt.tra o ~progresso brasilei- fl!.'ieJnpre á sua religião. 
ro, o amparo do Eli~ado, amparo d o Positivamente, o ;;aminho accJ·ta
cuja f.fil!ien d:t se tem que duvidai' l do nes~a grave queiitão elo J oaz.ciro 
em 1uanto fo~·mos regidos por um I não {; o 11Ue foi e:;colhic1o pelo i;Ju?
(.·orpo ,de doutrinas tomadas de em- trc depura tlo cea~ensc, ~Jois l't:~Jpo
\Pre:;timo a povos diYersamenle con - ·l:ho que S. Ex. nuo qUiz JU S L~Ll~ tll' 
1(1)cciOIHt.dos ·pelo meio amb iente e I a conducta d o r eferido sa.eenlole 
\fJOl' nlllltidão de circuH1Stan cias hi·l- I unte os f'ceplicos e d eseren;e~;, J10iG 
J.oricas, c.5tranhaR ao desen '\' Olvi- iôto i.cnl•o a co n vicção d e que " 
~lcn.to da nac ionalidade braSil ei r a. t proprio .p adre Cic'cro eon;;i J c r arLL 

Acccito, ·.poit<, como verdadei rO!'\ offensivo. 1üra, se o <1u e o Sr. Fio r o 
l odos o:; 110nto~ d,\ \l efP~<t IQUP de! la l desejava cnL C-"elareeer a I greja <' 
f'e~ o Sr. F lor o Hart.hoionreu. Em o:s cathol ico:;, em •geral. quanto r, 
r: r.!a~ã.o me.·mo a ~nuulc parte tlo l :H·•;ilo •ben(·[ka do s-eu g r a nde ami 
q uc allega em f a nn· tlo paure C ice - ~ gu. no meio senaae.jo, não pl ecisa
~-n <:omo l>el11f,..itor daquella.s t·e - i '\'a. n r;Lis •que tlescrevel ~a, dando, co 
f; ,ilf'>·, •·omu <1 '!{tdhui,lor <le paz, co- { lliO Of'U, aliús. o -critcdo circmn-
l n•> elf'm• llt<> de onlP>ll , ctstoU eon-jtWlll<'ial do pt·oprio ntPio con10 uni
'\·'~.: o dt' qul u~iu ( . · a~cr~:l o ill ubtr~ t·o cl l! Yaloi·. ='\ão e ra 11ceessario 
«t epuU.ud u. 1 n 1a ( 011 .1 . p ot"'•tfl , 1hP 11t..ds '(tU ~' rf'~atur ao dirn i n u i~(jc"-" 
)1~ ,1'01 t' f o Uil't'ito. <t Ul' :-cP (trroga, 'qlll', l) cll· p arte da 

tc\ o Y i. l.i d oo.:au l t'lllü t..'c>n tra'JHJr .. ~ ·I fl·l d o o ]HJ.dre Cit'C"i'O , l;o ic u~:~c 'êl O 

ll.L>ll juizo ~ do E :>isco pad o h r a .-;il<' i r o. ' 1..:!' i'•<'O lJ ULl o Dra~ilu ir o e. ll1'inc ipa l-
,.l a.xin11é ou:--:nHl<1, co rno o u :::s.a , a c..:a- !f#tu:n tC' ~ ao::s bl..j pos do N ord este. aH· 
Ida 11a so;o du seu .ui:·'curso, rotul a r - 1 ;-;in J .,,-;<.:lareei du~< , a r e[o rma du~ ju l 

.:\ão. q(IJ, holi<· u (• zo~ e x: radus. se p o.;;;iv e l, ou a r es-

que, de moclo al;:um , ·.;, o Sr. Floro Jll lll~a\Jililla'lle n1u i to 1ntli01', dian te 
-clP l >Pu~. do::; ;.u;tu~ .Ul' jnju:;ti.c ·a q uo 

a caso eont:nttassenl a !Jl'at i eUI' . 
l'ol'!J lle o Sr. Flor o , q u e , r p ito . 

1HJ1''llh.' ~-·Jthulic.:o n; o 

(l ~ ,.:ú quPnl t.li:t. ou quc:r tier. ~. as HH, 

~uem na y rnlu<l o é , e co lll C> tal (: 
l t•<:er !Jt:•do. }h.L· ~ .. .-.... I •• ] H 'tH.·l atn a a lt o e h o n l :-:;on1 a bl.lk 

~>r<• Ji t·la f<· e arllo lietl , t e m qu e cem· 

t;c u ma preta velha, 'b ronlea e 1 , ordat· 1 ·um o seg-uinte : se o S r . 
ll11 alph abeUl. se diz ea~h olil'a . é po:< - l !Ji,..po •tl o Ç rato, p or cxt:m p lo, qui 
~;i vel r econhcc:• l-o , mesn1o no qua-l zC'"-'Il in lt' n ·ir n a econ<Jr.t i a m :v,c 
liro 1il a.s c r e n lli c:cs e s u persli<:ões em I r lai d o ,Jo;Jzc iro . no ,;eu •po lit: ia men- ' 
tJUe se mova, p ois nc1. 11 ierar chi a. do~ 10, na sun atllll ini sll ·a~ão , ' ra , cl C' 
!d everes de t«da rstado, a I g r'e j a 1 f av to, o <·:<.sn u c n ão o b<'üece r ü.!! 

il. e1n Jogar )JU.ra. todas .a.; creatura.'< • t<uas (JI'tl en~ ma~ 
kl <' 'b ôa. •t~. O qut' e lia não r econ h e- I! t h o l ieos dt3- 'v~: · as 
lce ~ o catllolici~mo de um h omem. ·omo gru,,;(' i ria.-; a~ inju.;ta:; vre.e n
lc om o o Sr. Floro Bartltolúmeu q u e, Í ,;:,,..:; daquelle .rrine iJH! d a l ~rcj a. 
t end o um LiLulo sup e riot· de eulat - Í _ ·•·gar, Jlorém. ao Sr. lJi.~po du Cra 

~r a. c tendo con::;eguitlo elevar-se ar~ I to ou a qualttuer ou t ra 
a represenlan t(' .da Nação, n:J..o tem d :l Diot:Nte, o direito de l'('LÍ\':.<1' 
v d ireito de alleg.ar i!;'nOJ'ant:ia so-(! •at1J'C C'iccro a !ma eon [i tliH;:.~ 
'bre cau sas faccis de .coHhccer. pr in - \ iJ\IpOr-llw p.:;ta o u a<J UPlb JH na <lu 
cip:..lmsnle se ou~a apresentar-se 1 ]) irc lt o p o~ i l i\ O cl :t J g-r('j:t, >' Ú ' ' fa
como JUI Z em •faee c1 e ll a~ . I r:L •q ut't <t n ã o seja cat hol ie o e n :.<<la 

Em rel a ç;ü.o ao p aJrc C ícero, po - 1 c·nt<• nd a clt•.stu m alle r ia. 
de-se d izer que o Sr. F loro B ar- \ ):<·t n r1 e lo11gc nH' p:t."tt:l. 1 1~l a <'l
lth ol ome u o h o n ra lllnito corno j l •<·c·a n pg·ar qu t: 11J.o ll nj.< l• o,si h ill -
e.n1i:;o; (•Onlo colll01ico l].>t~einla· 1 o.!tclt- UP ter sido u lH.l.\l r e Cir·,,ro 
men te o r <:c·omn11·ncla . 

1

. Ullla ou outra yez Yidinw. da. intl'i 
é pob.9i,·el 1nestno que o ga, d a j) l't'.iJ<~iPncia . cl:.t.-. pu ixõl's hu 

.l oazeiro tet.ha l>eh iJo l<l:.tn:t>'. <·m[un. (\ U'~ po<l\'111 h . !J.w:· 
CO JllU <.111. ~C- U \C"Il l';H;àO cll' tllll l)i~}hJ ( 'U illO fl1• 
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estima a<tuella rude gente que o !Xão ha. ca.lholico, ·por 1nais ra-
T,><O~~aos~au~-eS». 

1 odeia, respeita dora c corajosa, na - . zões que lhe assistaw, <1u~ não se 
'balhadora como as que 1nais o !lle- I tema de uma excommunhão, quan
jam, e á. qual só tem faltado, até 

1 
elo mais não seja pelo escandalu 

abora, para que collec tivamente .,. 'JH·ovocado, e o ntal ·que •e:J~ce tfará 
'(;unlcot-ra, pd.r,a o 1]>rogTCS.9o brasBei- f. a3ent.pre á sua relig-i~LO. 
1·o, o a mparo do E ;; ludo, ampat·o d e y Po.;ilivamente, o ·caminho acerta
cuja ellf ieie rJL:ia se tem que duvidar l do nessa gra\'e que.>tão do Joazeiro 
~lmquanto fo;·mos regidos por um !não ·é o •que foi e scolhido pelo illu~
.:·orpo ode doutrinas tomadas <le em- ire depurado cearense, pois suppo
\Pre:stimo a povos diversamente con- ,·J~ ho que S. Ex. não quiz ju:;tLf!lcai· 
'€1,ic:t:ionados ·pelo meio ambiente e J a conducta do refe rido sacerdote 
tpor m ·ultidão de circ:umstancias hi.>- 1 nntc os s~epticos e descren~es, JIOili 
J.oricas, estranhas ao desenvolvi- 1 isto tenlJO a con l'icção de que <J ' 

t:D.cnto da na cionalidade brasileira. 'l proprio .padre Ckcro consiJe,·ari:l. 
Acceilo, :pois, c:omo verdadeiro.~ ' ofifensivo. tOra, se o que o Sr. Pioro 

!todos os pontos da tlefes>~ que de lia !I desejava era e.;;oc laret:er a I greja e rez o Sr. Floro Bctrtbolomeu. Enl , os t:a.tholico~. em •geral, quanto [L 

~·e!a~;ão mesmo a gt·andc parte do l! ac<;ão •benefka {lo s-eu grantl e ami
quc allega. em favor ·do pu.tlre Cice-/j go, no meio senane.jo, não precisa
~·o como hemfeitor daquellas re- j • ~·a mais ~1ue tlescrevel-.a, dando, co
l;iões, c:omo di::;tribuillor de •paz, co-1jmo deu, aliús, o -criterio C"irc.:um
~no elem< 11t0 de ordem, c.stou con- f.stancial do pt·oprio meio conlo uni
•vic:to •d(' que não exagera o illuo;tre \i.eo de YaiOL ='Jão era nccessat·io 
ii.eput:l!do. 'Cma c·ou 8a, pot'éJn, Jhp [mais •que relatar a.; diminuições 
:ne&'O, e ê o ôi1·cito, que se a.rroga, I' que, po1· ll a.rLc da l ;;Teja, tem i30f
de t.<.i.o vaiJo"u"ente contrapor-s'; 1

1 
friclo o ]ladre CicC't·o. Ficae.~c ao 

5-0s juizos do Episcopado brasileiro,' :r'pisc·opaclo Bra:;ileiro e, principal
!ruaxim•é ousando, como ousa, a ca- ll..twnte, aos b;.;llOs do Xord esre . as
~a passo du seu ,dbc:urso. rotular- !,Sim esdarecitlcs, a reforma do:; jui
t>e de cal'holico. ~'\ilo. (\ad10lieo é j, ~o~ exarados, se pos::;ivel, ou a r es
que, de HJOtlo aJ~·Iml, <; o S1·. Floru f J•onsalJilida·de muito maioT, diante 
Ihartho:otJlE"ll, '}JfJl"lllll' c::.tthulico n:ln 1 't.]p ].)eu~. <.lo::; acto~ .de inju~tiç;a que 

() ~só qu!'m Ji:t. ou qucr tiCr, e, sim, : acaso cont;nua::;scm a !Jradeur. 
quem , na ,·crda<l(· o é, e como tal ê l .J>orcJue u Sr. Floro, ,que, r pito. 
~·acil Te::..:unhccer }Jt:lã. }Ja.~t.L ... ~·a ~ pe- ~- tn·oclan1a alto c hotn son1 a 6UK 

ao ... actos. 1 ~"."l"''a r,, cat'lJO!ica. tem que c.:on· 
Se u ma preta YClha, bronlca e j' <·ordar 1:um o seguinte : se o Sr. 

'&lnalphabeta se diz cathol it:a, f:. pos- hi,..po •do Crato, por exemplo, qui
~:<ivel reconhcc:el-o, mesrno no qua-l ze~;;c inten·i•· na eco nor.Jia m::v.e
liro Idas crendices e s u pc:>rsti<;ões em,. rial do Joazciro. nu ,;e u •policiamen 
tJue se mova, ~Jois na. hierarchia do~ lo, na sua atlmi ni st i·a ~ão, rra, de 
ldeveres de ca.d.a estado, a Igr'eja ' facto, o caso de não obedec~r '8..!1 

tem ·lagar para todas .a,;; creatura.~ h;uas o1·dcn~. mas aind a assin1, cu.
tlc 'bôa lfé. O que ella 11ií.o reconhe-1 tholicos do ve:·as nii.o re-pellel'iam 
Ice ~ o catho!icismo de um ho1nen1. como gru~o;eirias as injustas ]Jre.en
leomo o S1·. Pioro Bartholomeu que, Í ~:>iíe.;; ·da.quelle •Prínc ipe {la ]~reja. 
tendo ·um ti Lu lo su periOT de cultu- i X~·gar, porém, ao Sr. bispo do Cra
a·a. e tendo conseg-uido elevar-se at~ l. i.o ou a qualctuer outra autoriJatle 
a representante ·da Kação. niio tem d:~ Dioeesc, o direito de reiir:n a<, 
o direito de alleg.at· i~·norancia so- h'adre Ciccro a RU:l. eonfianc;a OLI 
'bre causas fa.ceis de .conhecer, prin- \' il\lpor-lh e esta ou aquell:t pena do 
cipalmen'le se ousa apresentar -se i' )) ireito positivo ela I;IT<'ja, sú o f:.t 
como juiz em •fac:e della.s. lr.í. •qut:m não seja ca.t holi co e naclu 
: Em relação ao padre Cicero, po- i 1entPnda cle;;la maJteria . 
ide-se dizer que o Sr. Floro Bar-;· Xr-rn <1e longe me pa""'a pela ca 
ltholomeu o honra muito como j'uc\;a n egar que nii.o lwja pu..;sillili
e.mi:;o; como cail1olico rpesc;ima.- f ú.'l.Cle ele ter sido o padre Cicero 
mente o recommenda. •

1 

unta ou outra vez Yictima da. inu·i -
!Nã.o é po,;;si\'el Jne.~mo t1ue o ga, da prepotencia. das paixões hu

ldeputa,do <lo Joazciro tenha bebido mu:1as, _emfim, ~~u ~ pollcm ·h a bitar f 
de la.bios tão puros, como diz se- o •corao;uo ele um h1spo como <lc 
a:em os daquellc illustre sacerdote.! qua!que1· outro mortal, senl que e~ 

as !lições con1 'que se arn1ou en1 I qucç:an1os as grat_:as P~tH?'C!.acs uc 
mestre de desrespeito ao caractct· e I seu esra:do. :\fas o Y<'lho saeenloto 
R. intelligencia de bispos e padre.~ I cearense', •que j:imcÍis quiz apo:.;ta
lwasifeiros. De facto, não pare<:e do l ta1·. sabe ruel.Jtor elo que eu, c 1Hin
l)'ladt·e ICJcero a >direc:P,ii.o espiritual l:ipn.lmenle melho1· tlo que o S:·. 
do seu representante na. Camara, l•'loro, ~lu n.es os caminhos '('Jue le 
!POis, dadas as lulas em que se tem I vam á reparação d e taes ac:tos. 
·enyolvido. ~ di;;·no de admiração l O que tam·h·~m o •Sr. ]i"! oro niio 
·K}ue o Yel'ho sacPrdotc cearense, deve esquecer - c sen clis<;urso ~ . 

aJpesar >de tudo. não tenha aposta- de um n. outro eX!Lremu, 1.nna prova 
1ado. :htas o Sr. Floro Bartholo-' Pm eon trario---;é que o .padre Cicero 
meu, tqU~ se di7. callholico c tem ta- .:: iamlJem •passi\•el ele 'erro, maxi· 
m~nha adm iraç; ii.o ppla.; viNudE's do mé rodeado como yi\·c ~as pu.ixõr,a 
padre C.icero. o Sr. li'loro Bartholo- e ambições que cosawtam rociear 
meu 'que oslen.;a \llll tão ~·anelo ''" homens .que têm <JU!lloq u er esp~ 

ll mor da sinccridad<'. para se1· co- <:iE' de mando ·polit ic:o >;ohrE' n te:rra. 
herente deveria fia.r-.sc mail'> no Grande espirilo da Jgreju fo!. 
,Pnso intimo da•quelle ~<eu nobre e por exPJll'plo. Te;·tuiian o. Deixou ·d0 
lll'Cs li;-ioso amigo, de quem não .;c• errar por i:oso, e não soffi·C'u <·oJ~ 

~abe que j~mai.s tenha .;rublk~<lo ~dem ua<:>io . 110.r pat·_t e <hL l.<:Tf.',ia '.' 

uma sô paia\Ta cle.~respeno.sa, Ho- Jf'Honesto. h c rOJl'O, a"" o fim cl'l sua 
nil'a, de alihincalhe o u de anrarg;or, · fil"~a~trada e doloro~a C'aJTeiru . foi 
C'Ontra nenhum dos seus «per:se:;-ui- Lamenai~> . . ::\ão en·on lambem e nZ:n 
aorea» de lJwtina. «<'•ffrl'lU as consequ cliCias ·de seus 

o Sr. Floro, ])PIO contrario, se ~ re!To& ? 
F~mpre com 0 maio r cuidado e ti-l' O 81·. Flo.ro BartholonH•u t:onYeJ>
midez que allude ;. 6lua. propt·ia f(', 1' ca -se de qne •(> ma1~ lfaCll >fazer lP.JS 
~'!". 0 homem cujo lemma f!-: «de-! para o B1·asil do que para a JgTeja. 
\·emas ser sinceros llata J1ií.O ser- I 'l'oda •a cle.r·"'"'a cl<•. p.aürl' C'.ICI'J'!l 

rn 0 s incoherentes». quasi to.das as i( lhe ré ']Jennitlida e ate ]lll~o que lho 

1. 0 zes que se r e fere no clero, em !
1
recommenda o caTa<<: f'r como ho

~~ra l, ou n.os lli!"po.; , •<tU<' têm 'rsta-j ' n1en1 ca·naz d; amizntl c e cledicacão. 

elo em luta tcom u padre Ciccro .. f>~~ ~·.ec1a.clo ~h~ ~· Jl~rén~~ .f'r: ;em lJon~ 
em ·tom 111uito pouco m t•nus lcvi~-

1 
S"I.so. que r er , obrepnt se. , omo ca 

i110 ·que 0 do Sr. ]l.fu-r ae,;; c Earro~. J tholico, á consdcnda . de um bis
'C!'\ll relac;ão ás glolias do .loa:tC'iro. ip1o nas suas rel.ac:;êies C'O!'l 1.1111 

:. sHcerdotc, ou e. como tal, lhC' rcc·J
r..cfcrc- s C' 0 Sr. P_Ioro, por cxem- ~ nhc:cC' a. au-toTÍtlade, nem •p6dc dei-

·plo. ao sentimento Cte bem r ~ tar d<! b d . , .. 
. :-.. :1 r rlc o fazer, so p ena · <: mw~cl-

li.o,lu;; nós, crentc·s , ao ounnnos «a ~ 
. - d . 1 1 . l .. , plma. {lescnp<:a.o a ong·cm t '' 11s o• 1. . • , , 

íla ((l10tôbll» rcli.:iã.O», (' COllt:OL'·d~ J Jackson de FlgUelrcao I 
~m que ell.a, incontcslaYclmente, «c I=================::::: 
rica d(' pao;sag·<ms intcrc.csanles c se-, -
'l'!uctora~" .. . E~.qucccu-llH' diZ<'I' j 
QIH' c> mesmo acontece com o Bu· 1 
(]•h ismo, o l\.iaJhomdismo c at•5 com 1 
a hb-;toria ela. n1agut ne GT<1. A C]Uc.~:-

tão (o <lo OU\·ido quc cH·uta. l\1<1•'· 

u que não lhe Pt.::tiltt?l'e nu:H.:a, 

to- tl t PJll dcprinlC' II le e a:;;:;n.~s~ivo; 
f-ill 1f:-~lar dus hurneus tl~l Ig-reja ft tl f', 1 
110 Brn~il , na ~""- abs oluta llld.iori:~.,. 
Cl"!tân de H Cl"(trlb) L'lJill a~; 'nlCUiLla:-5 

tomadas 'l!Ulllrn o ]l..uirc c;(;~l'U. I 
B ""sim estilo, HquB ccno o Sr. I 

Ji' loro Bartholumeu. Jllll'l!U<' I'C ha 1 
cou6a !-o.Ohre QU"' 11 ã o haja dtl\ id<-t.. é I' 
QU~ ( 11<•111 a 11\0l'Al C00l!l1Ut1l ·'l . 110tl1. 

~'t·in('iJld!lllrntr-, ~.·a ,...u;::;i11arla. pf•lu .. 
11' o:n;u1 .... f' peiP~ ~~·~ .. nct•·":i padt·c.· ~ 

(..;.n nO!'!.f"a I;rF"jct ·'l , 'llC'rJllilll ' lll lj\l ~' I 

• 

.. ·~~ 
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Padre Cicaro e ll . Jl~laq;Jette" 
do dr. Flóro Bartholomeu 

l'l>1L·etantC1, em Jouz•c!:·c>, cidaclú 

perdida no 1:1'' ],] pt·ofun,lo d0 sertão, 
a iniciativa partic~,;lar, animada cer

tamente pé>lO. palavra do padre Cí
cero, un1 justo, um santo o um pa
tl·lota, a lllH.!lll, para\ bl'l' ::··~uto,. nent 

~·cqucr tl!nt faltu.do a~ ver.segui~õL•:J 

c provasõe~ "onhedda~ de todos o~ 
S'.'l'VUS ue DeUtl, Clll J ouzeiro a iui
l'iaiiva. partil't:lar mantem S:l cs<;o

lat! primaria:;! g vc1n o ,'1', Barro~, 

cunt a ~ua Clll[lalicl, a :;ua )lhilaucia 
c os ~cus 1·oncos de lJexigct dC" boi 
cheb de vento, c trata co1.: dc.-;pre

zu :lt(UC!ltl. terra e ac]uella gpnte ern 
pcs~imo u·tylo! E' uma pena o sr. 

:.\Ioraes o DalT03 nlo ter nascido no 
JoazC'lro. Se houvc~se aprendido a 
ler numa daquellas escolas, talvEz 
agora tivcsEe mais senso commum 
o escrevesse um pouco Jnelhor do 

Antonio Torres . 

..... 

; 

. '"'"-- .......... 
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• aOAZEIRO E O PADRE CICERO 
O tl1·. Floro Barlholomeu, em seu f rante, propensa a ultrapassar os seus 

dll!lcurso pronunciado 1.1a Cantara llimlte8 por ::;uggeslões cn1 crentliecll 
dos Députados c bt·ochura. publica- c supcrsliçõe.s, tomou grande vulto, 
da, historiou os acontecimentos do e3pantauuo vet·em-sc levas mov.,lli· 
JoaLeiro e ]:'auro Cicero, como nar- ças do pes;;oas no~ deslocamentos 
ra.ti\·a de úoutos a uistrair o acalen- 1 consta.nte8 da;; populações <los visi
tar crian<:ru:;. i nhos l!.:stados. attrahi-das pela len-

A lti;;toria devo sct· o altar da ver- l' da dos milagre:; do Padre Clcero o 
dade c nf.lu do fantasias na criação ; :::uas beatas; c nüo de N. S. das Do
das intrigas. t res como diz o orador político, equi-

Che;;a.ndo a J oazciro em 1908, em ~ )mrando o facto do Joazeiro ao uo 
excursão uo clinica sertaneja, l 4 an- ! .S. J!'rauci:;co de Cauind~ e ~enhor do 
nos depois da;; primeiralô luta::; ali,J Bomfim, na Bahia. 
a 4 de abril de 1384, o dr. l•'loru, , Os dclirios fanaticos sem limites, 
4ue se conrcs~a. ignorante <lu passa- apa.gando, de todo, o sen;;o con1mum, 
do em ~ua auseucia, affinna., cn- I dão loga1· a praticas absur<las C· rc
trctanto, a seus ouvintes o leitores, pugnantes. 
os ma.rtyrios de seu homenugeado; e , Assim foi que, um crucifixo maior, 
pcrse;;uiçii.o infrcnc de seus con- 1 e: ~:ido ou propo::;ilalrnente derrubado, 
demnavcis juizes. tendo fracturado braço ou perna, 

Os martyrios do Padre Cicero pe- i" foi pelas beatas recolhido com toda. 
los bispos na defesa das doutrinas ' devoção 1i. sacristia e no dia seguin
catholicas; e os martyrios dos bis- l"te exposto no corpo da Egreja á de
pos pelo Padre Cicero agindo contra t voção dos fieis, em caixa envidraça
alies fóra dos dictamcs da Egreja, p da. en 1·olvi<lo em pannos ensanguen
l;it·am em torn0 da fê Eucharistica, I ta dos, considerado sangue vertido 
deturpada por beata, penitente do ; das fracturas da. imagem. Com cs
padrc, em cuja boca transforma-se \ tas adorações impuras na Egreja o 
em sangue de Christo a particula ( Bispo interdictou-a. Sem templo pa.
consagrada. Assim diziam confessa- : ra. propagação de sua fé ca.tbolica 
'it.. " confe'>l!or. A..'l~evera o escrlptor 1-c de seus romeiros, procurou o pa
que nil.o fõra o PaJre Cicero o di:~• L clre cortgir o Diocesano a levantar o 
trlbuidor e divulgador dos milagres ,~ " interdicto ", não dei> .. an..:o que li'elt! 
de llfaria de Araujo, mas na exposi- romeiros e fieis. baptisassem seul! 
ç:iio do quadro vivo aos fieis, no I filhos e fizessem casamentos noutras 
corpo da Egreja, v!a.-sc a beata em parochias. . 
extase, reclinada em poltrona, tendo Esta coacç:ão desfez-se mandand(l 
na lingua, em amostra, uma par- lo Bispo sacerdotes com ordens es
tlcula avermelhada; e collocados aos !I peciaes ao Joazeiro para baptlsa.rem 
lados della o confessor demonstran- e casarem nas proprias casas, pre
do o milagre e o medico dr. Madei- paradas ao fim pt·oposto; e não en· 
ra attlrmando ser realmente sangue tro barricas e fardos, como assevera. 
o vermelho da partícula. , o dr. Floro. A' cata de toda astucl& 

Sciento disto o BU;po, · median~ k para. frustar as justas intenoõee do 
commissão de inquerito, prohibiu ao ~ seu Diocesano, procurou ello contl· 
coníes!lor communhões á. beata. , truir na collina do catolé, hoje de-

Limitou-se o Padre Cicero a con • t nominada Horto, distante 3 lon. do 
!esaal-a; e como oram crentes tum- ~Juazeiro. urn novo templo . 
uem no milagre 1-llonsenhor Anthero ImpedWas as obras, emprehendeu 
(lo Icó c Padre Francisco Montei- elle coustruir no cemiterio uma ca-

1 ro, passaram e~t~s a dar-lhe a com- pella; cujas obr<Ls egualmente em-
munhão. bargadas deram lo~ar a quu o dr. Flo-

llludidas assim a~ o1·dent do Bis- ro surgisse para executai-as, assu- 1 

po, foi o Padre Cicc1·o vrohibido de mindo ai:: re:;pon,;abil!dades contra as 
confl.'s;;ar c Lal>tisar, salvo em arti- ordens da autoridade diocesana, ta
!;"0 oc morte. :~:adas por el!e de palhaçadas, occa-

Dahi em diante, todas as crianças siüo que julgou opportuna. para sua. 
naocidas e ponitenlc3 precisos de presença c íuncções. 
uonfi.-sii.o, no Joazeiro, foram con- Sou dcs<;mvenho na. reLcldia por 
siderauos em artigo de morte c co- I eouta llo ~(·u homenageado foi com· 
mo taes confessado:; c baptisados. pleto, concluindo por fazer na ca-

Desacatadas, de novo, as ordens I pella entorramento do beatas contra. 
do Diocesano, mandou cllc com toda 1 as ordens diocesanas; lei~ pollciaes; 
w. prudencia ' bapti::;at as crianças co- ~ c as bo<ts regras da hygicne. A in
mo senão tivesse havido acto ante· tervenç;ão intrusa, inconveniente o 
rior vor arti,-o de morte; c ordcnan- moralmente criminosa de um civil 
do ao Padre sair do Joazeiru, levou diplomado e estranho na sua Dia
tudo ao conhecimento da ::;anta Sé.' cese fez o Bispo mudar de attitude 

Chamado a Roma e submettido a I na repressão dos desvios acintosos 
rigoroso inquerito perante a Commis- do seu subordinadÓ; e chamando-() 
são do Santo Orficio, humilhou-se ii. conferencia particular e reservada, 
elle c retratou -se; pelo que teve cn- é pos!!il'el que lhe tivesse Imposto 
trada no Vaticano, onde, recebido ca- interdlcto pessoal em caminho á ex
rinhosamente l)or Leilo XIII, obtc- communhão rnaiot·, se preciso fosse; 
ve as concessões pclliua.s. D. Joaquim que os bispos em suas Dioceses po
Vleiru. foi de tudo isto avisudo .e,J dem impôr. De volta ao Joazelro, 
n1uis. da obrigaçii.o · de retratação do atfirma o dr. F'loro em sua brochu-

·• Padre ao chegar no Joazeiro; o 1 ra, chegara o grande mal; e expe
egualmento doti dois outros Monse- ctorando sangue,o de ixara escapar a 
nhores : Anthero c F'ranci~co Mon- dolente phrase de que o Bbpo o ma
telro. Estes cumprit·am nromplament tar·a. 
te a sentença imposta pelo Santo (A concluir) •. 
Oíflcio; sendo em virtude .:listo a f Jéca Cearense. 
lenda da cegueira do Padre Mon- 1---= • • ·~ 
te!ro . , 

Padre Cícero. collocado entre as 
imposições do Bispo no cumprimen
to de ordenõ da Santa Sê c a perda 
õ.e santidade por seu !!ois c esmolas 
.1.1} muito cre:scldas de seUll romeiros, 
ptlefer1ii nilo ' ~é 'ntta.tar. Diz seu 
J.)IID8&'Yl'lsta que senào elle sacerdo
te exemplar, formador do boas al
mas c cheio de virtudes, já-mais pa
troclnã.ra n1llagres nem f!lnati,mo 
de seus fieis. 

De folhetos ' distt"ibui<los em pro
fusão no Joazciro, transcrCV!illõlOS 
at.Jul os •·rolk-lores" seguintes: 

De setembro deste auno 
Num domingo <lia tres 
Perante ntuitos rom{liros 
Meu padrinho ent.'io fez. 
]<'alar un1 menino quo, 
'l'inha de nascido um n1cz, 

Falou o menino então 
Em uma linguagem tão beiJA 
Quo a todos adnll.1·ou, 
J(or nunca ter ou~ido clla 
E só mesmo meu padrinht 
Sabia e fala v a nella. 

Devido as grandes "irtudc1 
Do Padre Cicero Romão 
Muito& lhe tem intriga. 
Por inveja c ambição 
!:lómcnte porque conhecem 
Que como clle não são. · 

Porém todo o que descre! 
Nas coisas do J"oazeiro 
•Não pôde ter o perdão 
Do Santo Deus verdadeirr 
Vae por mim lá dizer ist<> 
Que cu. de Deus sou men:;aguciro. 

Eu agora vou contar 
Com toda ~t exactidil.o 
Os milagres que tem feito 
O Paclre Cicero Rornão 
Na l\latrh do J oa:-;eiro 
Para no;;:;a sal va~,;üo. 

E assim por dianlc, atG as uilimas 
cstrophcs: 

~rodos já viram ll1ilagrcs 
Quero :;abet· se ainda. tem 
Um só chri::;Lão no Brasil 
Que diga quo aqui não vem. 
Viva o :::;antu Padre CicE:ro 

L..-.1. l.DJ.t.7..&iJ.:.O. LCJ:L --- 'I 

. ~~ .~~ 
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o vermeutV Uelo j.IQ...I. '-H"'""•<Ao• 
Sciento disto o Bbpo, mediante ~ para frustar as justas intenQõee do 

com missão de inquerito, prohibiu ao ~ seu. Diocesa11_9, procurou ello cono;
coníc.ssor communhões á beata. \ trun· na colltna do catolé, hoje de-

Limitou-se o Padre Cicero a con-1 nominada Horto, distante 3 km. do 
fesaal-a; e como oram crentes tum- Juazeiro, urn novo templo. 
)Jem no milagre !vLonsenhot· .o\nthero Impedicla.s as obras, emprehendeu 
(}o Ic6 o Padre Francisco :Montei- elle coustruit· no cemiterlo uma ca
,ro, passaram e~tes a dar-lhe a com- pella; cujas obrcl.s egualmente om
fnunhão. bargadas deram lo6ar a qu0 o dr. Flo-

Jlludidas assim a'> oedent do Bis- ro surgisse para executai-as, assu
po, foi o Padec Cicero , vrohibiiio do mindo as responsabiEdades contra as 
confl.'ssat· e baptisar, sulvo em urti- ordens da autoridade diocesana, ta
go (lo morte. ntdas por elle de palhaçadas, occa-

Da.hi mn dianle, todas as crianças sião que julgou opportuna para sua 
nascidas e penitentc3 precisos do presença o íunuções. 
uonfiwü.o, no Joazeiro, .(oram con- Seu dc::;empenho na rebeldia por 
s iderailos em artigo de morte c co- I couta uu st'u homenageado foi com
mo taes confessado,; o baptisados. pleto, concluindo por fazc1· na ca-

Desacatadas, de novo, as ordens I pella entcrrarnento de beatas contra 
do Diocesano, mandou ollc com toda 1 as ordens diocesanas; lei~ policiaes; 
a prudencia bapti~at as crian~~as co-~ c as bo<cs regras da hygicne. A in
mo senão tivesse havido acto ante- tervenç:ão intrusa, inconveniente o 
rior por arti'}O de morte; c ot·denan- 1 moralmente criminosa de urn civil 
do ao Padre sair do Joazeit·u, levou diplomado e estranho na sua Dia
tudo ao conhecimento da ::;anta Sê. ' cese fez o Bispo mudar de attitude 

Chamado a Roma e submettido a na re·pressão dos desvios acintosos 
rigoroso inquerito perante a Commis- do seu subordinado; e chamando-«J 
sl'to do Santo Officio, humilhou-se a conferencia particular e reservada, 
elle c retratou-se; ptolo que teve en- ê possi1·e1 que lhe tivesse imposto 
trada EO Vaticano, onde, rt!cebido ea- interd1cto pessoal em caminho á ex
rinhosamente po1· Leão XIII, ootc- communhão maior, se preciso fosse; 
vc as concessões lJCiiiila.s. D. Joaquim que os bispos em suas Dioceses po
Vieira foi de tudÇJ isto av!sad.o .e, I de1n impõr. De volta ao Joazelro, 
màis, da obrigação de retratação do atfiL·ma o dr. Floro em s ua brochu-
1-'adre ao chegar no Joazeiro; c 1 ra, chegara o gt:ande 1nal; e expe
eguallnentc dos dois outros 1\Ionse- ctoraTido sangue,• deixara escapa1· a 
nhores: Anthero c F'ranci~co :Mon- dolen te phrase de que o BiSilO o ma
teiro. Estes cumpriram promplamen" tat·a. 
te a sentença imposta pelo Santo (A concluir) .. 
Officio; sendo em vit·t u<le <listo a Jéca Cearense. 
lenda da cegueira do Padre Mon- • --====~=:!In!:!:<~=-====-~ 
teiro. I-

Padre Ciccro. collocado entre as 
imposições do Bispo no cumprimen
to de ordens da Santa Sê o a perda 
êe santidade por seu !leis o esmolas 
á muito crescida!: de seus romeiro:;, 

preferiu n~o se retratar. Diz seu 
panegyr!sta que sendo elie sacerdo
te exemplar, formador do boas al
mas c cheio de virtudes, jfl.mais pa
trodnâ.ra nJ!lagres 111:m fanati:smo 
de seus fieis. 

De folhetos ' distribuidos em pro
fusão no Joazciro, transcrCV<i!g;lOS 
aLiUi os •· .fo\k-lores" seguintes: 

De setembro deste auno 
Num domingo dia tres 
Perante muitos rom€iros 
Meu padrinho então fez. 
Falar um menino que, 
Tinha de nascido um mcz, 

Falou o menino então 
TIJm uma linguagem tão beiJA 
Que a todos aunlllrou, 
Por nunca ter ou~ido clla 
E só mesmo meu padrinhl 
·Sabia c fala v a nella. 

Devido as grandes virtude' 
Do Padt·c Cicero Homão 
Muitos lhe tem intri;;a. 
Por invej{1 e ambição 
l:;ómcnte porque conhecem 
Que como clle não são. ' 

Porém todo o que de.screl 
Nas coisas do Joaz!liro 
·Não póde ter o perdão 
Do Santo Deus verdadeit·r 
Vae por mim lá dizer ist<.> 
Que cu. de Deus sou rnen~aguciro. 

Eu agora vou contar 
Com toc1a a exactidilo 
Os milagres que tem feito 
O Padre Cícero Rornão 
Na Matrh do J oa:oeiro 
Para nos::;a ;;alvaçi:tO. 

Til assim por diante, até as ultimas 
cstrophcs: 

~rodos j á viram 111ilagrcs ..... 
Quero saber se ainda tem 
Um só chrislão no Brasil 
Quo Jiga que aqui 11ão vem. 
Viva u ::;anlo Padre Cicero 
B o J·oazeiro . Amcu. 

Al.lraçando o mnrlyrio nrL couscr
va<,;f,o de sua sanlidado e de bcnd 
tcrre!IOS, rccome•:ou o Padre Ckero, 
como cliz o dt·. l<,lot·o na pag. fiO de 
sua hrochuru. afa.nosanlento o seu 
t•·alJalho na. propaganda da "fé ca
thulka", consi~lindu a pwpa:;anda 
cnt 1Jralicas tlo desrespeito ao Bü;po 
c hotianas a Santa i;é e a .J:..eão XIH. 
B3tas praticas feitas na Egreja fo 
ram prohibidas, pas~ando o Padre 
u fazc l-as da junella c1e s ua. casa à 
seus fieis agglomerados na rua. 
Obrigado a ll~tO celebrAr mi:;sa uo 
J oazciro pRra cessarem as pratitóa.S 
inconvenientes, reunia clle aos do
mingos todo:; seus fieis c romeiros, 
c ao toque de mu::;iua, espocar de 
foguetes c ·alta. grilaria de vivas ao 
sanlu padrinho, CJilravarn no Crato, 
curn grande a1ariUu c e::;ca.ndalo, in
vadiudu a Egrcja. J,Jara c;olei.m.tção 
da ~ua ulissu. 

Contra semeihattto de:Jm;an~a ao 
P•'0CCúimenlo tta ~;ua. fi·eg·uezia re 
clanLOlt o vigario do l.crato, que. at
lc·ndiclo \>Ol' D. JO<L<[Uiru, t o1·e o :Pa
J.,·c l:iuero de vollat· tt:J :mas fum:çõe:; 
110 Jo~':ciro. 

n. JoaquittJ receia'a uma. :;udieão 
fauatica como "· de canu'dut> produ
O<indo grande derraman1ento de san
;;uo e saeriOcio de vidas; c assiut 
rcwLitrc ct sua.viter ja contornando 
lnaiorcs di[fkuldadê,; p::trfL evila1· 
tna.iorc:; cxulotiões. Pr•J\'ida a ,;êde 
episcopal do Crato pa.;suu ellc a 
D. \,luinlino a cruz do J oa~eit·o. A 
\'oll<c do Padre Ciccro :is :;uas fun
ct;óen 11u .fouzeiro, considerada fra
oueza. do :Bispo, deu azas 1nalorc:-; ás 
irrevereaeia:; fanutica.s do l'ht:fe 
'J'hamnaturgo c ele suas cohorte:; ele 
Lt;a.to~ o rotnciro.:). Os T.t1ilag-n.:·cl de 
Mal'ia ci.e Araujo er<>.lH lmilauo,; pot• 
todos o~ crueHLl.:os üu rosarios e rc
licariou oas beatas. A ct·onça mh;
tica. o religio,;a, do t~ertanejq iguo-

.. : .. 
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Notas e i nforma~ões de l10je -- Telllg1·ammas - As palavras 

"leatlet•" - l!m em•ioso teleg1·mmna do genet·al 
Tm·r.,s Homem -- Quem é o padro -.tJiee.fiO - Dm!lidade de 

sembléa Y - O telega·auuna do eor·onel ~lodoaldo 
Parece jú agora, pelos termos dos telegram- \giam até s:~ntas, meninas com visões na egr 

mas do Sr. Franco Rabello, que está decla-, do padre Cícero, ante a multid:io dos fieis . 
. rada a inten-enção na Ceará. o padre Cícero cada vez mais se impunha 
! As palavras do «ieader,) do P. R. C. hon- povo, ::om a sua Yida austera e simples, co 
tem na Camara não desmentem categorica-1 a sua caridade infatigavel, distribuindo es• 
mente esse desejô de violar mais uma vez a j molas, conselhos, etc. 
Cow;tituição da Rcp~lica. I -0 bispo do .Ceará, o Sr. D. Joaquim ]os 1 A intervenção já existe de facto. O Sr. co- Vieira, ..io nesse culto ao padre Cícero 
ronel Franco Rabello manda dizer para c:í fanatismo perigoso. E prohibio que o pa 
fi1Ue, em ordem do dia, o Sr. general Torres, Cícero celebrasse missa na egreja Jo Joazei 

1~ Holtlem f!sc arrogou attribuições de censor da! O padre Cicero obedeceu ; e, quasi dia 
~dmin_istração estadual_ cearense, _preltJnden~o I mente, anarchisa no_ Crato, segu_idu ·de t 
mterwr em occorrenc1as, negoctos e provi- a população do Joazetro, em pro.;Iss:io, e 
dencias meramente policiaes do Estado.» dizia a sua missa. . 

O Sr. Franco Rabello, não admittindo ess:t Í -Não sei se isso continua. O que sei é 
intervenção disfarçada, protestou contra ella, I a politica cearense vio no padrt: Cícero 
em officio dirigido ao general, classificando elemento m:tgnifico. O Partido do Sr. Acc'' 
essa interfer~ncia de «indebita e usurpadora ly reconheceu isso e deu offi..:ialmente ao 
da autonomia do Ceará.,) I dre s=icero· o que elle tinh:t já,-o mando 

Nesc:e sentido, em telegramma circular aos! bre toda a zona do C:triry. E na Fortaleo 
presidentes e go,•ernàdores de Estado, o Sr. I pouco antes da sah1.1ção Franco Rabel 
1-'ranco Rabello expoz claramente isso, que 1 dizia-se que Q padre Cícero estava :ís ord 
considera <tuma tentati,·a periclitaute c per·' d0 Sr. Accioly, esperando um chamados 
turbadora da ,-ida autonoma c pacifica de um J A esse chamado accudiria immediatame 
Estado. 11 I com 6 . ooo homens, que poderia reunir 

\'ê-se, por ahi, que não será facil, a que'tn o I sua zona dentro de dois dias. 
queira, inten·ir no Cear:i. O Sr. Franco Ra- j Como se ,.ê, o nosso curioso informa 
bello appella para a «solidariedade,) dc)S seus tem um:t gNtnde svmpathia pelo hom'!m 
collegas, presidentes e gcvernadores de Esta-

1 
Joazeiro. Um outró cearense, que assistio 

do, esper:tndo que estesapoiem a sua attitude.

1 

entreYista, disse-nos depois: 
em semelhante emergelcia em que - como -- O meu :tmigo deu lhe a <tlenda do pad 
Jiz textualmente- «Os seus adversarios co · Cicero.» :\ verdade é ontra ... 
gi~am _no conftag-rante _attent~do ::í federaç:1o TELEGRAMMA SENSACIONAL 
e mevitavel C<)nflagraçao do Estadn.)) I · 

Já começaram no interior os levantes... O Sr general -r:orres Homem, de que ~anto 
Duas ou tres localidades do interiorest:1o con-! se tem falado ultimamente neste complicado 
ftagradas. Um capitão Polydoro tem ordens I t~C:lSOi) do c_~ar:í, pelos seus teleg-rammas_ e 

nergicas do Sr. ministro da Guerra de deixar! pelas suas J:l agora famos:~s uorde!1s do d1a» 
ortaleza immediatamente e... fica. Fica 1- acaba de endereçar ao Sr. fr,~nco Ra

principalmente para mo~trar ao paiz esse: helio mais um tel~gramma verdade1rament 
grande exemplo de disciplina... ! sensac1onal e ~Jl!~s1. .. engraçado, pelos s 

1
1 conceitos e op1n1oes. 

, . '· • 1 Por um es_i"c,rço de reportag-em consegui 
O :tppellodo Sr. Fr.1nco l,.tbello aos seus co!- mos d:1r na 111 teara esst:: tambem famoso d 

legas, presidentes egnvernadores,cotilCÇ:l :ter.· CUll'ento ,... 
contra r apo_io. jú hoje nos chega, de torna ,·ia- I .«L~ EU FI;, 7 . -Senti grande satisfa~lo sabe 
gem ,o s7g-u1 n te telegram n~a que o go\·ern~d-<?r ~que continuam garantidos pelo vnS$0 govern 
da Alag_oas passou ::w pres1dente do C7ara: I hQnesto os diréltos dos adversarios.eoconfiaqo 

Macetó, 7 de dezembro de 19';).-.Cor~uel; na duraç:io Jo estado qe coisas, 'lUe deixei ahi. 
F,-anco Rabell_o, govern:tdor do Ce~ra- F.:lr-1· não tenho achado necessar!o voltar ao Ceará 
lez:~--A de_l~sa das noss:~s c~nqu1stas e pr_e- cotno entende. 0 governo federal, impressi~

ogatAta-5 poltt1_cas c constttuc~<:macs, questao j naJo con1 0 barulho qu.:! fazem .no Congresso 
o_mq~un:t dos Esta~os qu~ se l1bert_aram das i e na imprensa \"Ossos adversarios. Como fi~O 

o~1ga~e'tu:ts 1 n;'lo pode _cletx:ir de_ nos 1 n lt:re~ar i c~sso de r~ e ti r: - toda essa questão acaba ri :~r 
\"Iva~e.nte. ) ' ?ssa att1tu~e: po1s: oppondo-selem \·osso proveito, si "quizesseisgovernarma

reslstmdo a 111terfercnc1a 1ndeb1ta e usurpa- neira Dantas, como eu faria.-Saudações.» 
ora dos falsos amigos do marechal, contra a I . . . 
utonomia dessecfst_ado, só. póde ~erecer ·Os _ad\·ersanos pol1ttcos do ·gov:.rnador 
pplausos dos republicanos s1nc~ro3. N.1o des- 1 Francisco Rabel_lo,lnsufiadoresdo monmento 
nimP.is. Confiae na justiça da nossa causa e j da zona dr~ c;:.:~r1ry:. afim. de ~ostrar forç~ aos 
0 marechal que, independentemente das seus correl1g1onanos do mter.LOr, conseglllr~m 

nveniencias partidari:ts, j:ímais concord:lr:í li do Governo Federal_ não soa permane_nc1a, 
:~dar ap0io :Jquellcs Cjtle em momento tiio, em F_ortalez:t, do capttão Polydo~o Rodn 

\fficil para o paiz procuram conflagrai-o. Te-: Coe~11o, como_ tambem a r~me,sa . de _ , 
legrapharei ao marechal. Saudações.- Cio- força do exerc1to para Jgn_atu (ponto .te_r_mtna 
doaldo da Fonseca;;,. da estrada de ferro), prox1modc Joazeiro. ,. 

AS PALMAS DO «LEADER,) ,. . ~-
• ( .) . 'v 1m os hoJe em mao de representantes cea-

0 Sr. l•onseca Hermes, da tnbuna. da _Ca- renses 0 se•Yuinte despacho telegraphicu: 
mara, deu bontem algumas '!Cx~llcaç<?es;)! nCRATO. ~o.~P.adre Cícero ac:llu hoje de 
sobre esse c_h~mado "caso" do C~ara. ~- l:x.,! prender o destacamento de ~oazeiro con?
com a habd1dade que todos Lle_ reconhe- 1 posto de 10 praças, tomar mun1ções e coagir 
cem, affirmo~L que (~O. Sr. _pres!dente da' os amigos U<l sitttação. Coronel José André, 
Republtca ~~:o u;tcrvtra~ sen:10. ~~c _acco_rd~: João Bezerra e Cincinato, tp~e esc:_aparam t~i
~om o art1,..,o ú lia Lo!1StltuH;:.lO.,, Con bg-ros:Jmente s:1nha pen·ers1dadc p'lfare,esta 
tessCJu, entretanto,_ que o Sr. g~neral Tor~es I fo\·ag-idos nesta cidade. Rein~t grande '\uod
Htlm.:~,, «~o~ l?e_d1do d-~ _presidente ,d:-t l.'e_- men'to patriotico favor Franco Rabello. Ca· 
ptl~lt~..,~".')t: ~llnglo ~-o p1t:S~dentc d~ Cea~~-'>! pitão Ladisláo, commandante força e!>tadul\1, 

::;c _dmn1o · · · · P.u,1 que· · · · A_!fi•mou ·111~- estú prompto arruardando ordens govl~r· 
Ja o dlustré leader qu_e ha no tostado «do~s nador.» · 0 

grupos,), o dos govermstas e o dos perseg:m- . __ 
dos,. ~ara os quaes é pcrmane?_tc o estado O deputado Moreira ~a Rocha, l?or nós j,J. 
de sttlo .. ~a_turalme!lte o Sr. I erres Ho- terrogado, sobre a noticia de ter s1do convo-
men~ .se dmgw p:tra acabar c~mt este estad~ J cada para se ~eunir no Joaze_iro a As~~mbléa 
de sitio, ou este estado de cot<;as... I do Estado, d1sse-nos que <t1sso é mais uma 

O Sr. MauriciC? de ~-acerJa,_ em aparte, farça ridicula c ignobil, por isso _que_ no Cea-
achou que, ~para Impedir coacçoes de ltb~_r-1

1 
rá não ha duplic. ata de pod_er le~1slauyo. 

dade num Estado, os mspectores da reg1ao A Assen'bléa estadual JÚ deu dots orça· 
não têm lá muita competencia))- a? que mentos ao governo, tendo funccionado até 
o «leader,, respondeu que (textual) «a tnter- hoje sem nenhum protesto por parte d 
v_c:nção do general Torre~ Homem é pa- advers,1rios do governo. . 
c1fica)). S. Ex . confess:t_ ass1m, n~obrem~~te, Em Julho e Agosto esteve reumd~ em ses- 1 ..... ~-
que ha de fact0 uma mtervençao. _Pac1hc~, são ordinaria, tendo-se correspond1do · c 
ma~ h a. Jsc;o de cert? modo contr:tna as pn- todos os poderes federaes, legisla ti vos e e 
me1ras pala nas do 1llustre leader, quando I cutivos estaduaes. 
disse que o Sr. presidente da Republica só . b gqvcrno federal poz em disponibilid 
illlcn•ird com o art. 6·. Não sabiamoc; q~e 1 quatro officiaes do Exercito eleitos afim 
esse.._decantado art. 6· tambem se chnmava.. \,tomarem p:trte nos seus trabalho. 
<(pactficm). · Assim foi que o capitão Penha não 

S. Ex. disse ainda, defendendo a ac~ão do ser chamado quando no Rio Grande do N 
general Torres Homem, _que •c<:>m c_alt;1a e 1 em propaganda eleitor:tl.)> 
no desempenho de uma missão deltcadiSSim:J, --~- ,_ 
eTie se dlrigio a prudentemente» ·Jo coronel 
Franco Rabello-acons.~lhando-a a que tomas-
se provideuciaS./) P:uece que a Constitui.ção 

R..o~.nub_Li.a.<~~e.<:.LLU . ..c.e.u~d.e_c.b.ss.iJic..'LJ:.....D.D.-.S.e.Ll. 

. 
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~~·vrra·ve: I-co nftagraçao"a<JEStaUn.» ,. . 
Já começaram no interior os levantes... O Sr general -r:ones Homem, de que ~anto 

Duas ou tres Jocalitlades do interior t:st:io con-! se tem falado u_ltimamente neste complicado 
flagradas. Um caritiio Polydoro tem ordens i '~CaSOi> do c_~ara, pelos s:us tele~r~mmas_ e 

nergicas do Sr. ministro da Guerra de deixar. pelas suas Fl agora famos:1s uorde!1s do dia» 
ortaleza immediatamente c... fica. Fica 1- acaba de endereçar ao Sr. Fr~nco Ra

principalmente para mo~trar ao paiz esse: bello ~nais um telt;gramma verdadeiramente. 
grande C1Ccmplo de disciplina . .. ! sensac_•onal e ~ll~:s• ... engraçado, pelos s 

1
1 conceitos e opmwes. . 

. , .-- '· • 1 Por um es_[ürço de reportagem consc::gm: 
O appel~odo Sr. Fr.1nco ),,Jbello aos seus col- mos J:1r na Integra esse tambem Fàmoso d 

ltgas,pres1dentes e governadores,começ:t ~e r.· cumento. 
contra r apo_io. Já hoje nos cheg:~, de torn:1 \' ia-j !d~E, ; IFE, 7 . -Senti grande satisfaç.:.io sabe 

em,o s7gmn te te lt:gra m n~:1 que o go,·ern~d-? r! que conti 11 ua m garan titios pelo vos~ govern 
da Alag.oas passou ao presidente do Ceara : I hqnesto os diréltosdosadversarios..e-confi3qo 
Mac~ó. 7 de dezembro de I9I ~)·-.Corouel; na duraç:io Jo estado qe coisas, 'lue deixei ahi, 

F,-anco Rabell0, governador do Ceara- F..)r-
1
· não tenho achado 'necess:trio voltar ao Cearo 

lez:~--A de_f:sa das noss:~s c~nquistas e pre- corno ent_ende, 0 g.overno federal, impressi~-
Qgat!~ polit•.cas c constituci<;>nacs, questão I nnJo com o barulho <]li.! fazem .no Çongresso 
o_m~J.Pl_l dos Esta~os qu~ _se 1Ibert:1ram das 1 e na imprensa \'Ossos adversarios. Como -n~o 
~•ga~~bJas 1 n!lo pode _dt:Lxar de_ nos 111 tt:reS!lar; c~sso de r_areti r: -toda essa questão acaba na. 

\'tva~e.nte. Y?ssa attitu?e: po•s: oppontlo-se ,. em vosso pro,·eito, si .quizesseis governar ma
resistindo a wterferenc1a wdeb1ta e usurpa- neira Dantas, como eu faria.-Saudaçõt:s.» 

ora dos falsos amigos do marechal, contra ai . . . 
utonomia desse Estado, só póde merecer ·Os a<.h·ers:tnos politicos do ·gove_rnador 
pplausos dos re~dblicanos sincero.;. N;io des· 1 Francisco Ra?el.to. insufladoresdo movimento 
nim~is. Confiae na justiça da nossa causa c j da zona J .. ~ C:'.Hir,y. afim. de ~ostrar forç~ aos 
o marechal que, independentemente das seus corrdigiOnanos do mtenor, consegmr~m 

nYeniencins partidari:~s, j:ímais concordad 11 do C,overno Ft:deral. !lão só a.permane_ncia, 
1- dar ap0io :Jquelles que em momento tiio, em F_ortalez:t, do cap1tao Polydo~o Rodn 
fficil para o paiz procuram conflagra l-o. Te-: Coel-110, como. tambem a r~me,sa . de 

Jegraphnrei ao marechal. Saudaçõt:s.- Cio- força do exercito para Jgu_atu (ponto .te!._ml 
doaldo da Fonseca;;,. da estrada de ferro), prox1mo de Joazetro. 

AS PALMAS DO «LEADER,> •. . _-
• • .í - . v •mos hoJe em mao de representantes cea-

0 Sr. l·onseca Hermes, da tnbun:t. da _Ca- renses 0 se•Yuinte despacho telegraphicu: 
mara, deu bon tem algumas '!ex~hcaç<?es;> 1 .-.:CRATO. ~o. TP~tdre Cícero acaba hoje de 
sobre esse c_h?mado •cnso» do Ce:1ra. S. l:x . , 1 prender 0 destacamento de Joazeiro com
com a habdH.latl e que todos lhe_ reco nhe- j posto de 10 praças, tomar n1unições e coagir 
cem, a~firmo~I qut: (~o, Sr. _pres!dente da ' os amigos u;l situação. Coronel José André, 
Rcpublica ~zao tJ~!crvzn~ sen:w. ~~c .acc o_rdo l Joiio Bezerra e Cincinato, tp~e es':_ap:tram mi
~<)m o artigo 6 da Co~stitLuç.w .,> Con- l:tgrosamente sanha pen·ers1dade p1t'être,estã· 
tessC>u, entret:~nto,_ que o Sr. g~neral Tor;es I fo'ragidos nesta cidade. Rein ;l grande ·i :novi-

, Htlll~em, «por J?<!.dtdo do _presidente ,d:l 1_\.e- men'to p3triotico favor Franco Rabello. Ca· 
PLI~IIc~,~·)L: ~llflgiO ao pres;dt:nte d~ Cea~~-'>. pitão Ladisláo, comm:~ndante força e:.tadua.\, 
~e .d•nn•o .... P.tr.t que .. . . A !fi' 1110 11 .11~- está prompto arruardando ordens govt~ r· 

da o dlustre lead e r qu_e ha no tstado «Jo~s nador.» · 0 

grupos,>, o dos governtst:Js e o dos perseg.u•· __ 
dos,. ~ara os quaes é permane~te o est:1do I 0 deputado ~I orei r~ <;in Rocha, J?Or nós i.l-

' de sitiO . Naturalme11te o Sr. ferres Ho- terrogado, sobre a notiCia de ter sido convo
mem se dirigio para acabar com este est3do l cad 3 para se reunir no Joazeiro a As~embléa 
de sitio, ou este estado de coisas... · I do Estado, disse-nos que «isso é mais uma 

O Sr. MauriciC? de ~"a cerJa~ em ap:~rte, farça ridícula e_ ignobil, por isso _que. no Cea
nchou que, «para Impedir co~cçoes de liber-•

1 

rá não ha duplic. 3ta de poder legislativo. 
dadc num Estado, os inspectores da regi :io A Assen,bléa estadual já deu dois orça
não têm lá muita competencia»- a? que mentos ao g-overno, tendo funccionado até 
o «leader;> respondeu que (textual ) «a lllter- hoje sem nenhum protesto por parte dos 
v~nção do general Torre~ Homem é pa - ad vers.1r ios do governo. 
cific.a». S. Ex . confessa. assim, I~obrem~nte, Em Julho e Agosto esteve reunid~ em ses-
que ha de fact0 uma 1ntervençao. Pacifica, são ordinaria, tendo-se correspond1do co 
mas ha. Isso de certo modo contraria as pri- todos os poderes federaes, legislativos e e 
meiras palavras do illustre leader, quando I cu ti vos estaduaes. 
disse que o Sr. presidente da Republica •só . O gqvcrno federal poz em disponibilid 
Ílllert•irá com o art. 6·. N:io sabiamoo; q~e 1 quatro officiaes do Exercito eleitos afim 
ess~decantado art. 6· tambem se ch11mava. . t,tomarem parte nos seus trabalho. 
<(pacifico» . · Assim foi que o capitão Penha não 

S. Ex. disse ainda, defendendo a ac ~ão do ser chamado qua'ndo no Rio Grande do N 
general Torres Homem, .que •c<?m c_a\~1:1 ejem propaganda eleitoral.» 
no desempenho de uma missão dehcadiSSinu. l-
'eTie· se dlrigio «prudentemente» ào coronc], 
Franco Rabello-aconsdhando-a a que tom:1s 
se provide11cias.» Pareci;) que a Constitui.çã 
da Republica esqueceu de classificar no set 
art. 6• este caso partic.ul:!r dos «conselhos 
dos insp~ctores de região aos gove rnadore 
que rejeitaram os nccordos com o ce nt<·?· . 
S. Ex .. entretanto, empregando aquelle !Ind 
a·d ,·erbio-«pruden temen te»-e.>q ueccu -se , 
transcreYeuum tópico do telegramma..,do g 
neral ao Sr, presidente da Republica, que d•· 

Ir textualmente assim: «Fiz sentir em ~arta 
' inconveniencia do emprego de forças Irreg 
lares pelas autoridades locaes. 

Fi{ seutir .. . Isso de andar fa{cnda s<mt 
niío se coaduna muito com o adverbio «pr 
dentementeb. Parece que mais prudentes 
ria não fazer sentir coisa nenhuma ... 

As proprias palavras do Sr. For1seca He 
mes derain claramente a entender que S E 

ra hontem o bom advogado de uma cau. 
111:1. 
Quem é o padre Cicero e conto se fez 

Joazeiro - Uma entrevista intere 
santc 
Gm cearense conhecedor de sua terra.-\~ 

nos as seguintes curioeas informações: 
-O iJa"dre Cicero Romão Baptista, ex-vic 

presidente do Ceará, é o maior pre 
tigio que. já se consoliuou nos ~ertõ 
do Brazil. Nem Antonio Conselheiro . 
lhe pôde comparar, porque o padre Cice 
é muito intelligente, mais ou menos illustra 
e é um sincer~na sua missão de sacerdo 
catholico; não -é um explorador. 
-0 padre Cicero começou a ganhar 1101 

no Crato, onde se impoz pela sua vida auste 
de p~::nitente e pelo seu espirito caritatiYo. 

No Crato e nos arredores o povo inici 
um verdadeiro culto por esse homem sin 
ples, com a veneração que se dispensa a 
sa ntos . Foi nhi que o padre Cícero, installa 

o-se no Joazeiro, construio co:n os seus fie 
ssa- Villa visinha do Crato, erguendo e 
oyco tempo as paredes da Egreja e os edi 
'os publicas. 

Q Joazlj_l'(> tornou-se um ponto de per 
ira&eão reli~iosa de toda a zona do Carir 

e.rtão nor~sta •. P::. nta·s~ q~e 
ruc~-~rejn e s eptfi~•~· 
pãiré~-"~ 

Tanto 

·~. 

T 

~ .. ~ "\-"'-



9 CARTA DO JUAZEIRO 
ro uma longa carta rebocando um exemplar como o agastamento d'estas, causado pela sur-

Acabo de receber de um amigo no Joaz~ perderam o venem): .o desapontamento d'aquelle, 

um jornaleco que n'aquella villa se publica i presa da obra que: '!-.fazer justiça, como é de es
os auspícios e as bençãos do reverendo· pad . perar, o seu aucto,r, ~e ~ ~erto, . lhes não agradará, 
Cic~ro. Abrindo o tal jornaleco, a Gazeta do }o~ já se vae adensando ep1 bor~pe~ de tinta pr~ta 
azetro n.o 34 de 23 do mez pr. findo, deparou- pela Gazeta, ou ante~, pela Bôzeta .do joazetro. 
se-me logo na primeira pagina a segun~a local sop O empreitei no d'~ss~ . o,br.a q!J~. começou com 
esta epigraph~- Ainda oJoazeiro efo!-o Bezerr,,..,. caustico de mentir(:ls e Çaltimnias, e con~pof!lada 
Li-a ~e uma ponta a outra e, pelo machucado ou de louvores proprios, já 9 advinhaste q_ue,n é. 
mastigado dos mesmos argumentos, pelo desarti• E' .esse Floro BestoiQmf:!~ da Ç9sta"C n ,, 
culado e doudejaiJlento das palavras, pela desor· E' esse canalha qú~ r s,e sr,i<~)U .~P,}lflO 1f!Ole-
dem e confusão dos períodos, pela falta absoluta que sem pae a descompor .os)ranse~otes pelas 
de nexo logico, pelos conceitos dignos de um Eu-: ruas da capital da Bahia, quando 11ão se! él.~hava 
genio Pataco; pelas expressões anti-grammaticaes ao serviço das meretrizes m~j~ .. re~sJ procuç~ndp 
e· barbaras como por exemplo- retrogradar-m.os, freguezes para ellas. . 1 r,-1 •• · ~ •• . . 

·- fallar-m.os, - se fallando, --torna-se desnecessa.· E' esse banda lho que, mais.. t,a,x;de~~HO!ll .C? es.
rio qualquer descertação a respeito,- as conveni- crivão interinamente, e por muita .pr9~ec~, n'a
encias manda que se cale alguns pormenores, etc. . quella capital, deixava-se vender .· ppr., gualquer 
etc., facilmente reconheceria eu, sem que m'o meia pataca, em causas, cujas coh~fl~ypcjas de
dissesse aquellf amigo, ser caustico e pomada d'esse . trimentosas ainda hoje pesam ~obl.'e .. orphãos e 
'piôlho !azaro criado nas virilhas do padre CicerÓ viuvas. ~ . , ; . . .. 
e da beata Joanna Tertulina de Jesus, Mocinha, E' esse safardana que, como mau estudan.· 
por alcunha. Onde quer que esse bicho da era~ te que fôra, e tanto assim que nãq . f.éz jus á 
pula bote a ellipse de seu focinho de fóra, eq uma só distincção, nem no lyceu. nerp :~a.. Aca
o conheço, que lhe não aproveitaram absoluta· ·r demia de Medicina de sua terra, garatuj~va) ,ver
mente as mais comezinhas noções, que, de port rinas para o Persevêjo, ·revisteca de tres ou Glf~~ 
tuguez, procurara ahi o meu mano metter-11 :tro moleques como elle, tentando d'est'arte abc
na cachola. Quem tôrto nasce, quem tôrto é, be t canhar as reputações mais bem firmadas ~ .~ 
diz um rifão, tarde ou nunca se endireita: honra mais bem amparada de seus patrícios. , 
cer.t?. Qua~to ás_ '· bf1:bosciras ~ cali!_mnio s q '·~::~.patife q~ ~..aa~ ... ~ev.ac;6~~ 

-••,~-~~-~~uu"tfe ~o ê'Cape . . . r 1mmta protecçao que cavou p<;>r me1~ 
ao padre C~ro para, depois de sua partida pa. . ~ ~ -· amasias dos grandes de sua terra, chegou 
Rio de Janeiro, ! onde, ao que se diz, fôra fecebet á alcançar o diploma ou carta de medico até 
instrucções para um levante que começará pelo hoje sem clientela, e casando-se com uma mulata, 
Joazeiro, dar publicidade n'aquella rabugenta Ga- abandonou-a depois com um filhinho, apaixonad.o 
zeta; quanto á essas ': baboseiras » , não attip- ela primeira mulher de um cavalleiro de industnr: 
gem, de certo, ellas, nem a fímbria da batina de :que se diz francez da nobreza parisiense e se intJ
meu irmão, o padre Peixoto, e não n'a attingin- ula çle conde. 
do sequer, pela mesma razão que a lama do 1 E' esse perverso que, para melhormente am-
charco · não attinge ao ouro das alvoradas, conten- arar as suas safadezas com a onulher do tal 
to-me apenas cnm dar publicidade a carta que, 'ronde, acarnaradou-se logo d'este, offereceu-lhe 
d'aquella villa, me enviara um de meus amigos, a p s seus serviços de medico que não passa de 
quem desde já, por assim proceder, peço-lhe ~um charlatão, e de advogado que é de roça, e 

, queira desculpar-me. 'hcceitos que foram, teve de acompanhai-o até. a 
Eis a carta: .tidade dos Lenções (Bahia) 0nde, pouco depois. 

~ssassinara traiçoeiramente a um pobre homem 
" Caro Peixotinho, indefeso por questões de uns terrenos de minas 
Muito saudar. - de carbonio, evadindo-se em seguida com o 
A chegada, pela qual já te felicitei, a chegada fnesmo conde para os sertões de Pernambuco. 

de teu digno mano, o padre Peixoto, n'essa ca- E' esse desgraçado qne, segundo o que 
pita!, encheu de alegria • arraiaes do padre Ci- romeiros disseram aqui, ao passar por uma fa
cero. ~nda lá para as bandas de Vi \la· Bella (P~mam-

Oallinhas gordas e perús cevados, havia-os 5'üco) furtara um cavallo de sella que vendera a 
já de ha muito preparado o padre velho com a tim cavallariano que encontrara nas immedia
sua sanctissima gente, pensando que o padre ções de Baixa-Verde (Pernambuco), por pouco 
Peixoto, esquecido já ·do que ãqui lhe fizera, to- mais ou nada. 
caria por esta terra, trazendo-lhe do Norte mutuns, E' esse covarde que, alardeando aqui valen
alenquós, jacamins, etc., si não até dinheiro tambem. tia e altivez, correu de Baixa-Verde com medo 

A noticia, porém, meu caro, a noticia que de apanhar no meio da rua como foi ameaçado, 
deram aqui o Santanna e o Arthur Ramos, - de devido a fuchicos e 'á infamias que, em. tão pouco 
que teu digno irmão se achava publicando ahi em tempo que lá esteve, por lá an<;iou praticando, e 
Fortaleza uma obra sobre o Joazeiro, · apagou de veio parar n'esta terra, assombrado, · refugiando-
repente toda a alegria. se· nos fundos da casa do padre Cícero. 

O padre Cícero só ·falta morrer de desa- ' E' esse miseravel que, sabendo que o padre 
pontamento, em quanto que as suas beatas an·l Cicero tinha uma pequena parte nas taes minas 
dam assanhadas como cascaveis de vareda que do Coxá, começou logo, no sentido de explorai· 

~ --~~· 

~ 



o, fazer-lhe ver a necessidade de tratar, quanto . t erra aconselhava ao padre Peixoto a atacar o 
antes, de sua demarcação; e. como, ao mesmo · Crato, dando-lhe a respeito os planos mais in
padre, Õ nosso mestre José Marrocos, por sua 1 ernaes, e por cartas que lhe enviava de Missão
vez, fazia ver o contrario, deu cabo d'este por . . elha, cartas estas que me mostrava aqui, e as 
envenenamento, como ainda é corrente, afim de :conserva ainda o mesmo padre Peixoto, para, 
chegar aos aeus fins. ~om outros documentos importantes qui vi em 

E' esse bandido que, depois de dar cabo de 1 eu poder, um dia que não tardará, mostrar a esse 
nosso referido mestre, entrando sem mais emba- '; ator de infamias e perversidades com quantos 
raça em explorar o padre velho, como ainda hoje, aas se faz ama cangalha ... 
tractou primeiro de percorrer todos os cartorios . ; E' esse infame e degenerado que, obedecen
do Cariry a começar pelo do Crato que o escri- do e applicando a tudo a maxima da meretriz 
vão Henoch Sisnando Baptista lhe confiara, e de 'ao filho- chama-o antes que elle te lance em 
que elle abusara, inutilisando com o dedo mo- rosto a tua origem, diz, com todo aquelle semver
lhado em cuspo passagens de documentos im- ,;·gonhismo que lhe é peculiar, que teu irmão, o pa
portantes que mais tarde lhe trariam, de certo, 'o re Peixoto---inventou ama carta falsa do Coronel 
embaraços .. . para depois tractar da demarcação 

1
Nelson do Lameiro a qual impunha ao mesmo 

como tractou, á força de armas, como todos nós 'para acceitar o logar que o Coronel José Andre 
o sabemos, como o sabe todo o Cariry. ·abandonara ... qnando eu, o Coronel Raymundo, 

E' esse assassino que, porque os Leites, da Siébra, Jorge Siébra e varias outras pessôas quali
Aurora, se viram prejudicados com a tal demar- ficadas lemos aqui a carta e reconhecemos a firma 
cação e ameaçaram de arranc:tr os marcos, teu- do Coronel Nelson do Lameiro; quando o mesmo 
niu cangaceiros de acordo com o padre Cícero, Coronel Nelson, e teu digno tio, ahi está para 
e mandou matar aquelles cavalleiros que escapa- desmentir a esse cachôrro. 
ram da morte milagrosamente, ordenando (aos : I E' esse despudorado e desalmado que, n'um 
cangaceiros) que, depois da carneficina feita, sa- ~xÍemo de chaleirismo que enoja, arroja-se com 
queassem aquella villa, o que fizeram, como se f~tl- miseria que brada aos ceus: que a integri
vê do que dep8seram depois aqui no consisto- ade e honra do padre Cícero esíàva sendo, n'a
rio da capella de N. Senhora das Dôres, e pe- uelles tempos do barulho da villa, vilipendiada 
rante teu digno irmão, como sabes, varias d'a- ; - somente por causa do sr. padre Peixoto, quando 
quelles mesmos cangaceiros que tomaram parte: a muitos annos, e muito antes do padre Pei
n'aquella devastação e aqui andaram· vendendo( oto vir para aqui, já essa integridade e honra, 
peças de madapolão até de dois mil réis, alem d~ i a possuía o padre Cícero, tinha desappare
outras mercadorias roubadas. \ . ' · · --~f 1do deante de seus mais indignos processos de 

E' esse sem vergonha que; quando não . s • . ntage e falcatruas; processos estes de que aqui 
!--~-\. metta mais, de calça e camisa, as mangas arr · . 1 inguem mais ignora. 

11,~a~as, ! ~yromiscuismo com as cosjnhei ~J/ esse . mentiroso e ~ela~ad. o, finah:nente, 
pefaCõsmfftr11o -pãc1~Cee , . . ~ . . ~ eyna~Qa. ,Ma.Q~H.~é. 

r--:-r---l prepararem essa ou aquella iguaria á bahiana, .• · melho, re.goagaeja que o padre Peixo-
fim de regalar o seu appetite e estimular ·a stf ~~ ro01pendo com elle, ameaçou de mandat-o 
concupiscencia de devasso alem da marca; qnan- matar si voltasse de Missão- Velha, quando o que ~------......... 
do não se metta mais assim pela casinha, mette- se passou, e eu sei, como tu sabes, entre o teu 
se em seu camisão de dormir, sem ceroulas nem irmão e o padre Cicero a resp~ito da pretenção 
camisa por baixo, deixando que as moças da cas d'esse assassino á chefia que tanto ambicionava, 
do mesmo padre Cícero lhe vejam atravez de sau

1 
e porque tanto se empenhara, lançando mão de 

transparencia as formas asquerosas, e tocando vi-' todbs os meios de que um infame, como elle, 
olão, cantando com voz de taboca rachada par4 póde lançar mão, para chegar aos seus fins, foi 
ellas ouvirem quantas chutas apprendera em chinJ outra causa, e ter-se-ia realisado, com certeza, e 
frins pelos bairros da capital da Bahia. ás claras, si o bicho fosse n'aquêlle tempo real-

E' esse devasso que, não satisfeito de te , mente o chefe d'este município. 
já pervertido aqui e em Missão-Velha tantas mol E, agora, um homem, si posso dar este nome . 
cinhas, algumas de meu e teu conhecimento! a esse monstro, um homem assim, como o sa
camo a Donata, a Magdalena, a Nazarena, e ulti1 hemos todos, e como saqe o publico, não esse 
mamente a negra Sinhá, na rua de São Francisi publico a que elle sempre se dirige, composto 
co, perverteu, dentro da propria- casa do padr~ de padre Cícero, de beatos e Antonio Luiz, mas 
Cícero, até a beata Mocinha de que haja aindt o publico, em geral, aqui, no Crato, em todo o 
tanto se falia e tanto se commenta. Cariry; um homem assim como esse, que effeito 

E' esse calumniador safado que cham~ conseguirá de suas baboseiras de pomada e caas
agora, de torpe aquella linguagem de teu irmã~ tico, isto é, de elogios feitos a si mesmo, e de 
que ellc tanto applaudia aqui n' aquelles tempo mentiras e calumnias assacadas á teu irmão, como 
linguagem torpe, diz elle, quando a linguage o fez n'essa ultima baboseira que se rotula Ainda 
verdadeiramente torpe, indecorosa, é, no concet o Joaseiro e João Bezerra, a qual, como outras 
to do grande mestre Guerra Junqueiro, aquelr- mais, mandou que se publicasse depois de sua 
em que, como sempre na d'esse profissional d partida para o Rio de janeiro, e sahiu agora na 
bôrra, ha embustes e venenos, mentiras e c - Bôzeta de 23 d'este mez que te envio juncta
lumnias. . . mente com esta? que effeito poderá elle conse-

E' esse relapso miseravel que escr:evinha 1e guir de todas essas baboseiras( » 
m~~da que o ~adr~ Cícero publiqu~ depo!s ~a . .................. : ........ . 
Bo?eta sua e d elle-que o padre Peixoto e uln . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
reyolacionario, quando o é e continúa . sel-o, '.e 
da .mais baixa esphera, esse bandorrilha que, lta I joazeiro, 24 de Agosto de 1913. 
mais ou menos cinco annos, tem procurado co~- · 
flagrar o Cariry, e que na questão de villa d'esta.l F. Peixoto, 

.......... ~"" 



CQ
 

~
 

~
 

-t
-

<L0
 

Q>
 

.-C
 

~
 

~
 

~
 

~
 

~
 

U
J 

~
 

()
P

 
(C>

 ,... .
. 

í o 



A u~-,~0/ R-:s) S'8-~- A.~1L\. 

• 

- ------=== )f(( " 

O P.adre Cicero 
O nosso bom a.migo dr. ~ 

raldo Bezerra de .Menezes es
cr eveu-nos manifestando o seu 
desagrado ao nosso topico re
lativo ao revmo. padre Cícero, 
~ cu amigo e a quem tambem 
r.;ís estimamos, tendo tido occa
stão _rle conhecei-o aqui. 

Tambem sentimos bastante 
enmprir o dever de reprovar 
srus ados. Mas obedecemos a 
quem todos devemos fazel-o, 
porque nossa escola é de obe
tl ienda e nisso ó que consiste a 
sua superioridade sobre as 
doutrinas anarchicas e philau-· 
ctosas dominantes n;;~. politica 
irreligiosa. 

Cremos que ficou bem claro 
nO nosso artigo que não toma
J!\OS partido nas discordias do 

;c~ará; apenas apreciamos a 
personalidade do padre Cícero .. 
E' possível que esteja elle de
fendendo uma bôa causa, mas '' 
o~ meios que emprega não es
tijp de harmonia com o ver
d~eiro espírito sacerdotal, e os 
soos actos no Joazeiro a auto
ridade espiritual os qualifica 
de franca rebeldia. 

Fazemds votos sinceros para 
q* essa situação não perdure, 
é...1 patlre Cícero se converta. 

-~ 
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9 PADRE CICERO 
Conl t-Eta ~'pi~raph!.! e o subtitulo h um~ 

r<"clamaç.io ", app~r.-~cu, tranKripto do 
hehclomadario catholico A U11i1iO, de 2:! 

no Jornal elo Comlilcrcio, de 24 do co 
rente, un1 arti60 que, de tão traic;:oc 
p·~n·crso t' infamante contra o padre 

Renlmenlt', o que nunca fizeram 
n<'m a Santa Se!, acaba :lc, ex 

Alar/e, fazcl-o um rerbctor da Uniao: e 
commun-gar o padre Cicero ! 

O padre Cic,· ro (qne hão o era aré 
tão) p:.ssou a ser "fautor de impiedade 
gro.ssc:iro fanati::;mo, etc. •• 

"V cn.;a a di\· i na clcm<•ncia, 
A Uuitio, a obstinação desse infdiz 
Por sua con,ersão (sic) ore~n o> 
corrcligionarios. ·• 

Só faltou á palana "cor;-eligionarios" 
juntar-se-lhe o insc·paravel adjccth·o ·· 
liticos ". 

Quem quer que inspirasse mt 
semelhante •!ibe!lo accusa.todo, 
1nanifesta, por tnaiores protestos em con 
trario, estrcnuo partidario do go1·erno do 
coronel Franco Ra.bcllo; mas errou, sttp
pondo que, por lhe serem syn,pathicos o 
bispo de •C,·ará e poocos catholicos m<!
nos reflectidos, bou\'essc a maioria de 
resignar-se a tnn go,·erno tão nt fasto t'! 

impio. 
E' inexacto ljue a Santa Sé prol.ibi~>c o 

padrt! Cicero de residir no Joazciro: pdo 
contr:~rio-saiba-o .4 L'ui,/o-0 pa,lre Ci
ccro te,·e :tté ord~m. por um ,·,·scripto pa
pal, de celebrar missa em oratorio prl\·a
do no J oazeiro. 

E isso porqLtC o padre Cic,·ro, nostalgi
co d·c seus scrtõ.:s do Cariri, jámai.:; ~c 

afez á idéa de rcsiJir na cidadé Eterna 
ou em uutra parte : no celebre procc!'<O 
do;; chamados 111ilr>urcs do Jna.ociro. d·e
pois da ultima dccis'io Ja SanfJ. Con<.-e:-:a
c;:. .. . !Jtl•' foi de não mai< se blar nos fa 
ctos e a.bsoh·er o padre Cicero de toda e 
<Ju:tlquer censnr:t em <]ue porY<!nln<':t pw 
des;e ter incorrido, elle, o m..::smo padre 
Ciccro. foi nomeado cap<·lão oa tgrqa ut 
S. Carlos, em Roma,- p~lo cardeal Paroclti, 
secretario da dita Santa Congrc~aç!ío. 

n proprio bispo do Ceará, cuia. má yon
t a de contra o padre Cicero tanto se a<soa
lha, nnnc:1 d~ixou de regatear-lolte, em do
cttmentos puhlicos, maximos cncomios ás 
sn.1< e111inentcs {!mflMitde!i' e acris~ada' 

'ir tndc·•. como brazileiro c como sacerdo
te ex, mplar • 

. l\:cmo J"Cflt"ulc turtissimus. 
\'erdade seja que já de uma tcita u 

actual :\lltietitc de Olincla an1lon a prohi
bir se désse aos bapttzandos de sua dio
cese o nome de "Ciccro ··, por tnduzir 
um:t homenagem ao padre do J oazctrv, 
tn;.s nem Oli pais nent os Yigarios" Jigara1n 
maior importancia ao capricho e dc~fru

te do bi•pn, Cada qual continita a baptizar 
a ~-·u filho conto entende: e, por certo, 
o 1\0me de "Cícero" "-prderivd c prefe

de "Luiz: Raymundo'', 

Silva, · a 
cap"la que mai~ tard,• havia o padre 
ro de transformar no magestoso templo, 
que é hoje um Jós mais bello~ c ricos de 
·to.lo o norte do Brazil. São romarias tra
dicion:1cs. Ctt~.1pria pritneiro inh:rdi-tar-se 
a il[rcja. quando se' honvcss~ de ~·cdar en
trarem ali os fieis, qt•e a~odt•m de toda a· 
part<'. 

Qttc a ,·illa de Joazciro não é um antro 
de bandidos, sabe-o todo o mundo, e 
so eu garantil-o, porque d'ali é minha 
milia paterna. c ali sou proprictario. ~Ion
ta a Cl'rca de 3o.ooo almas a .população 
do lagar, c os jl)azcin•nscs s5o todos pro
fun<la c pr:tlicamente catholicos. Haja 
vista '> >audoso nome de meu pai, Dr. 
Lt•andro Bez,•rra )fonteiro, antigo parla
mentar do tempo do imperio, nome ass:•s 
conhecido no sul, e que fulgura nos fas
tos ~lo catholicismo no Braz.il : era joazci
rensc. 

Sobram-me, pois, razões para <1ue não 
deixe de ufanar-me dos lac:os de sangue, 
dt• parentesco espiritual e de intima arni
s:Hle <tn~ me prendem ao padre Cícero, 
prototytlo de apostato e de patriota, co'"'" 
m.·!hor não S<' nh! <kpara em toda a terra 
de Santa Cntz. 

Só desejo, para mim e para os meus, 
<!IIC todos sejamos tão "felizes~ e tão 
com crtidos quanto o padre Cicero; e, se 
por algo urge de momento orarmos, os 
catholico~. é por que o Deus dos excrct
to ... continue a. ahf'nc;oar as ~~nas dos 
briosos sertanejos cearenses. 

De sua parte, poderá o ad•·oca/us dia
bo/i continuar a mentir. 

Gragoatá, 25 de feHreiro de I9I.t· 

Jo~ Gl"t'lll!lo B.-Zl'rt'll de )[t"Jl(>zt•s. 

:Josi Ge.r'd \ ~ De.gerr-a<k !ie.M%-es 

~ .. "-:!.~ ...... 
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O BANDITISMO -NO CEARA' I - - · -• • mats rtca ··o estado actual da 
zona da infeliz unidade 

da Republica 
padre 

e o dominio do 
C i cera 

IJ!II!IP_.:-- - --· - · -
Chega-nos do Ceará um depoimento 

importante do que vae pelo 
Cariry e J oazeiro 

_____ _.:. ·------" 
De um patricia nosso, que se ass1gná 

J. Selva Junior, recebemos a carta abai
so transcripta e para a qual se requer 
a attenção do governo da Republica. 
Jtl uma manifestação de revolta, formu
llcla em termos francamente explosivos 
• ac-dorosos, que revelam, por· isso mes
-· a sinceridade com que foram tra

·~os. 
&asa earta traz a data do Valle do 

Cariry, Barbalha, .%.4 de fevereiro de 
:11915· Diz e!la: 

•Desta nesga do teNit&rio cearense, 
-.le infelizmente -me Kho no momento 
IICI'IIal, respi·rando o ar mephytico que 
• desprende deste atascadouro infecto 
.. crimes e miserias, testemunhando a 
~m do eimoum devastador e rubro 

.... 
O 'PAJIOSO PADRS CICSRO 

~- h •• 4le mn aDDo eopra com 
,...._ ilm:tlsidade Desta infeliz re-
.W.O. lnudo de veJJCiila caracteres im
.,.ua-. affeitO!I 110 trabalho honesto e 
....,.;tOIIO, dirijo--.os, DCibs liDhiiS, O 
~to de minha intima revolta, o pro
_.. de minha OOMCiencia, deante do 
...-clro verdadeiramente anarchico que, 
•e algum tempo a esta parte, se vae 
•fferecendo aos nossos olhos. 

O J oazeiro, villa situada a IS kilo
aetros da cidade do Crato e a 18 desta 
cidade, habitada por uma populaça he
.-rDgenea e sordida, fotmada por ele
mentos máos, inveterados na livce pra
tiea de todos os crimes, oriundos não s6 
.Ao Estado de ·Pernambuco, como do de 
il\lag<>as, Parahyba, Piauhy e Rio Gnn
~ do Norte, vae poUC() e pouco, como 
am grande polvo, assenhoreando-se do 
Cariry. retendo, em seus tentacolos, as 
fortunas que lhe ficam em umá adja
ceDCia de vinte leguas, approximada
-te. 

Tetta a prineipio do mysticismo, maúl 
tzrde do banditismo, liocrustr.la em 
~ seio do Valle do Cariry, que é 
considerado a mais fecunda e riea ~
P!) do Ceará, vae tal qual uma ulcera 
aDcerosa corroendo-lhe o .,organismo, jã 
km combalido pela vergonhosa commo
tlo politica do anno proximo findo. 

Terminada a malfadada revolução pa
trocinada peló sr. Pinheiro Machado e 
1111ae teve por epílogo a deposição do 
coronel Franco Rabcllo, da présidencia 
•o Estado, revolução que deu ao Ceará 
1IJD prejuízo superior a trinta mil con
IIOS de réis, continuaram os jagunços a 
- faina dest ruidora, já saqueando os 
annazens de cereaes, casas particulares 
oe commerciaes, já assassinando os des
affectos, apossando-se das propriedades 
~os seus adversa-rios políticos. 

O padre Cícero, essa manifesta re
eeamação de Nero. á sombra de 
.,em se desenvolvem todos esses cri
mes, e que revela ao primeiro golpe de 
"fiata, ao observador menos experiente, 
to4oe os estygmas da degenerescencia, 
ncommenda aos seus jagunços que "do 
IIWaiao nada poupem, nem mesmo à 
..W.. pois só assim terão d'iminuida~ 
as fileiras adversarias em lutas futu
ns." Esse padre despudorado. que 
allia á hypocrisia - um cortejo de 
•atimentos corruptos e apodrecidos, 
t11Je não vacilla um s6 momento, n1o 
trepida um s6 instante deante de um 
crime e que é um eterno revoltado 
-tra todo e qualquer poder consti
tuido, é o unico responsavel, é a causa 
.nmordial da dor e miseria em que se 
.._te a população desta terra. 

Hypocrita e sanguinario, portador de 
mn caracter maleabilissimo e de uma 

alma talllada para os crimes sensa
CÍQ.naes, esse aleijão humano - quan
do j á nada lhe rendia m os saques fel
tos <~>elos seus prepostos, fund 
compan-hia de peculios immcd. 
celeberrimo "Thesouro das E 
que não subsistiu sessenta d " 
xando-lhe cerca de trezento 
dos incautos. que caíram na 

Achando que esse patrimon; ;,, allia
do á fortuna que lhe vieu illicitamente 
as mãos, dos romeiros bem intencio
nados e crentes, não satisfazia as sua~ 
incontidas ambições, expediu os seus 
jagunços para a Serra do Araripe. com 
ordens de exterminar o gado vaccum 
que lá pastava, o que realmente foi 
executado, conduzindo-se a c:~rne para 
J oazeiro, onde era xarquead., ' enfar
dada por dois sul rio-grand~n~es, que 
se arregimentaram em suas tilciras. 
Em dois mezes. mataram pa1a mais 
de tres mil rezes. Pelle d~ boi que 
accQsavam 12, 14, 15 kõ'agrammas, 
eram vendidas, em Joazei ·~, ' 3$ooo. 

De posse dos armazens de cereaes. 
loja& de -fazendas e mercadorias, o gado 
da Serra, dinheiro extorquido aos po
bres pelo " Thesouro ", que mais lhe 
faltava ? Surrar e assassinar e é esta 
a missão' que está a desen,penhH u1ti-
111Jlmente a sua intrepida guarda de 
honra. Seria enfadonho enumerar os 
assassinatos occorridos nestes dois ul
timos mezes. nesta zona. 

Bandidos celebres, de nomes feitos 
nos anna.es do crime, e que se achavam 
reclusos na penitenciaria do Crato, fo
ram postos em liberdade pelo dr. Floro 
Bartholomeu, por occasião da revolução, 
e hoje são abastados fazendeiros, por
qwe, por. meio das annas, têm feito os 
pobres 1ertanejos pagarem um forte 
tributo de bois. vaccas. novilhas, etc, já 
teado alguns dentre e!les, como o José 
Pinheiro e Manoel Chiquinha fazen
cle montadas, çom vaqueiros e accom
modações necesaarias. 

Os proprietarios não só deste munici
IIÍO como o~ do municipio do Crato, 
411Je já aada esperam e confiam dos al
tos po~res da R~ublica, anniquilados 
pelo terror, amesquinhados pelo perigo 
que ~mpre o~ ameaça, comprehendendo 

DR. FWRO BARTHOLOMEU 

a inutilidade de qualquer revolta, aban-; 
donam suas · propriedades e se refugiam 
lUIS cidades. fugindo assim á sanha dos 
jagunços, que. armados de rifles, revól
veres, punhaes, etc, viyem a desbonrar 
famílias commet tendo actos de verda
deiro cannibalismo. 

O coronel Benjamin Barroso, actttal 
presidente do •Estado, não obstante ser 
intencionado. nada póde fazer. presen
temente,' por esta população. dioote das .

1 
pessimas condições jinanceir.as em que 
se encontra o Esta3o. 

Consta que o dr . W encesláo Braz, I 
'Presidente da R~ubliaa, teleg~h,am 
ao padre Cícero, responsabilizando-o 
por este cortejo de crimes que 9e tem 
desdobrado nesta zona e que e!le ao 
kr o alludido despacho, dissera a~ 
seus comparsas que " brevemente o 
J oazeiro seria independente, pois para 
isso possue dois mil contos ao lado de 
cinco mil armas de repetição". 

.... ,"\-~ 
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Padre Cícero 
Et!te sacerdote pediu-nos que trans 

crevelilsemos, em as nossas paginas. con 
sagradas á dcfensão dos homens de 
Item, o telegramma abaixo: 

Juazeiro, 4 .-•Lendo o Jornal doi 
Nort• e os tel egramma~ da Gaaeta d• 
Ce11rá, Pncontrei !fUQ, •· u, em carh a 

·,.() d t> _ Quix~.d ~. havia pr,gphe-' 
-ar.ombl\u:um ·' dú .. ~ uJ-;', C 

dro. Peoo ao bom amigo que, pelo 
Dnitario e em meu nome, proteste 
contra semelhante calumnia, qn", ·per 
nrso.~ inimigoa ~9palbam, em !!atis 
fação de SUi.l.S pf' queniou vin~aoça!l. 
E' ob11equio. Picarei maito agrade
cido. CortiiaPB satHl11ções. 

Padre Cicero" 
Conber.ernos desde a infllncia 
dre Cic11ro Jl •)wão .Rauti~ta, a rn .. 

u ~irtu!le8' f"zcrnos {ustlçs, sem 
participar ih sua fé, a qne tanto 
sacrlficios tem preatad o, com paclen 
eia cbristã, fazent:lo·se Tlctima, qu"l 
outro Chtisto, dos phariseus, que a
bundam mesmo na classe, a que se li 
gau. 

Conhecemol•o, como o cunbecia o 
bom padre Fernandes Tavora, que o 
aeompanbára, longamente, no desen
volvimento da sua índole piedosa. 

E' um noeso cO'nterraneo se~j&ça, 
coração aberto para o proximo e rico 
de indulgencias para quantos sof. 
Irem, ou ftguum soffrer, da indigen
cia proprla, ou da" traça.s, que lhe 
armam QS mais atilados, postos a ea
minbo do ouro e da~ posições so• 
ciaea. 

O padre Cicero trabalba incesaante. 
mente e pouco tem de seu, porque 
acolhe a todo mundo, julgando, por 
!li, oa perversos, que a• lhe apresen· 
tam, com a cara de ju&toa. 

Os amparad<J! da sua misericordia, 
recolhidos ao seu redil, não rarae 
vezeR teeOl passado de negraa bor
bol~tas, que cêdo quebram a eu~ 
chrysalida, fazendo .de portadorf'l de 
tdetes augurios, ou de mariposas, que 
espentjam em torno das chammas;1 
até qneimarem a8 proprias aza8. 

E' penoso fazer o historico da co
lonia do Juazeiro e do perigo, para o 
bom sacerdote, muitas veue o Uni
tario falou, advertindo-o dos malt~ s, 

). 'iue lhe ad viriam, deixando- s t~ ficar. 
em contado eom a~ rudes multidõea, 
que Tinham acercar se delle, coa endol 
dos barbaros e longínquos sertões, a 
pretexto di rPceberem o pão E'Stliri-
tnal. -

E não foram, em rigor, essea infe 
lizes, elles sót~, que lhe teceram a 
corôa de espinbos, que traz f'ncada i ' 
cabeça. Teceram-na tambem os que ae 
diziam -aal da terra, os casacúdoa, a 
pedirem abrigo e protecção, na!! in 
justiças e pretenções, que e!tavam a 
soffrer dos maue governos. Atira
vam-lhe, como ao bode da Judéa, oe 
peccados, que os traziam errando, nos 
paramo• da polltica, truculenta e m6, 
dos ultimo• tempos. 

Eetes o ronbaram e fugiram, dei
xando o amigo do! tempos nubilos, 
quasi indefeao, a carpir u credulidades 
da soa boa alma, que o trouxe como 
que dormitando. 

Agora, espalhadoa pdo Ceuâ, 08 
perveuoe, manch·\dos de toda sorte 
de torpez\\11 deixam que o apoetolo 
do bem ae extorça, mOTdido dt~ mil 

• calnmniaa, iem lbA!I dirigirem l!iquer 
uma palavra de coneolação. 

Do theor da imputação de hoje, 
circnlam impunflmente calumnias,como 
al! do telegramma acima, em forma 
de aspide, para matarem toda boa 
reputação e conceito, a que tem in· 
concuseo direito o aectario fiel do 
Meetre, que ensinara: -Ama ao pro 
ximo como a ti mesmo. 

--~=-----~· ____J 

~ .. '-os~ 
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UM QUARTO DE SEC O DE FANATISMO 

Os famosos . 'milagres'' 
do· )o eiro . 

A vida do Cicero 
Folhean<lo-se a Ga~ta de 2õ a.n- ~om; santo!', ( 'foi preciso que .o 

no!! pll!;>!ado~. el\contra.-sn, no uu-l t,i<;po re:::omm.~ndasse a.os seus :·,. 
mero dp 7 ui' maio <lf\ lSll.l, uma jarios f\Llf, nüo •bapUsassem. nm
notlcia. tã.o ·h<'Onicu. <!Uanto inter- .-uem com l'fl ·· ~ nomes. 
eS«ante: ··o ·hil'po do C;am, D . Joa.-~ ' C c m ,, ttn>l'o desap'pare.ceu ,).Ia
quim .rus:f• Yie1ra, >UtilJendia. de 01· - f""" de :\rau·j•.: cu'jo fim a;.Hla •' 
dE>ns o pa.clre Ci<:cr0 Romão Ba- O.i•' i~nnr;l'uo A •fama do pe.dr'~ 
pti~ta. c <lcclarav~t. falso~ o» som~ I l..<'ro e!'Ofriou de algum modo no· 
tnilagres do .1 oazciro,. · 

NeE.l:IE> tcn1po, u pa<lre Ç!Cf'ro. qu" 
posteriormente ee tornNt famoso 
em todo o ·Ura'4(1. -cndo vt>nerado 
em certa.,; rqJõC:.'< <lo norle como 
un1 verdadeiro thaumaturgo, con•e
<)11\"<t a. al!sumh-:-ar ti.>' ·populac;üel3 
sertaneja<'~ do C?'lllrét, l'iaPlly. PH
na.Jnbuco ·e Par:1 h:~..-be'~ ('()m us p~n·· 
di;çlof< <JUE' ·fa~<ia, juQI<tme.nte <.'Om 
a l!Ua. C01lCU·hin.t :.\la,ttla. dl' Ar::w;'). 

o JoazPlro. hoje .a. c·itlade mais 
populosa. uo sul do C<>uró, "l"::L "n
tão um 1>ovoa<lo insignificaJltP, IJU'> 
niio chega\·a. a contar wnis <li" ""lll 
fogos. A•bandona11\lo u Crat~•. il 
uua" legnas uE> cli>!tano:,.. <> paLl'.-~ 
Cicero ·fixara rc~i<lencla. :~li, ur.dQ. 
eom <J auxilio t1os .fieil!, <'011!'trniL 
um3. pequ€na capella. ' W:U 

•Entre a» lleata!< que lUta. 11 
po\·oadu. (!estacava -sP, pc'n ~ f'c:·-
vor, a Je nome i).lat·ia. ele Ar:lujo 
- nma ·lllt>stic;a cla~a. fra<;:l, ~~m .. 
o nwnot· tr<H;o Je l)('l!~7.a .uu <:!ftt~ 

.C&.. - -otN:"Mlol'A'lp flffir..lUUlU . ~1:::::!.1-0:.t~ t1l• 

'L COilhPCCl"il 111. l~r:t uma .h~·~LE'l"i()4, 
po~~uillw LLt. n1ono1naai:t re1hji:)"'i:!, 
'ivt~ndu ~~tn oraC'Õf:':i inct.:S!-!'an1 ... ·.-~. 
~empr" 1lc :i'•<·ihu.,. fL <lebullw.r :ls 
eonla.s <lf-" ·~un g-roeso ro~ar1o. :'\."nü
e·J. f~ !ta va a nen'htun a c to r~lig i.J
so. Comt'P.;:\àva-"e e con1muug::.Ya 
:urJa::; -as ma nllii>', du·ra.nlE> a. mi:;~'l. 1 

Cl'rto d·ia, uo terminar a. mi~~:\ i 

['11ag;iuc-se o a-.ssotnb:-o, n terror 
O ~"""""'o t•adre (~"ero 

lJaJ>ti..t. 
Ronailo 

domini(':tl, o l)aure C!ccro a.nauP,
''iou aos fiei;; que acaba\'~1. de Y~
.i"ifil'ar tlln milagr~ do céo: ao ~~~tr 
,L eom.mun.hã.o n C.laria l•' Ara:1jo. 
,,mtndo collocara na. .-ua. boca a 
hc>·tia con~a;;rade., \"ira .que 'L ~u.- -~ 
g-1·:• cl :1 parti<•u!::>, se traoJSoform,n~ 
t•tn san-g·ue vi·vo, ~angue real ~ V:!!'

da.tleiro Lle .'i. ". .Jesn~ <'Jo.n~to : 

1

, 

J"eligioso .'los JJOlH"PS matuto~. <'111 . . 
fuce de um. tal prodiaio ! . s•-:·tõ"" d' .. ntt>.". ma~ ficou semp,., 

E .. :qJ:lilhou-:ve a. noti~ia do n1lfa .. I Utl ·!>:· n 1• Carir~ · f' r~ ~iü'?s litnil!·,>-
:.:rf• . ,\. Lla•ÍO!" ).'al'l<.' dOA u•eVOtOi< ])h<;-< · . . . 
acreditou cegamente, ma<> hon - ~<'m 111111·C~ ... dJP' 'Je .lo:.tzei•·n, 
\·e alguns incf.edulos qu·e q\.lizeram, l'n.:..tul"Par>Jo. 0 ~~u r.F.Larrho <.1•" .f.u
~·nlnu '.S . 'Dholn·G. ver para crf!r. E ; nn,L~cuJ. 0 . apo~~;J}Ct ~t POtt<~fJ L' 
f't•rurn e Yiranl f\ e.cre-Uitaranl, po~~- pou~o ~l\ fcn Pllt~l·que·cen,lo c_o,nl' as 
'!\1<'< ,, p::tJr•3 Cícero ~ep<tiu o lJ!''l- <l<Hll\":Jf< <lo~ dPvoto~. E hOJP. nu~
tLO:q •l:..t;··tPL"" llluito t"empo por :,c- h~1.Ml•~:· flO crrtenJs de conto.~ ·1 ·~ 

.. 
1 

. . ' 1 re:s · ePrtarn~nt .\ utn Uo:-: matorc~ 
ca~w .. o <.a. .tnt~sa. . . ; ·Jlü1J''iPtarios rulaP~ .ele Carir..-

•..!wln,Jo o I>a·dre 50 3 P~OXl11lfLV!l. ' Quando ••J·rcsi;l<>llte rl~ C~ar.'\ 
cotn ~ "h06L~. cons.a.graua, ... ~larl'l h! ~ent!n~n-:..:P 'cnfr.arJue·cido. P \'Cl ;,: 
.. -\raUJO, rodeadn .. de :Uo>atas que ~ .\ ·c '. · .. :,o :,ttrcthi!l-o ,·. uoiit:r"::t. <>lt· 
am11:uav:~n. cah:H em "'xtasl. O ·, ·11ít, ·o . ""gu•nLLJ ou teP<:elro \'iae. 
Ja_dr€' (}<')),t>li!tawil.-lhe ·na. IJ•JC:L . <'~- ~j' ·'•'-'' t],, E>'Ll<.lt>, 

l•flh. t'~~ a ~agntd<l ll'\rtlci~Hc . I! .. - ,tl1I:•ln .\r~,;ol.' •·n. 1 !ll"' 
_1!""-.t'!l\A.i' ' t.l,UI':: .· ~~ 4 ~{111\1~}.. n tlJfln. "J"• .. ~I (• ~ou-; : {.! HO ' .. ., p !J' J I·t · 

d_11. ·•·tran>m\)stancm.·>~o". t~u<>m ~'s- • I''•I"!>C<'n <le~in•teres·~R>S<" das luta 
tll't>s.9t' perto po<lena ver 1~a ll!l- opai·tichrla,;. ~!:>~ . .;, ~m 1914, r~>uni" 
gue. tla beata o ,;a;ngue Vl\'.0 de r-m _ .Toazeiro n,; ~en~ fd.n:Jticos P 

:-r . S . . Tesus Christo! lan~ava-o~ <'ontra o g-oven1o •lo S1·. 
De toda a vasta zona do Cll':"P'Y Pr3n!co ltahc-lln. 'da•ml'l o cnmman

,, r!?'!l"IÕPH cireu·mvi;;inhas come<:ot! .~,. '·~"'' ja~•mc · ns ao mEJHco b&hia
a accorr<'I" uma rnullidão de de,·otus no Floro Bartholc·meu tla. Co~r.1 
a •J Joazein> . •Mais tarde, O!ol fana- nua ,·i•l·ia em .roazeiro sob a !<Ua 
ticos j{L .,•inha.m dos l'l.rgoç;; sPrtõe~ p rotc:cr:ão. For.am t>sses ja')mn•cn~ 
<le Pernambn<.'o, Piau.h~· e Parahy- qu.c ,_., dPrvailnar"m l><"lo Eatall" 
11a, \'(>.neE>n·do lonf;"as tlistancias, ca- que f!zeram baquear n pre!lidPnte, 
milthos asperoa " di•tlficeis, attrahi- contra o qual .tal'l'llhem "~' voltaram 
•los pe-la fama tln .milag1·eiro . O t~-meac:a.doras a~ be ionE>ta.s f<"dera~!';. 
Joe.:teiro ~ass11u a ollferecer o as- - . 
pecto curioso de um arraial em · 
•lia cje ,t'!lol1;a, IQht"Ül da .:uJJm T>P!>U-
11\{:!o q·ue as casa>< já eram insu·f-
flclentPs para contt>r, transbordR..va 
l'fil.re. a rua e cada vez mais se ia 
adensando. 

Já não ·ha·via di>serentE>s. Xin
g•JP.Jn <luvidava da certeza. du ·mila
gl'e, ·e, se qualquer incre:lulu ':. 
\'PS~€' a leviandade dp confessar a 
sua. dt>l'con·fle.nc:o., cor·r·ia o .per; c; o 
•lP sRr lapidado . '\laria de Araujo 
Pr<t tida em conta df' verdacleira 
.;;anla. sPndo \"eneraua .pela mult.i
<lilo de fanaticos, que não a a1Jn.n 
<lona·ntm u1n instante. Chegavd.m 
:.L diri!'!r-lhe preces. como o;e fosse 
1"11'>. :\in ria ::;antis<üma. 

O padre ci·cero re·cebia. um cul.to 
ainda mais •fcr:ve.n.t~. A' sua pa!! .. 
~ . ,sem us ·broncos lma•tutos cala.m 
t1P. jor•HlOl--', ~c.·talando as ro.tulas. os 
chapeirões d.f' cou.ro atiorados ao l 
C'hà >, e to•do.;; numa sl1~P!Plica hu
milde p;;ten'Lliam-Lhc a. mão direita 
a·hertu.: 

- ·· ... \ben<;a". n1.cu ló' :paclri.nl''! 
F: o pa·drf', jü então curnHlo, nu

ma at.titu\le hu.mild·e de a•poslolo e 
dí' .<nnto, ahençoaova o !"e banho. As 
mulhcrPs beija·,·am-lhe a ...-elha so
taina, d()bra"\·am-Ee p::tra oscula1· a 
tPrra em que as suas sandalias hfl
vi;llll <leixallo I)eg-md'a.s ilnpre~·.sas. 

•T•'oi por c~.!'e ldm,po quP o veni)
ravH bi>~po ,lo cearoá, tendo noticias 
do.• mila<;r C's do pa·dre Cice1·o. ma !1-, 
dou a Juazeiro alguns pa,drcs, es
colhirlos entrE' o.;; .mais instruidos e 
virtuoso.~. para. tP~lemunhar aquel-! 
la mysti.fi'eac:ã.o . 

E~ses ,pn\Jrc~ es,CUIP·a•ra·m ue ser
a~!la!'R i na·do,; ·pP.IO!'! fa nati'cos e o 
quP J,hc" valPU . foi não lhPR ter fal
tAdo a prote'cc·ã.o do mesmo Cí
cero . 

Houve un1 omedic-o no CE>ará. - " 
nor !<it:nal que mu ito devo'to - o 
D1· . Ildcfonso •C'orrila. Lima, que 
fez uma longa 1·Iagem a Joe.~eir·'· 
para ver o qu{' ali SP passasa de 
~~~--u--.o..l-lÀl..~-"t:.'IO.i.1!!L0.1""t-~ .•. 1_h.el...o.Joo!l 

~ ... ""-s~ ..... 
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''- ~ouiH'CPl'n 111. l~ra. "ma, .h}'-" 
po~sllilla. ll.L ll1CIJ1onla aia. re1 
\ iyenlln P·rn ora<•Õ('I.'i inct.:~~an~ .. :: .• 
~e1npr'~ rlc jr .. .-i}Hlt:. :L cle1)u lhu.r :'...~, 
l'rtllla.s d~ 'llll gTOtrdO ro~àl'lO . "'~H,- t 
c:·1. fulttlvn :1 !lPnhtun actu r~ligi_,_ . 
so. ComrP:cZ:U\"tt-:.:e e curnn1un~::.ya 

:orlas ·~" mn nhã>'. du·rantf' a mi:;~'.l. 11 
•Ct>rto cl·iil. :...o termiu:tr a nli!s:\ ' 

domink:tl. <• ll~tt.lre C!cero O.l~<lUP,
(~1ou aos fieis que acabava. Ue -..:e
i'ifil'Ur u1n mila.g·re- do c t-o: ao ~~~-ll~ 
(t eomnn1n.hão a ~tarlu. 1· ..... -\.r3.:1jo. 
,,uanclo collocard na. ><ua. boca. a 

.
hC',·t.ia. consagrade., vira <tue :t 5:.1.-~· 
f~T;l (1~1 par·~i(•UJ ['.. ~e tra•wsíforn1c.1~·~ 

om san-g·up vivo, ~an.;:;ue real ~ v~!·
da.deiru c.le ~~. ~. ,Jt~~n:-' <"'P_l'L'-to : 

l•nag:iuc-.:;e o a~sotnb:-n, n t.P!TOr 
rt:'lig-ioso elo~ JJOI.Jr~R 1natuto . .-. l't11 
fuce c.J.e- um tal prodigio ! 

Espal•hou-;;e n. noticia do m!la
c.rf•. .\ J.Ja•io1· !.lJ.t'tC' do.s ol-evotoi< 
ncrt:tlilou ceg·an1enle, 1na":i hon
,.e alguns incredulos C1U·e quizeram, 
~ ·o1nu ~.s. 'l'lhorné. ver J)ara crP.r o E 
furam t> \'iram e e.cre<lilaram, po;·
•tU<> •' paolr•) Cícero repetiu o p~'1-
tL•~q tl:Jt ·· tPL" l•luito tempo, por .,c

ca ~otiü.o l1a. .1n i~~a o 

•Jttan•lo o p:.l'Cire so nproxilnav'a 
cou1 u. hot--t~:". con~gratJ:l., )lari'l l'.! 
,_.\ raujo, roue-afln de :tJo>atas qut'> .1. 
amP:lravaJn. cah:,, em ">xtaEi. O 
Jadr.. J•'!ll•s!ta v:a.-lhp · nr. iJdC•t ,.,.,_ 

i~ (thf'!'~1/ ll SLI&/',ltd<l , }l'lrti<'l!k. 
(! t._t~\l(. ·. I.J.Iil' ~ ~"' •laot!i:•t, n tuiln.· ... 

da. .. tratl.Sll'b.!!itanci:..tt·~lO no (~UPlTI P 

tin·~&t> P<'I'to potl<'ria vet· 11:1. !i:l
r.:uu Jn bPULa u f'angue vh·.o dC' 
~. S .. Je~us Christo! 

De totla a vasta zona uo Ca~p·y 
,, t'Pt<lôf'~ cil·cu·mvisinhas comerot: 
a accorrPr uma rnultidão de cle,·oivK 

0 1«11Ul8o- •••dre (~:·ero 
lJ:<J>t hot.: 

Rota Ao 

xt~!'!•~l';'':' d j cll'ltf>~. 018.:"; ficou ~fll1j)l""\ 
llft .p!'• 111• i~arir~ ~ r' ~ .. ~U'?s linlil!',)
IJ!!e~ o 

~··f'n1 Pllll.(':J ... ~ · hir· ,Je- .roa?.ei~·o. 
pn.~_tul .. P~iPJpa n ~.:'U t·;,Lan:bo dn fil
n:J.L•co~. o J.po~t'>lO a poueo L' 

l'0U,..o ~t· foi c .. nri'f!Ue·cen'lo co.rn· n_s 
•lalli1·~s <ltJ" <lPvoto;:. E' hoje ])IJ~
~ni.rl~~:· ,1,...., cC"r1Pn,Js <18 curtto~ .] ~ 
n::::-; -. cPrta1.1~1H ." tnn Uo:-: n1aion.!...;. 
til Ü~J''Ü•ta.t'iO:-; l"UlHPs .de C~lrÍl'\' . 

Quandn •!JH!Si,lE'ntf' rlo C'l':'ll,'~. 
~enPn\:o - :-;p ci1fr.aaue·cido. P \'l•lZ\. 
~' ·t: ; . :: ~·ttl'~hi!l - O ;'t. po!it~~a. 

\ , l dC•·o :--~gutl'}d:l ou terc~:ro 
·, f. ~ .... t],l fi.::;.·fv.dt•. 

ll •. ·lo _\.r .. :~nh ··n 
t· Jon-; .u 110 ·, ·~~ p~1 .l •·• 
.('~n 1le~in{ere~::a:- -s~ Cl::;as 
irl-arius. .M11.~, ~m 1 !114, r~u ni;. 

nn1 .T oaz.eiro os f.:en~ f.l 113 tieug ' ' 
lanl"ava-o~ <'Ontra o ,P,'O\'I'!'no •lo ~,.. 
lii.'31W!'\l ftahc·llo, ~cta~tHl•) o c1Hnn1an
,~, .,.,,.,, jal!'>tl1<·os no mEIIico ba.hia
no Floro Be.l·tho1e·men tla. ·Co!'"t.l 
nua ,-i·,·i:J. f'lll .roazeiro soh a ~ua 
prÓtc.~cr;ão o For.an1 t?s~f:1s ja~unco~ 
qu,(' ~f' clPJ'l'atlnaram llt-:.Io E~t9. { ltl 

fl llf' f!zeram bnquPar c pre!'lidPnte. 
contra o qua! .tal'l'lhPm "" voltaram 
!l,me-a<:adoras a~ ba ionl'tas fPdera··~. 

a •J .I oazeiro . tMais tarde-, os rana
ticos j(L \'inham dos l'lrgoo; sPrtõe~ 
<lc PE<rn·~mbnco, Pifluohy e Parahv
>a, \-~ncPJHio Ion{;"as distancias, cã
minhos a::;pl"roa " <.l.ifJ!flcl'is. attrahi
tlos pPia fama. Jn .milagreiro. O 
Joe.zeiro ~>aSRfiU a o~fere-cer o as- i__.:..• ----~~~~.a-----===""'t:.-J 
pecto curioso de um arraial em · 
•lia .til" . fP.sta. l")lt"io dn ulnfl TI"!>U-
Iadí.o que as ca'la>~ já. Pram instrf-
flcll"ntes para cClntPI', transborrl>tva 
l''lra a. rua e cada vez mais se ia 
auensan<lo. 

Já não .havia d!'screntes . Xin
g-l!P m duvidava tia ce-rteza do 'lllih
gl'e, ·p, se- qualqne-r increJulu i!· 
\'P~l:ll" n, levlanrlacle c.J.p confessar '' 
sua -dl"!'con·fie.nr:a., cor.f'ia o per; c;: o 
•\<> ser lapidado. ~la.ria de Araujo 
Pr<t tida e-m conta df' verdacleira 
<;anta. sPndo \·ene-rada .pela mulfi
<liío de fanaticos, (IUe não a a'l.>an
<lonava.m un1 instànte-. Chego.vdm 
:L <lirig-!r-lhe preces. como o;e fosse 
r-11·•. :O.'InriH foi.a.ntis3i·ma. 

O padre Ci'cero re·cebia um culto 
nda mais •fcr.ve-.nt~. A' sua pa~ .. 
;cem us ·1.Jronc01< I!Tlta•tutos caia.m 

tlf· jor~1·ho:--·. ~~:talando as rotulas, os , 
chapeirõcs de cou.ro e.ti<rados ao I 
PLii .>. e todo.~ numa su:ptplica. hu
mildE' E>~ten'tliam-Lhc a. mão direita. 
~J:iJPTÜl. : 

- '".\he.nc;a''. 1ncu t;' :paàri.n1"! 
r~~ o l)U·Jr€', .i~t e-ntão c.urvn elo, nu

ma at.titu\1e hu.mild·e- de a•poslolo e 
<l<' ~nnto, ahençoa•va o rebanho. As 
mulhcr<>s be-ija~-am-lhe a yelha so
tainn, dobra·wun-ee para oscular a 
tPrra e-m que <ts suas sandalias ho
vi.ll11 (l ei:\:a U o peg-mdQ.s ilnp•re~.sa.s. 

•J.'oi por c~se tE!m,po que> o ven~
r;~ v H l>i>~po Jo ceará, tendo noticia!! 
.to.• mila.gTes do pa·dre Cicero. ma :l
dou a Joazeiro alguns pa~lrcs, es
colhi<lo~< entrP os .me.is instruidos e 
Yirtuosox. para. te::lemunhar aquel
l::t mysti.fi'ca-c:ão . 

E~scs ,pn\J,rc;; e-~.catpa•ra•m de sei' 
a~!lal'!l in a·dos ·pP.los f a nati'cos e o 
qu•F> IJ1Cs valeu foi não lhPs ter fal
tndn a prote'cr:ão do mesmo Ci
cc·J'o. 

Houve um •mcdic·o no Ceará. - e 
nor sic;nal que muito clevo'to - o 
D1·. lldcfonso •C'orrf\a, Lima. ~Je 
fE'z uma longa Yiagem a Joa"bPir•>. 
para ,.cr o QlH' ali se- passa:,·a de 
~ohrenatural. Examinou c~da:dp
~~·:r.entf' ,:\11'l•ria <lt> · Araujo, a..SH!rtn 
üopoil< a !'Ua communhão. veriflcou 
a ClóW..'Ü';n.êia. '(lo !<Un·gue .<' attestou 
o "·mila<gro", e-m· fé tdo seu gruo ! 

Te-ndo a. ccrtezat de .que tullo 
quanto se pa5sava no Juazeiro não 
era mais !do que u.ma c.omedia sa
.- rilcl!'a, o biSJlO •elo Ceará. intimou o 
patlrc Cicero n. fazer cessar as suas 
pratica>', U!conselhe.ndo o povo a 
'oltar 3. seus Ja.r<'s. Nã.o foi obc
tleci'do c sú em vi~.t;a disso o bon
<1o~o e san.to velhiruho, que era D . 
.JoaQuim, resol·•·eu suf>pen<le-r o in
sUtbmisso c ·pro'clama~ falsos os 
seus mHtl.lgTes. 

O a.cto P.nel'gico da autoridade 
cpi~cOt!)al deu resul'ta'dos contra-
]Jt'odurcen.tes. Au<gmentou a fa.rna. 
r.IJl th'<.Uil11B:tur.go e cresceu o <reba.
tfho d<' fiei!<. O pal:lre Ciceru conti
nuou a cele,brar os sacramentos co
mo dantes e. pela ma•nhã e á. ta1·· 
tle,• Teu•nia os •fiei s para. o te·rco. 

A cal'la o1·ação sua. res!J)onclia a 
'voz caNernosa -de millha<res de bo-
ca~. · 

Os fana ti•cos foram -se fixanl'lo no 
1ng::u-, •conp,tru·indo •ca1bane..s e- pa
lho<;as para s<>u ail;·ri<sr0. Outro~ 
C'he.u:n \·am ainc13 df' muito longe ~ 
fica,·e.n1 ta1n1bPn1 . JtJ n.ssim, dentro 
<'lll pou.co. o .Joazeiro e-ra u·ma ci
Lla.l<' curiosa. de tcasebres, um la
hyrinlho de ruas to•r.tuoS'ls e e1<tl-el
tâR. on1~1c vi•via, con1o 11u!n1 cortiço. 
l111Ía ·população de muita.s mil al
tnu~. 

A noticiil. elos mila,e:res c,h<>u:ou a 
Roma. Os ·"Pus superiores não ces
saram de- admoeHta.l-o c como já
nuois fClsscm attP.ndidos, ace.'bara•m 
JJ('I l· ~xcon1mungal-o o 

Foi quando o pre~<tigio do tha.u- · 
•matur.g:o sertanejo choP-gou A o ,, n
~·n . VPll!'·l'RVnm-·no pm tod'OS os ser
tõl"!! nortista.;. in•vtYce.rvR:m~no como 
a nm ,·ewln,de~··o sa·nto, faziam-i.he 
p~oes. Os matuto.!' viaja.vam Cf"'l

tenas dP leo:uas só para pedir-lhe 
a. b<>ncão. c o .Toazeiro tornou-se 
a 'MP.<Ca da:quPlll" povo ru:de, um 
!Oig&r Ide pe-re-~rina<;ão incel'AAnte. 
Tnl."Va-se âs crlan<;as. na pia l.Ja p.tis· 
mal, o nome li~ C'i.cero " M:H·~n 
de ~.u-aujo. em home!nagem aos -

. ~...,.""~ 
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s gr~n.des proble:m.as 
:Nordeste 

o 
~ 

que sobe o asstitupto pensa o Dr. 
osé Pinheiro Bezert•a ele ll~oezes 
Antes de tudo construamos o porto 

de Fortaleza 
~lgurnas notas 

Padre 
sobre o . afamado 

Cicerc 

padre Oicero, na sua f.ntlmidade. no sca gesto habitual de pender a ca.beç(t. PIU"' 
o lado direito, ladeado do engenheiro mUltar José Pinheiro BE'Zerra de~ Mea,e... 

:aes, o da direita; do auxillar technico Estevam 1\Iarinho. que acaba de termlíllar 
Os Ctitudos· do grande resel'Vatorlo dos Carás, á esquerda. 
Passageiro do "São Paula", acaba de 

do famoso valle do Cariry, lá no~ 
do Cearâ, nos Jlmites com Pernam. 
~rahyba e Piauhy, o Sr. primeirc 
engcnheiro-militat• J~t; Pinheiro 

de :Menezes. 

ao flag,no. 
resposta concisa, mu 

.J"'fiUDlO & sftu~ilO a.ffÍfctiailim~ SObremodo 
r &nrlmtmte em que se acha aquella gente 

e J:ioê., mas sempre descurada: de 
uma effica.z acção do governo. 

O Que se tem feito até agora são ape. 
nas palliativos. 

Quando mandam commlssões, mandam 
t&1nbem flagellados da nossa Avenida Rio 
~ para comerem o cobre antes da 
terminação das obras. 

- Sim, senhor, estas commissões, como 
1Pmh .. ntl o Dr. Bellsario Tavora ao governu 

ser para <lS flagellados de lá, pel 
são filhos da terra e é natural que 
ressem mais por ella do que oulrof 

'I.U"-""'luer, concluiu o operoso engenheiro. 
- Doutor, qual a sua opiniã<> quanto 

soluc:ão do problema, que obras devem ser 
- continuamos.. 
Antes de tudo, o porto, sempre o 

porque o porto é tudo. Sem este me. 
lhoramento indispensavel o Elstado não po. 
derã progredir, não ha capitalista estran. 

ou "touristes" ou passAgeiroi!, quaes
que se abalancem a salta1· na cidade 

Fortaleza, oom um desembarque naquel. 
condições. 
"Quando, a 27 de agosto de 1!)18, me 
"A Noite", a honra de publicar algu. 

informações sobre o valor economico 
ligioso valle do Cariry, sob o sug. 
titulo - "O Brazil desprezado. Um 
que soffre os descuidos dos pode. 

licos" -'- mostrei a n ecessidade do 
Eu continuo a pensar que o maior 

do Ceará é a sua falta. S~ da theo. 
de que os factores cosmicos ou naturae• 

muito mais no progresso das na. 
das cidadéll, emfim de todas as ag. 

eraçõe!r humanRR do que os factoree 
!socia.es. O Rio de Janeiro é o que é po:r 

do seu magnífico p(}rto; São Paulo. 
causa da. terra roxa, decomposição da 

dlabasc. ~xcellente para o café é do porto 
de Santos; o ·Carh-y com a sua duzia de 
'Vi!las e cidades deve a sua prostperidade 3 
constituição geologica da chapada do Ara. 
ripe, ~Mnada de arenito extremamente po. 
t'oftj QUe infiltra em poucas horas toda a 
IJ,gua das chuvas que lhe ·cáem na sl1per. 
ficie, indo abastecer numerosas fontes nos 
so.pês da serra E' aflorar nos brej\)s. 

muita. fl!.rtura ou grande miseria, ou supar
abundancia de cereaes, a ponto dos l&W&
dores os despacharem nas feiras a fal~ ,d· 
preço e por se não darem ao tra.ba.ijlo •Jile 
voltar com elles para casa, ou 
nurla. El' assim, - a terra dos 

Quasi sempre o gorgulho 
:reservas de feljã,o, milho, 
naquella terra onde o 
inteiramente ot processos 
pelo · sulfu_reto de 11·~· 
slmplesÔ' 

,sinaleem 
se acb~~o o profe•or d'e 
Pedro Albuquerque Up:~?-~11-- -. que 
to ser aproveitado neste ·eervtço. 
é tudo. 

O Araripe 
de litros, mas 
distrulção dos mandiocaes pelo 
ainda a farinha dormindo nos 
á falta de trl[l.nsporte, porque não 
agua de especie algumq. na chapada 
hum a,nimal resiste ao tra'balho. S6 
tradas de rodagem resolveriam o nroblema. 

O valle do Cariry não deve 
menos de 12 milhõefl rle 
assucar bruto ou rapadura, 
cuja soca dura até 20 annos nos 
brejos muito mal aproveitada. nos 
engenhos puxados a bois. Estes produotosl 
ou são vendidos por elevQ.dos pre~011, ou 
preços que não compensam o fabrico ! 

O povo recebeu a noticia do nrojeetol 
do senador Benjamin Barroso multo 
çado e agora está confiante na acção do 
presidente da Republica para a solução 
problema! 

A' medida que o Sr. · tenente 
de Menezes nos dava estas informações 

A natureza não dotou o Ceará de por. , . ........ .. t!.!:n!.!:u!!n!!lt!.!:n!.!n!!IC!I 
tos, é verdade, E>ntãn incumbe ao governei!Si!SC!J815i5Z5i!5"a 
fazt'l-os, e .para isto ha já cerca de 2. 00 
conto!! do impoRto de 2 °]0

, e ligai-os a 
Cariry pelo prolongamento da via-ferrea -
Baturi,té até Crato. Ficará assim aquel l 
'Valle quo ê o centro mais productor do E: 
tado, no tocante â agricultura, com ~orts 
de sabida para os seus productos nos bor 
&Jlnos e em todo e qualquer tempo quand 
fOr ocmcluldo o açude dos Carãs e o g< 
verno facilitar meios aos agrlcu1to1·es par 
aprovPitarPm R.IJ aguas do sub-solo, a 3.1 
de protundfdade, e aguardarem, immunisar . 
do, as suas reservas. 

O Sr. senador Francisco Sã andou bel 
q\lando pl'OJioz ao governo a h 

L!Y.L4 
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padre Oioero, na sna, f.ntlmidade. no sea gesto habitual de pender a ca.beça para 
o lado dil"Clt.o, ladeado do engenht"iro mUltar José Pinheiro Bezerra de Meu.e

liC8, o da dlrelta.; do auxlllar tecbnico Est<wam l'Uarinho. que acaba de termJlaar 
Os Cbtudos· do grande re8c1·va.torlo dos Carás, á esquerda. 
Passageiro <lo "São Paula", acaba dE 

do famoso valle do Caril')', lá. no~ 
do Ceará., nos limites com Pernam
~rahyba c Piauhy, o Sr. primeiro 
engcnhelro-mi!itat• J~~ Pinheiro 

de :;).leneze!. 

··'V'f·~~ b que pbdêxd 
ao flagello. · 
resposta concisa, mut~ bem <lada 

sltua.<:il.o affÍlctisslma, sobremodo 
e em que se acha aquella gente 

laborloea. e bo8., mas sempre descurada: de 
uma efficaz acção do governo. 

O que se tem feito até agora são ape
nas palliativos. 

Quando mandam commissões, mandam 
tambem flagellados da nossa Avenida Rio 
Branoo para comerem o cabre antes da 
terminação das obras. 

- Sim, senhor, estas commissões, como 
lémbrou o Dr. Belisario Tavora a.o governn 
devem ser para os flagellados de lá, pelo 
menos são filhos da terra e é natural que 
se interessem mais por ella do que oulro' 
quaesquer, concluiu o operoso engenheiro. 

- Doutor, qual a sua opinião quanto 
solu~ão do problema, que obras devem ser 

feitas? - continuamot.. 
- Antes de tudo, o porto, sempre o 

porque o porto é tudo. Sem este me. 
ento indispensavel o Estado ni!.o po. 

progredir, não ha capitalista estran. 
ou "touristes" ou passAgeiroi!, quaes

que se abalancem a saltar na cidade 
Fortaleza, com um desembarque naquel
condições. 
"Quando, a 27 de agosto de 1918, me 
"A Noite", a honra de publicar algu. 

informações sobre o valor economico 
igioso valle do Cariry, sob o sug. 

titulo - "O Brazil desprezado. Um 
que soffre os descuidos <los pode

Jicos" -.!... mostrei a neces>!iàade do 
Eu continuo a pensar que o maior 

do Ceará. é a sua falta. So~. da theo. 
de que os factores cosrnicos ou naturaer. 

muito mais no progresso das na. 
das cidades, emfim de todas as ag. 

eraçõeft humanAR do que os factore~ 
• O Rio de Janeiro é o que é po:r 
do seu magnífico porto; São Paulo . 

causa da. terra roxa, decomposição da 
dlabasc. excellente para o café é do porto 
de Santos; o ·Cariry com a sua duzia 
Villas e cidades deve a sua proSI])eridade :.i 
constltuiçlto geologica da chapada do Ara
l'ipe, hl'nlada de arenito extremamente po. 
rort1 que infiltra em poucas horas toda a 
agua. das chuvas que lhe ·câ.em na sdper. 
ficie, indo abastecer numerosas fontes no~ 
sopés da serra e aflorar nos brej\>s. 

A natureza não dotou o Ceará de por. 
tos, é verdade, então incumbe ao govern 
faz<> l-os, e .para isto ha já cerca de 2. 00 
contos do imposto de 3 •j•, e ligai-os a 
Carlry pelo pt·olongamento da via-ferrea -
Baturité até Crato. Ficará assim aquel! 
Valle que é o centro mais productor do E: 
tado, no tocante á agricultura, com .!;)Orta 
de sabida para os seus productos nos bot: 
annos e em todo e qualquer tempo quand 
fôr ooncluldo o açude dos Carás e o g< 
verno facilitar meios ao" agricultores par 
aorovPitllrPm n.s aguas do sub-solo, a 3.t 
de profundidade, e aguardarem, immnnisar 
do, as suas reservas. 

O Sr. senador Francisco Slí. andou bet 
q'Qando pr~oz ao governo a h 

porto .. do Cearâ. nas obras contr 
ESta é uma. Telha. asplracão d 

cearense. 
• _ 'CpnstJ;Uid"' as es.rada 
:. a. ·em.. .. · ~qhi$tl'Uac;Aq de re-.rva 'tos·. , ~all:>ilttaUs. --vo1 cbwiea'l~ Jllerê.· a:n~(Jo &!s facll 

tenente. parece 'tlt 
Cearâ uma zona com 

«o Car1ry e morrer lt'ente de fome. 
- Nlo 'resta duvida, mas nadA exisl 

methodf?Jado, nE'nhuma cultura I'Cientif 
em tudo a mais lamentavel rotina, o 

muita fartura ou grande miseria, ou supllll'
abundancia de cereaes, a ponto dos lavra
dores os despacharem nas feiras a falta. de 
preço e por se não darem ao trabalho ·. 'de 
voltar com elles para casa, ou extrema. 
nuria. E' assim, - a terra dos 

Quasi sempre o gorgulho 
reservas de feijã,o, tm!lho, 
naquella. terra onde o Iav1 
inteiramente 04 processos de 
pelo sulfureto de , C~FtiOO.o, de 
simples 

Eu 

md com 
sln8.188m ós · processos -de 
se ach11- o professor de 
Pedro Albuquerque UçhOa. que 
to ser aproveitado neste 8ernço. 
é tudo. 

O Araripe 
de litros, mas numa crise 
distruição dos mandiocaes pelo 
ainda a farinha dormindo nos areia.mentosj 
â. falta de tr.,nsporte, porque não ha 
agua de especie algum!!- na chapada 
hum a.nlmal resiste ao tra'balho. Sô 
tradas de rodagem resolveriam o nroblema 

O valle do Cariry não deve 
menos de 12 m!lhõeR ele kiln~rarnrn 

assucar bruto ou rapadura, sertdo 
cuja soca dura até 20 anno,; nos meinotreSI 
brejos muito mal aproveitada. nos 
engenhos puxados a bois. Estes produntosl 
ou são vendidos por elev!!-dOs pres;os, ou 
preços que não compensam o fabrico ! 

O povo recebeu a noticia do uroJeeto1 
do senador Benjamin Barroso muito 
çado e agora está confiante na acção do 
presidente da Republica para a solução 
problema! 

A' medida que o Sr. · tenente 
de Menezes nos d;;j.Va estas informações 
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APOLITICA 

n.a-ferra de Jracema 

odo· -~pdo ··a política 
timavif) do pleito, que 

do Sr. João Thomé. Os 
de~m enh·ar em .Cheque, . a 

prQxinlO estão n1uito equilibra
CoRto ~;e sal:iê_ 'rl'iicassaJ·am os esforços 
um al.'<'llrdo. ficando ele um lado o Sr. 

[lastinlano de Serpa, candidato do gonrna-
- ~s antigos partidnrios do Sr _ Ft·anco 

fundidos á dissidencia conservadora 
denominação de União Republicana, 

go. Sr. Belisario Tavora:; em ·cuja ehajla J 
fi~ra como primeiro vice-pl':lsldeutc. 

Agora, um pouco de mathem.ttit::.. Sn 
t imo pleito federal ficou ' 'erifi.:·ttlo que 
1';.1 Lldo Conservador tinha, entiio, umn m.ti.1-
t·ia de seis (6\ mil eleitores sobte _, Partido 
lbudlista, que é hoje o do Sr. Th•>mé. Jlo
ra;;l tantos o., votos que o senado.· Oenjamin 
Bat'loso alcan~;ou a mais sobre o sca com
pt:ltdor, Sr. Barbosa Lima. Neste m!>mento' 
:to Partido Conservado!' estão ligados '> Par-

Pholograpltia tirada t!m Jop:.eiro, vendo-se: ~enfados, da direita para a esquerda, 
deputado Fernandes Tuvora, secretario dtt Fazenda coronel A.ntonio Fiuza, pa .. 
dre Cicero, Dr. João Thonzé, ex-secretario do Interior Dr: José Saboya e deputado 
;uun9el 1'heophilo, e de pé, o deputado Floro Bartlwlqmeu., alrat elo presidente, 
e outros membros da comitiva do Sr. João Thomé, em sua visita presidencial ao 

padre Cicero, recentemente. · -. . 
que é chefe o Sr. João Thomé, c do ou- tido Republicano do Sr. Tavora . e mais oa 

lado se encontra o Sr. Bclisario Ta- elementos do padre Cícero, que, so em r.c11 
candidato do Pa1·tido · Conservador, de Joazeiro, de 50 mil habitantes. já conta cel"
ehefe o deputado Thomaz Cavall!anti, ca de tres mil eleitores. Eis pois que os op
á facção do proprio candidato e ao posicionistas, além da maioria da assembléa, 
Cícero_ chefe do Cariry. A represen- contam, francamente, com dous terços o o 
federal dividiu-se egual•mente, com eleitorado do Estádo. Oeante disso' esse · fatal 
de))Utados de cada lado". A representa- dilemma se apresenta ás cogitaçõec; do Sr. 

estadual, porém, composta de 30 mem- João Thomé: ou S. Ex. véta a lei eleitoral 
_ · partiu-se de modo que a opposição fi- federal, que a assembléa pretende acl.optar 

coil com maioria de um. Esse um da diffe- no Estado, ou seu candidato, num pleit.,., li 
r-a é o sobrinho do Sr. Belisnrio Tavo-ra, vre como o "()uer o Sr. presidente da Repu 
U17C decidiu da sua escolha __ . Assim se vê blica, perderá a eleição. Em. qualquer. da 
qae os elementos estão equilibrados. Acon- hypotheses, parece. o Sr. "I:homê ~não e11· 
h~. l'ntrctanto_ QUe o Pat·tido Conservador, disposto a ceder. E neste caso, nlo é J'l8ll'll 
p·ot não ter confiança na lei eleitoral, quer desprezar uma terceira perigosa ,bypothese: 
reunir a asscmbléa para reformai-a, antes da nHtis uma revolução no Cariry. Porc1ue elle. 

11 de abril1 isto é, nas vesperas da absolutamente, não reconhecer:\ como Plesi.:_ 
ter chcgac:to ao seu período :~gudo dente um candidato eleito pela minoria do 

se. Como ficarão as cou~as? eleitorado e reconhecido pela minoria da aa! 
que filiemos ao Sr. Xavier de Scmbl~a. 

. • ··. _ do padre Cieero, e quc.y.os of- E o Sr. Xavier de Oliveira concluiu: 

~ 
wn·· .... inter.essante pho.tog1·aphia so- - Tenh. o razões para acreditar ctu. e. .ou mom.sa quhtão de 811a terra, agi- r. presidente da Reopublic:a ilÚflrvém 

&S ablções de·Gando e pe- tado: para garantir a lih~ ii~ v~ 
iim d · seccàa. O Sr. Xaftelo Cariry fará valer a sna )t>.Dbl4ei ~0. 
•ff;i ..u . ~-f~ . ..: ke-íõiÚiâl~tulndo-se um ~doct:J:epedente'"• 

2 
~ 

·- póde-se ·bem 
forças CNe, .proximamente, 

. me;u Estado. Ao caso, an
ma1s, Convém um pouco de historia. 

João Thomé foi eleito presidente pelo 
• Conservador. Em entre\'istas ao~ 

~·· de n"* r> •»-:-e!!'!!, ~:!!'!:.- os jornnes rla 
1 b!a, S. Ex. fez declarações as mais pc
,,!ptorias neste sentido. Pois bom: uma v e.>: 
rToonhecido, antes mesmo de tomar p~ssc, 
S. Ex. começou de faltar aos compro.nussos 
14116 assumira para com aquelle partit!_o. E 
begQOn-o tres vezes: no caso da nomençao ~o 
secretario da Fa1.enda, no caso da I}omcaçao 
do prefeito de Fortalez~, respectt_v~menlc, 
Srs. coronel Antonio Fnl7.a .c cap!lao nu
bens. Monte, inimigos do Partido que o cl~
gcra, e, por ultimo, no caso da sua reelei
ção ESSJ: seu procedimento lhe ~carretou o 
ro~plmcnto d.o. Partido Con ~erva dor_ sendo 
quo ficaram fteis a esse partido, e, por .con
sesuinte contra rios a S _ Ex_ trcs primos 
e.-pi;o; seus, Srs .. Dr. José ~nboy:t, que BC 

~lttiu de secretariO do Intenor .e os depu
tados Marinho de Andrade e V1rcnte . Sn
boy• A seguir S. Ex. não satisfeito r. inda, 
negoÚ até ao pàdre Cicero. E' assim, que em 
~bro se compromctteu com elle a aJ)re
sentar como conciliatoria, a candidatura do 
ISr. Vlrgilio Erigido, a qual te1:ia ~ido nc-
celta pelos conservadores, e em .)nnctro. ~em 
1em ao menos consultar ãquellP sncedote, 
á entllo o sen unico sustentaculo politico no 

!

Estado lançava a candidatura do Sr. Serpa. 
O .,est{Jtado ~ que, deante de duas eandlda
.uras de combate, naturalmente o padre 01-

..,taria a dct ltU velho • Intimo aml-

. 
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