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O Congresso Euchanstico de 
Lourdes ClTMPRAMOS 

gerusalém, e director do colle
J io francez de Philippopoli (Sul-

' 

Será na cidade da lmmacula
da Conceição, appa recida na 
gruta. de. Mesabielle , em ~our
eles a ptctoresca povoaçao ao 

O NOSSO DEVER 
que é o Padre Fio

da escola franceza 
(Bu lgaria) ;-a Sra. 

, não outra sinão a Ir-

l 
ma n Maria, superiora da esco· 
,la feminina de Philipopoli ;-e 

sopé elos Pyr~nnêos q ue se 
retinirá o proxtmo Congresso 
Eucharistico inte.rnacional, de A lascívia carioca , na sua 
22 a 20 de Julho. mais pulJiica e req uin tada ex-

A todGs os ressão ab ecta é o car na-
~~;;;,~~~~~~~imJ~~S&huet~-aft~~.rn~fiffw~· Fi~b o Brasil fi-

signarem delegados que se en- que em certo de quanto odeia 
carreg uem de ~romover adhe- o clero. 

morrer. 
e. gencro· 

assim prefe
de secreta-

aguerridas e 
· · te-

sões e congresststas. Para este nad'l. de mais hon-
Os fieis que quizer~m t?mar roso. O desprezo dos que pre

parte naquella magmfica festa, conisam immoralidades, é tes· 
elevem dar seus nomes aos de- temunho de virtude. 
legados elos bispos, declarando Catholi cos, porém, não deve
o preço que preferem p~gar no mos tolerar que numa capit <d 
hotel pelo aposento. e _alimenta· como esta, onde somos a maio 
ção, variando a d1ana de 10 a. ria se corrompa o povo, inci· 
30 francos. . tctn'llo·o a praticas indecorosa~. 

E, como só ..até 30 de Abr.ll s_e- e se tente vilipendiar a mats 
rão reservadas á Cororotssao elevada dígnidade ecclesiastica 
local os quartos nas hospe- de nosso paiz, prelado eminen
darias de Lourdes, devem·se te pelo titulo, mas qu~, antes 
apressar os peregrinos em dar deste, já o era pela v1rtude e 
seus nomes, si quizerem t_er g~- pelo saber. 
rantia de hospedagem alh, pots Un3 extreroameqle calmo~ , 
qu'e os bilhetes de congressis}a vutros tardos no agir, muitos 
só serão dados na proporçao satibfeitos com um regimen de 
elos aposentos guardados. fc~.vor, não esqueci~os até. os 

caso todos os boteis de Lour- ardorosos, hemos ttdo_ pa ~,; len
des venham a ser occupados, a cia excessiva e autor1sado as 
Commissão proporá. hospeda- audacias anti c leri c~es. . 
gero nos de .Pau, T arhes ou Por nossa quast apath1a, o 
Bagni\ re de B1gorrc. sectarismo se julga senhor .to 

Brasil, podendo tudo. e q~eren
üo dirigir as consc1enc1as. A 
sua imprensa, fo~te. pelo no:~so 
apoio, a taca d_tanamente a~ 
verdades catho~teas e propaga 
os mais deletenos e_nsmamen· 
tos ímpios. Phantasta factos e 
crimes, nos quaes! fa.talroente, 
hão de ser ecclesiasti?Os tam
h~m phantasticos. E _:;•, se lhe 
depara uma ~cc?saçao de !~n~ 
ginqua verosimllha_nça,. e. ,.,o 
tam-se-lhes os quahficatt~os , a 
noticia tem títulos e subtttul~s 
á ft<. rta, e uma pho lua 

,...--»«- -

:Duas 13enemerifas 
A Madre Zoe Gira~ , superiora 

elas Fieis Companhezras de Je
sus que falleceu ha pouco em 
Me~le (Belgica), desterrada ?e 
França co{Xl todas as. suas Jr
mans de habito, era d1gna . suc
cessora da Maclre Estamsl~u 
Lawless de nobilissima est1r-

\ , a Sra. Tudô, em sua congrega · 
_ \ . . ~ç~o lrman Josephina, superio-

zes, quando nao aux1ltam os Irã ela escola franceza feminina 
seus in imigos declarados para r> phi n. . 
que te nham salienv_i.as . · I i as sertario'> 
der, attinjam ás culminancws 

1 
cochinho de 

que lh~s servirão ao extrayasa-~nunciariaro ás 
mente de seu odio á EgreJ~· t;úes e Ll esvarios. 

tivessem um 
bom senso, 
suas aberra-

do cumprimento dos everes --»«--
O mal, o grande ma~, falta 

como catholicos. -
A nús, jornalistas t·at !i (j lS, 

embora h:.:mildes, n::i.o nO$ calle O P.adre Cicero 
a pécha. . . 

Com altivez e verd le1ro JU· O nosso bom amigo dr. Ge-
bilo nos declaramos fran<>d· Bezerra de Menezes es-
mente cleril'.aes. reveu-nos manifestando o seu 

Respeitamos , olled ~t'Iti0S e lesagrado ao nosso topico re-
amamos o nosso cler . Honra tivo ao revmo. padre Cícero, 
mo-nos delle. en amigo e a quem tambem 

Doeu-nos amarga 1en te a <ís estimamos, tendo tido occa-
injuria t·ontra o n ião de conhecei-o aqui. 
Cardeal. (Jueremol · a nús Tambem sentimos bastante 
mesmos feita, que · Emcia, ·umprir o dever de reprovar 
tem de catla um dos e traba. eus actos. Mas obedecemos a 
lhamos nest' . l União edicailis- uem todos devemos fazel-o, 
s1mo amor tilial. ue nossa escola 6 de obe-

Jornalistas catholtc s, nossa, l'ia e nisso é que consiste a 
inteiramente nossa, é respon- superioridade sobre as 
sa1J11idade de quanto escreve. utrinas anarchicas e philau
mos; é o nosso pens • 0 que osas dominantes na política 
desejamos, o crue est em nos- religiosa. 
sa consciencia . Si, P ém, em Cremos que ficou bem claro 
qualquer circumstan a, nem o 10 nosso artigo que não toma
dizemo~ em materia de Fé, a llos pa rtido nas discordias do 
S. EroCia. desagra~a a_Igo d.o teará; apenas apreciamos a 
que propagamos_, st a dJredr1z Jersonalidade do paLlre Cicero. 
tomada não for JUI_ga de todo f' possível que esteja elle de
prudente, ~em hesita 0 de um mdendo uma bôa causa, mas 
mstante stquer,. aceti:kremos o meios que emprega não as
conselho como st f~~sl ordem! 0 de harmonia com o ver
obedeceremos ao a' 18 como SI dadeiro espírito sacerdotal e os 
fosse ~entencea_r. . ~us actos no Joazeiro a ~uto-

Assim prat~tcamos, ass1m Idade espiritual os qualifica 
queremos pra tear. sei re. Do d fran ca rebeldia 
mesmo modo deseJa11?1? Pr!J.ti- ;Fazemos votos ~inceros para 
quem todos os corre tg10nar1os •t - - d 

tenda-se bem . o sectari · ~e essa s1 uaçao nao per ure, 

a viagem só cuidou em haver 
outro sace rdote q ue o substi
tuísse no acto. 

O medico dr. Grace admirou 
a coragem com que o andão 
supportou as consequen cias do 
desastre do qual veiu a falle cer . 
Foi unanime entr~ protestantes 
e catholicos o sentimento e to · 
dos o qualifi c uam «IJemfeitor 
pu blico>>. O cardeal Bourne 
qqiz fazer a eneommendaçfw 
no funeral, assistido por uma 
multidão . 

Desde 18:JG fôra estalJeleddo 
pelo cardeal Wisemann em sua 
diocese e dura nte :)0 annos ser

o pa rocho de Huxton, 
s mais pobres quartei
Londres . Ahi construiu 

egreja de Santa Monica, 
rio, e vastas escolas. 

ica - s pessoaes e atura· 
das mo essa, slÍ se vêem no 
Catholi eismo. 

--))((--

TRISTE_ FIM DE UM 
SACRILEOO FEROZ 

Foi um dos peiores profana
dores da sucia maçonica d ~ 
França certo Henri que La vi
gne. No saque revoltante da 
egreja de Grisy-Suisnes, num 
vandalismo que causou a mais 
profunda indignação, esse mi· 
ser~vel salientou-se de modo 
abjecto . 

No leilão dos bens da egreja 
arrematou o panno que cobria 
os mortos na eça, envolveu -se 
nelle e sahiu pelas ruas rebol · 
cando -se nas sa.rgetas . Um dos 
seus companheiros que pre ten
dia com prar a imagem do cru
cifi cado para servir se da ca· 
beça elo Christo como bola de 
jogo... falleceu subitamente 
poucos dias antes ela venda dos 
bens da e"Teja. E H. Lavigne 
en vido em grandes escanda-
los, u num mysterioso 
draro Paris, como assas-
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PADRE JfJLIO MARIA 

~
Com g rande assis tencia e a 

ympathia a que tem di reito 
1 cont6stavel o illus t re redem · 
r.~jrista bl'asileiro , foi inic ia d a 
a-ll.serie de conferencias sobre 
o Credo elas es demos a 

No proximo numero dal'e · 
mos um resu mo clelle parare 
galo do s nossos leitores : sin
ceramen te lamentamos não fa
zel- o ne~ te. 

Desejariamos ver no audito -

.. 



Anno V 

A DffESA NACIONAL 

Colíltra a perversão que ame~ 
açava convertêr o exercito na
cional num ajuntamento de sy
baritas e politiqueiros, pingue
mente remunerados, não para 
garantir a paz pub~ica, mas 
nara pertu~l:>al-a, erguem-se e~ 
ooa ora 

-. exercito uma pleiade de moços 
destemidos e inspirados de no
bre e são patriotismo, alçando 

· a bandeira da moralidade f' 

· restauração do antigo ideal mi
"litar-o denodo, a disciplina, 
a obediencia passiva ás auto
ridades constituídas, e, sobretu
do, o afastamento das luctas 
políticas- causa .funesta, dis
so! vente de todo li os laços de 
submissão, destr~dora de tod.o 
o prestigio e esplendor das for
ças militares. Foi o . valoroso 
grupo dos chamados ;avens tur · 
cos, saudado com as esperanças, 
os votos de todos os bons pa
triotas, de todos os que não 
intentam viver á custa da Pa
tria, mas viver por ella, e por 
ella, si fôr preciso, morrer. 

Dentre os bravos e. gencro· 
sos militares que assim prefe
rem a um exercito de secreta-' . . 
ria forças bem aguerndas e 
val~rosas, tres primeiros te
nentes fundaram, com o titulo 
que encima este artig?•. uma 
revista de assumptos m1htares, 
onde á parte propriamen~e te
chnica se insinuam escnptos 
de varios assumptos destinados 
a re~rguer, nas forças de terra, 
aquelle espírito de dis~iplina 
brio e valor que constitue o 
caracter mais accentuado da 
carreira militar aqui e em toda 

ORGÃO DO CENTRO 
ASSIG N ATURAS 

Anno • 5$000 Rio de Janeiro, 28 
Semestre . . 3$000 

NUMERO AVULSO 100 RS . 

O Congresso Euchamtico de 
Lourdes 

Será na cidade da bnmawla
da Conceição, appn.recida na 
gruta de Mesabielle, em Lour
des a pictoresca povoação ao 
sopé elos Pyrennêos que se 
retinirá o proximo Congresso 
Eucharistico internacional, lle 
22 a 2G de Julho. 

A todos os b 

signarem delegados que se en
carreguem de l?romover adhe
sões e congresststas. 

Os fieis que quizerem tomar 
parte naquella m.agniftca festa, 
devem dar seus nomes aos de
legados dos bispos, declarando 
o preço que preferen< p~gar no 
hotel pelo aposent~ e .alimenta
ção, variando a d1ana de 10 a 
30 francos. 

E como só até 30 de Abril se
rão' reservadas á Com missão 
local os quartos nas hospe
darias de Lourdes, devem-se 
apressar os pereg_rinos em dar 
seus nomes, si qutzerem t_er g~
rantia de hospedagem allt, I?Ots 
que os bilhetes de congress1s}a 
só serão dados na proporçao 
elos aposentos guardados. 

Caso todos os boteis de Lour
des venham a ser occupados, a 
Commissão proporá hosperla
o·em nos ele Pau, Tarhes ou 
o u· 
Bagn ~\ re de u1gorrc . 

---))((--

:Duas ~enemerifas 

A :Madre Zoe G iracl, superiora 
elas Fieis Companheiras de Je
sus que falleceu ha pouco em 
Me~le (Belgica), desterrada ~e 
França co{Il todas as. suas tr
mans de habito, era dtgna _sue
cessara da Maclre Estamsl?ou 
Ld.wless, de nobilíssima esttr-

ClTMPRAMOS 
O NOSSO DEVE 

A. lascívia carioca , na su a 
mais publica e requintada ex-

ssão ·ecta ue é o carna-
o Brasil fi

que bem certo de quanto odeia 
o clero. 

Para este nad'l. de mais hon
roso. O desprezo dos que pre
conisam immoralidades, é tes· 
temunho de virtude. 

Catholicos, porém, não deve
mos tolerar que numa capi~al 
como esta, onde somos a ma10 
ria, se corrompa o povo, inci· 
t<~.nllo·o a praticas indecorosa~. 
e se tente vilipendiar a mats 
elevada dígnidade ecclesiastica 
de nosso paiz, prelado eminen
te pelo titulo, mas qu~, antes 
deste, já o era pela vtrtude e 
pelo saber. 

Un3 extremamel}le calmo~?, 
uutros tardos no agir, muitos 
satibfeitos com um regimen de 
fc~.vor, não esquecidos até_ os 
ardorosos hemos tido pacten
cia exces~iva e autorisaclo as 
audacias anticleric~es. . 

Por nossa quast apathta, o 
sectarismo' se julga senhor 110 

Brasil, podendo tudo. e q~eren
do dirigir as consctenc1as. A 
sua imprensa, forte pelo nosso 
apolo a taca diariamen~e as 
verda'des catholicas e propaga 
os rnais deleterios e_nsinamen· 
tos impios. Phantasta factos e 
crimes, nos quaes! fa_talmente, 
hão de ser ecclesxa8ttcos tam
bém phantasticos. E _:;i, se lhe 
depara uma U;CC!lsaçao de !~n
ginquu. verosimilhança, e.oo
tam-se-lhes os qualificati~os, a 
noticia tem titulas e subtttul<?s 
á fRrta e uma photog-raplua 

· ' taLla á batina e o 

DO BRASIL 
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gerusalém, e director do colle
Jio francez de Philippopoli (Bul-

a viagem só cuidou em haver 
outro sacerdote que o substi
tuísse no acLo. 

O Padre Cicero 

O medico dr. Grace admirou 
a coragem com que o an cião 
supportou as consequencias do 
desastre do qual veiu a falle cer. 
Foi unanime entr'3 protestantes 
e catholicos o sentimento e to 
dos o qualift c:uam «IJemfeitor 
puhlico». O cardeal Bourne 
C('tiz fazer a eneommendaçfw 
no funeral, assistido por uma 
multidão . 

Desde 18:::->G fô ra estalJelet:ido 
pelo cardeal vVisemann em sua 
diocese e durante :-'>0 annos ser

o paro <;ho de Huxton, 
s mais p0bres quartei
Londres. Ahi construiu 

egreja ele Santa Monka, 
rio, e vastas escolas. 

ica - s pessoaes e atura-
das mo essa, st'i se vêem no 
Catholieismo. 

--»«--

TRISTE~ FIM DE UM 
SACRILEOO FEROZ 

Foi um dos peiores profana
dores da sucia maçonica d~ 
França certo Henrique Lavi
gne. No saque revoltante da 
egreja de Grisy-Suisnes, num 
vandalismo que causou a mais 
profunda indignação, esse mi· 
serÇlvel salientou-se de modo 
abjecto. 

..... 

PADRE JfJLIO MA 
I 

No leilão dos bens da egreja 
arrematou o panno que cobria 
os mortos na eç.a, envolveu-se 
nelle e sahiu pelas ruas rebol
cando-se nas sargetas. Um dos 
seus companheiros c1ue preten
dia comprar a imagem do cru
cificado para servir se da ca· 
beça elo Christo como bola de 
jogo... falleceu subitamente 
poucos dias antes ela venda dos 
bens da e~-reja. E H. Lavigne 
envo vido em grandes escanda- ~

Com g-rande assistent.~ ia c a , No 
s mpatl~ia a que tem direito mos um resulll 
i eorlt6stavel o illustre redem· galo dos noss 
~· torista beasileiro, foi inic iad a ceramente Iam 
J. serie de conferencias sobre zel-o net.te. 

los, num mysterioso 
dram Paris, como assas-

Desejariam os o 



serviço que 
rehabilitacão 
, tão perv'er

~ela acção de
io política ao 
;ses inconfes
iinio pessoal. 

:significativo 
vista, de que 
os quatro nu
spirou, com a 

10rrores a guerra c i vil. · • n-utTon crug·10a·au 
Uma tropa de comm unistas de .alJs~rdos e contradições. 

fer~zes, commandada por. um . f.ess~Jas. q_ue se dizem catho
capit~o exaltado, dirigiu-se ao lw s,_ m_dividualmente ou em 
pensiOnato. as o~1açoes destinadas a sanLi

-:Cidada~ -disse elle _tens tl c~yao d~ seus consocios e á 
aqUI escondidos inimigos nos- mar~utença9 do culto, simples 
sos. . dele;:: ados a ad.1.linistração de 
_-AqUI só ha doentes, capi- bens' doados pelos fieis e estri 

tao. ctam1.3nte para aquelle tlm ·. 
-Vamos fazer uma execJção vem como pagãos, locuplet~~-

nelles e .nas Senhoras. s~daquelles bens, e estão sem-
-Capitão, estes-. doentes es- p~e promptas á revolta contra 

tão sob nossa protecção. as ~utor1dades ecclesiasticas 

Chri~t~. o no carnaval foi Jesus 

E, doloroso 1 ao que s .1 mos, o primeiro brado de aJ )a
testo que se levanta d pro
pulação catholica é este e~ta po. 
hebclomadario humilde i num 

Cumpramos o noss~···l 
todos os correligio~arios c ever 

A. l_uta é da carne c~ntra o 
espt'rdlto ; ela las c i via contra a 
cas 1 ade · da -· · . ' corrupçao contra 
a lamllm catholica · da i . 
~~de_ contra Jesus 'christ~PI0eIOJmio-os n . · s 

l:l • : a embriaguez de -Ah! querem oppôr-se ás ?Lona l_hes ~ o exercício d~ 
ord_ens da Communa? Vamos Largos Identicos em irmanda
fuzilar ~u~o •. as senhoras e os des e dubs earnavalescos! ... 

e concorrer- nossos I_n1m1gos. E, sobre tantos ~ales e t 
abilidade, a . -Cap1tão,-replicou a Supe- os proprios uorreligio~a~ore 

11. do exercito r10ra-sou tllha de Lord Law . distincçõesinhas capciosas s, 
arna a ma- less. Respondereis á Inglaterra IJertando fraquezas disfa~;co-

tomámos de 
mpto destes 

·to não é ou
llprimento do 

~eus _VICJOS, vozêam contra a 
iiUto_riclade ecclesiastica o j\,' 
servtam luciferino. on 

Somos catholicos : curo ra
mos 9 nosso dever. E na Ifora 
presente elle se nos impõe pe
a defesa, pela estima ela. 

s assumptos 
:vista, a que 
retendemos 

;a, pois que 
didas, sal

profissional 
de e o ne
o do assum
r linhas, são 
!as que en
s melhores 
o grave as

llisação das 
"tares, nas 
na sua for-

rdar o as
:ito algo di

vantagem 
npatibilisar 

pelo nosso sangue si nos ma- do irradiações do pr~prio 0 ao
tardes. . lho, indicando espírito d/~u-

Duas 1rr1:1ans conversas ajoe- volta ... _ e-
lhadas rectta va.tn o:rosario, es- Mas, 1sso não póde conti 
perando a morte de todas Nesta capital houve nuar. 

Os c · t ·. . · ' quem . ommums us parttram ou~asse msultar o venerand 
blasphemando e promettendo Ep1scopado brasileiro na 

0 

voltar. Quando voltaram, ven- sôa de seu eminente Chel~es~ 
do no alto da porta do pensio- nosso muito amado Carde 1 ' 0 
nato a bandeira ingleza arvo- s~u crime-a defesa da Mo~~! 0 
rada, segu1ram pela run. mur- n_au pactuar com esse con 'n 
'mm:ando blasphemias. s10narism?, repugnante a q~~j~ 

.--»«-.-

O alcoolismo na Russia 

quer p~ssoa de bom senso, que 
~or abJecta covardia . equipara 
loJg·uedos innocentes fa .1 . . , miia· 
res, e. a lubriCidade estonteante 
e lJaixa de seres irrebuçada· 
mef!te depravados. • 
~or~mos como de nossa con . 

_Os pa~lamentares russos es- setencia, e não por favor -
tao ser1ament~ _preoccupados mendig_an~o, mas usand~ n~~ 
com a persegUJçao ao alcoolis- nosso di_reito, alicerçado na lei 
mo que em sua patria victima n~s ~enamos opposto áquell~ 
poput~ções inteiras: VIlama. Y.Iais '\igilantes conh 
~discussão do projecto de eeriamos a tentativa ~o e-

compl~ta obediencia ao 'ngsso 
~upenor ecclesiastico. Digamos 

em alto a todos que nos hon
ramos em ser subditos s 
que ~ll'endel - o, é otTender~~~se 

~-SI elle, lameptando o des~ 
v ar lO ele filhos transviados os 
perdôa generosamente e n'em 
recorda os seus erros 6 t mo d , o s e-

- s o ever de amar esses ir-
maos realmente infelizes m 
egualment_e, de condem~ar ~s~ 
~eus desatmos, não só proles-
ando, mas agindo enera-ica

ment.e em _opposição á sua "pro
p_aganda mfamemente delete
na, e os apontando a todos 
co_mo anteclericaes, isto é ini
m~gos de nossa Religião,' ini
migos do . Christo, e por isso 
mesmo, e mcontestemente . . 

"cr d 1 Illl· 
f'~:>?~ !I- Moral, inimigos da 

lei, estabelecendo os meios para teeedencia. Quizeramos m 1an-
!WI.wi~~JoiJ.;;J..a...,J<el.l.I:.es.iã~ . .... · .,. . v a e r, _, , "Àe~ 1·~2.em pert~na em desres-

flagello, ot o · mpto unico peJtar os nossospferados. 

a_miha, m!migos de nossa pn. 
tna, a CUJOS tllhos procuram 
perder, arrastando-os aos vi
c os de que ~ão escravos. 

Honremo-nos uu nut!su cle
ro; obedeçamos filialmente ao 
nosso Pastor, e já será isso com
bate decisivo e victorioso 

que tem 
, to da dis
Ldesordem, 
ompleto do 
nossas for
offi.cialida

;viços pode
' ambições 
, o, que de 
~mpadecem 

tra o sectarismo. 

de muita~ sessões d~ J.!uma. O Mas, o sectarismo julga-nos 
conde Wttte e o m1mstro Ko- fracos. Sabe que muito dos 
kotso_f pronunciaram magnifi- nossos se contentam com as 
cos ~1scursos estudan~o o ai- suas devoções individuae:; e as
coo_ltsmo e os seus _effmtos des- sociações pias, aquellas e estas 
tr_mdores. O a~~eb1spo Arsenio utilíssimas, todavia mal appli- -,---e><...o<XIi!IO-<:>o=><>--

disse em seu di:jCU~so: « Affir- cadas á acção que deveriam 
ma-se que _o alct>o1tsmo . não se produ~ir. São pessoas que não 
alast~a IDiilS pela Russ1a. Elle praticam o mal, sem que cogi
est~cJOnou, porque não p_recisa tem do bem que omittem fazer. 

TEIMOSIA INUTIL 
ma1s alastrar-se. A Russ1a está Outros querem a acção catho- O sectarismo perde tempo 

e glorias, st~;turada de agu~rdente, não lic;, mas, segundo estas ou em suas perseguições ao clero f 
te carreira pode absorver ma1s akool. " aquellas apropriações particu- e ás ordens religiosas. , 

de sobre-

te _;;e pode
particular, 

cial para o 
ido no pro-

wtamo-nos 
~ssos since
os aquelles 
a nobilitan
a Patria e 

bram em 
tta do san
amado nos 

oloch da 

e Almeida 

.Fó!a da Duma é o problema larisadas á sua cidade, á sua A virtude impõe-se, e culum- • 
do d1a. Todos _se lhe refe~em, freguezia, e sob a sua direcção, nias não resistem a mais per-
tembra!l~o al vltres, excog1tan- parecendo que não comprehen- functoria analyse. -
do pumçoes.. dem que formamos uma gran- Destroem na os factos e o~ 
. E é tão factl vencer o alcoo- de patria, que o combate á Re- testemunho dos proprios per-

llsmo: quem se eonfessa e com- ligião é geral, em todas as cida- seguidores. • 
munga freque!ltemente nem des e freguezias, e que, portao- Assim, entre os recompensa--
póde ser alcoohco. to1 a_defesa deve ser por toda a dos pelo governo francez por

Patna, em todas as cidades e sua excepcional dedicação na 
freguezias, unificados todos os <~instituição e direcção de hos• 
correligionar10s, coadjuvando pitaes francezes permanente~, 
-s ' mutuamente, verdadeira- ou temporarios, destinados e~ 
lll1\nte irmanados, preferindo particular ao tratamento deJ 
Je~us Ch_risto a qQaesquer ami- cholericos durante a guerra-'!l 
bo~ part~culares e d'Elle inimi- balkanica,,, no expressar de" 
goit· E nao poucos são os que, decreto assignado pelo presi -e 
P?l, este ou a9uel~e pretexto, dente Poincaré, estão os no

11 

ajo;dam os anticleriCaes, falao- mes seguintes: a 
do~ escrevendo contra os pre· I João QuénarJ, que é o P 

~--»«-,......;: 

Quantas Hngnas deve fnlar 
uma senhora de · boa socie
dade~ 

Francez, Inglez e Italiano, pelo 
menos. 

Cursos especiaes para senhoras, na 
Escola do Sr. BERLITZ. 

Edificio do "JORNAl, DO BRA· 
SiL». 

lad:ps e sacerdot~s, esquecidos J}ervasio dos augustinhos d'A 
de que são subdJtos e não jui- sumpção, antigo míssionario d 

·~lenuhikof. red~9tor ~h~fe ~o 
j•rnal russo Novote Vr,·mta nao 
t•epida em censurar os maus 
~stumes de seu~ compatriota~. 
Atat;a sobranceiro os seus VI· 
c!os e as infiltrações ba~baras 
da civilisação russa. D1zer a 
verdade é o seu ideal, desagra
dando comtudo alguns poten

s. E que melindrosos são 
da Russia l 

I~OUL~-~------------~-------------------------------------~------

reeislrar 
Um positivista convertido r·n extremis- 0 Dr. Urbano Marcondes- Graça obtida 

pela caridade . 

IV Ultimamente, num de seus 
tigos, disse que a paciencia 
uma grande virtude, quando 
para a consecução de . uma 

etoria, mas não é virtude e, 
, defeito quando enca minha 

uma retirada a Kouropat-

I ., 
Bem conhecido foi o meu amigo e irientados ; cegos querendo guiar a nuamente. Ah ! doutor, .elle não mê I 

cellega Urbano Marcondes, deputado humanidade, e considerando visiona · Coitado ... Si Deus me ouvisse ... 
á assemblea constituinte, de família rios e allucinados os quo vêem me- -E por que nl\o ouvirá 7 Continue 
rica e a que pertencem varios cida· lhor do que com os olhos aquillo que a pedir. 
dãos notaveis, dos quaes são alguns elles deixara~ de ver . .. Minha devo- Alguns dias depois fui chamado ás 
seus irmãos e cunhados. ção por -essa gente explica-se, talvez, pressas. 

Era o Urbano um dos poucos repu- por que tambem pensei, cogitei, e errei Mme. G. estava morrilnclo. Apenas 0 velho e derrotado chefe de 
orto Arthur doeu-se com a al

' e não obstante o proces-
blicanos..histmicos em 1889, e perten· como elles, podendo dizer como a me viu, . disse. 
cia ao pequeno grupo dos positivistas anachronica rainha de Carthago D<t -Adeus ! Vou continuar a pedir 
orthodoxos, no que ainda mais se fa. Eneida- lla·!bd íynaH t mali, mi~e1·is pelo nosso Dr. Urbano ... a que respondeu, a sua con

nação e o seu estado vale · 
nario, quiz fazer um boni

: mandou o general Foxet e 
almirante Eberhard, como 

zia notar por ser medico. sttccuren disco... E expirou. 
De facto, nas abErrações da nossa Urbano ouvia-me e cal ava-se. Ad- . . . . . . . . • . • . . . . • . 

classe, como era de esperar, muito mirava-se de minhas inquietações so· Mais ou menos um anno depois. 
mais communs são o materialismo, o bre o seu estado p~ychico. Meu ca· U ma exploração de ouro em Minas, 
atheismo franco, ou o ag'l'>sticismo, tholicismo n!lo lhe parecia diametral- na qual eiDpregara o Dr. Urbano toda 
typos Littré e Herbert S~encer, do mente opposto ao seu Comtismo, a sua fortuna e actividade, falhars 
que o rebarbativo Comti,smo ortho- como eu suppunha. Para demc ns· completamente. 

estemunhas, desatlarem Men
hikof a um duello. 

Este declarou aos dois que 
os podia receber c.:>m 

lia triste missão e que res
ao general pelo No-

é V1'émia. 
O caso tornou-se publico, e o 

ornai era esperado COJ? ancie-

Como - Menchikof sahiria do 
erto? Folgavam os seus cen 
rados, certos de que elle te

a de escolher testemunhas 
para entenderem-se com as de 
Kouropatkine ou ficar deshon
rado ante a sociedade. 

Excellente a. declaração do 
jornalista. Della estas palavras: 

uSou intransigentemente con
Jámais deixei 

de render homenagem á bra
vura pessoal do general. mas 
si ha em meu artigo algo de 
olfensivo, que o afirme um tri
bunal oo jury de honra. Profe
rida a sentença, darei de prom
pto todas as satisfações." 

1 • Declaração tão formal satis-
rez a todos, ficando os duellis
tas de nariz espichado. 

;---))((--

o santo de Hoxton 

doxo. tral-o, apresentou-se um dia ,em mi· Seguiu-se á ruina o abandono de 
O estudo das psychoses leva os me- nha caea e disse-me : peseoa~ da familia, tambem prejudica· 

dicos facilmente a diagnosticar a Reli- -Venho convidai-o a colla?orar \da~. Entregando tudo q~anto_possuia, 
gião da Humanidade entre ellas, e commigo em uma obra de altrutsmo, de1xou o palacete e fo1 habrtar uma 
portanto a objectival-a em vez de snb· ou, como ciiz Você, uma obra de cari· casinha tcrrea numa rua transversal 
jectival-a. dade. Ahi está um ponto commum do Cattete, sú acompanhado por uma 

O desenvolvimento dessa theso não nas nossas doutrin~s, e é o ponto velna criada portugneza que fôra sua 
ctobe aqui : já noutra occasião della tra- principal. ama secca, e lJor seus livros de posi· 
tei. Fiquemos só na observação incc>ll· Nilo quiz eu, nessa occasião, in~is- tivismo Ol'thodoxo. 
testavel do facto-a raridade do• medi- tir na differença essencial entre a ca· Isso vim a saber quando fui cha
CO::l comtistas oTthodoxos, sectarios da- rldade christ~n e a philantropi" ab· mado, a vel-o, por um billrete de mi· 
quella ríspida doutrina, quasi catholi- surda do atheismo. Perguntei-lhe : nha sobrinha M. S. esposa do Dr. 
cismo sem Deus. -De que se trat11 I A. O. que eram seus amigos intimos. 

Eu um desses o meu Urbano. E -Achei em uma miseravel_habita- No bilhete, avisando-me que o Ur-
pouca gente o eabia. Eivado daqu~lla ção uma senhora, n?ssa conl~eclda, q_ue bano estava a morrer em consequen· 
opinião, camcteriJtica dos verdadeuo~ teve uma. bôa posl<;ilo soe1al e hoJe, cia de uma apoplexia cerebral, pedia 
comtistas,-a necessidade de trans· t~ndo .cahtdo em gr_ande pobreza_, es· minha sobrinha que eu fosse acompa· 
cendencia intellectual para a emauci- ta soffcendo necesstdades e precisao- nhado de um sacerdote para absõl· 
pação do theologismo e da metaphysi- do de bom tr<>tamento : está tuber· vel-o. 
ca,-conserva..-a-se elle na região supe· cu_losa. Tomei-a ha poucos dias em «Era quaai uma simples formalidade 
rior do seu exquisito...illum.il:llilw;::.o-""":e;;:m:-!-=m=m::.;h;:_-a: casa. . pois que infelizmente não se conse· 
pretender convencer a alguem : pratl· « ncuinbo -me ~os c01dados e da des· goira conv~tel-o.» 
cava a mais ben~vola tolerancia, para pesa: venha Vocc tratal-tt como seu Parti immediatamen e sem " 
com os outroe, embora seguindo rigo· medico. Não lhe direi quem é : quero rar-me em prJ>cura de uU: padre. Ve
rosamente os meticulosos pi·eceitos do sorprehendel o. ria si houvesse probabilidade de uti-
Comtismo. Seguimos logo ao ?ello palacete que lis~l-o. 

Eu mesmo só lhe conheci a positi- habitava elle na Praia de Botafogo. ·A M. S. tinha sido obrigada a dei-
vice, penetrando um dia na sua biblio· Num dos melhor~s _aposentos e ~om xar o doente para accorrer junto de 
theca, vendo, entre os livros por elle t;-,~o o conforto, Jaz1a nu'!! opt1mo outro de sua propria hmilia. 
manuseados, toda aquella pacotilha ltnto uma senhora de me1a edade, Achei-o prostado num pequeno lei-
comtista, desde o catecismo positivis- uma franceza. to tendo ao seu lado a fiel criada de· 
ta até os immuta.veis e indigestos vo - - Mme. G. l-exclamei apenas a b~lhada em hlgrimas. ' 
lumes do Mestre,de envolta com a Imi- vi. -Está morrendo o senhor Urbani· 
tao;ão de Christo, algumas obras de -E' verdade, doutor. Aqui estou 1 d 

S t
. h d s B d d nos meus ultl'mos di·~. nho,~disse ela, com grau e dôr. 

. Agos tn o, e · ernar o, e ~ O doente estava estirado em decubi· 
Bossuet, Descartes, Condorcet, Hume, «E não sei dar graças a Deus por ter 
Pascal, Didei·ot, Gllll, Cabanis, Broas- achado e9te santo homem que me tem to de supinação, com a respirfação len

. t t " tratado como 81· foA ,.. um filho extr~- ta, estertorosa, comatosa, a ,tee vul
sais etc. cunoso captt mm· ttttm 010 .n Q h · 1 · á •· 

Assim era conhecido o padre 
Kell y, prior dos Agostinianos 
de Hoxton, na Inglaterra, e 
cuja morte,ha poucos dias, cau
sou grande pesar alli. Era ir
landez e nascera em 1833, mor
rendo, pois. com 81 annos de 
edade no serviço adivo dos po-

qual foi tão extravagantemente distil~a- moso, e eu sou quasi uma desconhe- tuosa sem expressil.o, emlp egm, Ql· 
do e cohobado o Comtismo, graças • ás cida para elle ... Nunca prestei·lhe o reita, completa etc. signaes proprios da terminação das hemorragias cere-
reacções das substancias destacadas das men.:~r serviço I 

P
aredes da cucurbita estragada ' do O estado da doente era deploravel. braes. 1 d" Tivera um ataque, a guns tas an-

Mestre. 1 Achava-se no ultimo período de uma tes, que agora se repetira quasi fulmi-
Causou-me sorpresa a descober a. A tuberculose pulmonar. Poucos dias naute . 

P
rincipio tomei o meu amigo po m viveu, recebeu os sacramentos da e- O pulso era cheio e lento. 

colleccionador .de curiosidades : a e- greja com grande devoção e mostra- _Urbano 1 ... 
riedade C'lm que me respondeu ... va-se conformada e resignada, quasi - Ah! Senhor dontor,-disse a cria-
pressionou-me. Tentei por vezes , IS· alegre. Notei, porém que alguma cou· da-elle ni1o fala mais ... e nem me 

Cutl.t·, mas v1· logo ser tempo perd do. sa lhe causava preoccupaçl\o · era co-. ouve ... Tenho chawado e não responde. 
bres. _ 

No dia 26 de Janeiro chama
ram -o a baptisar um recem· 

' nascido no hospital de Holborn. 
Partiu immediatamente, mas 
escorregou pisando em um 
trilho dá ferro-via, cahiu e teve 
diversas costellas fracturadas. 

- SoiTreu horriv-elmente e vendo
se impossibilitado de continuar 

Continuámos amigos como d8 es, mo' uma nuvem a turbar a serenidade 

b 
't d · 1 sar de seu espirito, e ella claramente pa· Já nem pode engolir ... em ora mm o eseJasse ve -o -Urbano ! -gritei-lhe ao ouvido. 

da luz que me guiava. Oh! t nho recia desejar que eu a interrogasse. 
sêde especioll da conversão d~ss Um dia, revelando-lhe eu minha fé Respondeu com um gemido e abriu 
felizes intellectuaes, meus am1g religiosa, disse ella : o olho esquerdo, não conseguindo 
hidos no abysmo do agnosticism - Ah! O que me inquieta é não vencer a ptose palpebral do direito. 
briados de falea sciencia, tac poder demonstrar ao Dr. Urbano a Fixou-me e gemeu. A respiração tor-
nas trevas, cambaleando numa minha gratidão. Quereria prestar-lhe nou-se melhor. 

1 

de bachantes, e suppoQdo-se li I algum serviço, mas só posso orar a --Conhece-me 1 Sabe flUem me cha· 
seguros, felizes~ marchando Deus por elle ... E ' o que faço conti- ma qui ? 



pelo 
vão prestando á. rehabilitacão 
d_o nosso exercito, tão perv'er
hdo ~ estragado pela acção de
letena da ambição política ao 
serviço de interesses inconfes
saveis de predomínio pessoal. 

. Fo~ o modesto e significativo 
~~tulo daquella revista, de que 
Ja foram publicados quatro nu
m~ros, que nos inspirou, com a 
ep1graphe que lhe tomámos de 
emprestimo, o assumpto destes 
artigos, cujo objecto não é ou
tro mais que o cumprimento do 
dever patriotico de concorrer
mos para a respeitabilidade, a 
grandeza e a gloria do exercito 
nacional, que encarna a ma
gestade da Patria. 

E é ~obre UJ.n dos assumptos 
escolb1dos pt!la revista, a que 
n?sreferimos, que pretendemos 
d1z~r ,alguma cousa, pois que 
as 1deas alli expendi.das, sal
vo a compete:ncia profissional 

· de quem as ~~xpende e o ne
nhum conhecinnento do assum
pto no autor destas linhas, são 
exactamente as idéas que en
tendemos . serem as melhores 
sobre a materia. E' o grave as
sumpto da reor_ganisação das 
nossas forças ulilitares, nas 
sua-s linhas geraes, na sua for
mação superior. 

Uma tropa de communistas 
fer~zes, commandada por, um 
capttão exalhdo, dirigiu-se ao 
pensionato. 

-:Cidadan -disse elle- tens 
aqUI escondidos inimigos nos
sos. 
_-Aqui só ha doentes, capi

tao. 
-Vamos fazer uma exec.Jção 

nelles e nas Senhoras. 
-Capitão, esteS< doentes es

tão sob nossa protecção. 
-Ah I querem oppôr-se ás 

ordens da Communa '? Vamos 
fuzilar tudo, as senhoras e os 
nossos inimigos. 
. -Capitão,-replicou a Supe

riora-sou filha de Lord Law . 
less. Respondereis á Inglaterra 
pelo nosso sangue si nos ma
tardes. 

Duas irmans conversas ajoe
lhadas recita vatn o:rosario, es
perando a morte de todas. 

Os communistu.s partiram 
blasphemando e promettendo 
voltar. Quando voltaram, ven
do no alto da porta do pensio
nato a bandeira ingleza arvo
rada, seguiram pela rua mur-

m:ando blasphemias. 

.--»«-.- · 

O alcoolismo na Russia 

e con s. 

!essfJas que se dizem catho
liu s, individualmente ou em 
as o~iações destinadas a santi
fica.çao de seus consocios e á 
mai .. utençã9 do culto, simples 
dele~ ados a ad::ninistração de 
bens· doados pelos fieis e estri 
ctam•3nte para aquelle fim vi
vem como pagãos, locuplet~m
s~daquelles bens, e estão sem
pre promptas á revolta contra 
as ~utoridades ecclesiasticas. 
G!orta l_hes ~ o exercício de 
eargos tdentt·cos em irmanda
des e dubs carnavalescos l ... 

E, sobr~ tantos ~ales, entre 
o~ _propri?S correligionarios, 
distlm:çoesmhas capciosas, aco
IJer_tand? fraquezas, disfarçan
do tr~ad!ações do proprio orgu
lho, mdtcando espírito de re
volta ... 

Mas, isso não póde continuar. 
Nesta capital, houve quem 

ou~asse insultar o venerando 
Ep1scopado brasileiro na pes
sôa de seu eminentê Chefe o 
nosso _muito amado Cardeal.' o 
seu cnme-a defesa da Moral o 
n_ão p~ctuar com esse conce's
swnansm?, repugnante a qual
quer p~ssoa de bo~ senso, que 
~or abJectil: covardta . equipara 
lolg·uedos mnocentes, familia
res, e. a lubricidade estonteante 
e IJatxa de seres irrebuçada· 
mente depravados. • 
~ôrB;mos como de nossa con . 

Os parlamentares russos es· seten~Ia, e não por favor, não 
tão seriamente preoccupados mendtgando, mas usando do 
com a perseguição ao alcoolis- nosso di_reito, alicerçado na lei, 
mo que em sua patda victima n~s ~enamos opposto áquella 
populações inteiras·. v ti~ ma. :\1ais 'igilantes, conhe-
~ discussão do projecto de certamos a tentativa com ao-

Mas, antes de abordàr o as
sumpto, seja-nos lícito algo di
zer sobr~ a grande vantagem 
qqe _haVIa em incompatibilisar 
a Vlda militar COnl a carreira lei, estabelecendo os meios tecedencia. Quizeramos valer 

~;;,;;~;:~~=~~~~~~.0 ninguem pensaria em desres: I' p~· os nosstls p'reTados. 
velmente a política que tem foi rnpto unico 
t-razido 

0 
afrouxamento da dis- de muitas sessões da Duma. O Mas, o sectarismo julga-nos 

conde vVitte e o ministro Ko· fracos. Sa:9e que muito dos 
ciplina, aanarchia, a desordem, . ·fi nossos se contentam com as 1 d kotsof pronunciaram magm I-
o aniquillamento coulp eto o cos discursos estudando o al- suas devoções individuae:; e as · 
espírito militar nas nossas for- coolismo e os seus effeitos des- sociações pias, aquellas e estil:s 

Christo. 
E, dolo_ros~ I ao que saiba

mos, o primeiro brado de pro
testo gue se levanta desta o
pulaçao cath~lica é este, e n~m 
hebclomadarw humilde 1 

Cumpramos. ~ noss~ .. ~lever 
todos os correhgtOnarios. 

A_ l_uta é da carne contra o 
espt~Ito; ela lascívia contra a 
castld~~e; da corrupção contra 
a fam!lta catholica; da impie
~il:de_ contra Jesus Christo. Os 
Jlllmtg~s! na embriaguez de 
seus VICJ OS, vozêam contra a 
auto_ridade ecclesiastica o A'on 
sermam luciferino. 

Somos catholicos: cumpra
mos 9 nosso dever. E na hora 
~resente elle se nos impõe pe
la defesa, pela estima pela 
compl~ta obedieocia ao 'nosso 
~upenor ecclesiastico. Digamos 
bem alto a todos que nfls hon
ramos em ser subditos seus e 
que ~ITendel - o, é offender-nos. 

E_ SI elle, lamentando o des
variO, de filhos transviados, os 
perdoa generosamente e nem 
recorda os seus erros, nós te
m?s o dever de amar esses ir
maos realmente infelizes mas 
egualment_e, de condem~ar 0~ 
s.eus desatmos, !lão só protes· 
tando, mas agmdo eneraica
ment.e em opposição á sua 

0
pro

p_aganda infamemente detete
na, e os ap~mtando a todos 
co_mo anteclerwaes, isto é, ini
m~gos de nossa Religião, ini
mtgos do . Christo, e por isso 
m~smo, e mcontestemente, in i· 
mtg?~ d~ . M?ral, inimigos da 
fa_miha, m~mtgos de nossa pa 
tna, a CUJOS filhos proc 
perder, arrastando-os aos vi
~ os de que d.o escravos. 

Honremo-nos uu not~sl.l cte
ro; obedeçamos filialmente ao 
nosso Pastor, e já será isso com
bate decisivo e victorioso con
tra o sectarismo. 

-------o~c~~o>------

TEIMOSIA INUTIL 
- ças, fomentando n~ officialida- truidores. o arcebispo Arsenio utilíssimas, todavia mal apph

de, que tão bons serviços pode- disse em seu discurso: ,, Affir- cadas á acção que deveriam 
ria prestar á Pa'.ri~, ambições ma-se que o alcoo1ismo não se produ~ir. São pessoas que nã_o 
de posição e poderio, que de alastra mais pela Russia. Elle praticam o mal, sem que cogt
nenhum modo se compadecem estacionou, porque não precisa tem do bem que omittem fazer. 
com a nobre ambição de sobre- mais alastrar -se. A Russia está Outros querem a acção catho- O sectarismo perde tempo I 

saturada de aguardente, não lic.§., mas, segundo estas ou em suas perseguições ao clero 

chikof, redactor chefe do 
russo Novoíé Vrt1mia não 

em censurar os maus 
mes de seus compatriotas. 

ta~a so!Jranceiro os seus vi· 
s e as infiltrações barbaras 
civilisação russa. Dizer a 

ilrdade é o seu ideal, desagra· 
ando comtudo alguns poten
Ldos. E que melindrosos são 

o• • da Russia I 
'~ Ultimamente, num de seus 

a rtigos, disse que a paciencia 
é uma grande virtude, quando 

para a consecução de . uma 
ctoria, mas não ó virtude e, 

, defeito quando encaminha 
uma retirada a Kouropat· 

in e. 
O velho e derrotado chefe de 

to Arthur doeu-se com a ai
são, e não obstante o proces-
a que respondeu, a sua con

nação e o seu estado vale · 
uüinario, quiz fazer um boni
o : mandou o general Foxet e 
1 almirante Eberhard, como 
estemunhas, desafiarem Men

ikof a um duello. 
declarou aos dois que 

podia receber c.:>m 
tr;ste missão e que res

eria ao gene-ral pelo No
Vrémia. 

O caso tornou-se publico, e o 
rnal era esperado com ancie-

e. . 
Menchikof sahiria do 

? Folgavam os seus cen 
, certos de que elle te

de escolher testemunhas 
entenderem-se com as de 

ine ou ficar deshon
rado ante a sociedade. 

Excellen te a. declaração do 
jornálista. Della estas palavras: 

«Sou intransigentemente con
Jámais deixei 

de render homenagem á bra
vura pessoal dp generaL mas 
si ha em meu artigo algo de 
offensivo, que o affirme um tri
bunal oo jury de honra. Profe· 
rida a sentença, darei de prom
pto todas as satisfações.n 
. , Declaração tão formal satis
rez a todos, ficando os duellis-
tas de nariz espichado. 

;.--))((--

es 
Um positivista convertido in extremis- 0 Dr. Urbano M 

pela caridade 

IV 

Bem conhecido foi o meu amigo e rientados ; cegos querendo guiar a 
cellega Urbano Marcondes, deputado humanidade, e considerando visionn.
á assembléa constituinte, de família rios e allucinados os f[UO vêem me· 
rica e a que pertencem varios cida· lhor do que com os olhos aquillo que 
dãos notaveis, dos quaes são alguns elles deixaram de ver ... Minha devo
seus irmãos e cunhados. ção por -essa gente explica-se, talvez, 

nttament.e. Ah ! 
Coitado ... Si 

-E por que 
a pedir. 

Alguns dias 
pressas. 

Era o Urbano um dos poucos repu- por que tambem pensei, cogitei, e errei 
blicanos.Jüstor icos em 1889, e perten- como elles, podendo dizer como a 
cia ao pequeno grupo dos positivistas anachronica rainha de Carthago na 
orthodoxos, no qua ainda mais se fa- Eneida- l[atbd iunam mali, miseJ'is 
zia notar por ser medico. stwcu-ren disco ... 

De facto, nas abnrações da nossa Urbano ouvia- me e calava-se. Ad· 
classe, como era de esperar, muito mirava-se de minhas inquietações so· 
mais communs são o materialismo, o bre o seu estado p8ychico. Meu ca· 
atheismo franco, ou o ag'1'>Sticismo, tholicismo nllo lhe parecia diametral
typos Littré e Herbert St_>encer, do mente opposto ao seu Comtismo, 
que o rebarbativo Comt\smo ortho- como eu suppunha. Para demr n9-
doxo. tral-o, apresentou-se um dia em mi· 

O estudo das psychoses leva os me- nha caea e disse-me : · 
dicos facilmente a diagnosticar a Reli- -Venho convidai-o a collaborar 
gião da Humanidade entre ellas, e commigo em uma obra de alt.ruismo, 
portanto a objectival·a em vez de sub- ou, cnmo aiz Você, uma obra de cari
jectival-a. dade. Ahi está um ponto commum 

O desenvolvimento dessa theso não nas nossas doutrin~s, e é o ponto 
c"be aqui : já noutra occasi.llo della trtt· principal. 
tei. Fiquemos só na observação incvn- Não quiz eu, nessa occasião, ineis
testavel do facto-a raridade do~ medi- tir na differença essencial entre a ca· 
co<> cornti~tas o1·thodoxos, sectarios da- ridade christ~n e a philantropia ab
quella rispida doutrina, quasi catholi- surda do atheismo. Perguntei-lhe: 
cismo sem Deus. -De que se tratf' I 

Eu um desses o meu Urbano. E -Achei em uma miseravel habita-
pouca gente o ~abiii. Eivado daquella çllo uma senhora, nossa conhecida, que 
opiniíl.o, cai acteriJtica dos ve1·dadeiro~ teve uma bôa posic;íl.o social e hoje, 
comtistas,-a necessidade de tram· tendo cahido em grande pobreza, es· 
cendencia intellectual para a emauci- hí soft'rendo necessidades e precisan
paçí!.o do theologismo e da metaphysi- do de bom tr .. tamento : está tuber
ca,-conserva~a - se elle na região supe· culosa. 'fomei-a ha poucos dias em 
l'ior do seu exquisito...illu~~o ""e":-m;:;;.!-~m;.:i:::.n::ha casa. 
pretender convencer a alguem : prat1- « ncuinbo-me dos cuidados e da des· 
cava a mais benevola tolerancia, para pesa : venha Você tratal-t~ como seu 
com os outro~, embora seguindo rigo· medico. Não lhe direi quem é: •tuero 
rosamente os meticulosos preceito3 do sorprehendel o. 
Comtismo. Seguimos logo ao helio palacete que 

Eu mesmo só lhe conheci a -positi- habitava elle na Praia de Botafogo. 
vice, penetrando um dia na sua biblio- Num dos melhores aposentos e com 
theca, vendo, entre os livros por elle t;Jdo o conforto, jazia num optimo 
manuseados, toda aquella pacotilha leito uma senhora de meia edade, 
comtista, desde o catecismo positivis- uma franceza. 
t~ até os immutaveis e indigestos vo- - Mme. G.! - exch•mei apenas a 
lumes do Mestre,de envolta com a lmi- vi. 
ta11ão de Christo, algumas obras de -E' verdade, doutor . Aqui estou 
S. Agostinho, de S. Bernardo, de nos meus ultimos dia9. 

Mme. G. 

sahir pelos trabalhos e glorias, - 1 1 aquellas apropr1·a,ões particu- e ás ordens religiosas. 

d 
'lh · nóde absorver mats a ~oo . 11 y apanagio a bn ante carre1ra .. .Fóra da Duma é 0 problema larisadas á sua cidade, á sua A virtude impõe-se, e calum· 

das armas. do dia. rrodos se lhe referem, freguezia, e sob a sua direcção, nias não resistem a mais per· •-
Mas, do muito que ae pode- lembrando alvitres, excogitan- parecendo que não comprehen- functoria analyse. 

ria dizer sobre este particular, do punições. dem que formamos uma gran- Destroem na os factos e o~ 
O santo de lloxton 

Bossuet, Descartes, Condorcet, Hume, "E não sei dar gr.1ças a Deus por ter 
Pascal, Diderot, G~ll, Cabanis, Broas- achado e~te santo homem que me tem 
sais etc. curioso caput rnorttturn do tratado como si fôra um filho extra· 
qual foi tão extravagantemente distilla· moso, e eu sou quasi uma desconhe
do e cohobado o Comtismo, graças 'ás cida para elle ... Nunca prestei-lhe o 

reservamos 
0 

essencial para 
0 

E é tão facil vencer o alcoo· de patria, que o combate á _Re- testemunho dos proprios per· 
· , · -d lismo: nu em se ~onfessa e com- ligião é geral, em todas as ctda- seguidores. 

artigo que sera msen o no pro- munga '!frequentemente nem des e freguezias, e que, portao- Assim, entre os recompensa· 
ximo numero. to a defesa deve ser por toda a dos pelo governo francez p 

póde ser alcoolico. 1 . Por agora contentamo-nos Patria, em todas as cidades e sua excepcional dedwacão na 
em enderecar os nossos since- frtlguezias, unificados todos os «instituição e direcção de ho 
ros parabe~~ a todos aquelles ,--»«-,.......: co-rreligionarws, coadjuvando pitaes francezes permanenteEl "'-- -s , mutuamente, verdadeira- ou temporarios, destinados em:r 
que, vestindo a farda nobilitan- m,mte irmanados, preferindo particular ao tratamento deJ 
te de defensores da Patria e Quantas llngnas deve falar Jef.us Christo a quaesquer ami- cholericos durante a guer 
suas instituições, timbram em nma senhora de •boa socie- bol particulares e d'Elle inimi- balkanica,l,. no expressar . 
conserval-a impolluta do san- dade~ go:. E não poucos são os que, decreto a_sstgnado p_elo prest-,1 
gue de irmão derramado nos Francez, Inglez e Italiano, pelo po!, este ou aquelle pretexto, dente Po.mcaré, estao os noH 
altares ímpios do Moloch da menos. aj~dam os anticlericaes, falao- mes segmntes: 

Cursos especiaes -para senhoras, na d t e Joa-o Q uénar ~ que é o P 

P
oliticaba-em. TZ do~ escreven o con ra os pr -I u, Escola do Sr. BERLI · lad·. s e sacerdotes, esquecidos J}ervasio dos a_ ugus.tin_hos Ll_ 'A 

Edificio do "JORNAIJ DO BRA-SiL"· de são subditos e não jui- sumpção, anttgo miSS\onarw 

J..acerda de Almeida 

Assim era conhecido o padre 
Kell y, prior dos Agostinianos 
de Hoxton, na Inglaterra, e 
cuja morte,ha poucos dias, cau
sou grande pesar alli. Era ir· 
landez e nascera em 1833, mor
rendo, pois. com 81 annos de 
edade no serviço activo dos po-
bres. . 

No dia 26 de Janeiro chama
ram -o a baptisar um recem
nascido no hospital de Holborn. 
Partiu immediatamente, mas 
escorregou pisando em um 
trilho dá ferro-via, cahiu e teve 
diversas costellas fraeturadas. 
SofTreu horri~elmente e vendo
se impossibilitado de continuar 

reacções das substancias destacadas das men.Jr serviço I 
paredes da cucurbita estragada · do O estado da doente era deploravel. 
Mestre. , Achava-se no ultimo pu·iodo de uma 

Causou-me sorpresa a descober~a. A tuberculose pulmonar. Poucos dias 
principio tomei o meu amigo pot ttm viveu, recebeu os sacn\mentos da e
colleccionador .de curiosidades : ~e- greja com grande devoção e mostra· 
riedade c'lm que me respondeu · m- va-se conformada e resignada, quasi 
pressionou-me. Tentei por vezes · is- alegre. Notei, porém que alguma cou
cutir, mas vi logo ser tempo perd do. sa lhe causava preoccupação: era co-

Continuámos amigos como d~ tes, mo• uma nuvem a turbar a serenidade 
embora muito desejasse vel-o sar de seu espírito, e ella claramente pa· 
da luz que me guiava. Oh ! tfnho recia desejar que eu a interrogasse. 
sêde espechl da conversi!.o dess,s in - Um dia, revelando·lhe eu minha fé 
felizes intellectuaes, meus amig< .s, ca.- religiosa, disse ella : 
hidos no abysmo do agnosticisrdp,ine· - Ah ! O que me inquieta é ni!.o 
briados de falea sciencia, tac~eaqdo poder demonstrar ao Dr. Urbano a 
nas trevas, cambaleando numa 1 ataxia minha gratidi\o. Quereria prestar-lhe 
de bachantes, e suppoo.do-se li I' ertos, algum serviço, mas só posso orar a 
seguros, felizes ~ marchando b pt o- Deus por elle ... E ' o que faço conti-

íi' 

vPncer a 
Fixou-me 
nou-se mel 

... Conhece
ma aqui I 
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EXPE DIENTE 

J{EDACTOR: 

DE LONDRES 

De 'tma ca1·ta pr1rticulat do ncs&o pre
Z(!dissimo am~go D1·. J. Tosta extra
himo6 o seguinte : 

3 de Fevereiro de 1914 
Dr. Antonio Felicio dos Santos 

Pedimos encarecidamente aos 
nossos assignantes desta capi
tal e do interior a fineza de nos 
communicarem sem demora a 
mudança de suas residencias. 
indicando de onde-para onde, 
com a necessaria clareza. Dt 
outra forma não podemos evi 
tar o não recebimento d'«A 
União:.. 

Egualmente pedimos aos 
srs. assignantes em atrazo 
que nos enviem as respecti
vas tmportancias, e aos que 
tiverem as suas assignaturas 
terminadas ou a ~.erminarem 
a fineza de mandar renoval-as. 

Está encarregado de recebe1 
assignaturas desta folha o sr 

••••!nys1o \,otrêa.lte-S-ít,no Circul1 · 
Catholico, á rua Rodrigo Silv-. 
(antiga Ourives) n. 3, onde são 
encontrados á venda numero!:
avulsos. 

Toda a correspondencia re 
!ativa a reclamações. assigna 
turas, annuncios , remessas dl 
valores. etc., deve ser en.de· 
reçada 

A.' admlnistraçlio d'«A União» 

RuA DO MERCADO, 51 (soB.) 

Rio de Janeiro 

E eubita~r.~>nte oc< r endo-me um . 
inspiraçllo, glitei, 
-L ·n•hre-•e <11'1 1\ImP. G .. . que t•n 

to ürou J:IOr V u• ê .. S!l. .. aR , ,, a~õ 
della que me t1 a-. .. m "qui. !J&l'-> ltHu 
br~r·lhe o Ohriato, Deus e H ornem V< r 
dadeiro. 

O muribun lo, com um profundo g<'
mido e Uma eX! r~ssão Íntd . ig~nt.e n 
unico olho ab~• t.,, est~n lPU-mt> a. m" 
esquerda e apertou a n inha .. . V. ltou 
o olhar para a oir .. ita, in ÍJ•ndo-me a 
par~tJysia daqu~lle lado. 

Oh I senti-me !Jl'<liun 11\roente com 
movido e animado . A criada cabiu de 
joelhos exclamando : 

- Ah! está conheceu lo ! Ah lflp.u 
Deus, isRO é que era precis·J d' er a. 
elle, e ninguem ti'lha ~nimo .. , 

Tirei o ffi('-U esco.~r>uhu j,, d~ Carro• 
e 1\0 rJo .- n~e. Elle ueix•m mi 

tremul<', pro9'urkVa apa-

Meu prezado amigo Dr. 
Felicio dos Santos. 

Confirmo o cartão de bôas festas 
que com a familia mandei-lhe, dese
jando-lhe que o novo anno seja a
bundante em mercês para a conso
lidação de sua grande obra - a for
mação do Centro Catholico com ra
mificações em todo o Brasil. 

. O ~ Echo. » ·d~ Pa;is ·e~tr~ ~s • s~a~ 
noticias religiosas publicou a que 
inclusa lhe remetto, sobre os pre
parativos para o Congresso de 
Lourdes. 

Talvez seja conveni~te publicai-a 
ahi n'c A União •. 

Ultimamente está sendo discutida 
aqui, calorosamente, na imprensa 
leiga a celebre questão de Kukuyu, 
cidade pequena e sem importancla, 
da Africa Oriental Britanica, onde 
2 bispos anglicanos e varias reitores 
protestantes reuniram-se em confe
rencia ara organisarem uma Jl.de
,. ção christan, 9tab~ec.e_.w um 1.:'0· 
digo de dogmas e ntos communs 
o ara serem adoptadas pelos reitores, 
representados na conferencia de 
Ruku) u. 

Como sabe, ha na 'Africa Britan
nica 3 bispos anglicanos- o de 
Uganda, o de Mombana e o de Zan
libar. Os primeiros, que pertencem 
á Egreja Baixa, formaram a Federa
ção com os baptistas, methodistas, 
presbyterianos etc. Quando o bispo 
de Zanzibar, que pertence á High 
Oh"rch, teve noticias da conferencia, 
escreveu uma carta aberta accusan
Jo de heresia os outr('s bispos e 
appellando para o Arcebispo de 
Canterbury, a fim de que este, como 
chefe espiritual do Anglicanismo, 
resolva. 

Beuron, padre catholico, filho do 
Arcebispo de Canterbury, e conver
tido ao Catholicismo em 1906, e o 
Padre jesuíta Bernard Vaughan, em 
conferencias e leituras importantes, 
demonstraram a falta de autoridade 
do Arcebispo para definir o que 
constitue a verdadeira e exacta 
doutrina dogmatica do Anglicanismo, 
e portar.t) a necessidade em que se 
acham os membros da High Vhur,.h, 
e sobretudo os Ritualistas, de entra
rem para a Egreja Romana. 

Pode-se em verdade affirmar que 
a Egreja Anglicana atravessa, neste 
momento, uma enorme crise e que, 
dia a dia, a Egreja Catholii.:a vae 
se tornando mais conhecida do povo 
inglez e fazendo proselytismo. 

Estou escrevendo um artigo sobre 
a crise de Kukuyu para lh'o enviar. 

-Estou escrevendo para o cjornal 
do Commercio» alguns artigos de: 
propaganda sobre o trafico de es .. 
cravas brancas e a acção benefica da 
• The National• Vlgilance Associa .. 
tion•, que deverá servir de 

/ 

A UNI.lO-

~orno- ijumus 

. Para hojé, primeiro domingo do 
lutzfero tempo consagrado á medi 
dos nossos novíssimos, e á 
para bem commemorar a Paixão do nosso 
Redemptor, íamos escrer1er um artigo ex
presso, quando recebemos do nosso 
Prof. Luiz Mendes de Aguiar a bel/a 
ducção, que se vae ler, _do mais 
psalmo de David, acto de contrição que 
to~as as gerações têm repetido compun
qrdas. 
· Pensamos que os leitores hão de ga
nhar com a substituição. 

·Afihfil~fe de m , 6 Deus manso e clemente, 
ceugena caudal de amor e de concordia; 
Apieda-te de !llim, que imploro penitente, 
Na grandeza 1deal de tua misericordla. 

Perdoa os erros meus nascidos das paixões, 
Na ampla v~stidão. sem fim de tua piedade; 
No abysmo mtermmal de tuas compaixões, 
Apaga de tua mente a minha iniquidade. 

E ainda mais, ainda: em purificador 
Flammifero chrysol, a meus culposos passos 
Da vida. no estradar, demuda-os, ó Senhor, ' 
Da rota removendo os mil occultos laços. 

Pois que sei de profundo o quanto hei de malicia· 
Eterno o meu peccado, eterno jaz na mente· ' 
Trilhando a prima edade, advindo da pueri~ia 
Remorde-me cruel ness'hora e eternamente. ' 

Contra ti só, pequei e, deante a magestade 
Do teu divino aspeito o mal hei commettido· 
Porque a justiça ascenda á augusta claridad~ 
Do eloquio teu, Senhor, e venças quando ouvido. 

Viciou-me o embryão a culpa deleterià, 
Maculou-me o viver do crime a aura lethal: 
E a minha genetriz, plasmando-me a materia, 
Meu ser coinquinou da mancha original· 

Na alyor do lume astral e puro da Verdade 
Gaudwso ~epuzeste a excelsa complacencia; 
E, por ass1m, mostraste a mim, com tua bondade 
Os arcanos subtis da Eterna Sapiencia. ' 

Senhor, me aspergirás com o hyssopo verdejante 
E alfim a consciencia hei ter purificada; ' 
Lavando-me a lustrai da paz dulcificante 
Mais dealbado serei que a neve dealbad~. 

Despensador Superno, irás a meus ouvidos 
Ledos charismas dar em gaudio illuminados; 
E, nesse cataclysmo edenico immergidos, 
Certo que exultarão meus ossos humilhados. 

meus horrentes, tenebrosos, 
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E subitarr.Pnte oc< r endo-me um . 
inspiraçA.o, glicei. 

- L ·mbro-'e fiA MmP. G ... que t ' n 
to ürOU {.10 1' V V< ê .. 8~" aR 10 1 !IÇÔ 

della que me t1 a <em "qui. fJar• ltn11 
br~<r-lhe o Chriato, Deus e Hombm V< r 
dadeiro. 

O moribun 'lo, com um pr ofunito g~ 
mido e uma ex! ·r~ss!\o intt!.ig~n~e n 
unico olho ab~• tu, est•n leu-mt> a m '' 
esquerda e aper~ .. u a n i nha ... V. ltou 
o olhar para a oir .. ita, in ÍJ•ncto-me " 
paraJysia (l~Q.~lle lado. 

Oh I senti-ma fJl' •J tlln l»'llente com 
m<wido e animado. A criada cahiu de 
joelhos exclamando: 

- Ah ! está conheceu lo ! 
Deus, isso é que era precis·J d' 
elle, e ninguem tiaha >nimo . ~ 

Tirei o m~u esc-1 pula• j,, ,?? Carm_, 
e passei-o 110 do, n te. Elle fi e iXoJU m1 
nha m!l.o e, trtmuln, produr:.va apa
nhal ·o sobre o peitn ;Parecendo-me 
que queria repellil-o, c)isse eu. 

- V< •tê qu~:r "fa• ta1! o et~capu!Rrio 1 
Lembre a devoçll.o de sua ml\e a Nos
sa Senhor" do C ·r1110 ... 

Entâo, vimos c< 'rr~r-lha pelo rost• · 
uma lagrima, e ejle, conseguiu i o ap><· 
nhar o eocap~t. la ·.,, cullocou-o sobre<· ..... --.,.y,....- coiaçà.o e ......~. ev~ .. o Cttntphudutl, 
com a roll.o h 1·ta , gemendo e olhao
do-me flx,.men te. 
N~sse momento abtiu se a porta no 

quarto, e o meu coll~g" . e amigo D,. 
Jl·aquim Muia entrou, drzendn : 

-Acabo de ~abe r que o Ur·bauo 
está. muito dcente. c.rmo o acha 1 

- Morrendo - di~se eu. 
E vendo a commoct1o do Dr. Maia, 

disse-Ih~ : · 
-Preste um grande servi~o ao 

nosso amigo . Con·a á. Mat1iz ca Glo
ria e chame o viga• i•J ou algum co •· 
djutor para ab.olvel-o. 
· O medico partiu logo e eu conti

nuPi a exhortar o mor bunlo. 
Tomou minha m;io e, cum sigiJifi.ca· 

tiva coutracçlio , h iod1can \o ~ua ~<C· 
quiescencia ás minha~ paln1 r •s ..... 

F .. lei-lhe n·~ cegutJra do pos•trns· 
mo e nas ver.iades et.,Jn<s do Cr.,a ... 
Ouvia-me e apertava-me a mão .. o.,. 
pois calei-me para deixai-o repousa;, 
mas, com repetidos gt>midos e lagri
mas, e sacudin lo-me a mão, indic!l· 
va quer~r dizer alg•1ma coi>a Prn
saudo um pouco, p1 ocurei a livinh,.r· 
lhe o pensam<nto, quando tntmva o 
padre- que feliznante f< •Í o rnPu 
am•go Mons. F rancisco Ignacio d~:~ 
Souz ... 

Padre jesuíta Bernard Vaughan, em 
conferencias e leituras importantes, 
demonstraram a falta de autoridade 
do Arcebispo para definir o que 
constitue a verdadeira e exacta 
doutrina dogmatica do Anglicanismo, 
e portar.t) a necessidade em que se 
acham os membros da Hiyh Ghur··h, 
e sobretudo os Ritualistas, de entra
rem para a Egreja Romana. 

Pode-se em verdade affirmar que. 
a Egreja Anglicana atravessa, neste 
momento, uma enorme crise e que 
dia a dia, a Egreja Catholica 
se tornando mais conhecida do 
inglez e fazendo proselytismo. 

Estou e;;crevendo um artigo so 
a crise de Kukuyu para Ih' o 

-Estou escrevendo para o ~ 
do Commercio» alguns artigos 
propaganda sobre o trafico de 
cravas brancas e a acção benefica 
«The National> Vlgilance A 
tion• , que deverá servir de 
para a organisação de uma 
de brasileira tendo os mesmos 
-0 tango e outras danças Jasc 

e bem assim o desregramento 
modas, que leva as senhoras a 
decotarem até na estação fria, 
pond~se a molestias perigosas, 
tivar a aqção do episcopado 
1holi o, que n a Itália, Françà, 
gica etc. está publicando < 
pastoraes condemnando as 
e a paganisação dos costumes, 
mando a attenção dos paes e 
mães para os riscos que 
suas filhas em se deixarem 
pelas modas e movimentos 
das danças. 

-Outro assumpto importante, 
tado na imprensa, é a questão 
m•m,,, depois que Monsenhor 
arcebispo de Udine, pronu 
na Semana Religiosa de Mil 
seu notavel discurso sobre a 
dade e a independencia da 

Foi lançada a ideia de 
da lei italia.na çle garantias para 
fim de se tornar uma lei internacio
nal. 

Parece que a questão (!) ro
man::~. não se prende mais á restau
ração de soberania temporal nos 
Estados Pontifícios, mas consiste 
na garantia plena, inilludivel, in
ternacional da liberdade e indepen
dencia da Egreja, que não deve fi
car dependente da boa ou má von
tade de soberano algum temporal 
para extrcer a sua autoridade no 
orbe catholico. 

-Você está satisfeito pnr morrer 
com o Ohristo, ma~ oesaroso pur tttr 
vivido longe dell e? Não é 7 

Oh! entl!.o uma ~erie de gemid'Js P 

de apertoM de mll.o demr·n ·L• at·am ela 
ramente que os sentimencos do mo

Reuni alguns documentos ou es
criptos para meihor estudar o as
sumpto: e, si as occupações me per
mittirem, escreverei um artigo so
bre a q~bestão rr•mana. 

ribundo eram esse~ ! .. 
M< •ns. Souza. iufo rmado d"s dispo 

sições do d •• ent .. , apresenLou-lhe <• 
cr·ucitixo. Qu •si n •Jm ímpeto, t •. n ou 
Urbano " In>ag m e e:;trt•iC<~U·a a• 
pt-ito. F.ri nec•s•ario dar lha outro 
crucifixo pllra que elle deixasse o que 
era na M~t• iz. 

Termin •<lM as <'rações de abFo vi 
çll..• , o doeiJte est .. ud~u a pa m .. • a 
mll.o e começ<>u " all(it .. r o pé n o 1 !I· 

ralysado, com signws de imp .. ci~:~nda 
que lngo compreht:ud .. muA: 

Quer a recebur a >anta extrem 
UIÍ ·çllo I 

C.,ssou a agit çl!.o apfn~s viu que <• 
sacerdote He apl'eSt~<va a adruinis· 

Esta já vae muito longa e abusiva 
para quem, como o meu velho ami
go, tanto têm que escrever diaria
mente para cumprir a sua missão 
nos tempos difficeis que atravessa 
o nosso querido Brasil. 

(1) Dou apenas a minha imprcs.iio. Esla quco
tão é muito delicada. Ha sempre uns tantos ID,!9-
Ierius em que os profanos não podem penetrar. 

----<:><::><>~ 

Do teu divino aspeito o mal hei commettido; 
Porque a justiça ascenda á augusta claridade 
Do eloquio teu, Senhor, e venças quando ouvido. 

Viciou-me o embryão a culpa deleteria, 
Maculou-me o viver do crime a aura lethal : 
E a minha genetriz, plasmando-me a materia, 
Meu ser coinquinou da mancha original· 

Na alvor do lume astral e puro da Verdade 
Gaudioso depuzeste a excelsa complacencia; 
E, por assim, mostraste a mim, com tua bondade, 
Os arcanos subtis da Eterna Sapiencia . 

Senhor, me aspergirás com o hyssopo verdejante, 
E alfim a consciencia hei ter purificada; 
Lavando-me a lustrai da paz dulcificante, 
Mais dealbado serei que a neve dealbada. 

Despensador Superno, irás a meus ouvidos 
Ledos charismas dar em gaudio illuminados; 
E, nesse cataclysmo edenico immergidos, 
Certo que exultarão meus ossos humilhados . 

Ah I ... dos peccados meus horrentes, tenebrosos, 
Afasta compassivo a face divinal ! ... 
Meus actos de maldade iníqua tão culposos, 
Sana de amor e luz no clibano eternal ! ... 

Crea-me um coração, qual urna immaculada, 
Tendente a receber, ó Deus, teus mandamentos ; 
Sejam precordJ,os ·meus 'a aulphu~a dolr'adlt - • · 
D'um espírito directo aos teus ensinamentos. 

O teu vulto sagrado, imploro, não me escondas, 
Nem lances com rigor a mim da tua presença ; 
Nos pelagos da vida, em agitapas ondas, 
A mim do Paracléto a eterna luz intensa. 

Ah f ••• vem restituir-me a dulcida alegria 
Que torna o humano ser capaz da salvação ; 
Do espírito principal no influxo de energia 
Confirma-me, Senhor, o Iasso coração ! .. . 

Ensinarei fiel teus trámites seguros 
Dos iníquos á grei trevosa entre negrores ; 
E os ímpios e os revéis, dos seus antros escuros 
A ti reverterão, fugindo aos seus errares. 

Liberta me, Deus meu, dos actos sanguinarios , 
Da perversão carnal caldeados na cobiça ; 
E a minha língua então nos psalmos dos hymnarios, 
Exaltará feliz, teus actos de justiça. 

Descerra os labios meus, ·senhor das altitudes, 
-Que logrem celebrar teus mysticos favores ; 
E a hocca, p.or egual, narrando-te as virtudes, 
Annunciará tambem no tempo os teus louvores. 

Si a teu querer prouvesse um piaculo meritorio, 
Eis que novilhos mil em teu altar exhaustos 
A vida iam perder ; mas, de ora me é notorio 
Que não te agradaria o cruor dos holocaustos. 

E' sacrifício a Deus, ante a maldade horrifica, 
O espírito em tristeza e em ancia attribulado; 
Pois que Elle não desdenha a victima pacifica, 
Sendo ella um coração contrito e humilhado. 

Dá que sempre, Senhor, com a tua bôa vontade, 
Nos atrios de Sião bem haja o Summo Bem; 
Por tal se fundaria, em mór seguridade, 
A latidão mural da heril jerusalem. 

E da justiça então benevolo aceitáras 
As hostias e oblações, e os threnos penitentes ; 
Tambem, do Sanctuario expostos sobre as aras, 
Ser-te-iam de bom grado os vitulos innocentes. 

...... < 

Mendes de Aguiar 

tral.a. 
n-n .lÍtl.r ...dar~; ,,wn~-+

~---""""it~r;;-d~c1mt n to a uó,. 

Irmandade da Santa 

Cmz dos 
,- ~ l•• kV..m:goAndréArcoverde 

Militares ROMA Tern.in ,.,a 11 c 'in•onia. volt u im . 
meniatanwnte o ~st~u .. , 0111ato·w qu •· 
durou algumas hor s até á. morte. Por unanimidade de votos da 

Ná .. ~·ud~ e~p~ra l -a: . ra•u qu~d 7 Mesa A?ministrativa dessa Irman
horas da no1!;-, " P••ra e"H" 1 or, Psc... dade, fot nomeado capellão o Rvmo. 
va m"rc .d,. no Circul .. Oatho.i o nn a Monsenhor João Pio dos Santos. 
confer .. ncia a que ~ou nl!.o poaia deix.u Por delegação do Provedor deu
de .. ssi~tir. lhe posse solemnemente Mon~enhor 

.Ao ~h·· g .. ~ ao Circuln, dirigiu-~" ~< Alves,_ P:o-Vigario Geral. 
m1m o Prrslde~> te veain fo ... ,., ,ub"~ Asststtram ao acto os Generaes 
tituir o c,.nf.,r. n~e que f,.Jh-r• ... Q.Je Cruz Brilhante, Dr. Pereira de Mes
f~Ja,~~ de imp O• i,o •ob.-e qu llque1 quit~ e. Pereir~ da Silva, Coroneis 
mat .. na, pois qu" a '' ~<lu est .. va ~heia BenJa!ntn Agutar, Neves Junior e 
e havia .!r .. nde numero de senh,.r.-s. Amonm Bezerra, Major úr. julio 

lti ew11 Guedes, Capitão Herculano Cunha 
P.,is falei com ubun iHncia de cora- l 08 Tenentes Luiz Ravascó e Adol~ 

ção, que de outr .. fó,·uu• n io era p s· pho Nobrega e D. Bella Góes repre
siv.,l oe1 ois de ta.' agrarla\'• i~ em.. sentando as Devoções de Nossa 
çõ~s. Cr. ic- ter f dt1do •off. ivelm~ute Senhora da Piedade e Nossa Senho
To .... ei por assumpto o; ch ·rlatani~mos r a das Dores, e grande numero de 
do espidti~mo, da feiti~ari'\, d<> oc- fieis. 
culti,mo, do hypootismo, e depoi~ co- Mons. Alves, enaltecendo as vir
teg~i o que ha d .. real nes•as mauifeR· tudes do novo Capellão, deu para
t•çõ ·e Cl•m as n~gaçõ::ls dogmaticas no bens á Irmandade pela acertada es
positivismo e do ngno~tiCi~mo. Que colha de tão distincto sacerdote. 
se entendessem Pntre oi uns e outros Agradeceddo, Mons. Pio dos San
e .lepois viessem ~<tt"c"r ,, n >8sa F e ·tra- tos, referiu-se com saudadés ao seu 
dicional e a ll•JSKa Revd.ção, b .,~e illustre antecessor Mons. Peixoto, 
fundamental da Egrej-A de J.,Mus de veneranda memoria, e hypothe
Ch• ist.j, cou o seu auxilio para que em na-

Dias~· me o mnu vrn_9rando amigo, ~a. S?ffra o brilhantismo do culto 
o !allectdo Mons. M·>lwa, que f., i a J ellgwso que ~a 3 seculos é ceie
minha melhor couf~r nd •. E é pos•i-/ br~9o na EgreJa da Santa Cruz dos 
vel, porque, como oi9~e o psalná ta.- . Militares . 
oNnda m"lhor do qua servir a Doua I Mons. Pio foi muito felicitado 
na alegda do cor11ção.u 

1

. pela lrmandacte e pessôas presen-
tes, o que tambem faremos a S. 

Acaba ele Yoltar de Roma o 
Coneg-o André Arcoverde. um 
dos membros da peregrinação 
brasileira que alli foram pre- .., 
star homenagens ao Summo ·" Congreg.ação dos Rit9s, 
Llontifice por occasião das fes- ~e.m . reuutão yreparatorH~, 
tas constantinianas Ja exammou as vtrtudes prat1-

. cadas pelo Padre Maunoir dll 
Em seu regresso o ConPgo Companhia de Jesus, o qual'foi, 

ré .<\rcnverde desembnr· no saculo 17° discípulo e colla 
em PernambllCO no int11i- borador do veneravel Miguel 

d.e vi;; i ta r sen venerando pro- De Nobl»t.z na pre.g~ção de mis
I.tor, accommettido de gra- sões e retiros espmtuaes. Para 
1m a enfermidade, d?- qual, I qu~ as. vtrtudes do ~adre _Mau
mente, se acha quast resta-~ n01r. strvam á beattficaçao, é 
ido. · prectso que se prove terem sido 

stejando tão venturoso re- 'em g ráo de heroicidade. 
, alguns am·gos particu-

e as associaes pias da fre
da L::tgôR, de que é Sua 

a. digno e operoso paro
• fizeram celebrar uma mis -

em acção de graças, appro
ando se da me!'a encharis
cerca de duzentas pessoas. 

cel~bra~te o Padre Dr. 
Simão Bacelli, se.ndo os 

sagrados entoados pe
as de Maria. 

sos melhores votos de 
vindas e cordiaes para
pelas justas manifesta

seus caros parochia-

* * * 

No dia 21 do mez ultimo, o S. 
Padre recebeu, em audien

cia especial. o príncipe Guilher
me Hohenzollern, com quem 
conversou ·affectuosa e deftlora
damente. 

**• ~~ ~7!1' 

Já estão marcadas algumas 
(! reuniões da Congregação 
dos Ritos•destinados exclusiva
mente a estudos relativos á 
beatificações e canpnisações. 

A f S Excia. revma. e á Irmandade da 
• • · · Santa Cruz dos Militares. nos. Em 21 de abril será a congre

gaç~o preparatoria para os mi-



.... 

apresentados á canoni
ção da bemaventurada Joan· 

a d'Arc. 
Em 1ô de maio, a ante-prepa· 
toria sobre o martyrio das Ir

de Caridade e 1as Ursuli-

9 de Dezembro de 190õ.-Lei 
sepnraçl!.o e abrog><çll.o do 
do Culto (mais ou menos 40 
Oa Oathohcos, querendo 
tes, hr.o de sustentai-os á 

tllo em declinio : agora o tango der
nier cri é o Espiritismo ou Defun
tismo para o Zé Povinho e o Oc· 
cultismo para os i ·ntelletuaes, não 
falando num fossil que foi exhu
mado para uns tantos desequilibra
brados; visionarios superiores- o 
Swedenborgismo ou a Nova Jeru
salém. 

mogeinedade de sentir, emfim, 
da estreita obediencia e accor
do perfeito em pensamento e 
agir com o episcopado. 

Ora, da mesma fonte proce
dem os nossos males actuaes e 
estão f1 uindo gotta á gotta, _ mas 
diariamente, ininterruptamen
te, as sementes dos futuros. E' 
uma inoculação lenta, mas ve
nenosa. Neces~ario o seu resul
tar. 

mortas na época do Ter-

(Dizem al g11ns que os 
Fra.ncezes não são muito 
para com os seus sacerd• 
que a collecta p~ora o culto 

Em 14 de julho, a particular 
ra o exame dos milagres da 

avel Luiza Marillac. insti-
ora da::; Irmaos de Car·da-

pouco. Ml\s, esta. observação 
injusta. Não se esqueça. que 
tholicos Fra.ncezes devem sus~·"'"t .• ,.l 
a~ suas escolas (escola! pa"a o 
gymnasios, seminllrios, n1enm es 
maiores, etc .) os seus sacerdotes, 

Voltando ao Positivismo: Não 
podemos ver, sem profundo pesar, 
intelligencias superiores como as de 
Miguel Lemos e Teixeira Mendes 
engaiolados no Comtismo, cegos á 
, Luz » que brilha nas trevas e pro
cede do Verbo Divino, sem a qual 
toda construcção, toda oração é 
defectiva, .. 

Esperamos que o mal vença? 
Somos filhos do mesmo Deus, 

redimidos pelo mesmo Christo, 
temos o nosso Papa, o grave e 
santo Pio X, um Episcopado 
veramente illustre pelo saber e 
redobradamente pelas virtu
des, e não nos irmanaremos ? 
Continuaremos a agir com dis · 

as suas innumeraveis outras institui
ções. Para isEo dfio a.nnualmente mais 
de !00 milhões. 

Via Sacra da Egreja 
Catholica na Fraça 

1 ae Janeiro de 1906.-Prohibe-se 
geralmente aos s!lctrlotes entrarem 
nos hospita.es civis, salvo si furem ex · 
pressa.m~nte pedido•. 

2 de Jan"iro de 1907 .-Nova. lei de 
sPparação. As egrej"s ficam á livrll 
dispos1çl!.o, ae ca3aS dos ~igaáos tor
n'\ro se ben~ publicos; ·querendo um 
municipio alugar a casa do vi~11rio a.os 
cath\Jiicos (alugam-se 30,0.;0) ha de 
ser o contrato de aluguel approvado 

--»«--

iJiutualidade 

A sr t:ç.ão de pec. :Jlios da r\'lu- farçada obediencia, querendo 
tualidade Vitalicia é a unica no os nossos interesses indivi
rrenero que póde off>recer ga- uaes, affirmando t~davia que 

r ' 
18';'';-1912 

\ 
( Conclt~são) 

:::. . e S'ão elles os da EgreJa? 
rantlas reaes. Não havendo Os sectarios estão cumprindo 
despesas de administração, di- 1 o seu dever s"tanico de opposi
ddendos 3. accionistas, etc., to- ção á verdade, especialmente 
do o saldo das mensalidad6s é ao clero .. . Cumpr1mos o nosso, mas to-

15 de Novembro de 1887 .-Todo o 
dadll.o que tiver 16 annos de edade, 

determit~ar o caracter e o mor\o 
e:xequias por testamento. 

revog .. ç!l.o verbal, uma. morte 
\.1nnstan. a. vontade dos parentes não 

_pelo prefeito do governJ. Mais ou 
menos 70 paços episcopaes, egual nu
mero de semin,u·ios saoerdo'a ·s e 100 
semiuarios mt'n •res, em um mez fo· 
ram fechado~ e apr.~priados pelo go
verno. Conforme B.i~nd (La Sépara· 
tion, Abril 1909) monta o valor dos 
ben~, pelo governo r.>Ub!tdos á Egreja, 

des_tmado ao .pagamen.to de _pe- dos, e pelo interesse unico da 
~.:uhoa , p1·emios, apoll~.:es hhe- causa catholica? 
raes, ell' ., ele. 

annul\ar ess!l. der.hraçl!.o : 
em 410 milhões. "~~""'"nio e. revol!at:r~o por escripto. 

la pesw<1~ de 
de tomarem parte, en· 

,orporadas, n\S prooissões .-Pouco 
d"pois prohibe-se-lhes assistirem em 
uniforme official ás solemnidades re· 
1ig•osas. 

7 de Janeiro d-s 
Dicu p?·otége l•l Ftance (Doutl protege 
a F• ançu) nn.3 moedas é supprimido e 
subRtituido por; Liberté R'galité Fra· 
ternité (liberdade, egualdade 'l fr•ter· 
nidad~ ). 

idades reduzidas e joias 
insignif1c :lotes. Peçam infor
mações: Rua Thephilo Ottoni 
n. 2l. Telephone: Norte 161'2. 

Antes de comprar o remedio soon· J 
selhsdo, saiba o preço da. drogaria. 
André, rua. Sete de Satembro, n. 11, 
pr«XÍ<l o á Cathedr,..l. 

31 de Março 1908 .-Estendem-se 16 de Julho de 1887 .-Lei militar 
Os irm!l.os escolares e os clerigns 

ordens religiosas em geral s!l.o 
iga.dos ao serv\<;o mi.\\ta.-r pot tres 

os ; a •& pr• fessores leigos só um 
: o; SeminaJiitas toã.o obrigados 

um ann'>. (Em virtude da lPi de 21 
de Março de 1905 todos sl\o obrigados 
Inclusive os religiosos, ao serviço rui· 
lit .. r por doi~ ann•>s). 

determinações da. lei contra as congrtl· 
gações, de 1 de Julho de 1901 e da. lt.l 
d:1 S•pa.taqll.o de 9 de Dezembro e de 
2 de J~neiro de 1907 á~ <..O~ouhs La 
Martinique, L\ Gua·leloupe, e La 
Rennion. 

2 d" Abril de 1909.-.\.mnistia ne
gada a todos qu~ntos, con temna.dos, 
por tr .• nsgressll.o da lei contra. a-1 cnn 
gregaçõJs ou ooposição aos inventa 
rios da.s egrejas. Concede-se amnis
tit~ aos seq•J.zes do partido rcV<>lucio· 
na.rio da esquerda, que s~ t1•rnara.m 
réos de revolução . 

1893.-Prohi.b.,·se nos professores 
accompanhar os a.lumn·Js á egrej>l. 

(Em 1881 já lhes era prohibida a 
•r,fissão de \JrganLta. ou de cantor 

na egreja.) 
27 de l'fhrço de 1893.-Lei dRs bi

b i .. theC!lB d!lS fabricas eccl.,sia~ticai : 
sll.o suhmetti3as á lei geral da inspec
ç!l.o do estado. E ' uma medida prepa· 
.atrHÍI\ pa~a po~;teiÍ••r fiscalisa.çl!.o. 

16 de Abril de 1895.-L,ntiaram-se 
impostos extravagomtes e d" modo in 
justo nos b, n~ d.s ordtns religiosas 
(lmt ôt d' .. ccroissement). 

13 de Abnl de1908.-Terc:~ita lei 
da Separação. A brog~ção de todas 
as funda ;õt~s pias e religio9as : wb 
condição alguma serão pagas . A res
tituição dos diuhtiro~, por moti1•o de 
clausulas ou condiçõ.,s n!!.o realiz•,da.s, 
é recus,da. A restituição só pode par· 
tir dos pro!Jrios fundadores ou dos 
seus hetdeiros em linh~ recta. 

25 de Novembro de 1895.- Ram· 
baud, ministro da instrucçl!.o (t 190f\), 
,-.,publicano muito mitigado, impõe 
,.. l.,icis~<çll.o mensal de 12 escolas f<~
minin,s, só ficam 6 escol-a de meni· 
nos, dtrigi.tas pelos religiosos. 

10 de Janeiro de 1900.-Ma.nda-se 
... os prefeitos escolhertlm pau roem· 
bros do conselho escolar dcs distri
ctos só homens que man>iem os filhos 
ás escolas neutras. (Exig~ncia do 
Copvenio maçonico de 22-8-1889). 

13 de Abril de 1900.-PL·ohibiç!io 
do exercicio religioso na s~xta feira 
S mta a. bordo dos navhs de guerra. 
( Ass•m quizera. o convenio maç.·. de 
23-8-1899). 

!'-. maior parte d'essa.s fnndaçi'•3S 
or1gm~ram se n~tura.lmente de pes· 
Fôas que não deixaNm herdeiros di
racl.os ... 

6 do Junh<' de 1908.-Terceira lei 
de divorcio. Por separação de cama e 
mesa. durante 3 annos, u~ dos espo· 
sos pode pedir o divur.:io e o jniz o 
pronunciará. 

2ó 30 de Junho de 1908.- Pru
jectus de lei de Briand-Doumer"e s 
ore escolas, piO!Jriamtnte contra. 

Uniões d. e ?hefes de famili!\s. ~prt ·. me1ra pmll.o de paes de fam lia~. 
foi funia.da em 19<15 pelo vi ar1o 
To~rnier, em ~ .. int · L~mbert-en gey 
( A.m); ago:a JIÍ. existem em todc s os 
bi~pados, (~ão milhares). 

14 de Novembro de 1908.- A:i .eH 
das Cvngtegações e da SJpa.mção 
tendem-~e a todas as c<'lonia.s. 

1909-1912.- Applicaçl!.o e ext 

11 de D .. zembro 1900. -Decreto 
do ministro da justiça, abrogando a 
Mittsa official do Sto. E~pirito (mes
~e roug.- ), na reuni~o . dos emprega· 
dos jnri licos. ( Convenio maç .. ·. 
23 8 1899). 

de Fevereiro de 1901. - Cir

~!\o de toda.~ as leis a.nti,cleric~,..,. 
principalmente contra a escola · p' 
jectos de lei de Dilumergue, B~ufl 
dea.u, Dessoy" e l.iuist'hau em c:t~ ~ 1 pr:feit.o do DªP'> 

to N ord: ·pro h i be-se o sermão e a. ins· 
•rucção em língua fta.menga. Circular 
(1903) do ministro-presidente CombeH 
ao~ !Jl'efeitos de Bretagne, prohibindo 
o serm~o em lingua bretan. 

• 
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Objectos para egrejas, imagens e artigos de de7.10ÇÕO 

OFFICINAS de paramentos, vestes ecclesias-
ticas, esculptura e encarnação de imagens, etc. 

FAZENDAS, MODAS, CAMISARIA, ETC. 

A'l'RLIEB DE 008'l'UBA8 

. \ U caso do Juazeiro no Ceará 
VintP. e sete mil morador~J ~-

De volta 

de Grenoble, França, dirigiram 
um memorial ao governo mu
n:cipal daquella cidade, exi
gindo voltem aos seus posto!; 
nos hospitaes as bepomeritas 
Irmans de Caridade. 

. Note-se, porém, que esses 
v1nte e sete mil não são todos 
catholi~os, ma.s homens que, 
apezar de suas idéas heterodo· 
xas, revonhecam ser urgente a 
volta das lrmans. 

Do mesmo pensar são muitos 
doe admhtioh·o.uvn::" -do h"-•.,. 
taes. Secta.rios embora, têm de· 
darado que é impossível haver 
ordem nos estabelecimentos 
que dirigem, emquanto forem 
nelles as enfermeiras leigas. 

Celebridades mcdie1s já se 
manifestam contra essas enfer
meiras e reclamam a presença 
das lrman3. A estas exalç.am 
com os maiores elogios, o que 
é d·~ simples justiça. 

O PADRE CICERO 

.Já estava impressa a primei
ra pagina deste hebdomaclario, 
quando lemos o artigo do dr. 
Jo.sáBezerra. de Me.aezes {Pai z 
de 28), eontra o que escre-ve
mos relativamente ao caso do 
Joazeiro. 

Lamentamos sinceramente 
que, galvanizado pela amizade 
ao padre Cícero e, mais, pela 
~~~ ... ~~vi~0~\Wigia~ - u~~i~a.rf~~g -
que certo deveria estar de nos· 
sa t'.orre0ção jornalist\ca. se 
não contivesse e esquecido do 
que a si mesmo deve, dos prin· 
cipios catholicos que diz acei· 
tar e em sua conformidade 
praticar, viesse pela imprensa 
insultar venerandos prelados 
brasileiros, e, ufanando-se dos 
làços que o prendem ao padre 
Cícero, apresentai-o prototypo 
de apostolo e de patriota, e 
honrar-nos com injustiças e 
calumnias. 

1 de J 11lho de 1901. - Lei das con· 
gregaçõas (proprhmente : lei contra 
as congregações C~tholicas). As nã.o 
r~couhecidt>S sl!.o suspen•as, si dentro 
le 3 mezes não pedirem a approvaçl\o, 
Os seus bens se liquidam. (Od dinhei
ros da liq11idaçl!.o desapparecera.m ll '\S 

algibeiras dos liquidadores ou no fis
co; o liquidador Duez, que em 8 de 
Março de 1910 foi p1eso, perdeu mi· 
1hõt>s no jogo ou os prodigalisou com 
damas distinctae, a.o passo queM po· 
bres religiosas rou ba.da.s morriam de 
fome. 

"'O governo si quizer limpar o esta· 

da. escola leiga e em oppressão ái 
colas c .. thoticas. Ligas de profess 
apresentam q11eiX!\S contra dive 
bispos, devido á pa~toNl do epi 
paio aos pa.es (14 de SJtemb~o de 
1909) ; alguns sacerdotes são pe ae· 
g11idus judicialmente, porque pu ica· 
mente desapprovara.m os livro con· 
demna.dos pelos bispos. (o Pa-i r Car· 
rier de Grenoble condemn!idO á ~ri
são). Cinco mil crhnça.s, te'llpora~
mente ou para sempre, .t>x1luiias d_a 
escola, porque negaram-se a. li I· 

rem-se dos livr0s prohibido3. Alg s 
bispos (Nimes, Sem, Be~ançon) e . · 
tholicos div-ersos chamados n.Otl tribli
naes, por içaram, na occagião das festas 
de Joanua d'Arc, a bandeira. Papal. 

bulo de Augias da liquidação, dizia 
um jurado na. occasião do processo 
Duez, ha. de prender innumeros' tabel· 
till.es e empregados dto justiça.. " 

27 de Setembro de 1902. - · At.ro· 
gaç~o da. Missa do Espírito Santo na 
.,scola naval. (Ex g~ncia do Conv. 
maç .• ·. de 22 8 1898). 

5 de Novembro de 1902.- AbN· 
gaçl\o de exercícios religiosos publi

ma.rinha, pelo ministro Pei-

Mas os revolucionuioa podem franca 
e impunemente içar e le\'antar as 
suas ban>ieiras vermelhas e pretas. 
AccrescHJ,te-se a isso a laicisação suc
cessiva dJs hospita.es esta.duallS e lo· 
caes e das ri•iades, e agora. tambem 
os da~ clinicas particulares, como se 
começara desde 1878. (Ultimamente 
alguns cons<:Jlhos municipa.es resolve
ram chamar de novo as irman~ de ca.
rid~~ode) . Eis em 1apidas linha~, ostra· 
ços fundamenta.es da perseguiçã-o dos 
Catholicos em França. 

E os infelizes, que estivera::n 
internados nesses hospitaes, a
conselham a todos que nem 
pansem em me.ndar para lá os 
seus enfermos, porque só por 
milagre não ~erecerão : o des
preso das enfermeiras leigas 
a.os d.:>entes, o alHndono em 
'{Ut:' os dE.ixam, são factos indis· 
c.utiveis, e nioguem espera 
dellas uma palavra de con· 
forto, um gesto de caridade. 

Assim é, mas, apezar de tu · 
do, a admini::;traçã.o municipal 
dos hospitaes julgou ainda que, 
só em parte, dP.via. attender ao 
reclamo dos vinte e sete mil 

Visa o dr. Bezerra um do 
nossos colle~·a.s de redacção. 
Quasi de'súêc?ssario affirmar
mos que neste hebdomadario, 
exceptuados os artigos assig
nados, commnm é a responsa.· 
bilida.de de quanto nelle se 
publica. Não quer isto dizer 
que o nosso collega deixe de 
assumir plena responsabilidade 
do que escreve, mas, si o fi· 
zera, em vez desta nossa res· 
posta, elle agradeceria apenas 
ao dr. Bezerra..a grande honra 
de insultai-o no .mesmo artigo 

de excluir dos bis· 



b iothec11s d"s fabric,.s ecclesiaHt ica'i : 
s4o suhmettjjas á lei geral da inspec
çt\o do es tado. 1!~' uma medida prepa· 
oa t ..., , j,. para po~:~tet i• •r fiscalisação. 

16 de Abril de 1895.- L .wtara.m-se 
im..,ostos extravagomtes e de modo in 
ju~to nos b, n~ d•s ordtns religiosas 
(1m1 ôt d ',.ccroissement) . 

25 de N ovembro de 1895.-R am
baud , ministro da instrucção (t 190fi), 
,·,.publicano muito mitigado, impõe 
". l.,icis~>ção mensal de 12 escolas fd
minin<s, só fi cam 6 escol•s de meni
nos, dtl·igictas pelos religiosos. 

da Separação. A brog•ção de toÕIUJ 
as funda ;õ.,s pias e religio3as : fob 
condição alguma serão pagas . A res
t ituiçllo do~ dinh•iro •, por motivo de 
clausulas ou condiçõ"s n!lo realiz•,das, 
é recus. da. A restituiçllo só pode par
tir dos pro!Jrios fundadores ou dos 
seus herdeiros em linh~ recta. 

Ohjectos para egrejas, imagens e artigos de dez1oção 

OFFICINAS de paramentos, vestes ecclesias-

ticas, esculptura e encarnação de imagens, etc. 

FAZENDAS, MODAS, CAMISARIA, ETC. 

10 de J aneiro de 1900.-Manda-se 
"os prefsitos escolherem paN mem · 
broa do conselho escolar dcs distri
ctos só homens que mandem os filhos 
ás escolas neutras . (Ex igencia do 
Copvenio maçonico de 22-8-1889). 

13 de Abril de 1900. - Prohibição 
do exercício religioso na s~xta feira 

mta a bordo dos navh s de guerra 
uizna o convenio maç. · . de 

1 .~.)-i:l-1899). 

11 de D.,zembro 1900. - Decr eto 
do ministro da j ustiça, abrogando a 
Mi11sa official do Sto. Espírito (mes· 
•e roug .. ), na reunião . dos emprega
dos jnri Jicos. ( Convenio maç .. ·. 
23 8 1899). 

de Fevereiro de 1901. - Cir-

lo Nord: ' prohibe-se o sermão e a ins
•r ucção em liugua flamenga. Circular 
(1903) do minidtro-presidente CombeH 
ao~ prefeitos de Bretagae, prohibindo 
o serml}o em língua bretan. 

1 de Julho de 1901 . - Lei das con
gregações ( propri~mente : lei contra 
as congregações Catholicas) . As não 
r~ couhecidaa sil.o suspen• as, si dentro 
le 3 mezes não pedirem a approvaçl!.o, 

Üd seus bens se liquidam. {Üd dinhei
ros da liquidaçil.o desappareceram n•s 
><lgibeiras dos liquidadores ou no fis
co ; o liquidador Duez, que em 8 de 
Março de 1910 foi p1eso, perdeu mi
lhõ~s no jogo ou os prodigalisou com 
daml.'l8 di8flincta6 , ao passo que M po· 
bres religiosas roubadas morriam de 
fome. 

"'O governo si quizer limpar o esta
bulo de Augias da Iiqaidaçl!.o, dizia 
um jurado na occa8ião do processo 
Duez, ha de prender innumeros' tabel
cil!.es e empregados da j ustiça. " 

27 de Setembro de 1902. - AIJro
da Missa do Espírito Sau to na 

naval. (Ex gencia do Co nv . 
maç . • · . de 22 8 1898). 

5 de Novembro de 1902.- AbN· 
de exercícios religiosos publi

marinha, pelo ministro Pel· 

- P roposito de excluir dos 
publicos os catholicos : os 

ainda praticam, e observam os 
deveres rel igiosos, s!!.o assigna

em listas (fiche3) aos minis· 
que lhes cort .. m toda promoção. 

(Conseguiu o deputado Guyot de 
leneuve apoderar. se de um grande 

de taes li• tas (fiches) feitas 
maçons e principalmente diri
contra os ofliciaes. 28 de Ou-

, de 1904). 
de Março de 1903. -A Camara 

em massa todos os pedidos da~ 
••gregações. 
4 de Abril de 1903. - Pl'Dhib e-se 
s~cerdotes en trarem em qu .. lquer 

pi ta! de mar inha, •alvo si o doen 
o pedir ex pressamen te. 

19 de Maio de 1903. - Diversas 
gr~>gaçõ~s, já ha annns ~opprovadas , 
snspens~ ~~~': Presi dente da Re-

de Agosto de 1903.- O bapti smo 
navios de guerra é ~< brog .. do (Con-

maçonico de 2-8-1902). 

A maior parte d'tlssas fundaç<•as 
origin~ram se naturalmente de pes
~ôas que não deixar<~m herdeiros di
ractos ... 

6 do Junhc> de 1908.- Terceira lei 
de divorcio. Por separação de cama e 
mesa durante 3 annos, nm dos espo
sos pode pedir o divur~io e o juiz o 
pronunciará. 

25 ;JO de Junho de 1908 . - Pt"· 
j ectus de lei de Briand-Doumerge s 
ore escolas, prot~riambnte contra 
Uniões de ?hefes de familias . iprf
m?tra pm~o de paes de fa m lia!!. 
fo1 funiada em 19ij5 pelo vi ario 
To_urniar, em ~.,int · L~m bert-en gey 
( àm); ago~a Já existem em todqs os 
bi~pados, (s~o milhares). 

14 de Novembro de 1908.- A::~\h 
das Cungregações e da SJparação "t. 
tendem-se a todas as colonias. 

'1909-1912 .. - Applicaçilo e ext • 
e!!.o de toda~ as leis anti ' Claric~ s 
principalmente contra a escola · p o: 
jactes de lei de D->umergue B;uf n
deau, Dessoya e Guist'bau ~m ãe aa 
da escola l~iga e em oppressão. á,g s
colas c .. thot icas. Ligl\s de profess as 
apresen~am quei:us contra diver 03 
bispos, devido á pMtor"l do epi o· 
p~ io aos paes (14 de S Jtembro de 
1909) ; alguns sacerdotes sl!.o perae· 
guidos judicialmente, porque pu lica
mente desapprovaram os livr~ con
demnado~ pelos bispos. (o Pa1r Car
rier de Grenoble condemn'l.do á pri
são). Cinco mil crhnças, temp rn~a
mente ou para sempre, exJiuiias d. a 
escola, porque negaram-se a se i
rem-se dos livr0s prohibido~. Alg s 
bispos (Nimes, Sem, BeEançon) e Cf'· 
tholicos div-ersos chamados a.os tribu
naes, por içara m, na occasiã.o das festas 
de Jonnua d'Arc, a bandeira Papa l. 
Mas os revolacionuioil podem frauca 
e impunemente içar e le,·antar as 
soas bande iras ver-melhas e pretas. 
Accredc~nte-se a isso a laicisapão suc
cessi va dJs hospitaes est adu><es e lo
caes e das cidades, e agora tambem 
os da~ clinicas particulares, como se 
começara. desde 1878. (Ultimamente 
alguns cous9lhos municipaes resolve
ra m chamar de novo as irmans de ca
rid~de). Eis em 1apidas linha~, os tra
ços fundamentaes da persegulçil.o dos 
Catholicos em Françn. 

Ao leitor, que desejar uma descri· 
pçllo exten,a, recommenclam·&e as se
guintes obus : LECANUET, L 'E 'glise 
ele Fm nce .~ous la troi3ieme Republi 
q1,e, ( d0is volumes, o terceiro está se 
f,.z•n ·io) . H OROTTE, riistoire de la 
troisieme R ept,blique; F .A•UET, L ' an
t i ·lé1·icalisme; Ma R. BAUNA.RD, Un 
siecle de l' E ' glise de France , (edição 
popular 5 fl•s .) 

F. J. do Carmo 

----·.-::><><>ISI<><><><>--

Recebemos e agrdeceQ!os 
,,Revista do Conselho C. de S. de 

S. V. de P~ulo do Ceará• 
beira ãllocuç!to do Presiêlêntc:· 
O. de 8 de Dezembro. 

Ha na cidade de Fortaleza, 27 
Conferencias das quaes 11 têm p re· 
dio proprio. Nuvembl'o de 1903.- Os cru· 

silo tirados dos t ribunaes ; a 
é de 11 de Abril de 1903, m 

feira Santa. 

Ha 1 C. Central e 2 C. Particu
lares, todos em predio proprio. 

Miremo-nos neste espelho . . . 

ATRLIBB DB OOSTUBAS 

De volta 
-- I 

VintP. e sete mil moradored 
de Grenoble, França, dirigiram 
um memorial ao governo mu
n:cipal daquella cidade, ex~ 
gindo voltem aos seus posto~ 
nos hospitaes as bencmeritas 
Irmans de Caridade. · 

. Note-se, porém, que esses 
vtnte e sete mil não são todos 
catholicas, mas homens que, 
apezar de suas idóas heterodo· 
xas, reconhecam ser urgente a 
volta das Irmans. 

Do mesmo pensar são muitos 
dos administr<>.dvrc" •do hotrpi · 
taes. Sectarios embora, têm de
clarado que é impossível haver 
ordem nos esttlbelecimentos 
que dirigem, emquanto forem 
nelles as enfermeiras leigas. 

Celebridades mcdic1s já se 
manifestam contra essas enfer
meiras e reclamam a presença 
das Irmana. A estas exalçam 
com os maiores elogios , o que 
é d~ simples justiça. 

E os infelizes, que estivera :n 
internados nesses hospitaes, a
conselham a. todos que nem 
pensem em mandar para lá os 
seus enfermos, porque só por 
milagre não !)ereccrão : o des
preso das enfermeiras leigas 
aos d.)entes, o alHndono em 
'{Ut' os dE.ixam, são fa c tos indis· 
cutiveis, e nioguem espera 
dellas uma palavra de con
forto, um gesto de caridade. 

Assim é, mas, apezar de tu 
do, a administração municipal 
dos hospitaes julgou ainda que, 
só em parte, dP.via attender ao 
reclamo dos vin te e sete mil 
municipes. 

Ordenou fosse entregue ás 
Irm a. ns apenas um pavilhão do 
hospital g-eral, pavilhão esl!e 
cujo doador determinou em seu 
testamento que pertenceria ás 
Irmans. 

Mas, inuutmente. A idéa é 
vencedora. De todos os cat1tos 
da França exige se a volta 'das 
lrffians. Só os sectarios rubros, 
os anarchistas ferozes, lhes fa
zem guerra. Estes são a mino
ria. Capitularão fatalmente. 

Agora duas h reves pondera
ções . 

Em nossa· patria ha hospitaes 

a caso do Juazeiro no Ceará 
O PADRE CICERO 

Já estava impressa a primei
ra pagina deste hebdomadario , 
quando lemos o arti g-o do dr. 
José..Bezecra de Menezes (Paiz 
de 28), eontra o que escre-ve 
mos relativctmente ao caso do 
Juazeiro. 

Lamentamos sinceramente 
que, galvanizado pela amizade 
ao 1 padre Cícero e, mais, pela 
p .<> i xão politi.~a.. s. e xc ia .• que 
nos havia dirigido umn. earta e 
que certo deveria estar de nos· 
sa correcgão jornalística, se 
não contivesse e esquecido do 
que a si mesmo deve, dos prin
cípios catholicos que diz acei 
tar e em sua conformidade 
praticar, viesse pela imprensa 
insultar venerandos prelados 
brasileiros, e, ufanando-se dos 
làgos que o prendem ao padre 
Cícero, apresentai-o prototypo 
de apostolo e rl>de patriota, e 
honrar-nos com injustiças e 
calumnias. 

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

leigos e já se aprestam enfer
meiras leigas em cursos espe 
çglrn_ente qestj~dos ao seu 
prepar~ nos 'íôspTiaes onãe 
estão, as lrmans têm, em qua
si todos, acc;ão secundaria. 

E si fossemos partidarios do 
coronel Franco Rabello, do go
verno legal do Ceará, não tre
pidaríamos em affirmal-o, mas 
este hebdomadario, quer con
siderado orgam do Centro, quer 
por seus redactores , nenhuma 
ligação tem com esse governo. 
A União só se interessa pela 
causa catholica, alheia inteir'~
mente aos manejos de quae ·-

uer partidos, facções ou ba ,_ 
~7\:ffir mer ~~. ~ • 

mentir despudoradamente, é 
calumniar. 

Porque não teremos Irmans 
em todos os hospitaes ? Não de
ve ser esta uma das reivindi
cações por qne se devem bater 
os catholicos '! 

11 da Novembro de 1903. - Ae ir
de caridade são expulsas dos 

rosp1taes de marmha. 
Fevereiro de 1904.- U ma cir

miniNtro da guerra prohibe 
os militares a visita ás con

e reuniões confisbionaes (e 
~th .. llc~>s). Ao passo que franca men

oódem visitar asylos para so)d,.dos 
arinheiros, fundados pela Maço

! (de accordo com o Conv. ma-
de 1903 ). 

27 de M: .. io de 1904.- Abrogaç~o 
legação j unto á Sta. Sé, 
de J ulho de 1904. - R eforma na 

IRt.rnMJl.o ; abrogação da lei d" Fal-
15 de Março de 1850. P ro· 
todo o sacerdote cougregado 
,,.,.ao ; t ira· a approvação ás 

de in strucfi!lo. Monges 
dizia Combes, «o politico 

e mais forte~> (F .. guet) , 
cidadãos ; po1·tanto stl.~ indi

dos 'direitos civis. 
de Novembro de 1904.- O mo
io dos enterros é tirado aos con-

ecclesiasticos e t rasladado aos 

Quantas conferencias deveria ter o 
Rio de Janeiro si aqtri l1ouvera o 
mesmo espírito religioso ? 

Quanto a edificio proprio . . . temos 
zero . •. 

- Revista da Liga - B. Contra a 
Tubercu:ose n. de Fevereiro. Dirct. 
Dr. Alf. Nascimento, Rcd.- Ferrei · 
ra Rosa - Utilíssima publicação a 
10. 000 exemplares. 
. - 0 Almirante Baptista Leão. 

Circular anual do . Apostolado 
Pozitivista (sic). 

Publicação do Dr. R. Teixeira 
Mendes, Vice Director. 

E' pena preferir a cacogra~1ia 
phonetica á orthographia verna la 
quem devera respeitar a tradi ão 
para seguir os ensinamentos do in
comparavel Mestre . . . 

Denuncia a circular uma 
são no numero dos 
subsidio : de 263 que eram em 1 
desceram a 191 em 1911. Com 
teza muitisslmo menor seria o 
mero si não fôra o chete T 
Mendes, que com o seu 
veridade de caracter 

Contra as lrmans levantam 
os nossos sectarios accusações 
injustas e calumniosas. Não 
lhes cabe responsabilidade ai 
.;-uma \)ela administração dos 
es ttlbeleci men tos . Entreguem 
se · lhes esses hospitc.es, a sua 
transformação será ra·pida e 
para incomparavelmente me 
lhor. O que ha nelles de regu 
lar, é devido ás Irmans. Como 
em França tentarão os sec t.a 
rios substituil-as pelas enfer
::ueiras leig·a.s, o que será um 
verdadeiro desastre para os en
fermos e para os hospitaes. 
n as só o conseguirão, si os ca
t.holicos continuarem presos a 
umas ideasinhas pessoaes, a 
sympa thias e antipatflias indi
viduaes, càusas que nos obri
gam a escrever a outra ponde
ração. 

Si o dr. Menezes não estives 
se tão apaixonado pela victoria 
dos sertanejos insuflados pelo 
padre Cícero, lembrar-se-ia 
certamente de que, entre os 
partidarios deste, estão!paren
tes proximos do redactor-chefe 
e proprietario deste hebdoma
dario. 

Quanto ao padre Cícero, nos 
manifestámos com verdadeira 
caridade. Nós o tínhamos elo
giado ; de toda a justiça con
fessarmos o nosso equivoco, 
desde que o testemunho de 
uma pessoa de autoridade in
contestemente superior. desa
paixonada, verdadeiramente 
extranha á luta politica, e re
fe rindo-se ao proceder do sa
cerdote, nos a visa v a, protes
tando, de que foramos mal in
formados. Amigos embora do 
Padre Cícero e sincerdmente 
desejosos de que elle volte 
a proeeder ecclesiasti{}amente, 
escrevemos o topicÕ incrimi
nado pela prevenção do dr. Be
zerra que, sem reparar em sua 
confessa parcitllidade, julga cri
minoso quem não applaudir o 
proceder do seu amigo. 

bro de 1904.-0 espo
~·marado · por adulterio póde co.n

matrimouio com a pesEôa com 
adulterava, (naturalmt nte ain

da morte da conjlige inno-

sando a tal Relij ião da 
Só a verdade não 

tyrannia da Moda. O 
a ella, e até como 
tempo em tempo. pnoitiuio"' 

terialismo, e até o 

Na verdade. Lamentam os 
nossos correligionarios o que 
de pessimo vae, em materia re
ligiosa, pelas outras patrias, e 
reconhecem que tudo ha proce 
dido da falta de união . da ho-

Felizmente somos longe do 
Ceará, porque si não nos prepê1· 
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ORGÃO oo · CENTRO 

Rio de Janeiro, 28 

A DEfESA NACIONAL 
O Congresso Euchanstico de 

Lourdes CiTMPRAMOS 
Será na cidade da Immacula· 

O NOSSO DEVER - da Conceição, appa.recida na 
Colíltra a pe~rversao q~e ame- ruta. de Mesabielle, em Lour-

açava converter o exercito na- 1es a pictoresca povoação ao 
cional num ajuntamento .de sy- ~opé dos Pyrennêos que se 
baritas e politiqueiros, pmgue- retinirá 0 proximo qongresso 
mente remunerados, não para Eucharistico internaciOnal, de 
crarantir a paz publica, mas 22 a 20 de Julho. A lascívia carioca, na sua 

mais publica e requintada ex
ressão abjecta que é o carna
,.qUJz que todô - o 13rasil fi-

\ 
d - \ 'l' -

~ara perturlJal-a, erguem-se e~ A t()dOs os bis. 
zes, quan o nao aux1 1am os 

·-....-- v.._.._ ...... ..... ... ~'V' - _.._.._,. -~ ~··t"Ql)flr vVli YJ.CJd UJ.~ltt. 

(

exercito uma pleiade de moços signarem delegados que se en
destemidos e inspirados de no- c~rreguem de J?romover adhe
brc e são patriotismo, alçando soes e c.ongress1s~as. 
a bandeira da moralidade P Os fieis que qu1zer~m tomar 

- . . . parte naquella magmfica festa, r~stauraçao do anhgo .1d~al.m1- devem dar seus nomes aos de-

que bem certo de quanto odeia 
o clero. 

Para este nad11. de mais hon
roso. O desprezo dos que pre
conisam immoralidades, é tes. 
temunho ele virtude. 

seus inimigos deülarados par·a 
que tenham salitlli.Qia!!_DQ...PO· . 
der, attinjam' á.s culminanci~ 
que lhes Eervirão ao extravasa
mente de seu odio á Egreja. · 

O mal, o grande mal, f falta 
do cumprimento dos everes 

~Itar-o denodo, a dJsc1phna, len·ados dos bispos declarando 
a. obediencia. p~ssiva ás auto- 0 preço que prefer~m pagar no 
ndades conshtu1das, e, sobretu- hotel pelo aposento e alimenta
tio, o afastamento das luctas ção, variando a diaria de 10 a 
políticas- causa funesta, dis- 30 francos. 

Catholicos, porém, não eleve
mos tolerar que numa capital 
como esta, onde somos a maio 
ria, se corrompa o povo, inci
t<~.nLlo-o a praticas indecorosas, 
e se tente vilipendiar a mais 
elevada dígniclade ecclesiastica 
de nosso paiz, prelado eminen
te pelo titulo, mas que, antes 
deste, já o era pela virtude e 
pelo saber. 

como catholicos. . 
A nús, jornalistas citt oliülS, 

embora h:.:mildes, n5.o no.s caiJe 
a péc.ha. 

solvente de todos os laços de _E, como só até ~O de Abr.il s_e
submissão, destruidora de todo rao reservadas a Commtssao 
o prestigio e esplendor das for- locB:l os quartos nas hospe-

. . . darias de Lourdes, devem ·se 

Com altivez e verd :J,deiro ju 
bilo nos ueclaramosf franca
mente clerieaes. 

Respeitamos, obed qcPnlr:lS e 
amamos o nosso clerct. Honra . 
mo-nos clelle. 

ças m1htares. Fo1 o. valoroso apressar os peregrinos em dar 
grupo dos chamados ;avens tur · seus nomes, si quizerem ter ga
cos, saudado com as esperanças, rantia de hospedagem alli, pois 
os votos de todos os bons pa- que os bilhetes de congressista 
triotas, de todos os que não só serão dados na proporção 
intentam viver á custa da Pa- dos aposentos guardados. 

Doeu-nos amarga~1en te a 
injuria eon tra o n sso em. 

tria, mas viver por ella, e por Caso toclos os boteis de Lour-
ella, si fôr preciso, morrer. des venham a ser ocüupados, a 

Commissão proporá hosperla-

Un3 extremameq.te calmo~, 
outros tardos no agir, muitos 
sati!ofeitos com um regimen de 
fdvor, não esquecidos até os 
ardorosos, hemos tido pacien
cia excessiva e autorisado as 
audacias anticlericaes. 

Cardeal.· Queremo! · a nós 
mesmos feita, que . Emcia, 
tem de caôa um dos ue traba
lhamos nesL', I União edicadis 
Slmo amor filial. 

·Jornalistas cathol lcps, nossa, 
inteiramente nossa, é ~ respon
sabtlidade de quanto:' escreve
mos; é o nosso pens , o que 
desejamos, o que est em nos
sa consciencia. Si, p~ém, em 
qualquer circumstancla, nem o 
dizemos em ma teria ': de Fé, a 
S. Emcia. desagradar, algo do 
que propagamos, si a : directriz 
tomada não for julgada de todo 

Dentre os bravos e gencro- o·em nos ele Pau Tarhes ou 
sos militares qu~ assim prefe- Bagn?\re de Bigorr'c. Por nossa quasi apathia, o 

sectarismo'se julga senhor do 
Brasil, podendo tudo e queren
do dirigir as consciencias. A 
sua imprensa, forte pelo nosso 
apolo, ataca diariamenLe as 
verdadés catholicas e propaga 

rem, a um exercito de secreta-
ria, forças bem aguerridas e 
valorosas, tres primeiros te
nentes fundaram, com o titulo 

,........-))((--

:Duas .í3enemcri1as 
que encima este artigo, uma 
revista de assumptos militares, 
onde á parte propriamente te
chnica se insinuam escriptos 
de varias assumptos destinados 
a reerguer, nas forças de terra, 
aquelle espírito de disciplina 
brio e valor que constitue o 
caracter mais accentuado da 
carreira militar aqui e em toda 
parte, actuahnente c em todos 

A ~[adre Zoe Girad,superiora 
elas Fieis Companheiras de Je
sus, que !'alleceu ha pouco em 
Mecle {Belgica), desterrada de 
França co~n todas as suas ir
mans de habito, era digna sue
cessara da Maclre Estanislau 
L<iwless, de nobilíssima estir
p'3. 

os mais deleterios ensinamen
tos ímpios. Phantasia factos e 
cr;imes, nos quaes, fatalmente, 
hp.o de ser ecclesia8ticos tam
b~tm phantasticos. E _:;i, se lhe 
d~para nma accusaçao de lon
gmquu verosim ilhança, esgo
tam..;se-lhes os qualificativos, a 
noti•1~ ia tem titulos e subtítulos 
á f«.rta, e uma photographia 
qua-lquer, ageitacla á batina, b o 
retrato fiel do accusado. 

prudente, sem hesitação de um 
instante siquer, acei~remos o 
conselho como si fosse ordem, 
obedeceremos ao aviso: como si 
fosse sentencear. 

Assim praticamos,\ assim 
queremos praticar sem,pre. Do 
mesmo modo desejamo!i prati
quem todos os correligionarios. 

Attencla-se bem. O sectaris
mo ataca o clero, porque el!e 
ministra a Verdade. O odio é 

os tempos. 

Esses primeiros tenentes são 
os srs. Bertholdo Klinger, Es
tevão Leitão de Carvalho e. J. 
ele Souza Reis. :1. quc>m rlP ko. 
ração c agradecidos saudariJ.Os 
pelo inestimavel serviço que 
vão prestando á rehabilitação 
<\o nosso exercito, tão perver
tido e estragado pela '1.cção de
leteria tia ambição política ao 
serviço de interesses inconfes
sa v eis de predomínio pessoal. 

Durante o cerco de Paris o 
pPnsionato por ella dirigido foi 
convertido em ambulancia, e as 
freiras se fizeram enfermeiras 
dos feridos. Veiu a revolução 
da Communa. e ellas consarva
ram-se no·~seu po'sLo duritnte os 
horrores da guerra civil. 

os discursos, nas conferen
ci1.s, nas palestras, tudo póde 
fa tar, mas a nota anticlerical é 
in lispensavel. 

' sin1-se um neo-modernis
mc, acervo nunca excogitado 
de bsurdos e contradições. 

contra Jesus Christo. 
Aos seus Apostolos disse o 

Mestre-quem os despresasse, ~ 
:-t. Elle mesmo despt.e~aT-. . Q. 
msultado no carnaval foi Jesus 

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

E é sobre um dos assumptos 
escolhidos pda revista, a que 
nos referimos, que pretendemos 
dizer alguma cousa, pois que 
as idéas alli expendidas, sal
vo a compete:ncia profissional 

Uma tropa de communistas 
ferozes, üOmmandada por. um 
capitão exaltado, dirigiu-se ao 
pensionato. 

- Cidadan -disse elle - tens 
aqui escondidos inimigos nos
sos. 

-Aqui só ha doentes, capi· 
tão. 

-Vamos fazer uma ex e c c~ção 
nelles e nas Senhoras. 

-Capitão, estes- doentes es
tão sob nossa protecção. 

- Ah! querem oppôr-se ás 
ordens da Communa 't Vamos 
fuzilar tudo, as senltoras e os 
nossos inimigos. 

-Capitão,-replicou a Supe
riora-sou filha de Lord La\\' · 
less. Respondereis á Inglaterra 
pelo nosso sangue si nos ma
tardes. 

Duas irmans conversas ajoe
lhadas reei ta vatn o:rosario, es
perando a morte de todas. 

Os communistas parLrram 
blasphemando e promettendo 
voltar. Quando voltaram, ven-

I esst1as que se dizem catho
liü· s, individualmente ou em 
as ociações destinadas a santi
fic ão de seus consocios e á 
ma tenção do culto, simples 
delét, dos á ad::ninistração de 
bens doados pelos fieis e estri 
ct m nte para aquelle fim, vi
ve orno pagãos, locupletam
se d uelles hens, e estilo sern
pr promptas á revolta contra 
a autoridades ecclesiasticas. 
G oria lhes é o exerciüio <..Ie 
1·argos identicos em irmanda
des e duhs carnavalesüos! ... 

Christo. 
E, doloroso I ao que saibn

mos, o primeiro brado de pro
testo que se levanta destapo. 
pulaçü.o eatholica é este, e num 
hebclomadario humilde!. .. 

Cumpramos o nosso dever 
todos os correligionarios. 

A luta é da carne contra o 
espírito; da lasüivia contra a 
castidade; da corrupção contra 
a família üatholica; da impie
dade contra Jesus Cbristo. Os 
inimigos, na embriag-uez de 
seus vicjos~ vozeam contra a 
au torhláãê ecclesiastica o .\"on 

E, sobre tantos ~ales, entre 
os proprios t;Orreligionarios, 
distint.:çõesinhas capdosas, aco
bertando fraquezas, disfarçan
do irradiações do proprio orgu
lho, indieando espírito de re
volta ... 

.Mas, isso não p(íde eontinuar. 
Nesta •·apitai, houve quem 

ousasse insultar o venerando 
Episcopado ])rasileiro na pes
sôa de seu eminente Chefe, o 

serviam luciferino. 
Somos catholicos : cumpra

mos o nosso dever. E na hora 
presente elle se nos impüe pe
la defesa, pela estima, pelll 
completa obedieneia ao nosso 
Superior ecclesiastico. Digamos 
bem alto a todos que nos hon
ramos em ser subditos seus e 
que o!Tendel -o, é otTender-nos. 

E si elle, lamentando odes
vario ele filhos transviados, 



os votos de todos os bons pa
triotas, de todos os que não 
intentam viver á custa da Pa
tria, mas viver por ella, e por 
ella, si fôr preciso, morrer. 

Dentre os bravos e genero
sos militares que assim prefe
rem, a um exercito de secreta
ria, forças bem aguerridas e 
Yalorosas, tres primeiros te
nentes fundaram, com o titulo 
que encima este artigo, uma 
revista de assumptos militares, 
onde á parte propriamente te
chnica se insinuam escriptos 
de varias assumptos destinados 
a reerguer, nas forças de terra, 
aquelle espírito de disciplina 
brio e valor que constitue o 
caracter mais accentuado da 
carreira militar aqui e em toda 
parte, actualmente e em todos 
os tempos. 

Esses primeiros tenentes são 
os srs. Bertholdo Klinger, Es
tevão Leitão de Carvalho e, J. 
ele Sou.za Rei!':. :1. guem rlf' fco
raçao c agradecidos saudamos 
pelo inestimavel serviço que 
vão prestando ú. rehabilitação 
d:> nosso exercito, tão perver
tido e estragado pela acção cle
leteria ua ambição política ao 
serviço de interesses inconfes
saveis ele predomínio pessoal. 

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

E é sobre 11111 dos assumptos 
escolhidos pda revista, a que 
nos referimos, que pretendemos 
dizer alguma. cousa, pois que 
as idéas alli expendidas, sal
vo a compete:ncia profissional 
de quem as ü~xpende e o ne
nhum conheci1D1ento do assum
pto no autor destas linhas, são 
exactamente as idéas que en
tendemos . serem as melhores 
sobre a materia. E' o grave as
sumpto da reor.ganisação das 
nossas forças LUilitares, nas 
suãs linhas geraes, na sua for
mação superior. 

Mas, antes de abordar o as
sumpto, seja-nos licito algo di
zer sobre a grande vantagem 

havia em incompatibilisar 
vida militar com a cárreira 

que os bilhetes de congress 
só serão dados na proporção 
dos aposentos guardados. 

Caso toclos os boteis de Lour
des venham a ser occupados, a 
Commissão proporá hospeda
gem nos ele Pau, Tarbes ou 
Bagnt~re de Bigorrc. 

,---))((--

:Duas :13encmerifas 
A "Niadre Zoe G irad, superiora 

elas Fieis Companheiras de Je
sus, que falleceu ha pouco em 
Mecle (Belgica), desterrada de 
França co~n todas as suas ir
maus ele habito, era digna sue
cessara da Madre Estanislau 
Lll.wless, de nobilissima estir
p~. 

Durante o cerco de Paris o 
pPnsionato por ella dirigido foi 
convertido em ambulancia, e as 
freiras se fizeram enfermeiras 
dos feridos. Veiu a revolução 
ela. Commnna, e ellas consarva
ram-se IiO' seu posto durànte os 
horrores da guerra civil. 

Uma tropa de communistas 
ferozes, commandada por, um 
capitão exaltado, dirigiu-se ao 
pensionato. 

-Cidadan -disse elle- tens 
aqui escondidos inimigos nos
sos. 

-Aqui só ha doentes, capi· 
tão. 

-Vamos fazer uma exec..1ção 
nelles e nas Senhoras. 

-Capitão, estes-o doentes es
tão sob nossa protecção. 

,.....Ah! querem oppôr-se ás 
ordens da Communa '! Vamos 
fuzilar tudo, as senhoras e os 
nossos inimigos. 

-Capitão,-replicou a Supe
riora-sou filha de Lord Law 
less. Respondereis á Inglaterra 
pelo nosso sangue si nos ma
tardes. 

Duas irmans conversas ajoe, 
lhadas recita vatn o:rosario, es
perando a morte de todas. 

Os communistas partiram 
blasphemando e promettendo 
voltar. Quando voltaram, ven
do no alto da porta do pensio
nato a J)aneleira ingleza arvo· 
rada, seguiram pela rua mur-

ur:ando blasphcmias. 

.--»«--· 

O alcoolismo na Russia 

outros tardas no agir, muitos tem ele cada um 
sati!:>feitos com um regimen de lhamas nest',l União 
fdvor, não esquecidos até os simo amor tilial. 
ardorosos, hemos tido pacien- ·Jornalistas cathOliC~S nossa 
c ia _e~cessiv? e _autorisaclo as intei~amente nossa, é~ ~espon: 
audac1as ant1clencaes. sabihdade de quanto ' escreve· 

Por. nos~a q_uasi apathia, o mos; é o nosso pens~, o que 
secta_nsmo se Julga senhor do desejamos, o que estl em nos
Brasl_l,_p?dendo~ tudo. e q?eren- sa consciencia. Si, pó.rém, em 
do ~Irigir as GOnsCienCias. A qualquer circumstanqa, nem o 
sua Imprensa, forte pelo nosso dizemos em materia ': de Fé a 
apoio, . ataca d_iariamente as S. Emcia. desagradar, algo do 
verda~es catho!Icas e propaga qne propagamos, si a l directriz 
os mais deleterws ensmamen· tomada não for julgada de todo 
to~ ímpios. Phantasia factos e prudente, sem hesitação de um 
Ciilmes, nos quaes! fa_talmente, in~tante siquer, aceit{lremos o 
h~o de ser e~clesia~ti~os tam- conselho como si fosse ordem, 
IJ~m phantastiCos. E st, se lhe obedeceremos ao avisO' como si 
depara uma accusação de lon- fosse sentencear. · 
ginquu verosimilha_nça,. esgo- Assim praticamos,;, assim 
ta~-.~e-lhes o_s quahficatt~os, a queremos praticar sempre. Do 
J}Otl\,la tem tttulos e subtitul<?s mesmo modo desejamo~ prati
a f~:~.rta, e u~a photo~-rap~Ia quem todos os correligionarios. 
qua.lquer, ageltacla á batma, c o Attenda-se bem. O sectaris-
re~trato ~el do accusado. . m? ~tacao clero, porque elle 
. os dtscursos, nas conferen- mmistra a Verdade. O odio é 

ci,.s, nas palestras, tudo póde contra Jesus Christo 
~a 1t~r, mas a nota anticlerical é Aos seus Apostol~s disse 0 
lDQ~Isp_ensavel. . Mestre-quem os despresasse 

~
sml-se um neo-mode_rms- a Elle m_e~rno, d~>spr.es::~.·r~ , w • 

m acervo nunca excogltado insultado no carnaval ~i resus 
de Jsurdos e contradições. Christo. ' 
. ss~Jas. q_ue se dizem catho· E, doloroso l ao que saiba-

hc . m_dtvtdual!Dente ou em mos, o primeiro brado de pro
as ~Iaçoes destmadas a santi- testo que se levanta desta po
fic ao de_ seus consoci_os e á pulação catholica é este, e num 
ma . tença9 do culto, simples hebdomadario humilde !. .. 
deleg dos a ad::ninistração de Cumpramos o nosso dever 
bens doados pelos fieis e estri todos os correligionarios. 
c~t nte para_ aquelle flm, vi- 1\ l~ta é da carne contra 0 
ve orno pagaos, locupletam- esp1rlto; ela lascívia contra a 
se d quelles b~ns, e estão sem- castid~~e; da corrupção contra 
pr promptas a revolta contra a famiha catholica · da ímpie
a ~utoridades ecclesiasticas. ~B:de. contra Jesus 'Christo. Os 
Gloria l_hes ~ o exercício de IDlmigos, na embriao·uez de 
eargos Identi-cos em irmanda- seus vícios, vozêam ~ontra a 
des e dubs carnavalescos!... autoridade ecclesiastica o f\'on 

E, sobre tantos ~ales, entre serviam luciferino. 
o~ _propri?s correligionarios, Somos catholicos: cumpra
dtstmcçoesmhas capciosas, aco- mos 9 nosso dever. E na hora 
lJer.tando fraquezas, disfarçao- presente elle se nos impõe pe
do Ir~ad!ações do p~oprio orgu- la defesa, pe~a ~stima, pelll. 
lho, mdicando espirito de re- completa obedieoCJa ao nosso 
volta. . .. Superior ecclesiastico. Digamos 

Mas, 1sso não póde continuar. bem alto a todos que nos hon· 
Nesta capital, houve quem ramos em ser subditos seus e 

ousasse insultar o venerando que ofiendel-o, é ofiender-nos 
Episcopado brasileiro na pes- E. si elle, lamentando o des~ 
sôa de seu eminente Chefe 0 var1o de filhos transviados os 
nosso muito amado Cardeal.' o perdôa generosamente .e r{ em 
seu crime-a defesa da Moral o recorda os seus erros, nós te
não pactuar com esse conce's- mos o dever de amar esses ir
sionarismo, repugnante a qual- mãos realmente infelizes, mas, 
quer p~ssôa de bom senso, que egualment_e, de condemnar os 
J?Or abjeCtB: covardia . equipara seus desatmos, ~ão só protes· 
lotg·uedos mnocentes, família- tando, mas agmdo energica
res, e. a lubricidade estonteante mente em _opposição á sua pro· 
e 1Ja1xa de seres irrebuçada· paganda mfamemente delete
mente depravados. • ria, e os apontando a todos 

Fôramos como de nossa con · como anteclericaes, isto é ini-
Os parlamentares russos cs- scien~ia, e não por favor, não m~gos de nos~a Religião,' ini· 

tão seriamente preoccupados mendig·_an~o, ~as usando d? migos do. Christo, e por i_ss_o 
com a perseguição ao alcoolis- nosso d1_retto, alicerçado ,na lei, m~smo, e mcontest~~el!-te, m 1. 

mo que em sua patria victima n?s ~eriam?s ?pposto aquella mlg?~ d!l.M~ral, mtmtgos da 
populações inteiras·. ~tl'i:ma. :.\!Jats 'IgllB:ntes, conhe- fa_mtlta, m~m1gos de nossa pu 

A discussão do projecto de cenamos. a te~tativa com an· tna, a CUJOS filhos procuram 
lei, estabelecendo os meios para te(;~dencia. Quize.ramos valer, perder, arra~tando-os aos vi-

.,:- -::" v · " · mo-uem pensarta em desres- c os de que Eao escravos. 
· · · ..,,.. - · peitai' os nossos prela-dos -itonre"mõ·nos ' do nol:!so cie-

velmente a polthca que tem flagello fo1 o ~assumpto umco · · . . . • . . ro; obedeçamos fihalmente ao 
traztdo o afrouxamento da dts- de mmta~ sessões d~ J.!uma. O Mas, 0 sectarismo J~lga-nos nosso Pastor, e jã será isso com-
ciplina, aanarchia, a desordem, conde Wttte e ? mimstro I~o- fracos. Sa.9e que mmto dos bate decisivo e victorioso con-
0 aniquillamento cor..-tpleto do kotso_f pronunciaram magmfi- nossos se_ col!-te~t~m c~m as tra 0 sectarismo. 
espírito militar nas nossas for- cos ~Iscursos estudan~o o ai- sua_s devoço_es wdlviduae::; e as· 

_ _ .. . coollsmo e os seus effettos des- soctações pias, aquellas e estas 

TEIMOSIA INUTIL 

\as, fom:_ntando na ~fti~taltda- truidores. O arcebispo Arsenio utilíssimas, todavia mal appli· 
d~, que tao ~JOns s~rv1ços J?O~e- disse em seu discurso: ,, Affir· cadas á acção que deveriam 
na prestar a Pa'..na, amb1çoes ma-se que o alcoolismo não se produzir. São pessoas que não 
de posição e poderio, que de alastra miiiS pela Russia. Elle praticam o mal, sem que cogi
nenhum modo se compadecem estacionou, porque não precisa tem do bem que omittem fazer. 
com a nobre ambição de sobre- mais alastrar se. A Russia es~á qutros querem a acção catho- O sectarismo perde tempo 
sahir pelos trabalhos e glorias, saturada de agu~rdente, nao llcê, mas, seg~o~o estas. ou en: suas perseg~u;ões ao clero 
apanal"'io da brilhante carreira póde absorver mais al~ool. ,, aq~ellas al!roprtaç?es partiCu- e as o~dens ~ehg~osas. 
das ar~las .Fóra da Duma é o problema lartsadas a sua cidade, á sua A VIrtude nnpoe-se, e calum· 

' • · . do dia. •rodos se lhe referem, freguezia, e sob a sua direcção, nias não resistem a mais per-
. M~s, do multo que .:;e. pode- lembrando ai vitres, cxcogitan- parecendo que não comprehen- functoria analyse. 

na dtzer sobre este parhcular, do punições. dem que formamos uma gran- Destroem na os factos e 
reservamos o essencial para o E é tão facil vencer o alcoo- de patria, que o combate á Re- testemur.Jho dos proprios p 
artigo que será inserido no pro- lismo: quem se ~onfessa e com- ligião é geral, em todas as c ida- seguidores. 
ximo numero. munga frequentemente nem des e freguezias, e que, portao· Assim, entre os recompensa 

póde ser alcoolico. to
1 

a defesa deve ser por toda a dos pelo governo francez p 
Por agora contentamo-nos Patria, em todas as cidades e sua excepcional dedicaoão 

em endereçar os nossos since- fr,guezias, unificados todos os «instituição e direcção de h 
ros paraben~ a todos aquelles ~-»«-=---' co religionartOs, coadjuvando pitaes francezes permanen 
que, vestindo a farda nobilitan- -s mu~uamente, verdad~ira- ou t~mporaríos, destinados 
te de defensores da Patria e Quantas Hnguas deve falar m nte 1r~anados, prefermd.o parliC';!lar ao tratamento d 
suas instituições, timbram em uma senhora de · boa socie· Je us Ch!fsto a qqa~sque~ ~m~- cholert~os uurante a gu 
conserval-a impolluta do sa _ d d ., f,O, part~culares e d ~lle mtml- balkamcan, . no expressar d. 
cr • :- n a e· . , go ·. E nao poucos sao os que, decreto-1l."Ss1gnado pelo prest 

0
he de _um~LO derramado nos Francez, loglez e Itabano, pe.o po. este ou aquelle pretexto, dente Poincaré, estão os 

altares 1mp1os do Moloch da menos. . a]· dam os anticlericaes falao- mes seguintes: 
l
·t• Cursos espectaes para senhoras na ' _ po 1 tcagem. Escola do Sr. BERLITZ. ' do e escrevendo contra os pre· I Joao _Quénard, qu~ é o P, 

Edificio do "JORNAL DO BRA· la os e sacerdotes, esquecidos J}ervasto dos augustmhos ll A 
SiJ~ u. de que são subditos e não jui- sumpção, antigo missionario 

,._acerda de Almeida 

--' 
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ravamos de roodo especial para 
o tribunal de Deus ... E s. excia. 
gloriar-se-ia desse feito, em seu 
avaliar, legitimamente catho

· lico !. .. 
Mas confiamos que, passada 

a febre revolucionaria que es
calda a mente do dr. Bezerra, 
ao lembrar-se de nossas pala
vras. far-nos-á justiça. 

O trecho publicado foi entre 
aspas, indicadoras 1sem duvida 
de sua origem. Supprimimos 
até o seu final. .. 

Quem o escreveu, mais do 
que S. Excia., é amigo do Pa
are Cícero e chora os seus des
varios. Não os applat:de. pOI' · 
que é consciencioso, que a ami
zade, o parentesco, o ter pa
rentes ou interesses numa lo
calidade, não são motivos pa1·a, 
em pleno uso da razão, aflir. 
mar-se que um sacerdote re
voltado contra a autoridade PC· 
clesiastica. é um prototypo de 
apostolo. 

m reeommendar o Padre Ci
cero ás orações dos nossos cor
rPligionarios, é acto de carida· 
<le, como elogiai-o sú de quem, 
eomo o dr. Bezerra de Mene
zes, insulta hispos venerandos. 

S. Exc·. em seu artigo cita o 
nmr.e de seu illustre progeni
tor •. 1\T<>IU tod~ o~o~ filhos irp i· 

'1-ft{ as virtudes paternas. O pai 
~ s. exc. foi defensor da Reli
'ão, defensor de bispos, que 
am accusados por inimigos 

d\} Egreja. Procede::-a elle dou· 
tra sorte, em vez de defensor 
fura accusador, e o seu noma 
não fulguraria nos fastos do 
<Jatlwlicismo no Brasil, não se· 
ria citado uma gloria para o 
.Joazeiro. A mesma, sem retra
tar se do que escreveu e hon· 
t·ar o nome de seu iltustre pae, 
não n'a poderá ter s. exc. 

Pena que o dr. Bezerra sem 
reparar que se mancha na san
gueira revolucionaria do Cea
rá, esqueça. os ma.is co:mesi
nhos princ.ipios da justiça, e 
baixe â sargeta do sectarismo 
irreligioso. 

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

--))«--

PAl\A A ETEl\NlDADE 

( 1".1 Ji11•anci8co Bt•te~ 

Piedosamente, como foi por 
t.oda a vida, falleceu em Itajubá 
o vil'tuoso coronel Francisco 
Braz, pae do exmo. sr. dr. 
viee presidente da Republica. 

Catholico pratico, vicentino 
e presidente da Caixa dos r.a-

---- . ..-.-..,. -~ 

FOLHETIM D'«A UNIÃO» 

MYRIAM MASSA 

GJ6m,eas 

A 

34 

decisiva 
ap ~SSi() 
nãp lho 
vigilanci 

Depois acalmandp-se, m'urm\uou : 
- Mal, muito. mal féito ... 

Po;r ob 
a~ 
conheo 

p,óde mu'dar, ~ accresce:ntpu fazendQ um I ppsa 
esforço, - ás nossas reciprocas attitudes. engano 

- Que ? O casamento secreto ? Era-lhe 
imwsto pela brutalidadé do senhor Kerry, 
que queria, dep10is de ter apanhado o de
cimo milhão, voltar pard a Irlanida, e obri
gar a filha a desplOSfll" um compatriota. 

-- Felizmente, -disse Leona ~ um' I seu P.eq 
gesto de satisfação. A 

::VIeia hora 1d'epbis, ia-se Eisa com a realiz,ou
cabeça pesa~ sentindq em t~ o. seu ser I pouco 
uma pjr.ostra'çao que lhe fazia a'gu como mente 

- O senhpjr Henrique, tão altivo, acei
tar semelhante. situação~. - (iisse Eisa, in
capaz Ide <:luvidar da ve acidade da irman. 
- E vive lon'ge da mui er ! 

um auttOinato. Leona, que a espreitava at
tentamente, não teve pie:da'de da angustia 
de sua irman; ao contrario, quando ella 
tl'esapipareceu, murmurou : 

- Que queres, min queri·da ? E' ne-
cessario aidaptar-se a •gente ás circumstan
cias. Henrique deixou-~ levar pela exalta
çáQ idle Lilian, que fizera voto de não a
ceitar outro marido. S~ffre elle assim na 
sing'Ular situa!ção de hofUem casaldo ... sem 

- E' tem:pp de fazer Arri·go o pedido. 
Sentando-se junto á secretaria, 

veu-lhe rapidamente uln bilhete. 

XVII 
DORES ;-·'. 

•. d .u. Por l::1ro f' qúc vi' ._ soh"l:;l.tio em Fà'g- - Amanhan! vlrá amanh,iln, 
giani, esperando que ~ morte do velho quem nunq~. mais desejaria vêr ! 
avô, que Lilian não p,9de abandonar, lhe Esse o incessante :pensamento de Eisa 
permitta reclamar a jo~em como sua mu- klepois de haver deixado a irman, porque 
lher. Mas, cp,mo estás pallida, Eisa! Meu no dia seguinte Henrique Ri\·anera janta
Deus! Quem sabe si as\ attem;ões de Hen- ria oom elles. Esse facto, conhecido de 
rique fizeram-te suppôr , . . Le~>na, que devia tambem cdmlparecer ao 

-Não,- 'disse El~ com firmeza. -- , jantar, contribuiu para que se apressasse 
Nenhuma palavra do se~hor Henrique po- ella em invyntar aquella hist.aria ntenti, 
deria induzir-me a acreditar, p:or um ins- rosa.: mentirosa quanto ao facto de attri
tante, que sentisse elle ~lguma cousa por 1

1 

buir a Henrique .uma parte e a situação 
mim, alétnl ide simples pympathia. O se- que não eram suas em um! a:cto praticado 
gredo que me confiélste, !nada m'uda, nada I por um pmigo k:lelle, o conde Fransoni. 

Filhas de Maria 
1 Devidamente prepara1als e 

após urü retiro de tres dias\ se· 
rão recebidas hoje na Ca~' ella 
de N. Senhora do Soccorro, da 
rua çlos Junquilhos ~2. quar nta 
jovens á dignidade de Filhas 
de Maria. • 

Depois de missa sole~ne 
pelo Revmo. ca ellão, Pa re 
Pedro Massa (safesiano) re li
sar-se á o acto de recepção, 

lebrando·o s. exc. rev~a. 
. Pedro Ribeiro, vigario 

parochia de S. Antonio dos 
Pobres;-ó. cuja jurisdicção per
tence a Capella. 

E' com indizível contentamdn
to que o redactor da <<Uniãb, 
assistirá a essa festa, pois q~e 
realiza aquella. fundação u a 
das mais vehementes aspi a· 
ções de sua vida de catholico 
e patriota. Concorrer para, a 
creação de uma phalange J 
anjos do bem, disseminados! 
familia e 
bir uma 
se 

Sei, porém, que o menino é 
antes um ente de fe do que um 

te de ra::ão. A imaginação e 
à sensibilidade despertam an
tes da razão e da intelligencia : 
assim vois, é uma disciplina 
moral de caracter religioso que 
lhe dará, penso eu, a noção do 
dever». 

No seu jornal, bem pouco 
clerical, escreveu Urbano Go
hier, estas linhas suggestivas 
sob o titulo «Como curar ?., 

<•O poder paterno está enfra 
quecido, a auctoridade marital 
assaitada, o divorcio destruiu 
a força e santidade conjugal ; 
o individualismo desbriado e o 
suffragio uni versa I egualitario, 
as reivendicçõss cada vez mais 
atrevidas do direito á vida, ao 
amor, as sensualidades, têm 
arruinado todo o espírito. de 
disciplina e de sacrificio, todo 
sentim~nto do dever. o
e~tá definido e os remedios in· 
dicados : mas, queremos nrJE 

curar? · F 

<<A propo~ito d.e horríveis cri 
mes dos menores, proclamava 

fallencia da moral in-

VARIEDADE 

Uma carta do padre Silverio 

Minha estimadissima coma
dre D. Rosa Nazareth 

Ia tomando ·a penna para 
agradecer sua obsequiosa hos
pitalidade nos dias em que es· 
tive no Rio, quando me veiu 
sua carta com o novo obsequio 
de mostrar-me sua preoccupa
ção a respeito de minha saude, 
pre!lumindo ser-me prejudicial 
tanto trabalhar em edade avan
çada, como é a minha, gra'ia'J 

Deus. 
Vou 
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AVISOS UTBIS Chacara TZI..ZC::J\ .. KKA TELEGRAMMAS NOTICIAS 

MEDICOS 

Dr. Alvaro Fernandes-residekcia.·á 
tua BaJão .:!o Rio Branco, lSQ COn" 

pharmacia Stnd~rt. 1 

Vende:se 3 chacara do coronel Bucnos·Ayres, 9 
Carlos M1randa, com mais de 5 oo ( S~r~~iço especial do U?tita'l"io) 
palmos de frente, fundos corres-j Em desaggravo á · afronta s?ffrida , 

P.onden. tes e 4 casas á ru:1 Muni-~ pelo nos,so pavilh. ão em t<~sa. rw •. de. Rio , 17. s F d B -- 1 ~ A festa recepcional de 16 foi 
etpal. Situadas no mesmo terreno. anta e, 09 amtgos '> r .. st c. · ere se vêr, embora muito velha e com 

Pela carregação 

• f . d c ao nost'O Con!l l, t .. m O dr. Frot:l Pess0:1 nesses 
As m om1açoes prec1sas ã -s 1 Buenos-Áyres, nm 1a b· .1 • _ • abeiro • lheio. Dr. Francisco de Paula Rodrigues da ... d. " 

-reeidencia á rua Barão do Rio Bran· nesta re cção. honra da nossa ba ndeira, a enue os quatro Ias succesL 1vS tcii. i-;: As_fi~ura1 ~orão as r:n•--;was do ao 
co, n~ 

Dr. J oão Marinho de Andrade-·re· 
~·~Lcu~,;l• á rua Seuador Pompeu. Con
sultorio-pharmacia Albano. 

Dr. João da Rocha Moreira-resi-
4eacia á rua Barão do Rio Br;utco, n~ 1 
Consultorio- pharmacia Tbeodorico. 

diver,sos viuhos alli .servi?os, o unico blicado os pareceres do procura- antertor • as uovt\laae:; ... o ;: p 
que teve preferenc1a fot 0 CoUares . . . Adão-abraços, alamnos. aimoços 

f marca cPhenin , CUJ":! unico recrbe· dor e do JUIZ Ptres, bem como a finalmente , arcc>s de palha, para 
R Cflrla a aneza : ai, ~~11rt1', • " : et}rJo .. e <ten-uncl'a . bêstas que acudisBem j bombas, bu 

, rão do R \o Brauco
1 
~ 41 A, '.r • ba9, bondes, ban'õas e banaeiras 

Fabrica dos superiores cigarros Ro-l Hoje commenta 
0 

ban t continencias. cornetas e clarinR ; di 

:*::~d: ~~7!~~~~;e~f::~e!r~~:;:: I ·---·---F---0· G-0-S-·--.~- de desaggravo offerecido ~:~o:. ~:~~oss ee c!~~~~l~a;u~~.~~~~,a,n~:-,:·~ r.~ 
rados com fumos especiaes. ! . hour<>s como R"ene"al. 
. A primeira casa no genero, onde os l deput1dos no p~lacto Monroe, Entre senhoras h ·:·U"C abr :;:-, .~ , ·., 
fumantes encontram os melhores cha- ; Rodinhas especiaes, espigas japo. elogia a correcção dos magistra- jos, boccas escovada~ e perg~~~a ~~ Dr, José de Castro Medeiros-resi· 

denc:ia á rua Senna MadurE:ira, n~ 
Coasu\torio-pharmacia Motta. 

rutos do Brasil, que são SUERDICK nesas, craveiros, cobras, volcões, pis. bre o ramalhete do Ptres Ferretra ; 
' e SENIN,os charutos de Pannemann: tolas, chuvas de oiro e prata, 'fonte dos federaes, regeitando convite doeo a extracção da catarata ; si 

Sol, Lua, Bouquet, etc, com os seBos bouqnet, bengalilht>s, luzes eleclricas a .fim de evitar 0 contacto co Rio era bonito; si_sómente ~ _Nilo 
perfurados com D & c; fumos espe· ; e de t:ores, pot·a feu, serpentes voa- m nha casta. não ass1m a famtlta ; Dr. Manoel Moreira da Rocha-te• 

eidencia á rua de D. Pedro, n! 7, Con· 
!lnltorio-pharmacia Hollanda. 

ADVOGADOS 

Coronel Agapito Jorge do!l Santos 
-residencia á rua 24 de maio, n° 228. 

ciaes de Serpa, Acará, Minas e Bahia, . deiras, e grande sortimentos qe OU• o estellionataJ1iO e dar alento aos perguntaS,' Umas de frente, outras 
cachimbos, bolsas, carteiras, .etc. 1 tros fogos que com a vista o f~guea . 'd lado, oatràs a tergo. 

; ficará encantado, tal a variedade dos oppmm OS do Ceará. Foi sem par a voseria no vuuac1 q 
J. FERNANDES. í mesmos. encontro femenil, parecendo aquil 

J;lraça do Ferreira, n~ 51, I Fogos de salão para creaaçJs e o -~ EE!!!!!L um :roçado atacado por periqui 
i melhor ssrtimento do mercado! então ~N~T.ARIO maracanãs e papagaios. --------- i no . artigo pistola é um horror, de No rancho masculino. deo-se 

PRECISA-SE de nm . .. ' 1$000 até. 15$000 a duzia investida ao pagé sem atteução a 
G 

. . a crtaua para · -· , . . , 
Eduardo Henrique irão-resldeQ• todo servtço, em casa de familia, e 1 NA t<orta~e.ft~. r8 df 'Ju,nleo r.ú t9Io, Sl elle sahtra cego, voltara torto ; 

cia i praça coronel Theodorico, n~ que durma na residencía dos patrões 1 MFRCEARIA ALVARO que, para as cotovelladas P r. ti 
á rua Major Facundo, n~ llt. ' trõea, ainda vem a ser ccu .'a pe·· r. 

ENGENHEIROS a Rua Senador Pompeu n. 78 ALAVANCA BARBOM As perguntas metralhavam o 
mem Antonio, desde o portaló do 
por até aos bancos do escale r, e 
escada dá ponte o ennovelamento 
recia de gatos em telhado, 

Dr. Antonio Epaminondas da Frota 
1 -rel!lllQ~~acta á rua d' Assembléa. 

Dr. Antonio Theodorico da Costa 
-residencia na Aldeiota. 

Roberto measby - resideucia no 
Visconde do Rio Branco. 

,__ ANNUNCIOS ESPBCIAES 

Nesta secção, aanuacios · até 3 li
abas, pagarão 1$000 ; d'ahi por di. 
aa~e, conforme prévio ajuste. 

SETE MIL RÉIS (7~000) é por 

CONRADO CABRAL & . C. A 

( Ferragistas ) 

59 -- Rua Major Facundo 
FORTALEZA 

-= t 'lS? I 

Receberam mais os seguintes artigos do ra~o de negocio-FER
RAGENS-para augmentar o seu vanado sortimento : 

quanto se v..eade um costume para Latrina~ inglezas, completas 
cParaiso•. ~a~atonos ingle_zes, com~l~tos I 

Tachos ~~maltados para fabricação de 
quetJOS 

""'---- -- -,. ••• 'Do ,J_ ~- . ••. :_A .. _.;a_ 

Uma das despesas, que mais 
oneram o trabalho typographi
co, e.stá na movimentação da ma
china de imprimir. 

O ~ s ue t P nJO<; dr svs-
tema mais aperfeiç~ado 'não cÍis
pensão um motor a gaz ; e si isto 
excede ao lucro das publicações, 
força é pagar por alto preço a im
pulsão por braços robustos. 

Esta ultima exigencia veio a 
ser suprida a cu.sto mtmmo 
pela alavanca Barbosa, de inven
ção do nosso amigo o digno sa
cerdote, que acaba de ser privile
ni.t~tln nP)O OOVefUO nacional. 

até cahir na rua. 
Um chaleira dos que t inhão tre 

do á geringonça, ia dizendo : o 
pae já fallou no se •.. .• . quando a 

j ~ ~ · i o a '"' , : -
hio n'agua I 

Uma das chaleiras sahio com o 
partido, outra entortou o bico , ou 
furou-se no fundo I 

Foi um horror aquelle 
meato, que deo ;;té para correr 
gue , e o bom filho que inquiria 
bre o discurso do papae, ao vir á 
d'agaa, acabou a pergunta, 
do :-nado I 

Alli, cada qual foi most 
mais g~bo ao pobre velho. Edu 
torcia a sernelha, como pisado de u 
cangalha ; Sabino cofiava a ba 
Feital era um dengue e Antonio 



ADVOGADOS 

Coronel Agapito Jorge do!\ Santos 
residencia á rua 24 de maio, n° 228. 

Eduardo Henrique Girão-resideu· 
i praça coronel Theodorico, n~ 

ENGENHEIROS 

Dr. Antonio Epaminondas da Frota 
á rua d' Assembléa. 

Dr, Antonio Theodorico da Costa 
8esidencia ua Aldeiota. 

Roberto Bleasby - res1aeuc1a 
Visconde do Rio Branco. 

ANNUNCIOS ESPECIAIS 

Nesta secção, aqnuncios · até 3 li· 
, pagarão 1$000 ; d'ahi por di. 
conforme prévio ajuste. 

SETE MIL RÉIS (7$000) é por 
se v.ende um costume para 
, na loja c Paraíso•. 

3--5 

A MANT8IGA no PIAUHY é com ra· 
appellídada a rainha das mantei

• Deposito na CASA R. GUJtDBS , 
Barão do Rio·Branco n? 41 A (em 

ao London and Brazilian Bank, 
ted). 

Arão C. Amaral 
Importador de ferragens, madeh:as, 

1 ,cordas, vidros, f~rro em bar· 
, louças, artigos para uso do

machiaas de costura, etc., 
etc. 

Vendas em grosso e · a retalho. 
Praça do Ferreira ~~~ 1"'. 

OPERABI08 CIGARRRIROS 
Paga-se a 1$200 o milheiro de CÍ· 

brancos e a 800 rs. o milheiro 
ditos amarellos. 

5f, Praça do ferreira, õt 
1• FERNANDES. 

INCENDIO. - E' um verd~deiro 
Dantesco. o preço porque a CAsA 

,ui.I.ARBS está vendeado material pa
construcções. Bom e quasi de gra· 

O CAFÉ PORTlNHO é o melhor 

J. FERNANDES. l mesmos. 
Praça do Ferreira, n? 51. I Fogos de.salão para creançJs e o 

i me1hor .ssrttm.ento do mercadot então 
-------------- 1 no . artlgo ptstola é um horrt>r, de 

PRECISA-SE de uma criaóa para . 1$00.~ até. lS$OOO a duzia 
todo serviço, em casa de família, e ! NA 
que durma na residencia dos patrões, I MFRCEARIA ALVARO 
á rua Major Facundo, n? 11 t. a Rua Senador Pompeu n. '78 

CONRADO CABR.AL &. C. A 

==== 
Vtf:tT .ARIO 

Portales11, r8 de '}un!eo áe I9I:J. 

ALAVANCA BARBD~A 
Uma das despesas, que mais 

oneram o trabalho typographi
co, e.stá na movimentação da ma.-

( Ferrd.gi.stas ) j china de imprimir. 
. O<; ·pr~1ns1 q1!~ t,.fT'oa, dt" sys

tema mais aperfeiç~ado não dis-59 -- Rua Major Facundo ·- 59• 
FORTALEZA 

-·'lSl .. 

Receberam mais os seguintes artigos do ramo de negocio-FER
RAGENS-para augmentar o seu variado sortimento: 

Latrinas inglezas, completas 

1 

Tachas esmaltados para fabricação de 
La'Iatorios inglezes, completos queijos 
Foices estrangeiras, de Maranguape Canos e curva!! de barro v!drado 

e da Pacatuba I Telhas galvanizadas para cobrir casas 
Balanças de Fairbat-ks para balcãC\,1 Chapas para fogão de 3 f' -4 boccas 

com plataf6rma e concha, força Chocalhos de todos os numeras 
de 12l kilos Graxa liquida (SatínJ em vtlros e pas· 

Baianças de Fairbanks, força de 200 ta americana em latas, para cal· 
kiioa, para armazem çado 

I.ona branc~ vara div~?rs?s mi~teres I Facas para ~arniceiros, par~ cozinha 
Arcos estrenos p ;. 1 a catxas e fardos 

1 
• e espectaes para sapatetros 

de algodau ! Canivetes grandes 'para jardim, para 
Ferro Sueco e Aço de Milão caça e para viag-em 
Picarêtas de pá e ponta ~avalhas finíssimas com cabos de ma-
Machados, Foices, Enxadas dreperola e de tartaruga 
Facõe!!, Arados para jardim , Estojos com pertenceJ para qualquer 
?regos nacionaes de todoa os tama-j bàrb~ar-se 

nhos uzuaes , Machinas para cortar cabello 
Nova remessa de SELLINS I Gyros de ferro e latão para moveis 
ARREIOS inglezes e nacionaes : Locotões e cadeados para segurar por-
Grande sortimento de Fechaduras, I tas 

. Cad.eados e Ferrolhos , Tela pintada para guardar comida 
TerÇa'dos de Collins Tela de latão paraipeneiras , • 
Arcos de puas e ferros Coxonilhos de linho, para sella, desde 
Serrotes de ponta, de coste1. e para 3$500 até 14$000 

Bocaes e virollas para a fabricação de teres . 

pensão um motor a gaz; e si isto 
excede ao lucro das publicações, 
força é pagar por alto preço a im
pulsão por braços robustos. 

Esta ultima exigencia veio a 
ser suprida a custo minimo 
pela alavanca Barbosa, de inven
ção do nosso amigo o digno sa
cerdote, que acaba de ser privile
giado pelo governo nacional. 

A nossa tiragem de hoje foi 
effectuada por meio desse appa
relho1 que reduz a mui pouca 
causa a força para mover um 
prélo. 

Não foi questão ser de madei
ra a alavanca motora, e estar esta 
carecida de orificios revestidos 
de bronze, devidamente lubrifi
cados ; o trabalho realisou-se em 
metade do tempo costumado, 
com toda a segurança de ir a 
melhor pela pratica e adaptação 
de pequenos melhoramentos das 
peças respectivas. 

A prova, pois, está feita. e nos 
satisfez como mui completa. 

Agora, resta que o inventor 
prosiga, e venhão em seo auxilio 

E mais innumeros artigos que constituem o completo so;~imento r os industriaes, f:lzendo a . applí-
para u~ armazem de ferragem. . cação a muitos misteres, sobre 

carniceiro I Cadarço para cilbas e para outros mis· 

candieiros a kerotene Palinha para cadetras 
Cabides. OedaeB para alfaiate ' Vassouras ãe palha. 

.,. 
·'f, ! 

. ;.i' 

' I 

Tudo a preços sem competencia. ·- tu~o. da lavoura, ~a qual mui 
prmc1palmente cog1tou o nosso --

Con11ado Cab:t1al & Comp.a 
J'anagistas 

amigo, que em principio suppoz 
estar produzindo apenas um novo 
apparelho para o fabrico da nossa 
farinha uzual. 

• · • J Em materia de inventos, o ini-
, 59, J;tua lVIaJOr Facundo, 59 icio é tudo, o tempo vae trazen-
~ !J 1 do os adminiculos. 
.S::: -ORTAL: H Z.A._ • Felicitamo& o nosso amigo. 

encontro femenil, parecendo aquillo 
um :roçado atacado por periquito'! , 
maracanãs e papagaios. 

No rancho masculino, deo-se Um !l 
investida ao pagé sem attenção a que, 
si elle sahira cégo, voltara torto ; o 
que, para as cotovelladas P J:tH'nn 

trões, ainda vem a ser ccu •a pe ·· r. 
As perguntas metralhavam o ho· 

mem Antonio, desde o portaló do va· 
por até aos bancos do escaler, e na 
escada dá ponte o ennovelamento pa
recia de gatos em telhado, rolando 
até cahir na rua. 

Um chaleira dos que tinhão trepa
do á geringonça, ia dizendo : o pa· 
pae já fallou no se ••. ~.. ~Uo a. c:· 
rnngtrel~~~· , 1 111t 
hio n'agua I 

Uma das chaleiras sahio com o áro 
partido, outra entortou o bico , outra. 
furou·se no fundo I 

Foi um horror aquelle atropella· 
mento, que deo :até para correr san· 
lirlle , e o bom filho que inquiria so
bre o discurso do papa e, ao vir á tona 
d'agua, acabou a pergunta, dizen
do :-nado I 

Alli, cada qual foi mostrar-se 
mais g~bo ao pobre velho. Ectuardo 
torcia a seroellla, como pisado de u w a 
cangalha ; Sabino cofiava a barba ; 
Feital era um dengue e Antonio Au· 
gusto tossia para Accioli lhe deitar 
um olhar I 

Posta a. carga em.terra. cercaram• 
na, como si os 1festejantes fossem 
guardas da alfandega e a troú:z:a sus• 
peitada de contrabando. 

Em meio do caminho, ouvlo-se uma 
vos como de defuncto. Era o snr. 
M~ton, que ia discursar : Pa,-alJtJiat~ 
leant: I pa,abolan !tancl paremo• aqui, 
bradava o orador. Sou chaleira de 
numero, parente dos par~ntes do vi
ctimo, com direito, portanto, de fal
lar primeiro. 

E a boiada fez uma mó, 
t roou o verbo. De todoe oe _,.. 
onvia--.uit. """' ..Uo /MM, e 
que todos se esganiçava o Fúsaura. 
Adolpho Barroso. que esta.va i sua 
ilh~rg.a, lhe perguntou :-o que está 
elle dizendo que você acha tão boni 
to ? 

-Eu sei lá, rcspondeo-lhe o qll<~sJ. 
parente do heróe. Eu sei lá. . . En 
tendo lá destas couE>as ? 

O orador esplanava o traçn•l• 
Sobral por Itapipoca. 

Até ahi a romaria tinha sido r m 
bondes, passou a ser pede 'alcant:~ , 
quer dizer- mocotó no chão. 

O gado, prosegnindo em magotes, 
atropellava-se, caminhando entre fes
tões de palhrl, o só)o ta pisado de ca
pim ch(;iroso , vendo pen·duradas umas 
causas quaesquer, que chamava-E's 
cu do ••• seguindo· se adiante o nome 
de um sujeito. 

De roldão a numerosa sucia de cha_. 
leiras e mirões transitou por baixo 
d'nm arco de palha, do qual estava 
pendente uma cêsta, que trazia o le
treiro-So,.p,esa. 

Que diabo será aquillo, pergun
ta.vão desde o amanhecer d~ clia. ~~ 



c:ousa do F'P.ital, um Dedalo, que ROBERTO KODH 1 Do :Jornal dQ c(J11lmercio, dô Rio, o 9~. Accioly absolvidu (:;e o for) e 6 de Jl_? Vemb~t: IUfeLzmente ee demo. 
tambem v Orpheu e sabe coasas, que . 1 ,de ,7 ,1 0 corrente : de-lhe depois os banquetes que enté ll •ou nao sei ~~d~, pois que o recebi n<i 
s6 de raposas. i F 1\ 

1 
. , t. '1\1._ h 

0 
um dia atraa der 4Ja 10 de dezembro, como V. :&xc. ter 

O momento ••ra che ado al uem . a eceu u ttlllamente n Allem"au.a ~" a nada colll. ' - . ~ visto na resposta que dirigi no meam<l 
h • _ g . ' g • 

0 
celebre· bac,tereologista Roberto do o~tro. O snr. Acctoly .tev.e hontew Antes,. na~. Serta. ~emastada af·l dia; e á. vista da copia da lei de 11 de se· 

pnc ou. por um cordao e ~1!1 que voa . Koch. e hoJe as suas horas de JUbtlo : hon· fronta á jUstl'fa brastleua e tnenos· : tembro de 1826 e do Decreto de 15 de nQ 
ram d6ots pombos~ despeJou-se. sobre . Este notavel scientista fez estudos tem, ao Monroe onde, para festejal·o, ' preso do cargo que tão indignamente , vembro de 1827, n~o pu~e.mais remediou 
o her e um alquetre de conf•ltt. ·d . lt 

1 
b t b se reunia a fi 'flôr das oligarchias. occupa . · , o erro, que posto nao fo1 ftlho c1a malda· n o mats ~ o va or so re a n ercu· . na . _ ' • • ; de, comtudo conheço a justiça com qu 

liol'.ue surpresa agradavel 1 lose, e apó;; investigaçõra miouctOsas e hoJe no Cattete, e!Il CUJO salao de v. Exc me reprehende, sobre o qu• te· 
O homem Antonio ficou com o descobriu 

0 
bacillo que leva 0 ~eu banquetes o c h r f e dos chefes o.ftere·l Banqwte a""' f'lo nho a repr~sentar á v. &xc. que me era 

jalheco emporcalhado e da porcaria , nome. ceu um almolo elll sua honra. l Com o soar das trompas offi.ciae~ occulta a le1 e decreto acima mencionad 
rio-se com accento alvnr, em auantô Na região r~ as Indías, onde se de· No~banquete de hontem os orado·· marcou-.se para hontem um ajunta· ~:eqsueeetut'veesnsteílo ~setcebesse, ou.md~ lemdbra. · · · · d' 'tt d d 1. h' . Vl o no perto tco es.a 
o seu companh~1ro tllustre ~ez cara diC'lU a <~stud<.~s sobre o ma! d 1 G:1.n· re~. tsseratn cousa:~ pt orescas q~e ~ento e ge~te a o tgarc ta aceto· provinci•, de certo qu~ não consentiri 
de enfado, considerando aqutllo nma ges, ch<~ g-ou a isolar 0 n, icrobio ge· devtam ser destacadas para que se nao tyna no palac1o Monroe, que ~e abusasse da lei; e não sou tão a• 
gro11seria, agrado s6 de matuto. radar do- chol~ra-tnorbus coohectdo perdessem no atnontoado do noticia· Eram os afilhados do pagé do trev1do, que de~obedecesse á mesma le 

O enfeitamento da praia ficou a ho1e pelo nome de-baci.lias vírgula rio. ··O oHgarcha, .::om muito bom hu· '! Geará que lhe offereciam um b'lnque· !ha.ecve.eExbc., po,bs v. Exc~ mesmdo m4e c J ' Ih d · d em sa e que n .. o exce o a or· 
cargo do snr. capitão do porto, qu~, Tal a st.n competencta no as<:u:n pto mor e-enxe~gando mP o r e?ots a te como um S?lemne protesto. contra' dem, e até justificarei se f6r preciso, qu« 
com esmero, que abona a sua dedl• que 

0 
governo allemão 

0 
com nissio· opera~ao, nao ;;:~teve com metas me· a nossa magistratura, que tlvera a o meo primeiro cuidado é respeitar a lei 

cação ao ovado, elle mesmo em pes• nou para 
0 

centro da Af
1 
ira lá nas dtdas e fez lo"o a !li o elogio da dis• ouudia de tomar conhecimento de ob~decer aos meos superiorea e cum 

~toa foi dispor estendendo as cor· terras nue circundam 
0 

1~ 1_;0 Victo· ciplina, que l como quem diz o pa• ama denuncia de um crime de eatel· :~1rmeaxt.ascdteam1 ente suvas Eordens ; accrbescde 

d l
. 't · ·' • d 1' · , c arar a • xc. que aca an o 

as a tnha~do essas boni·.tesas. ria, pa~a. estudar in loco a terrível negyrtco a canga·. _ lona to praticado por aqaelle~ reglllO, se o julga~ento do dito r~o fui para mil 
Tadn fo1 velho ou de 1nve.11~áo se- mole~1 tw do som no qui: vem dt:sde No almo~o .lle , h.oJe nao se ~abe o qu~ aç~mbar~ou o bello Estado do nha casa d1stante desta v!lla uma ~egoR~ 

cuhr, porem augusta e subhme, &O• muito tempo devastando .,~ pop•lla- que o snr. Ntlo dtsse, nem o que o Norte, tmpedtndo o seu progresso, e acontecendo no desmontar-me do ca 
bre tudo porque o genro Jorge, do r.ões Os seus trab&lho~· tive~am snr. Accioly respondeu. E' de sup· certo de que isso seria a perda fatal ;::i~:oahe~ eumm terrad, de

1
d. com 

0
fi fei~o d 

• • -y ' • • A .. • 'd t d d · . · ' a pe ra, e que que1 e 
sobre dtto Antonto, pespegou tâmbem exito brilaante, e conhecida a e iôlo· P r . -.ant qt.1e o pres\ en. e. a o se.u podenó nefasto. · . estado de nlo poder sentar.tne e 'POr is 
Ulll dis~urso, .susterité\ndo um traç~· gia do Ulal f a il foi 

0 
·especifico tlte- . hc: . a ~oni~etttdo a O pagé A.ccioly ~stã se.ado' ' pr~c:!~· nilo me foi po1sivel conc~uir ~s tra-~alh 

do nttmP.tuntco pará • Estrada 'de rapeutico para a sua cura radi.::al. l~oarentêncla e repetlr aquella sua sado por aquelle fetO deltcto, prtnCl• ~:i;':n~~f _que deo mot1vo a o~ctar a 
Sobral, COIIlO ao snr. Cbico Sá sage· Não foi UID scientii•ta de vasta e· famosa phrase tla mensagem de 3 do palmente para um homem de grande ~m meo luclp:~ ln~rino des~a Vllla, pa;; 
ri 'd d h . mez passado allu i á t' b'l' d d 'd . ga ar m ao servtço, o que • 

ramos c:1 a :los, que este c amou rudtção. como Virchow, ne~ tão • . s va c pra 1.c~, que re11ponsa 11 a e cp~o um prest e~te E~. ver~ pelo documento no 1, alem. de q 
~. pouco tinha a penetraçio ~ental de se tltll geaera~ado, da reelet~o de de Estado, e, por tsso, era preciso fot prectao fazer a execução a fim de evi 

2o estava, entretan~o, ao borralho Pasleur, mas era um homem de tra· go rnádores ~ da transferenc1a do que os bomens por elle inventados tar o desconcerto -dos povos Qtfendid 
o mestre Quiatiliano, troou rhetorica balho paciente das minudencias dos governo de Es:ados de paes a filllos, fizes~em seatir de prompto com a que es$av~m em accelera.pão, e poderia ha: "t'ad f · d • • d · - · - d · · ' ver romp1meuto funesto· e po t q 
• a Uml\ vu e 01 e esc.achar detalhes mínimos d'ahi 09 seus tri· e lrmaos a u:~aos, com grave · am· subservtencta que nem na ralé da guarda d t .11 f ' . s 

0 
ue 

P
ec i • ' d l' d J. d R bl' d . es a VJ a osse sufftciente par; 

egue ros, . amphos no catnpo da taedicina. no ~ ~ora 1. ~ e a l)' epu :ca e o s~c1edade se encontra, q·ue não acre· abater o orgulho do povo offendido, pare 
• A Em quan~o sen velho am~ ro.'a uma Na ~ctualidad~ passava como 

0 
prestigio polttlco da _.. ederaçao•. J dttavam no fa~to e que a Justiça, c~o. mais conveniente abreviar-se uma a 

c?xa de gatné, o snr. BehsartQ.. seu melhor Investigador do mundo dos - i portanto, devena tambem a elle fe· Vld~, do que se exporem dez ou doze, o 
Ytce, lhe disparou ama oração de infinitamente pequenos. Na edição da tarde de 8 do corren·l char os olhos. i muttto mais, 

0 
que se prova com o doeu: • f • · t f · · c::t t • . . · men ° n. 2; occorrendo mais que o refe 

m~sa, como soe azer ouv1r a seos A Allemanha se oraulhavc1 de tt.e e, o te endo Jorna pubhcou o se• I Não qutz a tnbu accíolyna aguar- I rido réo de sua propr1• b d' 1' ·· • d T "' 11 • . • , . a occa tsse a< 
corre 1g1?ua~1os ~ elha, . ter sido o berço. gumte :. . . . . dar a decisão da Justiça. Esta poderia 

1 

Re':erendo padre José Manoel, a que 
O aud1tor1o ouvta com enthustasmo e:==a 'V '!!!!!s Tem s1do obJecto de vartas cntlcas l ser contraria aos seus íntere:.ses e pedi para o deffender perante o tribuna 

e admiração, De cada angulo da sala o procedimento do snr. Nilo Peçanha, j assim, desde já, com 0 banquete d~ ~~rqu:en!o havia Jet~rado para se nome 
destacava-se uma voz interjec::tiva : Renriqle Perdigão llendr~s offerecendo U111 , almoço ao presidente' hontem' deixara-th HCcentuada a a· I alg~t! porãqoueprveJ·atenqdJa recorrerfo recu.rs< A 'b 1 · m v d C , N . . 1 , · ; • ue com a orpa n1n 
- rrt a cão arnba cão! o tara, snr • . oguetra.AcctolJ:, con·

1 
meaça de odio eterno aos magistrados guem podia, o que se prova. com o doeu 

E para tanta festa veio dinheiro Foi passageiro do vapor "Pa- tra o qual ha um pedtdo de hcença que tiverem a iadependencia de cas· m~nto ~· 3; e até ~e pode justlfi~ar toda_! 
dos sertões, contribuíram todos os para ser processado. I tigar aquelle que não teve escrupulos e•~sEctrcunstauctas, ~even~o dlzer matl 

d . . . rá", com destino ao Maranhão, o Os COtllW t . n t j. - d . . . . . a • XC. que diiS certidões JUntas quer~ emprega os estlpendlados e vomttoa . _ .en anos, elO ~ pon-.o.' nao, e guard~r cnm10osamente o dtnhel· dizer copias, constadas aeotenpas 'que t1 

o thesou·ro esta~ual, raspando mes· nosso dtstincto amigo, Henrique sao ra~oave~s. O snr. Ac~tol:y é atnda, · ro que na o era seu 1. . , v~ram lugar nos conselhos de jurados no 
ruo ca verba-capim para os cava/to~ da Perdigão 1v1endes, que vJ.e oc- apesar de tudo, um prestdente de Es· \j ' -· dt~s 26 e 28 de novembro ultimo, e naqu 

.policia. . cupar o lugar de 4~ escriptura- tado ; nilda mals natural do que o O palacio d,J Cattete abriu os seus foi proferida por mim, marquei a lei, re 0 · d L chefe da Nação b ui 1 16· commendando que fosse executa-da na co 
• :_ mentnos o ycea formaram rio d' Alfandega d' aquelle Esta· . 0 s:q a ~o· l sa es ~ara ~.:r servido um banquete tormid:"de da lei ; e pelo impedimento d· 

la !6.a, dando guéirda de honra, com d Ma~~ para obsequ1al·o.' o almoço e , ao page Acc1oly, que e:..tá sendo pro· molestta que tive não tive mais parte e 
sue to até 2! feira, ficando r,. r para 0 · u.m bonde affavel e struples basta-~ cessado pelo crime de estellionato. taes execuç~es, e se fui quem participei 1 

os que não Yierão á forma. E' um moço de esperança e nam, . . A eoocha e de comer I a v, Ex, foi porque er~ do meo deve~. d t 1 t Ahi foi q ' d d Já · . •' • Se o que fica expedtdo merece dtscul 
Commissões houve de todos os mu· e a en o· o . ne _peg,ou a ro a o carr~. I o palacto Monroe foi ante·hon- pa, v. Exc. em Conselho se dignar 

nicipios, que, si não comião, espia· Desejamos-lhe bôa viagem. snr. Nilo nat> e ?ome_m de ~edtr 1 tem enxovalhad·J pelas gr0tescas sce- des.culpar-me com Esm
0
s, Snrs. Conse 

Yão, pois para taes comeisanas em as pala.vras •. ~ sen dlscurdete fot nma' nas que ali representou a tribu accio· lheJroa, e se com tudo merepo castig~, es 

q
ue co s· . • ·-.. apologta pohttca do regulo. Este re· : lyna. . tou prompto para o receber e CUttlphr 

ncorre o tqueua com seos C d b b trucou.lh . . I O , , . elmente quanto v. Exc. fôr servido de 
camarões, é melbor ou mais pruden- or a am a e n~ meiimO .tom, saltando, I velho page a cabecetra da mesa, terminar-me. 
te n§.o comer. sem cere~on~a, por . Clm.a do proto• co~ o sorrisosinho alvar, olhava para ~r.BNcAR A. J. VICTORIANo-26 de .Ta 

0 Mi · Loc.al do cDiario• : Bat~quele ao collo, CUJas cunventenclas o amphy· 1 aqnllfo tudo estupefacto procurando netro 1835-LJ com bastante attenção 
ngue1ra fez-se representar pe · J trião dera. & l!láo exemplo de não sa· 1 conhecer 0 que déra ~~usa áquella coartacl.as de defesa que v. mercê dá e 

lo M'!too~:a• a. .Pr.,.a-;a ~lo O.tra, o ' "· • • !Jer a a , , . _ -=os do1s offjcioa do corrente, pelas fr.lt 
Joasetro pelo Adolpho Barroso e Gua· -Está o Accioly roubado 1 

0
. . . i man~festaçao, que acabou uuma groS· em que cahio, j! no que diz respeito-~ 

ramiranga pelo Guilherme Moreira -1 ! 1 , · lante dos • .s brtndes laudatonos, ; sa pandega pelo effeito de variajissi· riSo Jol'io Neponuceno, e já. na execus;ão d; 
pois alli começou sua carreira poli ti~ -Sim, sim ! Porque, em geral, resta-nos 0 dUetto de uma innClcente mas bebidas. senten.ça do réo Pinto Madeira-e bem qu 
ca como subdelegado, lhe ficando dão aos rér s um IJanco; a el!e d~o um pergunta: Quall.do foi que o snr. Nilo! Estavatn ali profundos coohecedo· pelo conhecíme~to que tenho de se~ car 
em me,..ort' f d óannuet,, um óanqu•nr..-. um banco fallou a verdade: hontem no almo•, res do alcool O brodi' t ~te~dmdanso pa~1fi~o, obe<l:iente ás lels e a . .... a uma aca a, que quasi 

0 
z • rw f . d se .. • , • o omou pro •OrJ a e11, me mcllno a crer que v merc 

delta na contra-costa. pequeno... ço, re ertn °' i ao cesp~nto. toleran· porções, principalmente quaodo co em tudo marchou de bôa fé, e q~e p&.r; 
E te•~ á .«honestdade d~ 1ntu1tos• (s6 meçaram os brindes. 1ofuturonlio cahtrádccertomals em ae 
. m conclusfto, troou o apito de ( Do Dial'io de Nolidas.) de 1ntultos ? ), á cfideltdade aos prin·j Era uma delicia 1 melhantes faltas, cumJ.?ri-me com tudo 1~ 

Juho Prego e Mesiano espoz o re· • cipios líberaes da Constitui~ão• e ao O Xico Sal! . f 1 ; var todo o HO·erpendJdo, e OI docu•'Gen 
trato do . her6e, proclamando as virtu.. 1 b · d fesso• d A . ' I . _ . es qutz a ar, mas a que acompanharam seoa ditos . oflicios, 
des do f ã . , lh Esteve h o]' e entre nós o nos- c a or lil : o snr. CCioly I on lingua nao o aJUdou I mesmo porque conhecimento do Conselho do Governo 
seu tribu~~.o, por Ja e ter pago o a 3 de Malo •. !l~ Mensagem ao Con- já tinha havido colossal enxurrada de be~comoao do Governo Supremo, par; 

M . f . SO precioso amigo, Pedro da gresso, alludlll .o cá pratica, que se t batatas. 0 Leoni ao lado t dehbe~arem como acharem de juetlpa 

para ~~tr~s~~~. s;o~erqa:C, d~el:s~:8ol~: Silva Costa, acreditado negocl" tem generaliz~~o'trda reeleíç~o de go· verme~hiohiJ , com ~ rosto a lh~ ~~~i~ ~::P~~d~::' ;~ta:;rci;u~e';·5 ~~rc:ez~~. 
nossos leitores já estão enfarados. ante em Pacatuba. vernadoreEs te dos d ansferencta do go-J o que ta no cerebro, affirwava que bro proximo passado lhe ordenei, levan 

H yerno de , s ~ e paes a filhos, de; nuuca fôra tão amigo de seoa amigos do ao conhe~imento da Regenc1a ~ma 
ontem houve inauguração do umãos a 1rmaos, com gr'lve damno I como naquella occa~>ião . · conta bem. ca·cunstancta~a. dos motJvo8 

....... ~~..._ .. _u_ • ._c:.-u.lc-.~H:nca.r. o:ie have. O Palriarcha Actiolv da moralidade da Renublica e do I Nem um f fi que ~~duztram á execuçao do réo Pint~ ....,.,-'-"'.....,::.;;.-~--==.!..,r..::.::.:.!::::.::.....!i:.....!!.!L..!........:.:~~..!::.!!!.!!.a_garra a co M:J.de1ra. 



,--· . . ~~-------- .~.~·v•~P".,.,"otan;ruu vapor-ra-
ilos sertões, contnbutram todos os •" d · M h 
~ mpregados estípendiados e vomitou ra ' co~ . estmo a<? aran ~o, o 
[) thesonro estadual, raspando mes· noss? dtstmcto amtgo, Henrtque 

o na verba-capim para os cavalloJ da Perdigão Mendes, que vJ.e oc
olicia. . cupar o lugar de 4~ escriptura
, o~ mentnos do Lyceu formaram rio d' Alfandega d' aquelle Esta
a f6ra, dando gu;; r da de honra, C"m d 

't t' 2. f . fi o. ue o a e • eua, c ando ,. ,. ,. para , . 
)s que não Yierão á forma. E um moço de esperança e 

Commissões houve de todos os mn· de talento· 
icipios, que, si não comião, espia· Desejamos-lhe bôa viagem. 

rito, pois para taes comeisanas, em -
1ue concorre o Siqueira com seos 
~amarões, é melhor ou mais pruden· Corda bamba 

para ser process.ado. _ jl:tgar aquel1e ~u~ não teve escru,Pulo.s a .v. Exc. que dilã"Ce'rtidões ju11tas, quero 
Os comJIIentanos, ne:ote ponto, nao de guardar crta11nosamente o dtnhet· dtzer copias, constadas sentenças que ti-

são rav;oaveis. O snr. Accioly é ainda,' ro que não era seu 1... v~ram lugar nos conselhos d~ jurados nos 
ap d t do um presidente de Es· I , __ dt~s 26 e 28 de novt:mbro ulttm?, e ~a que 

esar e o 1 • j . . fo1 proferid;~. por m1m, marque1 a let, re-
ta do ;· n?-da ma•s natural do que o O pala elO d,J Cattete abrtu os seus commenda.ndo que fosse executada. na coa-
chefe da Nação obsequia1~o. i salões para s.:r servido um banquete tormídade da lei; e pelo impedimento da 

Mas, para obsequiai-o, o almoço e ; ao pagé Accioly, que e&tá sendo pro· mo!estia que tive não tive mais parte ~m 
um brinde affavel e simples basta-~ cessado pelo crime de estellionato taes execuç~es, e se fut quem participei a . • a V, Ex, fo1 porque era do meo dever. 
rtam,. .. 

1 
· A e pocha ~ de comer •: • I Se o que fica. expedido merece discul• 

Ah1 fot que pegou a roda do carro. Já o palacto Monroe fo1 ante·hon· pa, V. Exc. em Conselho se dignará 
O snr. Nilo nãb é homem de medir tem enxovalhado pelas grotescas sce· des.culpar-me com Exm0 s, Snra. Conse• 
as palavratJ. O seu discur~ete foi nma: nas que ali representou a tribu accio- lhe•roa, e se com tudo mereço castigo, es-

. 1' • d 1 E I 1 tou prompto para o receber e curupl"ir fi· 
apologta po lttca o regu o. ste re• ' yna. , , · elmente quanto v. Exc. fôr servido de· 
trucou-lhe no me!jmo tom, saltando, I O velho page a cabeceira da mesa \ermina.r-me. 

• • I I 

e n§.o comer. 
O Mingueira fez-se representar pe 

o Meton, o Proença pelo Dutra, o 
Joaseiro pelo Adolpho Barroso e Gua· 
amiranga pelo Guilherme Moreira, 

pois alli começou sua carreira politi
~a como subdelegado, lhe ficando 
~~ memoria uwa facada, que quasi o 

Loc.al do 
rio . .• 

sem ceremonla·; por ctma do proto· com o sorrisosioho alvar, olaava para ~r.JCNcAR A. J. VICTORIANo-26 de Ja-
D' . . B I collo, cujas ·conveniencias o amphy· 1 aquilfo tudo estupefacto procurando ne1ro 1835-LJ com bastante attenção as 

c tano• . a•quele ao trião dera t>. d1áo exemplo de não sa· I conh"cer o que de'r •. á 11 coarta.:1.as de defesa que v. mercê dá em 
• , . w a c;Iusa que a .aeos do1s offlcios do corrente, pelas f&lu 

aetta na contra-costa. 
Em conclue!lo, troou o apito de 

Julio Prego e Mesiano espoz o re· 
rato do. her6e, proclamando as virtu .. 

aes do facão, por já lhe ter pago o 
I 'b >eu tn uto. 

Mais festas· se deram, Deixamol-a 
ara outra vez, pois que de festas os 
~ossos leitores já estão enfarados, 

Hontem houve inauguração de 
:heatro Jose de Alencar, hoje have
~~ banquete no Guarauy, e amanhã, 
~& casa de Graccho Ciardoso um pro
'uso copo d'agua sêcca. 

-----
Exerci cio 

Na 5 ~ feira ( 16), o Snr. Ac
doli figurou entrar no exercido 
le presidente do Ceará, apenas 
lhe pisou as areias. 

E nem havia pressa 
ais- deixara- o 

~argo. 

O Snr. Belisario nunca passou 
e um- páo··de cabelleira, com 

vencimentos, que se duplicav~m. 

NÓ GutembeYg, de Maceió, enco"." 
ramos as linhas, '1Ue transcreve· 

-Está o Accioly roubado I 
-111 

. -Sim, sim I Porque, em geral, 
dão aos ré c s um !Janco ,- a el!e d§.o um 
óanqutt,, um óanquinko, um banco 
pequeno ••• 

( Do DiaYio de Noticias.) 

Esteve hoje entre nós o nos
so precioso amigo, Pedro da 
Silva Costa, acreditado negoci" 
ante em Pacatuba. 

O Patriarcha Accioly 
Lê·se no Maga1'alo : 

O Dr. Frota Pessôa apresentou 
denuncia ao juiz federal contra No
gueira Accioly, presidente 'do Ceará, 
qne se encontra na .capital federal, 
por crime contra a fazenda publica, 
previsto no art. 388, , paragrapho 5~ 
do Codigo. 

Arrolou como testemunhas o sena· 
dor Pedro Borges e os deputados 
Eduardo Saboya e Bellierril Fonte· 
nelle. · 
-A...queixa4oi~ee 111"-v-L 

dor da Republica. 

ber ~at'~ · . . · . I manifestação, que acabou a uma groS· em que cahlo, já. no que diz respeito-ao 
Dtante dos dOIS linndes lauda tonos, . sa pandega. .pelo effeito de variaJissi· r4o .Tol'io Neponuceno, e já na. execup&o da 

resta-nos o direito di! uma innC1cente ' mas bebidas. sentença do. réo Pinto Madeira-e bem que 
t Q d f · N' I ll" • pelo conhec1mento que tenho de seo c;~.ra• 

pergun a : uaa o 01 que o snr. tio ; "4Stavam all profundos conh11cedo· cter manso pacifico, obediente ás lei• e au-
fallou a verdade : hontem, no a Imo• , res do alcool. O brodio tomou pro lorida.deli, me inclino ã crêr que V. merc~ 
ço, referindo •se ao cespirito toleran- ·porções, principalmente quaudo co em tudo marchou de bôa. fé, e q•e pr..ra 
te•, á chonestidade de intuitos:. (s6 meçaram os brindes. . 1 o futuro não ca.hid. de certo mais em ae• 
d · · · · I · E · · melhantes faltas, cumpri-me com tudo le-

e 1ntu1tos ? ), á cfidebdade aos pnn· ra uma dehcla 1 , var todo 0 aee-expendido e 01 docll>'llenscia 
cipios liberaes da Constituição,., e ao I O Xico Sal!es quiz falar, mas a 

1 

que acompanharam seos' ditos . oflicios, ;lO 

c labor ittdefesso~ do snr. Accioly, on llingua não o ajudou, mesmo porque conhecimento do Conselho do Governo, 
a 3 de Maio, na Mensagem ao Con- já tinha havido colossal enxurrada de be~ como ao do Governo Suprem:o, para 

11 
. A • I . deltberarem como acharem de JUstiça; 

gresso, a U~tn . ,o cá oratt~lt~ que se [batatas .. O Leont, ao lado, mn1to cumpr!ndo no entanto que v. mercê exe• 
tem generahzado, da reeletçao de go·_ vermelhtnho . com o rosto a lh~ trair ente em que em officio de 15 de dezem• 
vernadores e da transferencia do go·l o que ia no cerebro , affirma va que bro proximo passado lhe ordenei, leva.n• 
verno de Estados de paes a filhos, de: nuuca fôra tão amigo de seos am;gos do ao conhe~tmento da Regenc1a. ~ma. 
· ã • - ., 1 , ._ . , ' conta bem c•rcunst&nclada. dos motivos 
um os a ~rmaos, com gr .. v~ damno · como naquella occasta.o . • que induziram á execução do réo Pi.ato 
da moraltdade da Repubhca e do I Nem uma garrafa ficou intacta e M:ldeira. , 
prestigio politico da Federação• ? ; aínda houve quem reclamaene por~ (Cotllin*a) 

· , .... ··· .· ... . .r~ ! mais. O unico que mantinha a· línha I 
' . ' · ·· , .. I ··· -~ 

O Sr. Odorico Castcllo Bran- ; pnmtt!va era ° Flarys que, erecto e! • 

d
. " . . , fi rme, sole!Pne .. e g rave , punha á i Bel de Inglaterra 

co, trector do Instituto Mt- , disposição do pa'gé os seus caçadores 1 
guel B.orges"! nos . presenteo~ para garanti~ a oliginchia ácciolyna . I E' o segnin~e o texto da proclamação 
com um escrtpto seu, Tratadt-1 ~ O r~o Acc.wly.via tudo ·aquillo, mas do Rei Jorge v: 
nho de Cambio; trabalho muito na1~. comp reheadla 1 A sua curta in· i uAprouve a Deus Todo Poderoso cha~ 
uti}, que faz honra aO seu auctor. te" tg~~cla, 

8
°, b~eu de_s~rep&rÇ> . não mar a si o nosso Soberano, Rei Edurdo 

Muito lhe agradecemos a fi- ' ~-rmlt la. b'· bla apella!'J ~ue, tt~ha I VII, de bemdita e gloriosa memoria. Pelo 
nesa I e comer e e er e cumpnr a rtsca I' seu fallecimento, passa a imperial corôa do 

· • I O programma • Reino Unido da Grã-Bretanha. e Irlauda. 
.. . . . . j . E, afinal, a p~chnchada termino';~,_ , u~~~:" e ~~~ltim~m~t.L~~ll9 i_ PMe~ao 

J~_etQQ~ no D~de-2V«úias. ~do- P.ílta_se...r;eproduztr~ h?ntem. uo p~lacto Pr~nclpe Jorge. Em vista do que, nós 
Rlo : . . ! do. estad1sta Procopto. Este lambem I I.ords esplrituaes e temporaes 'déate Rei-

cPor estes dias o presidente da 1: qutz patentear a sua solidarieda.de I no, assistidos dos Conselheiros Privados 
' A . 1 b • I -== • Republica offerer.er3 ao dr. Nogueira C?m O reo ccto Y e, em ora tivesse do Rei extincto e inumeros outros cgea-

. DRAMA PASSIONAL Accioly. governador do · Ceará, nm: stdo,. ao findar o .banquete, accom· tlemen• de categorie., r.ord Ma.yor Alder-
~~- . . .... . _ _ __ _ almoç.o. JlO .pala~ ....Cattete ... • _mettld~. d~ forttsstma •nxa_gU«a, fi. menc cidadãos' de I.ondrelf por unaaimi· 

cEste almoço vem, como de en· cou »attsfetto por ter cumprtdo o seu da.de ~oclamamos e publicamos que o alto 
Em Candeleda, na provinda de comwenda, para embotar a inteireza , dever. e poderoso Príncipe Jorge se torne, pela 

A vila.' da Hespanha, vivia um~ bonita a independencia, a imparcialidade da ! . Ambos são réos da justiça e, por mor~e do nosso Soberano, .de dito1a me
rap~rtg~, re.questada por do1s rapa- magiitratura federal, que deve co- ; 1sso, procuram se amparar um no mor~a, 0 nosso unico e le&'Jtimo Soberano 
zes da aldeta. Un: dedes voltou·, ha nhecer do processo a que, por crime! outro. Jo~ge V .. por graça de Deus, Rei do 
pouco, da campanha d!i Melila e obte· de cstellionato, responde o sr. Accio- : . Remo Umdo da Grã-Bretanha e 1rlan• 
ve o «sim, da menina contra a von· , Iy, neste momeftto ; vem como de ! - da, Defensor d~ Fé e Imperador da In-

Prodnl!iu pessima impressão, nos tade dos paes, O outro, tendo ido encommenda para sustar a acção da · CEARENSES ILLUSTRES dle., ao qual JUram_os ~oda a. fidelida• 
círculos políticos independentes, a á casa de sua amada, conse6:'uiu, com justiça, intimidar os juiz~s e assegu- i d~ ~ constante o~edJenc•a. E com cor• 

os: 

notida dada pelo Patz, de que o dr . auxilio dos paes que o protegia~, ter rar a impunidade do réo nesee as· : (REPRODUCÇ.!O) dlalldade e humilde. affecto, r~gamoa .a. 
Nilo Peçanha offereecra brevemente com elL1 uma conversa particular , sumpto escandaloso, em que o les!ldo Deus, pelo qual os Reis. e. as Ra1nhas rel• 
hm banquete offi-:ia! no Cattete ao na qual lhe perguntou si realmente foi o Th;souro Federal. I VTGARio ANTONio MAKoar. n:Je SouZA nam,que abençõ'e 0 :"'nn~ lp~ Real .Jorge 

• Antonio Nogneira Accioly, go- estava disposta a casar-s r. com seu Bem .pouco se póde e!! perar da ' _ V e !lle cQJ;~ceda.longós e fehzes annos de 
· J' · d d "' d · 1 · · · · , . f , - 1 reinado raaoor ter-neta o , . o )l.staau o nva . moralloaa e ue um cne ·~ '"' ~ uc.. çao que ; Co&o!fflr. JoAQUIM PINTO MADJCIRA, · 

"rá, que no Rio se acha, ha ·mezes, Recebendo respcsta dfirm.âtiva, o se orgulha do convivio de pessoas i Dado e pas.sado na Côrte de St. 
tratamento de saude, recebendo rapaz puxou da ci n ta uw cartuxo de que se acham sob a imputação de : (Conti11ua;ão) aos 

7 
de Mato do anno de .Nossu 

mesmo todo>~ os vencimentos dy '1amite , accenden o estopím com o crimes de estellionato r.: .utra a F a . ! de 19lO.-•Cod s~ve the Klng .• 
n .... is as despe'las do tratamento do cigarro e abraçou a moça. Loi'o zenda Publica; m2.s, ao menos p .:l r !· VICTORIANo A Ar.uc~-11 d~ Ja- --- ' 

ofre daquelle estado , depois deu-se a explosão, em virtude deferencia para com o i;u uer judicia· vne•r~_tc83õd.-t dHontemlSredcebt 0 t o~;tJ.clo de NÃO FAZ REC!f .'AME. nun · 'f d . d · · -"'• · a a o em o pre ento mez r , c a 1 a 
Achan~~i:se em curs~, contra. ·a· da qual ficaram os d?ts es pa·.:1 a o~. n~, evta os~. Nilo não tornar pu· de dezembro, em o qual vejo c1. correcpão '. CAsA CoLI,ARJU. Mas ha por·betn an .. 

pOllttco, um processao cnme Os membros mutilados dos dots bltco esse festtm; celebral-o a portas 1
1 

com que v. Exc. justamente me repre· nunciar aos reformadore~ de b 
desvio de dinheiros publicas, na jovens foram encontrados a regular cerradas, sem mu5icatas e foguetes. h~nde do err~ e falta de comprimento da to qne é a unica aue tettl m · om go~-

ustiça federal, é pouco .a~reditada a) distancia da casa, qne se desmoronou Ainda é tempo de at·enuar .o es- \ lqe~i!:' ;;l~tcuçM.ao 4~ .. sentença dohr6o1 J1oa- variado sortiment~ de papealro~ e mat~ 
• • ..a d él p · dal -E N'l . , ~ a ~a, o que con ec ogo .- para. 

!POtlcl& .. a a p o ~ 81J». em pane. . can °• 11pere o sr. 1 o que SeJa· que receb1 o ot!icio de v. Exc. datado em ro de sala. 
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O P1\DRE CICERO·. UOliAfl BAPTISTA 
O ~R1Ufi>E 1lPOSTOLO 'i>OS SERTÕES PO JiORTE 

A despeito d.a. leviand.a.d·e com que, 
sem .perfeito conhecimento de cal:l
sa intellectuaes e· jor.nalistas do R10 
de' Janeiro ju1gam homens e coisas, 
d<Js nossos sertões, do verd.ade1ro _e 
!mmenso BrazU interior, o padre C:
cero Homão Baptista é já hoje conh-3-
cido como ''o grande a.postolo dos 
sertões do norte". 

E' um nome que surrge de quan· 
do em quando-, a pro.posito d·e acon
tecimentos os mais importantes da 

da nacional, exercendo s em•pre u 
la acção benefica, onde não chega 

a. autoridade de governos estadoaes 
organizados sem a· coUaboração do 
povo, sem o conhecimento das suas 
nec ... ssidades. 

Não raro ai@Um ,polemista serr. 
aSl1Umpto, <Jtivindo falar no padre Ci
ceyo, emitte •s mais d·u~paratados 
conceitos, que brotam da penna, sem 

vér e8hldJulo e comprthr·ndldo to 
~:orn.eno_~.lQ~UJ!_ !iLo . til h os 
·pel"SUGBg"n!'\ nqu.· como ?hi 1"01:1'1 

.undo ci\·i!izado. 
Atira-se a suspeita facil de que o 

padre Cicero seja um avEmtureirv, 
um espírito sem cultura, que só possa 
yi\·er e destacar-se entre pov·os ignJ
rantes. 

Ninguem conhece o theatro do.s 
acontecimentos, ningu em conhece o 
homem, o sa.cerclote, o apo-stolo, a sua 
ob!'a. reLigiosa .e ~>ocial, a sua pro,pr!a 
acção economi.ca de •pr ogresso e bem 
estar para um:~. vast i ~ ~ima regiiio 
bra7.ileira e uma num u osa. P.OP•Uia
ção. 

Entanto; ClJ.m -pre f.:: ·< cr mn apa
nhado .rapido cl·a viela tio •padre Cic·;
ro, para saber-se ,como é injusto ü 

julgamento dos nossos críticos e so
ciologos barato·s. 

O padre Cicer<J nasceu no Crato, 
cabeça de um c e'/ Jre ! .. ou nicipio cea
rense, conh e·cido pc,r "sertlo do C~
riri ", a 24 de ma1•ço d·e 18 44. E' filho 
legitirr.o d-e Joaquim Homão Baptista 
e D. Joaquin::t Vic<mcia Romana, o 
prime ir o falleciclo, e a seg.unda, que 
ainda vive, -em com_panhia elo filho 
desvelado e carinhoso. 

O Crato é, desde os tempos colo
niaes, um fóco de cul(lura, a meio dos 
sertões do nórte. 

Ahi começou o futuro sace.rclote os 
seu·s -p,J·im·eiros estudos, sob a dir·=
cção do padr-e João Marrocos Telles, 
professor publico e homem intelligen
te, que CO'Ilhe.cia e ensinava o latim 
pelo methocl.o antigo, que infelizmen
te desap,p.arece.u, ao ser substituído 
.por outro m.el'hor. O latim era todo 
um cm-so de humn.nid·ades, onde des
opertaram as vocaçõ< s elos nomes mais 
i! lustres ele c•stauistas · e escriptores. 

Com esse C'llrso, Cice.ro Homão, jtl. 
orpohão de .pai, á. custa de sacrificios, 
partiu para Cajazeilll's, na Parahybd., 
onde o ben.emerito padre Rolim man
teve, durante muito tem,po, o mais ce 
lebre col!eg!o do no.rte úo Brazil. 

A h i, entre outros condisci·pulos, 
~ardi., _!l!u.stres, o mo<,;:o estudan· 
te,·e como collega Sua Emm!nenc'a 

o card.eal n. Jc"'-c1ulm Arcoverde., que 
P-Ortanto, c·onhece bem o padre Cícero 
Homão,havido na occasião como o 
primeiro dos sC"us col!egas. 

Apesar da sua condirão -pauperri
ma, foi sómente detpo·is ele sentir be:m 
toda a sua vocação . religiosa, já.mais 
desmentida, que o joven Cieero Ro
mão resol\·eu passar á Fortaleza. ca
.pital de sua província natal, matri
cula-ndo-se no respectivo seminario, 

'Foi o começo do apostolado do .pa
dre üi.cero, cuja fama se estendeu logo 
por muito longe em de-rre-dor, ganhan
do, finalmente, to•dos os sertões, desde 
a iBa.hia até o Maranhão. 

co.mo succede sem:pore com taes i.n
.dividualidades, col.Jo-cadas em 1f.rente 
do povo, co•meçou-se logo depois a di
zer que -o padre Cice.ro .tinha "o dom 
da ubiqui-da.cte para multiplicar-se e 
attender a todo o mu.ndo". 

"O pa-dre Cícero era um 'll.ovo padre 
Ibia·pina, de ·grata e saudosa m .emo
ria; era outro Antonio Vieira, tmissio
nando· na serra do Ibiapaba; era a re
encarnação do .padre Pinto, o "Ama
naj.ára" resuscitado." 

Qual a sciencia, qual a critica fria 
de philoso-phos, ou o espírito facil de 
folhetinistas, que possam contestar a 
verdade fundamental dessas impres
sões populares espontaneas, sinéeras, 
lndo.maveis ? 

~:: 

_t 

O padre Cicero ltomão B<1ptisfá 
Outro é o homem, mas igual é o 

a-postolado; diversa ê a fôrma, mas 
sémelhante é a essencia. 

O que o povo vê e sente é a ·resur
reição m-oral elos seus antigo.s ,prote
ctores e a·mi.go.s, surgin.(io co·tno por 
um encanto nos sertões brazileiros, 
eternamente desamparados do gover
no. da religião e da justiç;a. 

Grande e extraordinario é · aquelle 
que retoma o pcruido fio d-esse amor 
apostolico incomparavel. Grande e 
rormiclavel é tambem a musa humana 
quo vibra á palavra do apostolo. 

O padre Clcero senitf-se cada vez 
mais arrastado para a zona do Ca
riri, onde nascera, e para <rnde o cha
masam !amilia, parentes e amigos. 

Para ahi foi elle " !!,hi f-ez ponto, 
como capelão do Juazeiro, cerca t1e 
tres leguas do Crato, continuandtl, 
entre.tanto, a irradiar-se por toda 
parte o seu apostolado. 

JoQazeir~, que nã-o st: deYe confun
dir com a cidade hahiana do me~mo 

Aproveitando a mesma viagem, <J 
mencionado bispo de Fortaleza inau
gurou tambem -o seminario do Crato, 
que -o padr.e Cicero acabava igual
m e nte de construi.r e que devia pre
star, como tem prestado, os mais rele
vantes serviços á. educaçã.o da moci-
dade sertaneja. ~ 

As duas ·festas inauguraes ficaram 
J.egendarias na redonde-za, pelo in
comparavel brilho qt<e tiveram, aba
lando formidaveis massas humanas 
dos centros mais longínquos. 

O an:igo sitLo <le Jo~e-iro, mesqui
nha al<l·eia, quancloQ ahi appareceu o 
pa;dre Cicero, converteu--se ent uma 
verdadeiJ·a cida-de de facl'o, embora 
tic·nha apenas os fór<JS ode pov-oac;:ão. 
Um recenseame·nto feito em 1908 deu
lhe perto de 20 mil almas, podendo 
dizer-se que ·nenhuma cidad-e doe seor..i 
t.ões se lhe equipara, pelo cohtraTJ..o 
"" todas supp!anta e .até a mu.lta.s 

,,tae.s do P.!~- __ , __ .. · .. :~ 
A~ sua.s festas <rel!glosas adtu!rem 

todo esplendor das solemnida.des ca
tholicas. O padra Cícero con&eguiu 
seompl"e eele.bra•r em .Joa21eiro, de mo'Clo 
completo, o que é rruro, os actOIS da 
semana sant.:J., de!xa.ndo de fa:~;e-1-os 
apenas depoi•s de embruraços creados 
pelo bispo ela di·ocese. 

Da mesma ventura não se gaba.m 
grand.es cidades do Brazil. 

O povo catholico dos sertões se
eunda os esforços C.o seu grande cate
chizador t: aop·o·stolo. 

D'ahi, aquelle como outros milagres, 
inexplicaveis p-elos que desconhecem 
a acção d·o padre Cícero, as suas vir
tudes, o seu merecimento intellecual 
attestado p-or tantos homens de. valor, 
a que iá temos feito referenda, cum
prindo acm•;oscentar o nome do Dr. 
Felicio dos Santos, justamente repu
tado como -o de um sl!ientista. 

O padl"e Cícero esteve em Roma, 
longo tempo, para responder a·o cele
b-re pro;::esso de milagre de Maria de 
Araujo, sendo muito bem a~lhido pe
l<J papa. 

Acompanhando-o, estiveram tam-
be.m e.m Roma mui'tos· &e•rtanejos. 

O P·adre Cícero é um homem muito 
tntellige:Jte e illust·raodo, falando e co
nhec·en·'lo• algumas li<I~guas. Na-da tem 
de fan:_uioo, co·mo se allega sem maior 
exame. 

Quando .esteve nesta capital, ha 
cerca de do1·s annos, os catholicos e a 
colonia nortista, tendo á sua frente 
homens como o já. mencionad-o Dr. 
Felicio dos Santos e o desembargador 
Lima Drummond, o receberam cam 
festividades e provas ele a'to apreço. 

Ne1ssa occasiã.o · procurou o padre 
Cícero visitar aqui fabricas, estudar 
os progressos da lavoura e Yarias in
dustrias, voltando para o sertão car
regado de instrumentos agrarios ~se
mentes, para distribuir com as classes 
trabalhad<Jras da imrhenaa reglã.o 
on,le é adora:d&.-·--.... · · 

Assim, accrescentava níif 
henemerencia popular de que já. go
zaY.a, pelo grande numero de obras 
l•ias que tinha proporcionado â.s po
pulações flageladas pelas seccas, con
struindo açudes e ·outros Ihelhora
mrnto-s, sem conta. 

Qt:ct·i:L dar-lhes meios aperfeiçoa
dos de cultivar a terra, produzindo 
do mdhor mod·o nas antigas in-dus
trias locaes. 

Igt·cja de 1\ossa Sellhol'a (las Dures, el!ifkada pelo p<lllt·e Cicerv, em Joazeit·o do C1•atu (Ceará) 

em 1S6G, recebendo as oruens de pres- nome, na diviza c1e Pernambuco, . á Pó.de ccnsiclera~-se o pa?re Ci-cero 
!Jytei 0 em au uc novemuro tle 1S'i O. . margem do S. l<'ranc1sco, Joaze,1ro c:omo um v:rdade1ro socialista catho-

No seminario, teve como <: ulH11SCJ- cearense, portanto, e-ra apenas a sede hco em acçao. 
pulo o his toriador Ca!; istraao <le cl3. inT,e ja de Nossa SE'nhora dfU~IA- Quando se deram os factos ele Ca
A!Jreu, outra te~temunha emint:nte tio ~cujo patrimo-nio se c-_ompunh::t t!.e nudos, 

0 
digno sacerdote teria ido en

\ alur nwral e intellectual tio· padre terras cedidas, para esse flm, pelo bn- tend-er-se com o famoso eonserheiro, t 
Cícero. . ga<lciro Leandro Be~erra l\lonteiro, resol\•en® a questão do melhor · mo-

Terminados os estudos su:penores, o par<.:nte do padre C1cero. du', se nã_g 
0 

pretendessem perseguir. 
pr~m<:ilu pt:n , a.mento tio JO\·en sa.cer- F·ez este, da antiga igreja ec1ificarla NiLo se contam ' os congra~;amentos 
uote fui LonJar ao C-ralo, Vlsltar a la- em 1~:!9, uma nova igTeJa, "um dos ele familia·s >Yertanejas, pela interven-

1 m i lia e es Lu ú ar m cl h u r a ~-~~~--~~~--- tcm..ulns.-m..ais--l:.icü9!......f:.S..u......_ü.O.s.os.-..~m.r.L--~"::----'~~ " 
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do verdadeiro e 
enso BrazU interior, o padre C!

c••ro Homão Baptista é jâ. hoje conh~
cldo <·o mo "o grande a.pol'tolo dos 
sertões do norte". 

B' um nome que swrge d~ . ;Ian
!lo em quando, a pro.posito de ~· >n
tel'imentos os mais importantes lJ • 

nacional exercendo s<-m•pre a 
acção ~ehehc~ onde n~o chega 
toridade de governos estadoaes 
Lizados sem a· co!.la.I.Joração do 

po\·o, sem o conhecimento das suas 
necr ssitlad<>S. 

Não raro all'5'Um ,polemista se'T• 
as:o~umpto, <>li\'indo falar n~ padre Ci
c~o, emitte •s mais d·I~paratados 

os, que brotam da pL·nna, sem 
eshld,i.t,Po e comprth<·nd. !do t• 

~J .. :iaUQ~!l!J,!_~o tllhüs 
llllg.m~ aqu. como~ 

o ci\·iJizado. 
Atira-se a sousJ)eita facil de que o 

padre Cícero seja um a\'e·ntureiro, 
um espírito sem cultura, que só possa 
\'in•r e destacar-se entre po\··os ignJ
rantes. 

Niruguem conhece o theatro do.s 
acontecimentos, ninguem conhece o 
homem, o sa.cerdote, o apo·stolo, a sua 
obl'a. religiosa .e ôoci.al, a sua pro,pr!a 
acç~o economi-ca de •progresso e bem 
estar para uma. vas! ;, ôima regi>w 
bra?.U.eira e uma num L>osa. p_opoula
ção. 

Entanto, Cl]·m -pre f~ ·< 2 r um apa
nhado .rapido d·a vida tio ·padre Cic··;
ro, para saber-se ,co.mo é injusto u 
julgamento dos nossos criticas e so
Ciúlogos baratos. 

O padre Cicer<> nasceu no Crato, 
cabeça de um ce: / Jre ! .. •unicipio cea
rense, oonhe·cido po,r "sertão do Ca
riri", a 24 d€ março d·e 1844. E' filho 
le.gitirr.o d-e Joaquim Homão :Gaptist.a 
e D. Joaquin.a. Vic€ncia Homana, o 
primeiro fa.llecido, e a segunda, que 
ainda vive, €m com.panhia do filho 
desvelado e carinhoso. 

O Crato é, desde os tem1pos oolo
niaes, um fóco de cultoura, .a meio dos 
sertões do nórte. 

Ahi começou o futuro sa.ce.rdote os 
seu·s -p,rim·eiros estudos, sob a dir·~ 
cção do padre João Mar:rocos Telles, 
professor publico e homem intelligen
te, que CO'Tihecia -e ensina\'a o latim 
pelo methodo antigo, que infelizmen
te desap,p,areceu, ao ser substituído 
,por outro m.elhor. O latim era todo 
um cu1·so de humanid·ades, onde des
pertaram as voca<:;õt s dos nomes mais 
illustres de e•stauistas · e escriptores. 

Com esse curso, Cice.ro Ito.mão, já 
orph~o de pai, â. custa de sacrifícios, 
partiu para Cajoazeilll's, na Pe.rahybd., 
onde o ben.emerito padre llolim man
te\·e, durante muito tem1po, o mais ce · 
le~re colleg!o do no.rte <..lo Brazil. 

Ahi, entre outros condisci·pulos, 
~tarm, il!ustres, o moço estucl.an
.te\'c ccn1o collega Sua Emm!nenc'a 

o card.CJal n . Jc""c1Uim Arcoverde., que 
p.ortanto, eonhece be.m o padre Cicero 
Romão,ha\'ido na occasião como o 
primeiro dos sc·us co-llegas. 

Apesar da sua condição pauperri
ma, foi sómente deopo·is de sentir bem 
toda a sua vocação religiosa, jámais 
desme.nti.cla, que o joven Ckero Ro
mão resoh·eu passar á Fortaleza. ca
.pital de sua ,província natal, nutri
cula-ndo-se no respectivo seminario, 

4< 
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a J3a.hia a té o Maranhão. 
Como succede sem·pre com taes in

dividualidades, colloca.das em irente 
do po,·o, compçou-se logo depois a di
zer que o padre Cicero .tinha "o dom 
da ul.Jiquklade para .multiplicar-se € 
attenuer a todo o mundo". . 

"O padre Cícero era um 'TI OVO padre 
Ibiapina, de ·grata e saudosa roemo
ria; era outro Antonio Viei·ra, ;missio
nando na serra do Ibiapa.I.Ja; era a re
€ncarnação do .padre Pinto, o "Ama
naj.ftra" resusci ta do. , 

Qual a sciencia, qual a critica fria 
de philoso·p h os, ou o espírito facil de 
folhetinistas, que possam contestar a 
verdade fund:unental dessas impres
sões populares espontaneas, sinéeras, 
lndo.mavcis ? 

~-
;•if' 
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O padre Cicero rtomão BQptis(a 
Outro é o homem, mas igual é o 

a-postolado; <liversa ~ a fórma, mas 
semelha.nte é a essencia. 

O que o povo vê e S€nte é a ·resur
reição m -oral elos seus antigos ,prote
ctores e a·mi.gcs, surgindo como por 
um. encanto nos sertões brazileiros, 
eternamente desampar&dos do gover
no. da religião e da justiça . 

Grande e extraordinario é · aquelle 
que retoma o perdido fio d-esse amor 
apostolico incomparave l. Grande e 
formida\·el é tambem a musa humana 
quo vibra á pala,·ra do apostolo . 

O padre C!cero senttr--se cada vez 
mais arrastado para a zona elo Ca 
riri, onde nascera, e para crnde o cha
mavam .família, parentes e amigos. 

Para ahi foi elle t ~hi f.ez ponto, 
como capelão elo Joazeiro, cerca •1e 
tres leg-uas do Crato, continuandll, 
entretanto, a irradiar-se por toda 
parte o se·u apostolado. • 

J oazeiro, que nã-o St: deYe confun
dir com a cidade hahiana do me~mo 

m c nte- de construi.r e que devia pr-e
star, como tem pr.,stado, os mais rele
vantes serviços â. cduçacão da m~cl
dade sertaneja. 

As duas .festas inauguraes ficaram 
legendarias na redondeza, pelo ln
comparav€1 brilho q11e ti\·eram, al:ta
lando formida,·eis massas humanas 
dos centros mais longínquos. 

O an:igo sitLo de JO::I.ZIL'l-ro, mesqui
nha aldeia, quando ahi appareceu o 
padre Ci.cero, convertcU<-se t:m uma 
verdadei.ra ci<lade de facto, embora 
~c·nha a.p€nas os fóros 'lle poV'oaca.o. 
Um recenseame,nto feito em 1908 deu,.; 
lhe perto de 20 mil almas, podendo 
dizer-se que nenhuma cida,de doe · 
tõf's se lhe equipara, pelo cohtr: 
... todas su-ppla'nta e até a 
taes do Israzll. , 
A~ sua.s'-teSt~eTigiosas 

t01do esplendor das solemnldades 
tholicas. O padra Ciccro con$Cgulu 
sempl'e celel.Jra·r em Joazeiro, de mo'll.o 
completo, o que é rruro, os actos da 
semana santa., de!x~ndo de fazel-os 
apenas depoi,s de emba~raços craados 
pelo bispo da d·iocese. 

Da n1esma ventura não se gabam 
g randes cidades do Brazil. 

O povo catholico dos sertões se
cunda os es-forços do seu grande cate
chiza:dor e a•p-o•stolo. 

D'ahi, aquelle ca.mo outros milagres, 
inexplicaveis p·elos que desconhecem 
a acção c1·o padre Cícero, as suas vir
tudes. o seu merecimento il1t€llecual 
attestado por tantos homPns d~; valúr, 
a. que iá temos feito re.ferencia, cum
prindo acc·l'2Scentar o no•me do Dr. 
Felicio dos Santos, justamente repu
ta·do como ·O de um sdenlista. 

O padl'e Cicero esteve em Roma, 
longo tempo, para responder a·o cele
b.re pro~ess•o de milagre de Maria de 
Araujo, se·ndo muito bem a~lhido pe-
1<> papa. 

Acompanhan·do-o, estiveram tam-
be.m em Roma murtos se·rtanej-os. 

O p-adre Cícero é um homem muito 
Lntellige!lte e illustT·a·do, falando e co
nhcc·en·:lo• algumas lhnguas. Na.da tem 
de fan:.1üeo, co·mo se allega sem maior 
exame. 

Quando -esteve nesta capital, ha 
cerca. de doi·s annos, os catholieos e a 
colonia nortista, tendo á sua frente 
homens com-o o já mencionad-o Dr. 
Felicio dos Santos e o desembargador 
Lima Drummond, o receberam co-m 
festividades e prQvas de a'to apreço. 

Netssa occasiã.o procurou o padre 
Cicero visitar aqui fa.bricas, estudar 
os progressos da lavoura e varias in
dustrias, voltando para o sertão car
regado de instrumentos agrarios e. se
mentes, para distribuir com as classes 
tral.Jalhadoüras da immênsa regHLo 
on,le é adoradct;-·-- • ~ ~,,.__. ·, 

Assim, acerescentava núlfl'tW!tlos A. 
henemerencia p·opular de que jâ. go
zaYa, pelo grande numero de obras 
J.ias que tinha proporcionado â.s po
pulações flagela;das pelas seccas, con
struindo açude·s e ·outros I'n.elhora
m[nto-s, sem conta. 

Qeet·i:L dar-lhes meios aperfeiçoa
dos de cultivar a terra, pt"oduzlndo 
do mE.lhor modoo nas antigas in.dus
trias locaes. 

Ig t·cja de 1\ossa Se 11 hot·a tlas Dül'es, edifll::ula pelo p<Hl t·e Cicerv, em Joaze il·o do C1·at u (Ceai'á) 
em 1S6G, rece·benclú as ordens ele! pres
l.Jytei o em ~u tte novemuro ele l S"I O. 

1:'\o seminurio, teve como cutH.tisci
pulo o historiador Cavistrauo <.te 
Al.Jreu, outra. te~temunlm eminente do 
\ alur nwral € intellectual elo· padre 
Ciccro. 

Termi.nados os estudos su:perio·res, o 
priJmE:tro ven"a.mento do jo,·en sacer
uote fui turnar ao Grato, visitar a ia
milia e esLuLiar mdhur a \'ida dos 
seus .patrícios, as suas necessidades 
moraes, di.:;nas de um ampar o directo, 
eu1 sutlln1a, uc un1. larg·u e eftectivo 
a,postola-do que exis·tia latente no eSJJi 
rito elo padre Cícero, muito ccclo com
penetraLio dos s-entimentos que palpl
tavann no coraçfio dos se.r ta.nejos e que 
precisavam de uma direcção espiri
tual. 

Obtendo concessão do bispo Do.m 
Luiz, o noyo sacerdote foi logo fazer 
missiio na actual freguezia de T ra
·hyry, perto do Crato, onde tin.ha a fa
milia e ,para o·nde voltou. 

no_me, na di\'iza de Pernambuco, á 
margem do S. Francisco, Joazeiro 
ccar-t:ns e, portanto, e·ra apenas a séde 
ela in-r,e ja de Nossa SE-nhora dtUBI1i 
~ cujo patrimo-nio se c-ompunha L!e 
terras cedidas, para esse fim, pe lo bri
gall2iro Leandro Bezerra :Monteiro, 
par"nte do pad r e Cícero. 

F·ez este, lla antiga igreja edificaria 
en1 10~~. un1a nova igTeja, ·· un1 dos 
templos mais ric-os, esv .... ç.osos ·e ma
ge.l::lto·sos do norte". 

E' obj.ecto de admiração como €m 
tão pouco tempo, de 1874 1 S7G, o 
padre Cic€ro cons.eguiu til~ ing·ente 
trabalho, a não ~d· pela confiança e 
enthusinsmo que inspirava e inspira 
ao seu p-ovo. 

Foi o proprio bispo D. Luiz, quem 
foi pessoalm2nte l.Jenzer o menciona<.lo 
templ-o, reaberto aos fieis, que 
acudiam aos milhar.·: s, convertendo o 
J o.azeiro em um ponto tradicional d e 
r omarias e peregrinações. 

Póde ccnsiderar-se o padre Ci-c€ro 
com-o um verdadeiro socialista. cath·o
lico €m acção. 

Quando se deram os factos de Ca
nudos, o digno sacerdote teria ido €n
tend-er-se com o famoso eonse!-heiro, 
resohen@ a questão do melhor · mo
dv', se não o pretendessem perseguir. 

Nã.o se-contam ' os congraç;amentos 
de. fam ílias :,;ertanejas, pela. in terven
ç1Lo do pa.dre Ckero com o sc:u pre
stigi·o moral. 

Não ha muito, vimos os seus bó' 
officios offere-c-i<.los ao go \·erno da. Pa
rahyl.Ja, na questão com o Dr. Santa 
Cruz, que soffria a oppr·~ssão da oli
gar.chia. ahi dominante. Não é culpa 
<l·u pa.<lre Cicero que a sua beneftca 
acção, em vez Lle aceita, sda hostill
zada pelos governos locaes; não é 
c u lpa sua a opinião errada que se 
tem da v ida dos sertõ·es, do S€U povo 
e d,as seus grandes typos representa• 
ti vos . 

.. ~ 



.Ainda o Padre (!ircro- o~ ~{'llS meio 
-A~ :Mina~; de :\liLHf:!.Tf'l'i -ü l~ng nho 
-Tudo pelo Rt>ino do Ccn - O Manoel 
hr-ato magno - flomariat;; c Crnzos- O 
rlo Rei do ~Ntuo - ÜKS~trÜtM d<· rriança 
~odoma » -A ln·otec<"ao ~t f·an!!'aceiros-

' ' 
Jn·erno -. A Yilla do ,J oazciro- .A dcfeza 
phira e uni(·a clu Padre- rm producto 
-0 Mystici .. mo 1-'crüuwio 

· OParlreCi••ero l' um.crtanej 0 intcl-~n:io prcr·i·<l:l. 
tigentf', <'Httto, a•tnto. <·apr>io,o. fH·!< l!ncn e <' efe p.Pmo 

3en unico fim é o l"~mpleto 1loruinio I ca do C.1 in·, ua0 pre isa a 
'(las POllUlações rlo serlao. < ·r->H' . • '' em unto, cllc 

Para i:-~to fanatizou-a·. para isto é ]HOC'Uia angmeatar os seus 
'nutoritario, t<>m poses hieraticas C dá 0~ llJOiv por que O 1az 61iO 

ordens li feição rlum enviado de Deus. lntere~~antcs. 
C\" lo tem ntlt ura, nt1h por-sue em alto Citemos algumas occa !ões em 
gran o que um a.ntnr mnderno eha. os praticou, que JA se sahe 
tna -intuição. Sabe dominar as mas. ~ vellHt llistoria. cngraçadiÍ d 
a;as, sabe lmpôr o seu prestigio, pnr- os .lnãcs·•. _. 
\'indo da ''familiaridade" nno tem ::\o sertão hou\·e uma celebre 
<'Om o <'én ~o myst!ci-;mo o~co ·da tão conhecida. por AJUe tãCjl da 
~ente sertaneJa. nas de :\lilagres ·, minas essas 

. ·a.o se podem negar su:J.s intenções promPtliam riCJ,Uetas sem fim. O 
lie domlnlo vasto e absoluto. Se sua dro <'it'ero po:suia grande }'arte 
)nlssão fosse sómento o apostolado, terreno em que jaziam as 

era; proprie.lade r'e muitos ro-, O fanatismo dnquelle 11ovo m:;:<t.ico âs c•ostas as peças e a caldeira. revezan-
1 

nhos cheios de tuzes bu cam 
esphacelado elà tlPzenas t.Je pP- 1 

t: ~l n1Jll "'S na ria tlH~ néo~a. do-se po: ttt11mas nP.ssa caminhada de zeJro do Padre Okero. 
"onhet·~·tdo a. "adoraçflo·· dos: Ha um beato ee!cbre no .JoazPiro. 60 I~guas ao s:Jl ardente do sertão cca-~ O Joaze!ro é uma povoaçlo 

por clle, prot'edendo de; unm P'lJCCie de ~e.::rc:tario, ue officia.l rense . E lJO rosto traziam a alegria fa- e o Padre é a causa unica da 
fé, o !)adre falava Pll1 C"Oill]lrar a i de gabinete do Parire. E' o :'.lanoel VI- natka do heroes de uma nova cruzada. seria. Xo Joawiro nll.o se trabal 

de tE'rra de um maluto: logo o i ctoriao, o heato magno. Quando o bisf lln:ufflada }JOI' aCJ,ucllc novo Pedro o ~a.s!'. l:;ó He .trabalha para o Pa 
lh'a dava de graç:a, pedindo-! vo dioee>~ano do C'e:n..í conH•<:ou a oé- Ercmita. Crupciosamente o .padre lhes O JlOYo VIVe morre!lJdO de f 
pa,ga qu se lembrasse d!:'llo \ cupa:·-se elo: mila"i'e:-~ r!a ~laria dP _\;·an- perf;nnton quanto devia. E todos aft:r- pregui~ar e re7:.ar. De n anWI. 

oraç:õf's . 1-; o JHtr!re lhe> p~·o- jo, ello flli a Forra!r>~'l e dh ·c, curai- nwrarn em rôro que s6 almeja>a"D o as mulheres vao buscar agua 
a rlo<:uras ptern::>s do Reino ve~ido, ao l)i~,1o <·m pP ·~oa - qnc elle reino do céo. tam 1dentro Cl\1 pouco, deixam os pA 

"\las um on ontr0 sertanpjo de\ia deixar de lllào HI'JUellc lll'O('c~so- Detita mant•ira, rom pedras carrega- tes nas casas, 11ahem com os D,l&rldos 
enrola e menos fanatizado ne. "J>Orque qnem mandava c havia semj)re da,.; pPlo poro, b,u:·o amassado pelo po- E- com os filhos c vao incorpo t-ae á 
a dar e at" mf'smo a '~'nder. de mandatno Joazeiro era 1> "Padrinho vo, cal fabri<'ada .pelo po\'o, 'foi que ellc multidão que se agg!omera t1 a da 

re amcacava-o. Dizia levantai· Ciccro··. lcl·antou a i?;;·cja do Joazeiro com casa do PudrP, esperando qu .clle 
. Ellc era rico, podia St!H- Todo o srrlanejo n chama pad"in•ho: suas torres 'brancas c o frontão trlparti- a-corde. venha á lJOrta o abentO& os 
fõro matuto -- um e:;- elle é :">adrinho de quasi todo o munc!o; do, dcntPado. rehrilhando ao sol. fieis. B' {) lelantar do rei. Jámais so-

.orarlor ~e dinheiro. O a alguns sómento baptisou - é padri- Quando se approximarn as festas de berano alg.llm de.spertou l teve na I 
era pa.upernmo, não podia n·ho a iurh a!'sim· a ontro, sómt·u~e v in !\. S. rtas !!)ores, os ricos .fazet:~deiros .ante-carnal a mats do q as fard 

r o proces11o; perderia na cer- _ é ]Jadrinho 1 amhcm. dos alto,; sertões de Alagoas. Sabia, bordad!;s. dos c.ortezãos, á.s vezes até 
m Na melhor veude.r-lhe o ter_ :\ag redondeza,· rio l('~rir~- tnhez não Pcrnambueo, •Piau•hy. Parahy.ba e Rio l'OYas do rebeldias provincianas. OPa-

0 honv•m nmdin pplo mesqui- haja um engenho a \apor igual em ta! Gmude do :\arte vão ao Joazeiro com dre levant~-l!e. e logo tem a ·honraLo 
pre('o que o Rei do .Hertão se tli- h f 1 1, <l ('" 

1
•
0 

um poYo mten·o de joelhos, batendo • n1an o c orca ao <o at rc ,H'C · sua" familias confessar-se ao Padre Ci- . j ab 
<lar. Oeste modo a<:ambareou Q d 11 E tt ~cll ·'ü <;.os peltos. por sobre cu as c eças uan o e e o c·omproll a · s ·" < u t•ero. leYando-lhe, além .de alfaias sum-

os terrenos das . ~li nas de Mil a- Ferro de BaLnrité, nind~~ nfto prolon~a- ptuosas para a i-greja, esportulas ma- cun·adas .o. s_eu olhar guloso de pod r 
· . - , , d p passa sattsfelto ... 

o quanto clle deseja possuir fa. 
comprar. porque log0 o matuto 
e beato lhe dA. Dizem os st>l'
lhes bastar a certeza de ir pa· 

da, fmda1a na.e~taçao uP. :Sella or om- gnificas que elle em'bolsa. E não é yerdad que elle Dl.elhorc 

c4u. 

JlC~I, t:cn:a de 60 le~;nas distante r~ o- Joa- Jol todo e:sse dinheiro o "apostolo" as condi!;ões mater!aes •dil vUla. o Joa
zell·o. h-lhe custa:· um dln"helrao o enthe~oura avaramente. distribuindo de zelro fica ao pé da serra dos <:ará , no 
trans-porte da -caldeira ~ dos seus .per- tempos em tempos a misera PO"P'Ula- !ogar que chamam a Boca da~ Cabras; 
tences em costas de anu~acs pela» pe- !;ào do Joazeiro punhados de nickeis e é uma povoação onde só avultam a 

do u ru matuto um terre· drentas estradas do scrtao. . cobre, atirados do alto das escadas do igreja, a casa do Rei e mais uq..a mala 
Era, ]JOrém, tempo da,; romanas. O adro, K'omo ossos a cães. duzia em Que nab!tam os VI torlnos 

011 uma ca~a. vassa qnasi sem]lre 
escrlptura, doando-o logo, ás vezes 
m R clausula dP quando ruorrer, ao 

em prejuízo dos filhos e dos 
erde!ros naturaes. 
Todo o amanho rle ~eus ro(;arlos é 

!to; gratnitos eão os vaqueiros 
11 gado, os empregados dos seus 
hos de canna, os seus .criados, 

dos os seus famulos, emfim. 

Pader tere uma ill.S!Jiraçi o. Do alto elo Os romeiros pobres e ricos que de- "et r~liqua''; o mais são viellas I!Ujas 
pnlpito f,.lon nas ::mas dll"fi<'uldades a~ mandam o Joaze!ro põem pelas estradas, de easebres immuudos de ad6he, mal 
poro, CJUC oraYa de cabe(:a baixa, que1- de espaço a pspaç:o, uma cruz tosca, entaipados, cobertos de palhQ. ~e pal. 
xou-sc da falta de meios ,Jara o trans- Jhtr:.t marcar o camin'bo. E' uma das meira, sem a menor limpeza e, excusa
porte do seu rico engf'nho. cousa' mais interessantes vara 'Q)lem do é .dizer, sem a menor hyg ene. O 

Ao outro dia milha! es de romeiro~ viaja no sertão í\""er as estradas or!"adas progresso material da zona só existe 
marcha•vam •press<.roso;; pPlas e,tr Oa:f de :pe,tuel'as cruzes, umas rodeadas de nas. propriedades do Padre. Só as suas 
em 'fóra, esmolando, caut~.ndo e rou pedras. outras com os braços pejados tazendas são ricas, e só os seus enge
bando. Dias depois voltaram, trazendo de ramos votivos. Já se sabe que cam!- Ghos guincham â força {Doderna do 

vapor~ e só o 
no to 10 •le~re 

Sobre a zona em 
na ab olutamE>nte o 
estudo ·minucioso :·e v 
•eres'ante~. f'~!• ·dni 
15em E'lnt·itla r far·tos c· 
•a um anuo maio~ ou 

tneontro t•ssc que 
gueiredo. pharma!' 
planou com 
Lum arllp;o iutitula 
ma'' .. 

nPm ao menos e~cu 
dispPnsa<.la aos <':imi 
ceiro~. por todos o~ 
lnclnsil·e o Padre C'ic 
pr!os o conf~a m V 

. ·a reunião do:; 
Cariry, em Outubro 
blgnaram n nrt a; 
deraram solidarios 
srta refPrida affirma 
7• das disposi(;ões t 
fes, arti~o itH'luido 
acta, di.: a~sim: 

"Cada dwfc, 1 

moral JIOliti~·a, 
to, a JM'OtN'.;ão a ca 
dend0 prote~t('l-o<~, 
~ens muni<'i)l(''<, 
os protejam, 
apoio". Aquelle 
11ão plena e ta!'i 
do ronven'o os che 
ga.reiragem e que 
mesmo terminarão 
Depois os chefes 



.... 

TAO 
(1e (111 I'Í<}Ufl 

Em:Puhn a Y:q 
O Ma.not·l ,. ido ri 
I'ntos- o lc 
f' rrian•·a, 

' 1p:a{!eiros- El 
A dcfeza pl1ilos 
J>rodneto du nu? 

t·~to cr:~. nroprie,ladc r'n mnito~ ro-, O f;tnatismo dnquel!t> povo my~lit:o á~ <·ostás ag pe~as c i! caldeira. re,·ezan-
1 

nhos cheios do ntEcs lJU·t:am o Joa-, vapor. e ~ó o:; s '11·" ror:ado,; , 'ct'.iam · r I Ruprerno ·, o f'.1drf' ('irt:'•n. St fk 
. , e~phaeclarlo <'111 tJpzenas tlr pr- " ~implr·s llarta tlle ut'·~a. do-se po: tunmas nPssa caminhada de zeiro <lo Pndrt" Cit:<'l'O. >Ju topo alc:~r" Jp~ t'llllH>J'O~. !Ii!JP.n ra'1! uãt• ntll.is pfO'(> r crimiuo 

• ~'~"· l'ouiH'<'e't•lo <L •·ador<lçfw·· do>:: Jla um ]Jealo ee!cbre no .JoazPiro, lill lt'guas ao ~Jl ardente do sertão cea- 1 O .Juazeiro é uma JlOYoar;ão lnre:ir., Sol•re ;: zona r··n quP. t•Hlnda <> ;?;O\'""• ~o!', ~ep;ue-"e :o;;it"tmeJtc q•xc o::. 
•: . tnlll'jOH JlOr eile. prol"etlendo c!P: uma e~vccie ele ~ecrctario, ue officicll rcnsl'. E uo rosto trat,iam a alegria fa- e o Padre é a causa uui<:a da ~ha mi.! na absolutamente o R,..i do Sr>rtão, um 1 tl';::i,mL 
m fn, o pa.Ire faun·a P!ll t•omprar a 1 de gabinete Llo Padre. };' o .Hanoel '~li- nari,·a do hcroes cle urna nova crnzada, seria. Xo Juazeiro não se trahalh~; !'<'- e;;tutlo ·minuein~o :·evelnria <'011~:1s in-

1 
O fim da :·eunião fC1i 

rl•• ele tPrra de um matuto: logo o i c•oriao, o beato magno. Qunndo o bi~. immfflad<t JlOr aquelle novo Pedro o ~<U<r. Só :;c trabalha para o l'111 rP. I "·•'1'e.-;.<aulf'~. P~!J etiaimente si ::.e fo,;-: c·hefe supremo, n csRn llC;TJln ~itado a 
aticn lh'a daYa de grar.n, )JE>dindo- 1 vo dioce~auo do C'cat·:t <'amer.·ou a oc- Er<'mira. Ca;pciosamente 0 .padre lhes O poY0 vive morrPndo di! fl•lllP, a tem C'~lll'itlar fado~ c·omo o cmomro, 11igo i'' não pa~H3 de um rotulo vi"!•J. 

en1 pa):!a _r111•' ~c lt>mbrassr dello 'i Cl!pa:·-~e rlo~ milu,rc~ r!~ )Jaria llc A<au- 1 perguntou quanto dc\·ia. E todos au:r. preguiça!' e rezar. De n,anl!ã tt'diuho lia Hlll 311UO niats on mPnos, rle OP<'t" ~o. 
ila.; ura<·oP~. t; o Jlarlre lht' pro- jo, elle foi •~ Forta!cz.a e dis:;c, curai- mararn em rôr{) que só almejava"D 0 as mulhereH vão buscar agna. \'oi· tla~ tie erianr:a~. amoP , oada~ no fnntlo I ~ada 111ai~ taril Lio que a Y•'l'i!icHdi.) 

'tia a· do~ll''<H; ('tf'l'n~~ do Reino ve:::ido, no l~i~ ;1o r•m pt> '~Oa .,__ ,1nc elle reino do .céo. iam tdentro ew pouco, deixam o:> Jlé_ de nma velha caC'im.l!a. no Joazeirn, 1 dcs~t> fa<~to. :\a m c,;nJa aC'ta c~t;i o a~tl-
C' "· '\JnR 11111 ou ontr

0 
sertanejo de1ia deixar de 111ão af'!nl"lle prorcbso- De,;ta mant'ira. rom pedras c~rrega- .tes nas t:asag, :;ahem eoru o:; marido~ etlcnl,tro e~se qne o ·Sr. Zur.a de Fi go ()·•: "Quando 1:ao se ;;utlcrPm re~nl-

ll'E'll•1:; carola e menos fanatizado ne_ "!IOrf}ue qncm manuaYa e havia sempre das ]trio llOYO, bar··o amassado pelo po- e com os fill.J.os u ,·ao inrorpOI"li'-se á gueircelo, pharmac·entiro no Crato, ex· I \·er Qnar:<qncr de~intC>lligenria, entre 
,r.,n ·a.~e a dar c ntll Tllr~mo a 1 enr!er. à c m~udar no Joazeiro era 0 "Padrinho vo, cal fabricada ·pelo pol'o, ofoi que ellc multidão que se agglomera ti pt•rta di! 1'Janou com I•OI"Ill<'nores interessante~ os rht>f C5 - pelo fnt'to de i~unirl:H'Ie 
' p:Jdr,, amear;ava-o. Dizia levantar Ciccro··. Jc,·antou a ig:·eja do Joa.zeiro com casa do Padre, Cci!lerando qun clll' I, um artig-o intitnlado "Xova Sot!o· de votos-ouvir-se-~ o dwft' supremo u"' 

urna quest' . Ellc era rico. podia sns- Toclo 0 srrtanejo , chama. pad"ill!ho; suas torres 'brant'as c 0 frontão tri;parti- a,corde, venha ii 111wta e abcn~üo o~ m~". partido. 'Cuja ortl0m c tie•L:fio "3er1!" 
lP.ntaLa 11 'fôro matuto -·- um es· elle é :padrinho de quasi todo 0 mundo; do. dcntraclo. rebrilhando ao sol. fieis. E' o JeYantar uo rei. .fámais so- l-m out.·@ facto que ~t' nfio pôde n 0gar, (textual l rC'~peilar!a c reli~in~amente 
roantalh<J d orador ne dinheiro. O a alguns sómento baptisou _ é padri- Quando se approximam as festas de berano algum despenou . teYc na ,;•• nPm ao menos e~curcrer, é a protecc;ão obedecida.'' Ora, qnt'lm foi prorlamado 
B~'al'~'iro Na · pa.uperrimo, não podia n'ho ainrh a1<sim· a antro;:; sõmcnée Yiu I K. S. ·das IDores, oOs ricos ,fazcl!deiros .ante-camara mais do q - as fard. dispensaua aos r.riminosos, aos t.f'lll?- a - ''f"llefc supremo·• elo partido no Car:ry~ 
&llotPnt:n o JH'Ot:es~o; perderia na cer- _é )Jadriuho tamh cm . dos altos sertões de Alagoas. Bahia, barclad<:s dos corter.ll.os, ás 1ozes at.é ceiro~. por iodos o" chefes do C:uin. _ o Padre Cirero 

\:::sim Na melhor vt>nder-lhe o ter_ rovas de' rebeldias provincianas. O Pa- inclnsiYe o Padre Cit:ero. 'Elle:; 11ro· Sas redondeza;; rlo •Cnriry tnh ez não Pcrnamburo, •Piau'hy. Parahy.ba e -Rio Para o Padr<' Cicero Romfio B:1.pt1~t~ 
n O honH>m YCndia pelo mesqui- h . 

1 
. 

1 
t , dre levant<H:IC' e Ioy.o tem a ·honral.o prios o confcssan~ VeJamos conw. 

0 
[Jre<;o q t!P. 

0 
RP.i rlo ol'lert ão se di- aJa um engen 10 a 'a pot' t·gna em a- 1 Grande do Xortt> vão ao Juazeiro com um lJOYO inteiro ele joelhos, hatendo :\a rennião do;; chefes polit i('0 3 elo só h a uma defeza - e 0sta ha.ccada ntJ 

guava clnr. Deste modo ac;amhan·ou manho e forca ao do Padre Ci<'c ro. I sua~ famílias confessar-se ao Padre Ci- ,,os peitos, por soiJrc cu.iHs •·alwças Cariry. em Outubro passa.do, todos as- principio 'Philoso:phiro de que "n ho
totlo<; os terrenos da s , .\Iinas de .\lila- Quando elle o c·ompron, a Estrada t!c cero. levando-lhe, além de alfaias sum- cun·adas o :;eu olha~ g•tlo~o dr- poder ~oiguaram a acta; loP:o todos se cou:::i- mem é ,·nndi<'ão e não .factor rla sot'l 
.,.rPs". }'erro de Ba l urité. ainda !lão prolo!lga- ptuo~as 11ara a igreja, esportulas ma· t· f . . deraram snlt',darios rom tudo •qtwnto a r!adc''. Diga-se C'(ll<' o ]ladre f> 11111 pro· 
"' d r d · - , s d p passa sa ts eno ... 

Tudo quanto clle deseja possuir fa a, Ill a\ a na es t ac;ao t:P ClHl. or om- gnificas que elle emlbolsa. E não é verclacle '111€ Pl!e uu:lltorc arta ref<'rir!a nífirma\'lL Ora, o artir;o rl·urto do l"en meio 0 de ~eu tempo; 'PIP, 
a em ·comprar. porqufl logo 

0 
matuto pcu, c:erc:a de 60 Ieguas distante do Joa- J<J todo esse dinheiro o "apostolo" as condições materiaes ·da Yilln. o Joa- 7" da;; disposi!;ões tomadas pelos r·he- ~i não exi~t!s~e. exisüria outro em lrlt>n-

' l'!'llte .f' heato lhe dá. Dizem os SE'l'- zeiro. I:J.-lhc cnslat' um dir1heirfta o entbeRoura aYaramente, distribuindo de zeiro fica ao pé da sPrra dofl CPrá~, no feH, artigo inf'luido na menl'ionada tca~ P.ircumstanrias; que ~ o C'Ol!'lub-

!'lr!Miil'-.·..,..Jejos lhes bastar a certeza de il' pa· tra!lsporte da >Caldeira e dos seus per- tempos em tempos a mlsera popula· togar que chamam a Boca das <'abras: acta, diz "~sim: l"tand<Jdor do my~ticismo do8 sertane.ioil 

0 céu. tences em costas de animacs pelas pe- ção .do .Joazeiro punhados de nickeis e é uma povoação onde 1"6 aYuitam a •·cada 1·1l('fe, a hem da m'<lom e da lgnotanrc:;; que é o expoente de um es· 
Comprando 

11
m matuto um tet·re· drentas est radas do sertão. CO'bre, atirados do alto das escadas do igreja, a casa do Hei c mais u~ a meia moral politi~·n, t,l:'rmin;u·ii, JI01' complf'_ ta do social atrazarlo, ~emi-harharo: qUP, 

ho•I\"C' ur1a ('rlehr0 q 1 
!da. ror 'lll€'. tão ila~ 

llagrp , mina <'ssas 
rlc]•tctns !.em fim. o 
pc '>llia f;rande parte 
quo jaziam as mina·. 

.!'In ou uma caFa, passa qnasi semJ!re Era, porém, tempo elas romarias. O adro, IC'amo ossos a cães. duzia, em que nal>itam os Yl<torinos to, a lll'O{N'çfio a cangaceü·os, não }Jo_ dadas as diffe!·enç:a ,; r!11 .Spora t> de lo
a escript.ura, doando-o logo, ás vezes Padct· teYe uma illsplraçilo. Do alto do ·Os romeiros pobres e ricos qtte dl"- "et reliqua"; 0 mais são Yicl las .:;njas tlendo prott>~el-o~, nl:'m ron;,t-ntir que j gar, elle 6 o mesmo El~JHlClll.J? de m '~tl-
1 om a clausula de quando morrer, ao pulpito f,. lon nas suas dJ'firul.dades a? I mandam o Joazciro põem pelas estradas, de casebres immnudos de adólof', mal !'Pas nmnicipe«, !-:ob que p:retcüo fôt·, ri~mo c reli~iosidade qu" foram os pro. 

adre, C'JU prejnizo dos filhos c dos IJO'I·o, q.uc orava de ca~cca batxa, que!-, de espaço a espaç:o, uma cruz tosca, entaipaodos, cobertos do palha 'de paL os protejam, dando·Htes gnnricla ou [lhctas judeu,;, os Tl!cuclas. o<; Bap :~-
herdeiros naturae!i. xou-sc da falta tle meios ~Jara o trans-~ para martar o camin'ho. E' uma das meira, sem a menor limpeza e, exrnsa- 3J)(>io". Ar!ltt>lle tet'luinll•·á P a rconfi:o- tas. o:; Chri!'tos c que foi o graud 

Todo o amanho de i"ens roçados é porte do seu 1·ieo cn~enno. causa" mais juteressantes rpara 'Quem do ó .dizer, sem a me~<Jr' hy;; ene. O ~ão plena e taeita de qul" alé ã data :\Ia.hom ef; JlOI'fJHe são :t3 irll'~,; e nr· 
.e:ratuito, gratuitos são os vllqueiro:; Ao outro dia milha rt>s de romeiro·s I viaja no sertão ííer as estradas orladas progresso material da zona só exifte do convcn!o os chefeg prote>giam a <'an. ct>s~idad ";; de rtualq·UPr or<l.C"Pl do'l 110\'ll< 

.Uo seu gado, os empregados dos seus marcha·.-am 'll!'ess urosus pPlas e:;tr da~ I de 1pe •1ueras cruzes, umas rodeadas de nas. propriedades do ra~re. Só as suns 

1 

~areiragem : C!l~e só c.m virtude_ do ; que formam o~ llome•Jl'. Dl~a-sc I t 
r·ngenhos de canua, os seus .criados, em •fóra, esmolando, cantando e rou· pedras. outras com os braços pejados tazendas são ricaR, c so {)S seus cnJ;e- mesmo tt-rmmnrao a drta protccc:ao. J elle e:;lar!i defendido. E' a unira 

os sens famulos, em:flm. bando. Dias depois voltaram, uazendo de ramos votivos. Já se sabe que cami- Ghos guinr.ham á. força moderna do Depois os rheres assignam o com r!les qn e resta ao Hei tlo Se t:i0. 
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O Padré Cícero e a Revolução 
A historia do Ceará, Zé Pereira e Lampeão 

Com Von Tiling, na casa do Padre em Joazeiro. Á espera que Deus o chame. Fraco 
em etnografia. A "guerra dos maribondos" e a revolta dos quebra-quilos. A he
roina Barbara de Alencar. Na politica como Pilatos. Poeta do sertão. Lampeão, ofi
cial de milicias. Zé Pereira e a neutralidade de padre Cícero. Assalto de mendigos 
' O nosso confrade de 1mp1·ensa. 
:Pernambucana, dr. Mario Mello 
secretario perpetuo do Instituto 
Historico e Archeologico de Per
nambuco, acaba de fazer uma vi
;:sita. ao velho padre Cicero, pa
triarca de Joazeiro, nos sertões e 
cuja fama todo o pais conhece. 

ao comendador Acc!olf, genro do seu 
velho amigo padre Pompeu. Houve 
promessa, mas nada se fez. O 
padre Cicero resolveu então elevé.
la. por um golpe de força. Prepa

. rou os espíritos, organizou uma. 
passeiata e nessa passeiata o povo 
proclamou a separação de Joazelro 
do Crato, erigindo-a em vila. Que 
não mais se pagasse imposto ao 
Crato , Depois o Congresso esta
dual, a quem competia a elevação. 

Ouvindo aquele sacerdote, o nos
l!lo confrade colheu episodios curio
eos que vale a pena ser divulga
dos. Por isso mesmo o sr. Mario 
Mello, destinou-os ao DIARIO DA 
NOITE, fazendo-o na correspon
dencia especial que se segue: 

"Joazeiro, ao co~rario da · cren
Ça geral, é uma vila que honra o I 
l!lert~o. Bôas edificações e uma 
praça como não conheço em outras 
cidades do interior de Pernambu-

1
1 

co. Ao centro, a estatua de bronze 
"'"' .,.,tr fundad<>r, ~Obre pedestal 
de granito. 

O automovel pára em frente ê. 
casa do padre Cicero, facilmente 
1·econhecivel pelo estacionamento, 
nas calçadas, de grupos de romei
ros e de mendigos. 

Algumas mulheres, ajoelhadas 
na calçada fronteira, desfiam rosa
rios. Dentro, a casa está repleto. 

Logo que o protocolista vê parar 
o nosso automovel - na casa do 
padre Cicero ha um chefe de pro
tocolo ou introdutor diplomatico 
- a entrada. nos é facilitada, em
quanto impedida. para outros. 

A sala á esquerda de quem en
tra. estava apinhada de romeiros. 
No corredor .que comunica com a 
sala de jantar, ha duas filas de 
consulentes. 

O protocollsta abre a chave a 
Bala á direita e introduz-nos - a 
mim, ao barão Von Tillng, meu 
companheiro de excursão, e ao 
nosso automobilista. 

Poucos moveis. Um sofá, uma 
pequena mesa. redonda, algumas 
cadeiras e qualquer coisa que se 
parece com uma vitrola. Pelas pa
redes um quadro religioso, uma fo
tografia ampliada do padre Cicero, 
outra do tempo de seminarista e 
lum retrato com dedicatoria do e:x:
pres!dente Mattos Peixoto. 

Passados alguns minutos, o pro
tocolista avisa-nos que o padre Ci
cero não tardará a atender-nos. 

Ouço, reboliço e vozerio no cor
redor. E' o velho padre que se 
aproxima e não póde romper as 
duas filas de romeiros. 

Uns lhe pedem a benção, outros 
fazem consultas: si podem viajar, 
si podem tomar tal ou qual reme
dto. 

o padre vem caminhando lenta
mente, a mão direita, cortando o 
rspaço em forma de cruz, meneios 
~ cabeça em sinal afirmativo a 
Jdas as consultas. Finalmente, 

alcança o gabinete em que nos en
contramos. Ao penetrar neste, o 

fecha a porta por 
evitar a invasão. 
o dr. Von Tiling que 
noutra ocasião e, com
-me com jovialidade 

se !oramos velhos conheci
convida-nos a sentarmos ao 

lado no sofá. 
Fóra o vozerio: 
- Padre Cicero, a sua benção! 
Recriminações: 
- O pobre tambem tem direito 
benção do padre Cirço! .•• 
Fõra advertido no Crato, de que 

~ padre Cicero gosta multo da 
1Historia. Rompo o silencio: 

- Ainda bastante forte! 
- Oitenta e sete anos, meu ami-

go. Estou apenas á. espera que 
Deus me chame. 

Atiro-lhe a senha para o cami
nho da Historia. 

- Por que dão o nome de zona 
cariri a esta região? 

O padre Cicero é muito loquaz 
e revela bastante inteligencia na 
.sua conversação. Tambem muito 
prolixo. E' preciso interrompe-lo 
constantemente com perguntas, 
para passar de um a outro assun-
to. • 

A explicação que dá nao me sa-
tlsfás. Revela insegurança em as

de etnografia. Para éle, os 
decendem dos tupinambás 

e são parentes dos tapúias. 
A glotologia está em desacôrdo 

com esse parentesco, I_IlaS _finjo-me 
satisfeito com a expllcaçao. . 

Indago si o movimento conheCi
do como "guerra dos maribondos" 
irrompido em Pernambuco contra 
o registo dos nascimentos e com 
repercussão na Paraiba, tambem 
se estendera ao Ceará. 

R('sponde negativamente e, por 
um lapso de memorla, trata dos 
quebra-quilos anacronicamente nos 
ult!mos dias do Imperio. 

Peço licença para inten·ompe-lo. 
A revolta dos quebra-quilos ante
ce1era á guerra do Paraguai. 

Inteligente. o padre Cicero tan-

.... •. ;;.; .. ·. :::. ···. : ";: . ' : . ~· 

Pad~ Cicero, do J oazeiro 

aceitou o fáto consumado. E In
sensivelmente estava o padre den
tro da politica, ao lado do Accioli, 
que o prestigiava. 

Nessa altura entra no gabinete 
e é-me apresentada a dro. Jose
fina PeixotQ, que vinha fazer cuta
tivos nos Olhos do padre. Uma 
guapa, formosa e inteligente serta
neja, filha de Eixú, criada no 
Ceará e diplomada na Baía. Com
preendo que é tempo de retirar-me. 
O padre, porém, diz que mandaru. 
preparar um cafézinho. Dá mos
tras de desejar continuar a con
versação. 

Indago de sua atitude no caso 
de Princeza. 

- Cop1pleta neutralidade. Sem
pre in'lln:go de sangue. Duma 
feita reuni aqui todos os chefes 
politicos do sertão cearense para 
um pacto de honra contra lutas 
sangrentas. Amigo de João Pes
sõa, que esteve na minha casa, 
e amigo de José Pereira, de cuja. 
senhora sou padrinho. Condenei 
a luta armada, procurei a paz e 
não auxiliei a nenhum dos conten
dores. 

Batem á porta . Entram dois 
cidadãos de gravata, casaco de ca
semira, calças de brim e pernei
ras. Ajoelham-se ante o padre. 
pedem-lhe a benção e curvam a 
cabeça até perto do chão. 

O padre Cicero, como que aca
nhado faz um gesto com a mão 
direita sobre as cabeças dos peni
tentes e convida-os a sentar-se. 

- Meu padrim - diz um deles 
sarando do bolso uma folha de 
papel almasso escrita de começo 
ao fim - escrevi um poema contra 
o comunismo e vim pedir a sua 
aprovação para publica-lo. VO'.l 
lê-lo. 

O padre volta-se para mim e 
diz: 

- Vamos ouvi-lo . 
Esfriei da cabeça aos 

a ameaça da xaropada. 
O visitante, apresentado-se, di

rige-se a mim : 
- Sou poeta! Moro no interior 

da Paraíba. Escute. São versos 
bonitos: 

Lanço os olhos furtivamente para 
o papel e leio na ultima linha: 

"Desculpe os erros". 
Tentando fugir ao sacrific!o, 

Chega o café - delicioso café -
e o padre Cícero manda que o 
poeta interrompa a. leitura. 

Aproveito o interregno : 
- Foi publicado que o padre 

Cícero nomeára Lampeão oficial 
de mllicias .•• 

- Uma calúnia, meu amigo. 
Não sou homem para essas coisas. 
Tenho sido muito caluniado na 
vida. Mandei chamar aqui Lam
peão para aconselhá-lo a abando
nar a vida cl'iminosa, como o fiz 
com outros, que me atenderam e I 
hoje vivem nonradamente. Lam-~ 
peão prometeu-me mas infelizmen
te não cumpriu a promessa. 

O poeta intel'l'ompe : 
- Vamos continuar a leitura. 
Resolvo declarar-lhe guerra : 
- Padre Cícero, estamos na 

hora de retirar-nos e o dr. Von 
Tiling, tendo trazido um apare
lho fotográfico, desejaria, se per
mitisse, fotografar-nos. 

- Pois não ! Mas, onde está a , 
minha góla Tragam a minha 
góla. 

- Eu tambem quero mudar de 
asapatos - diz a doutora. - Um 1 

instantinho. 
E, emquanto o padre coloca sô

bre a batina a góla e a doutora 
troca de sapatos, o fotógrafo ama
dor prepara o ambiente, dispondo 
a nossa colocação. 

Batidas as chapas, o padre Cí
cero insiste para que fiquemos. 

Outro não era nosso desejo, mas 
o poeta ali estava, de papel em 
punho, a ameaçar-nos. 

Despedimo-nos com um abraço. 
-Apareçam. Venham ver-m,e 

ainda, que a visita me deu grande 
prazer - diz o velho padre, tra
zendo-nos até á. porta. 

Fóra, verdadeiro assalto de men
digos. Uns estiravam os chapéus, 
outros as mãos. 

Na calçada fronteira, ainda de 
Joelhos, uma da,s beatas que assim 
~ncontrámos á chegada, desfiava o 
~esmo rosario, em atitude con
~mplativa para a casa da padre 
· icero, como se diante de "nm al-
.r. 
Planalto do Araripe, 22-6-1931. 
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· ~ mesmo o t>t • Ms:r\\)) d 1 Mello, de:stinou-011 ao DIARIO DA ua • 
NOITE, fazendo-o na correspon- ... -
de.~cla e~eclal que se segue; i 

Joazelro, ao contr da ·cren- ! 
Ça geral, é uma vlla qu nnra o / · 
11ert~o. Bôas edl!JcaçOe ma. 
praça como não conheça em ou 
cidades do interior de Pemambu- I 
eo. Ao ce~tro, a estatua de bronze 
-.lo ou Aln••<lor, <SOI:Irc pl!dcsta.I de granito. 

O automovel pára em frente á 
casa do Padre Clcero, facilmente 
l'econheclvel pelo estacionamento, 
nas calçadas, de grupos de romei
ros e de mendigos. 

Algumas mulheres, ajoelhadas 
n.a calçada fronteira, desfiam rosa
t'Ios. Dentro, a casa está repleto. 
. Logo que o protocolista vê parar 
o nosso automovel - na casa do 
padre Cícero ha um chefe de pro
tocolo ou introduto1· diplomatico 
- a entrada nos é facilitada, enl
quanto impedida para outros. 

A sala á esquerda de quem en
tra. estava apinhada de romeiros. 

que comunica com a 
ha duas filas de 

PadJe Cicero, do Joazeiro 

aceitou o fâto consumado. E In
sensivelmente estava o padre den
tro da politica, ao lado do Accioli 
que o prestigiava. ' 

~essa altura entra no gabinete 
vem caminhando lenta- e. e-me apresentada a dro. Jose

a mão direita, cortando o f!na Peixoto, qu~ vinha fazer CUfa
em forma de cruz, meneios txvos nos olhos do padre . Uma 

em sinal afirmativo a guapa, formosa e intellgente serta
as consultas. Finalmente, neja, filha de Eixú, criada no 

o gabinete em que nos en- Ceará e diplomada na Baía. Com
u:rm,.rR.•mn.~ Ao penetrar neste, o preendo que é tempo de retirar-me. 

fecha a porta por O Padre, porém, diz que mandaru. 
evitar a invasão. Preparar um cafézinho. Dá mos-

RecoJtlht~ce o dr. Von Tlling que tras de desejar continuar a con
noutra ocasião e, com- versação. 

com jovialidade Indago de sua atitude no caso se !oramos velhos conheci- de Princeza. 
convida-nos a sentarmos ao - CQ/llPleta neutralidade. Sem. 

lado no sofá: PX:e izrt;~n:go de sangue. Duma. 
Fóra o voz':rio. 1 fex~a reuni aqui todos os chefes 
-Padre Cicero, a sua benção. polxticos do sertão cearense para 
Recriminações: um pacto de honra contra lutas 
- o_ pobre tambem tem direito sangrentas. Amigo de João Pes
bençao do l?adre Cirço! · · • sôa, que esteve na minha casa, 
Fôra advertido no Crato, de que e amigo de José Pereir d · 

Clcero gosta ~mito da senhora sou Padrinh a, c e dCUJ~ 
Rompo o sxlenciO' o. on ene1 

- Ain.da bastante forte! · I a _luta ~~·n:ada, Procurei a paz e 
- Oitenta e sete anos, meu ami- nao auxiliei a nenhum dos conten-
. Estou apenas á espera que dores. 

me chame. Batem 4 Porta Entram dois 
Atiro-Ih~ a senha para o caml- cid~J:<!ãos de gTavata, casaco de ca-

nho da Historla. sem1ra, calças de brim e pernei-
- P?r que dão o. nome de zona ras. Ajoelham-se ante o padre, 

carn·í a esta regxão? Pedem-lhe a benção e curvam a 
O padre Cícero é muito l_oquaz cabeça até perto do chão. 

e revela bastante inteligenCia !Ia O padre Cícero, como que aca-
sua conversação. Tambem mmto nhado faz um gesto com -
prolixo. E' preciso interrompe-lo direita sobre as cabeças dosa p~~~~ 
constantemente com perguntas, tentes e convida-os a sentar-s para passar de um a outro assun- e. 
to. - Meu Padrim - diz um delea 

A explicação que dá não me sa- sarando do bolso uma folha de 
tisfás. Revela insegurança em as• papel almasso escrita de começo 
suntos de etnografia. Para êle, os ao fim - escrlWi um poema contra 
cariris decendem dos tupinambás o comunismo e vim pedir a sua 
e são parentes dos tapúias. ll;Provação para publica-lo. Vo•J 

A glotologia está em desacôrdo le-Io. 
eom esse parentesco, mas finjo-me O padre volta-se para mim e satisfeito com a explicação. diz: 

Indago si o movimento .conheci,; 
do como "guerra dos mar1bondos 
irrompido em Pernambuco contra 
o registo dos nascimentos e com 
repercussão na Paraíba, tambem 

estendera ao Ceará. 

- Vamos ouvi-lo. 
Esfriei da cabeça aos pes, com 

a ameaça da xaropada. 

Responde negativamente e, por 
um lapso de memoria, trata dos 
quebra-quilos anacronicamente nos 

. O visitante, apresentado-se, di
rige-se a mim · 

- So1~ poeta! Mo1·o 110 mterior 
da Paraiba. Escute. São versos 
bonitos: ultlmos dias do Imperio. 

Peço licença para interrompe-lo. 
A revolta dos quebra-quilos ante
cedera á guerra do Paraguai. 

Lanço os olhos furtivamente para 
o papel e leio na ultima linha: 

Inteligente, o padre Cícero tan
gencia: - Fui para o Sem!nario 
com a primeira leva de voluntarlos 
que o Crato forneceu para o Para
guai: Essa leva era guiada por 
João Brigldo. 

"Desculpe os erros". 
Tentando fugir ao sacrifício 

digo ao padre Cicero que teon~ 
c~mente não condeno o comunis
mo, porque seria condenar a igual· 
dilde social prégada por Cristo. 

Aproveito a deixa para um du
historica: 
Segundo a tradição, o revolu

'A'~·~n~;n Cl'atense seminarista José 
lVH~n~~u~Luu de Alencar, pai do es

nome, era filho 
Barbara de Alencar, 

o então vigario do Crato. 
certa vez, contestado neste 
e recorri a João Brigido que 

.-n,nftrrrtnu. Que sabe o reve
o assunto? 

conheci a Barbara. Co
alguns filhos dela. Sei que 

casada com um portuguê:; 
mas sempre ouvi dizer no Crato 

o José Martiniano de Alencar, 
meu contempora.neo, era filho da 
Barbara com o vlgario. Dupla. fra
qve~a humana ... 
Mu~o de assunto: 
- Em que situação política se 

Bl1C:>ntrava o padre Cicero quan
do rebentou a revolução? 

- Entrei na. politica como Pl
•tos no credo, mas a verdade é 
f/Ue estava. ligado ao Mattos Pei
xoto. 

Peór a emenda que o soneto. o 
padre Cice1·o inicia uma prédic:;. 
bxblxca contra o comunismo que 
é a negação de Deus. Mostra a 
impossibilidade de igualdade so
cial. Cita textos latinos. Dá de
monstrações de estar ao par do que 
se passa na Russia . Verdadeiro 
sem1ão e bem prégado. através de 
linguagem flu ente . Finda a tJré-
dxoa, bate-me no hombro: • 

- Vamos ouvir o poeta ! 
Lanço olhar piedoso para a dou

tora que, estando num canto do 
gabinete, me compreende e me 
chama . Peço licença ao padre 
para atendê-la e, emquanto o poe
ta inicia a leitura, vou para a-ja
nela com a minha salvadora, que 
me expõe os seus planos da pro
xlma viagem a Viena para espe
cializar-se em oftalrr.ia. 

Fóra, uma negTa, despeitada com 
o acoll#mento dado ao poeta, em
quanto lhe era vedada a entrada, 
exclama, furibunda : 

Neste ponto, faz grande divaga-· 
c;ão mostrar o seu inicio na 

a bem do Joazelro. O 
era povoação do Crato. 
a elevação a vila, junto 

- Poeta ! Poeta ! Eu quero ver 
poeta é pagado aqui (e aponta 
para dois rosarios p.endurados ao 
pescoço) no Rosario da Sant!ssima 
e no dêssc santo padre Cícero I 

---~·~"'-"'1.'-~~0.111 

'T~nho &\do mu~to caluniado na 
Iqa. Mandtli chamar aqui Lam

peao para aconselhá-lo a abando
nar a vida Cl'imlnO!Ia, como o fiz 

I 
com outros, que me atenderam e 
hoje vivem nonradamente. Lam
peão prometeu-me mas infelizmen
te não cumpriu a promessa. 

/ O poeta intelTompe : 
- Vamos continuar a leitura. 

1 Resolvo declarar-lhe guerra : 
1 - Padre Cícero, estamos na 

hora de retirar-nos e o dr. Von 
Til!ng, tendo trazido um apare
lho fotográfico, desejaria., se per
mitisse, fotografar-nos. 

- Pois não ! Mas, onde está a 
minha gôla Tragam a minha 
góla. 

- Eu tambem quero mudar de 
sapatos - diz a doutora. - Um 
instantinho. 

E, emquanto o Padre col~a s6-
bre a batina. a. góla e a doutora 
troca de sapatos, o fotógrafo ama
dor prepara o ambiente, dispondo 
a nossa colocação. 

Batidas as chapas, o padre Cí
cero insiste para que fiquemos. 

Outro não era nosso desejo, mas 
o poeta ali estava, de papel em 
PUnho, a ameaçar-nos. f 

Despedimo-nos com um abraço. 
-Apareçam. Venham ver-me 

ainda, que a visita me deu grande 
prazer - diz o velho padre tra-
zendo-nos até á porta. ' 

Fóra, verdadeiro assalto de men
digos. Uns estiravam os chapéus, 
outros as mãos. 

Na calçada fronteira., ainda de 
joelhos, uma da,s beatas que assim 
•ncontrámos á chegada, desfiava o / 
~esmo rosario, em atitude con
~mplatlva para 11: casa da padre 
Icero, como se diante de 'llm al
\r, 

Planalto do Araripe, 22-6-1931. 
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A região do padr 
Cícero 

AGRIPINO GRIECO 
(l"al'a o "Diarlo da Noite") 

A doença que, ha se:nanas, quasi le 
vou para o outro mundo o padre Cícero 
Romão Batista fez-me pensar num gran-\ 
de amigo desse sacerdote, que conheci 
aqui no Rio, o deputado Floro Bartolo· 
me1:1. Era Floro um baiano cheio de e
nura, casando a bonhomia á facundia, o 
gosto da anedota e do anexim á ironia 
maliciosa. Sua simplicidade bonacheiro
na e sua argucia pitoresca revelaram-se 
especialmente no discurso em que res
pondeu a um senhor que andou pelo 
N ardeste em comissão d0 govêrno e, de 
volta, depois de passar por Joazeiro cte 
automovel, mal tendo tempo de Qeglutir 
um perú torrado que lhe ofereceu o pa
dre Cícero, atacou rijamente o paú!e 
Cícero. 

Não querendo ser tido na Camara C:J· 

mo "representante de fanaticos e banJi· 
dos", o deputado Floro protestou. S~::u 
processo dialetico consistia quasi sem
pre nisso: evidenciar que aqui no Rio 
existe tudo aquilo que procuramos pôr 
á bulha nos sertanejos. Ha em Jgazei· 
ro, a par de excelentes predios moder· 
nos, casas de taipa cobertas de latas 
velhas: mas aqui temos a Favela. Em 
Joazeiro, a par de muitos automoveis, 
circula o carro de bois: mas aqui, até 
á vinda do prefeito Passos, tínhamos a3 
vacas leiteiras circulando pelas ruas 
centrais. Se lá o aparecimento do pri · 
meiro Ford, á noite, apavoroU" os mora 
dores, dando·lhesfom o r1#6 ,do motor. 
o som da buzina o clarãa,t do holofote, 
a impressão de que chegava a "besta· 
féra" anunciada por certos prégadores 
melodramaticos 9-a região, tambem, no 
Rio, nós outros civilizados não somos 
menos simplorios quando "deixamos 
uma palestra interessante ou abandona
mos a mesa no momento das refeições. 
para ver passar o batalhão naval, oJ 
um palhaço e moleques esfarrapados 
numa carroça, anunciando a revista 
"Tatú subiU no páu". 

Nas festas religiosas de lá figuram, á 
guisa de culto externo, o modesto "ja
burú e o modesto "caipira"; aqui h~ 
permanentemente casinos e mafuás. No 
sertão ha curandeiros, mas na capital 
do país ha candomblés, macumbas e 
cangerês, ha charlatães de toda a espe· 
cie, ha ocultistas, cartomantes e adivi· 
nhos, com profecias ampla:;nente divul· 
gadas e com anuncios em que se pro
põem a fornecer até palpites para o bi· 
cho, cousa que nunca preocupou os ma
tutos do Ceará. 

-

1!1-;--ao ladoaos· pe·quenos ridículos dv 
sertão, quanta nobreza e quanta bonda
de de que os civilizados nem sempre 
participam! Os casos de honra lá são 
tomados a sério, inspirando um cava· 
lheirismo rustico que, á mínima infrac
ção do respeito devido ás familias, de . 
genera em tremendas vinganças á mo
aa corsa ou siciliana. Os rapazes, e<n 
geral, "sáem da casa dos pais para a da 
esposa". Como nos tempos medievais, 
encontram-se, no Cariri, instituições de 
penitentes que, "sem prejuízo dos seus 
trábalhos, uma ou outra noite da se
mana, á hora alta, reunidos em grupü 
avultado e em trajes de amortalhados. 
rezam oficios pelas almas nos cemite
rios ou junto as cruzes das sepulturas 
nas estradas". 

O "beato" daquelas plagas é uma fi
gura curiosa, misto de anacoreta, de 
pope e de faquir. Fraco de aparencia, 
mas resistentissimo (não é assi~ tam
bem o japonês?), o ct.•.trense, que fez o 
Acre e refaz todos os anos o Ceará, co
me de tudo e dorme em qualquer par
te. Não conhece o filé, o fiambre e o 
pão-de-16; basta-lhe um pouco de feijão 
mal temperado, um pouco de carne d~ 
boi ou de bode e um pouco de rapadu
ra esfarelada, e nunca tem indigestões, 
não sofre de enxaquecas ou de dOres 
nos rins. Trabalha ao sol e á chuva. 
dorme ao relento nas noites frias, anda 
a pé, leguas e leguas, com uma enorme 
bagagem ás costas, e vae, tranquila· 
:;nente, aos setenta ou oitenta anos. s~ 
adoece, toma as tisanas mais absurdas, 
as beberagens mais disparatadas, e sal
va-se. E' refratar10 at roubo. Mesmo 
nos períodos de sec!j., prefere alimentar
se de raizes, de folhas, de cascas de. 
troncos, e até de animais mortos (a 
chamada "comida bra.ba"), prefere mor
rer de fome, a roubar. 

Por tudo isso, :C:.: ~lides da Cunha, nos 
seus livros vingadores, proclamou que 
o sertanejo "é um retrogrado, não é um 
degenerado" . 

E quanta graça nas suas expressões 
ingenuas, sempre mordentes na satira 
instintiva e sempre líricas na admira
ção apaixonada! Diante de um patra· 
nheiro ou de um gabolas, os habitantes 
de J·oazeiro costumaiL dizer: "Este 
"cabra" é capaz de tirar leite de uma 
onça jejuada!" Para significar que os 
açudes se encherana cotn as chuvas co 
piosas, ha esta bela expressão: "os 
açudes sangraram". Até ao crinae ena
presta-se em terras nortistas uma tona
liclade meio humorística, como no cas:> 
daquele paroco facinoroso (digno emulo 
do cura Santa-Cruz) que cJ!am~va ao 
seu longo e afiado punhal "a unha do 
Padre Eterno" .. • 

' 
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O illustre deputado dr. Romulo 

Barreto, recebeu com relação ao 
seu discurso pronunciado na As· 
sembléa Fluminense na sessão de 
20 do corrente o seguinte cartão : 

Ao exmo sr. dr Romulo Barre· 
to, d. d. deputado pelo ~stado do 
Rio, cumprimentaRa o Pen-
na Junior (provedor sa de 
Caridade do Sul), e agradece enho
rado as bencvolas c honrosas re
ferencias à mcmoria do saudoso 
dr. Leandro Bezerra Monteiro, ir
mão benem.erito e dos fundadores 
da Casa de Caridade da Parahyba 
do Sul, que lhe de'i~rclevant~sel"
viços, sendo o ~c maior ~llt· ue o 
contracto com a Congregação e S . 
Vicente de Paulo para administra
ção interna do Asylo1 do Externato 
e das enfermariàs. -; 

Instituto Bistorico e Geographico 
Fluminense 

Na sessão funcbrc promovida pelo 
Instituto Historico e Geographico 

li Fluminense em homenagem ao ge
neral Quintino Bocayu \"a à realizar
se no theatro João Caetano amanhã, 
a Assembléa· Legislativa do Estado 

I serà representada pelos seguintes 
deputados : _ 

Raul Rego, Ramiro Braga, Romul 
Barreto, J. Land e Ltdtt: Pinto . 

.... 
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A repercussão ele uma justa defesa--- Fala U!U 

orgao elo sen imJ.U.LO c .... c.u.o.ico b.~.'<. Z1lciro --- vS 
ser 1 ô-.;;s se r06 ·os ... j .... m r e~a escoL.1a eto seu bem
fmtor pala u ' ca.rgo :tJOl.~.tico --- UJ.ll ~ rtigo c o 
"unive ... so Lomin.ca1'·. 
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<.Lct.:u.s:.u;õ..:s ll:\ i:..tna"=" • 
IJ:..trtid~tS de chrunisl •• ~ 1 ~~ llllui=:~, a 
t..!a~n. de a.ssurtlptu, r•. t'el;cnt.o 
~Ü::;.::i Sl:Cll J1U .. l0L' (:.c.. :1 • .:' 1 ti 
unta n.:giã.u int ira. c nJc vi\ 
lcirus que. eUl'O .. r::u ..... uL no i i., 
ccrG10te O S.;U ' n1.~.>.1 l t.) TIH.tJ. 

tHial, d~ quo j:i. 

provas. 
Pouco a pouco, a cp·n.::io p • 

vati ~e parando o joio Uo trigo ú , t; 1lltü 

que o •padre Ci ·c·ro Romao Fa.p.;.:;w, 
não ê um lny.'::o..,ifi..;a\!ur e chc.fe '-:"' 
(·angaceircc, cunto se quiz fo..:::.~r ti.•.!re
:.litar. 

E a prova de que a YerCL1.Ue triu·ra-
pha sempre é o reconhecimeuto <!a 
propria plli:itoa, no moment~. tradu-
zin-do- se e:n uma a1ta n1..:lf1if, L,..1;.5.o 
ti e apreço e C 1Jns:•deraçü.o se c ia!, ct... 1110 

foi a recen,~ e.:<!oiha cto lJU.lfo;; ciu:ro 
para vic:e -pre!:.idente do l;;::;.;J.dV Jo 
Ceará, no p1·oximu iuturo qu;,.•tr.:~nnw 
prt:;;ident.:i<Ll. 

s n-
cvn1-

r .i. • h .. ~.l€. 
(; 1. ) ::-·c s~be, (o p:l.dre C;ccTo YOltou 

dP ltur• L. u l n·,.o'lauo 1) ~o P.t ) l. e 1 J11-

' at:tl l-' t ~ ..)u~ ouedicu~ia á autur:u.a-
Je d.t ign,a. 1 

:\'em pur i.··"o 11t'ixou de s•JffrE:I 
-pers·-ti .. li<;ê es lllá.l·S juizos :-;obre ~>€.U 1 
l.~riterid, ~uppt rtanJu tu. do CO!ll t:-.ao".'.
é"eli-.t "~cic:rH ia. e t:is~:ainclo-se dc.s 
ui.::-:~1..h· ··.-.:_-; na pr~tica da cari~ !e. 

Estwrno:o> infor mados <le que essa es- 1,;·· e 0 an.o da. lJ"-Z nu n:do da· 
colha t em siuo rN:eLicla .:m todos 0.:; 4.tH:llts r.t:nrntvs t.e pupulaç"io sem~
ccnt r os politit;os d~quelle Estado l~ Stt·.-n~t!n~. -- o.s ~aganç;vs e ca.ngat~el-

. . ros, (jh<' o r~J:<peltam, sendo o :seu 
dos seu-s \1Ztllh06, ccmo um sym.pto- iJrt>LC:i•J tnlle e-tKs cum;>a·and ao do 
ma da que a pulitic<l attendc ao ver-~ c"leurt· Antonio Cuúselheiro, de trbte 
d;;,·deiro sentir <lo pu\'O, todas a·s vez~, men.:.~ri~. · '"~ adr Cíc-ero 
q u e, co1no no caso em qul:.stão t:m Q~,.:-ru . ..~.=--. -;:c;t..f-S te~ o P ~ ? 

' evit~d~ e"rfl a ~· tnte-r\ enç.a..o o ex-
vez de in1provisar eS"'~auistas, ·vaJ bu~- ternJ.iniP t?:nl rc.nii"ias inteiras, e recon 
cal- os entre al.lu-elles que têm rea.e~ ciiiatio inJmigt .. :s figaJ~:..e~! 
:::erviços inscriptlls em st:·a fé -de oU!- L'm à.c.s !J.;Js c;\.a W$··m ÕO I.irtUDSO 

cio de ddatlã.u tle uma dem,oJé:rac:J.. 
a.L~e ct·art ns(; t..J.rqpqu~er a crt...a-

~"l!.o ele Um lllsp.tdo ~9JW. 'C'l:a 
'l'al é o c<>..So do padr-e cic<>ro R<l- tOõü dv JOoi:::elro, iJ.,a nventarla na 

n1u1tos 3-:tn~~s 1~1u lJr. Lepp.lra.. Be
zeJ.,U...J;:_Uilimarnente .reno\aJa. ceai 
e:!..1thu~ü ... smo . Já publlcám _s 3.. nou
cia do grande moYimcnto op<e-;-ar!o no 
Lrato a ~sse respeito. 

mão Baplibta. 
Eis o artigo, a. que acima nos r e-ft!-

rimoo, do " Univer &o Dominical" ; 

"A propusito de umas accusações 
gravis:;iruas LJ.Ue u "Jornal do Com
mer cio " está. tazenllo ao padre"cicc
ro, em rt.sposta ao ""Paiz"', aeha.mtlS 
de t odo o punto con\'eniente r;;pruúu
zir n estas evlumnas uma nllla publi
cada j â. na etliçãc. de 27 d. maio de 

v nos.-:0 amigo T>r. J. Beze-rra. de 
MenP:i.í;'~ pare:nle cio paê11·e <t..!t'-·ero, e 
v_-..rlu3 êtn·igo!:i dt'~ ... te, pretendentio re
..:ebel-o f~stiY<.mente A sua thegaJ4, 
r..Jferect>m lanchas á.s peSbOJ...:> que 
quL ... ere::n ir a. borllo. n 
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TREMENDA LUTA 
Nó interior cqe urna egrej 

Joazeiro 

;)'OAZEIRO, 4 (Serviço especial 
1d'A NOITE) - Desde o dia 80 de 
1

setembro proximo passado, a matriz 
klas Dores vin,ha sendo guardada por 
tanaticos, armados de foices, cacetes 
~ armas de fogo, pois_ constava en-
re elles que "os communistas iam 

penetrar no templo para retirar a 
imagem de Nossa Senhora" • V erifi-
cando a falta de fundamento da no
ticia, o vigario prohibiu essas attitu
des, Antes, porém, de fechar-se a 
egreja, os fanaticos revoltaram-se, 
apossaram-se das chaves e impedi
ram o ingresso no templo. Tendo-se 
conseguido apaziguar os animos, fo
ram devolvidas as chaves. O inspe-
ctor de Policia, então, intimou o che 
fe do movimento a ir á delegacia, 
recebendo, nessa occasião, essa auto.! 
ridade, um golpe na garganta e d 
lvigario varias cacetadas dos fanati~ 
1

cos, novamente em desotdem dentro 
da egreja, dando vivas ao padre Ci
jcero. Uma escolta commandada pelo 
,capitão Ozino, penetrou na egreja de 
baioneta calada, sendo recebida hos
tilmente, tendo sido o sargento at
tingido por uma foiçada na cabeça. 
Houve, então, cerrado tiroteio, qu 
durou cerca de meia hora, verifican 
do-se, em consequencia, nove morte -

e numeroeot feridos .. Foram 
dez prisões., 

Foram seis 011 Lomens mortos 
Guardada pela força a egreja 

JOAZEIRO, 4 (Serviço 
d'A NOITE) - A cidade monl'a •• .-
agora calma. O· numero de 
de seis . O Santíssimo Sacramento 
retirado da egreja, que está srua1'11a.l 
da pela policia. 

Está sendo esperada uma !orça 
Fortaleza, afim de garantir a 
nesta cidade. 

-

JOAZEIRO DEPOIS 
DO PADRE CICERO .•• 

NO TIROTEIO TRAVADO DENTR 
A EGREJA SAIRAM FERIDO 
O VIGARIO E UM CAPITÃO 

···· DE POLICIA ···· 
FORTAI.EZA, 4 (H.)- Chegam no• 

r as inforntações de Joazeiro sobre os 
acontecimentos que aU se desenrola 
·am. Ha quasi um mez os fanaticos,. 

'armados de ·cacetes, foices e pistolas 
• pretexto de defender as imagens, in 
tallaram-se na egreja e perturbava 

p socego publico. Ultimamente apos• 
~aram-se da chave e recusavam at 
,lepder ao vigario. A policia. interveiu 
llllhi resultando o confUcto dentro d 
~greja. Durante o tiroteio, além de in 
~umeros mortos, saíram feridos o-vi 
gario, o capitão Uzimo · de Alencar, 
~rsos Jll!lpulares e dois · policiaes. 



ampeão "capitã 
do Ex-.rcito" I 

~omo foi lavrada a sua "patente", em 
Joazeiro, por deter ~lnaçio do padre 

Clcero 

'Naquelle 1nomento 
do presiden 

Cicero Romão 
R.\ H I.\, 2;, ( A . B .) (Por 1·ia aerea) -

o titulo "Para a historia rubra do 
", um yespcrlino dcsla ca

ica a seguinte reportagct\1: 
"- Olhe, o t:chôa foi quem lanou 

a patente de capitão de "Lampcão " . 
- Uchóa ? 
- Sim. Quer ver, pergunte-lhe . 
E o re~· ;L t.er, como se nada quizesse, 

indagou ao Sr . P~dro de Albuquerque 
Uchôa, · funccionario da Secretaria do 

ribt:nal, se era \·erdade ter sido elle 
P. escrivão da patente do celebre ban

do . 
- Fui eu mesmo, quand,o estava no 

ouzciro, Ceará. 
- Mas isso de\'e ser interessante • • • 
gnifico assumpto para uma reporta

!tm. 
O fn ccionario não se fez de rogado 
contou: 
- Imagine o senhor que eu era aju-

e u lavraria até a de· 
da Republica ... " 

dante de inspector agrícola, D<.. J oa:rei
ro e muito amigo do padre Cícero. que 
to~o o dia i-, ao meio dia, dar o r J• 
chillo em no~sa casa, cujo terreiro i'i
ca\·a r~pieto de retirantes e romc i r·, ~. 
á t: spcm da c ~n~ão du 1:elho pad r c. 
As5im se ,,assavam as cotsas, quall :lo 
um bellu dia, uma noite aliás, eis q11e 
batem á n.mha por ta. Abro . Er;~ ro 
dois jagunços, armas a tiracollo, t il• 
courados, cbc;os de medalhas, q11e me 
intimaram: -"i\Ieu padrinho . es~~ c.ha
n .ando o senhor com urgenc1a. \ r!• 
ti-me e enc'iminhei-J .. e par· a casa do 
pad1·e C1cero. Lá ch~gando, o pao..ire 
me inJorn.ou: 

- Aqui está o capitão Virgullno Fcr• 
!'eira. J<:Jie não é mais bandido. Veia 

om cincoenla e dois homens pa ra 
ombatcr os revoltosos e \·ae ser pr u
·ovido a capitã'>. 
- Fiqu.ei perple:-.o, diz-nos o ~ r. 

Cchôa. 
-E então? 
- Não sabia que tinha eu com o ~a-

so, quando <o padre me ordenou: . 
- Olhe, o senhor vne lavrar a paten

t e de cnpiti\o do Sr. Virgulino Ferrcil a 
e a de tenente do seu irmão. 

- Ma · cu não posso, informei. 
Nesse momento, o irmão de "Lam

peão" inter veiu : 
- Não. :>e meu padrinho estâ mau

dando é que o senhor póde. 
E o padre Cicero, dirigindo-se p~ra 

o Sr. Uchôa, accrcscentou: 
- O senhor é ;:. mais alta autoridarlo 

federal daqui e por isso é a pes~< . a 
competente para lan ar a patente. p ,·,. 
de csc t·e,·er o que 1·ou ditn r . E dil " u 
(>S termoJ em que, " pelo Go,·erno 1 ·~ 
deral era concedida a \"irguli~> F!'r
rcirn a patente de eapil iio elo l~xe J-r i
lo, por sen·ic;o~ prestados Á Rc)luhl i
ca ! " X o f im ordenou - "Agora as
sigue ." 

- Relutei um pouco, - di -.-nos o 
Sr . Pedro (;chôa- mas a situação mio 
era de hrinqoedo e assignei a patente. 
"Lampeão " passava a ser "capitão do 
Exercito" l 

O padre Cicero entregou-lhe, então, 
o documento . E o bandido, ajoelhado, 
beijou a batina do padre Cícero, com
Jiromettendo-se a proceder bem. Em 
seguida recebeu armas e munições. 
Feito isso, ainda no i te, retirou-se com 
os seus homens. 

Era o n ,.o •capitão do Exercito" 
em perseguição dos revoltosos. 

Ahi estÁ a historia da 'Patente de 
" Lampeão" .•• 

E o Sr. Uehôa, passando a mão pelos 
cabellos pretos, concluiu: 

- Depois o ministro da Agricultura 
perguntou-me por q-.1e eu fizera lSSO 
e eu lhe responqi: "Naquelle m oiltento 
eu lavréria a té a demiJsão do p residen-
te da Republica ". • • • 
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JOASZI:E\0 

A carta aberta 
do Snr. Nicodemos 

E.Gsposta 

Dlt 

José d~ Arimathéa. 
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QUEI FEZ PRETENSOS OS MILAGRES 
DO JOASElRJ 

( lNFORMAÇlO a TnSTEMUNB'O DB VaR• 
DADE AO SNR, NICODEMOS DA CARTA 
ABI\RTA ~ 18. } 

,. 
• • 

Quando se tornou publico e notorio 
o facto que se den mais de umll vez 
da transformação da ho~tia sacramen
tal em sangue nas communbões da 
pobre e humilde Maria d ' A raujo-o 
Snr. Bispo Diocesano fez vir á sua 
pre!lença o padre Cicer0, e depois de 
tel-o ouvido solemnem cnte debaixo 
de juramento e feito o respectivo in· 
querito, proferiu a sua decisão em llJ 
de Julho de 1891 nestes termos : 

c Primeiro que tudo declaramos que 
« reconhecemos na pessoa do padre 
« Cícero R omão Baptista um sacerdo· 
« te de costumes puros, reg ularmente 
« instruido, zeloso, em extremo dedi· 
« cado á Santa R eligião que professa· 
« mos, incapaz, por tanto, de qualquer 
.. embuste , ou de pretender engana.r 
«a quem quer que seja. ,. 

Tome nota , sn r . Nico dc mos , que o 
sacerdote , a quem Deus confiou o ex· 
traordinario acontecimento do Juasei
ro, é incapaz de qul\lquer embuste o•· 
de pretender enganar a quem quer que 
seja. 

Não foi portanto elle quem fea pro• 
tensoa--os milaires do Joa!!eiro • 

• 

I I 



Tambem n~o esqueça nunca, snr. 
Nicodemos, que . o mesmo Diocesano 
allegando ainda na sua decisão que 
tinham sido attestados por dois medi· 
cos, um ptlarmaceutico, dois sacerdo
tes e mais pessoas qualificadas,-tam
bem qualificou de extraordinarios os 
iàctos· succedidos com Maria d' Arau
jo. 

Nenhuma duvida, pois, sobre elles. 
Examinemos, porém, para conheci
mento da verdade, quem cs tornou 
pretensos. 

• * * Na mesma decisão S. Exc~ man-
dou imperiosamente ao mesmo sacer
dote incapaz de enganar a quem quer 
que srja, que doutrinasse do pnlpito 
que «segundo os ensinamentos da 
c theologia catholica o sanR"Ue a ppa· 
c. recido nas sagradas pàrticulas não 
c. era, nem podia ser de Nosso Senhor 
c Jesus Christo. ,. · 

Questõc. s de princípios e não de fa . 
cto, S. Exc~ proclamou, doutrinou e 
refo·çuu solemnemente a opinião tbeo
logica de sua decisão intetlocntoria 
n' Assembléa Geral das Conferencias 
de S . Vicente de Paulo em Fortaleza 
no n.esmo dia 19 de Julho de 1891. 

Não ~atisfeito ainda. S. Exc~ escre
veu ao Padre Cícero, em 20 de No
vembro do mesmo anno, insistindo 
que. : 

« Jesus Christo não se transforma 
c na hostia consagrada ; mas trans· 
c substancia-se .•• Si uma hostia con
e: sag'rada transformar-se em sangue, . 
c sem intervenção de qualquer agente 
• natural ou diabolicr;, •• será um mi· 

4 . . , 

.. 

-

« lagre estupendo. , . um milagre es· 
c tupendissimo, que Deus p6de fazer 
c para provar sua presença na Encha
« ristia, etc., etc., mas não é o san• 
c gue de Jesus Christo. ,. 

Eia pois, snr. Nicodemos, que des· 
de o priucipio S. Exc. converteo em 
questão de theologia o acontecimento 
eucharistico do Joaseiro. Si duvida 
houvera sobre sua realidade~ fc1cil fôra,. 
como opinou distincti5>.simo Bispo bra· 
sileiro (em 28 de Outubro de 1891) 
que o no!!so prelado c tomadas as 
« precisas cautella.s, administrasse elle 
c mesmo a communhão para ser tes• 
« temunha ocular de qualquer occur· 
c rencia extraordinaria. :. 

A questão porém não era do facto 
e S. Ex c~ mesmo confessa que s6 
se appellc~. de sua doutrina, e assim 
diz em sua pr.ecitada carta : 

« V. Rvdm~ appella, o snr. Matro
« cos appella, o respeitavel coronel Se· 
« cundo e outras pessoas appellam de 
c nossa doutrina. :. 

E appellcu-se somente, porque S. 
Exc~ de todo não quiz attender ao pe· 
dido que se lhe fez de suspender a in· 
terlocutoria, de consultar e de· permi
ttir que se consultasse a Santa Sé. 

E assim exorbitando de seu cargo 
de simples juiz de facto, de simples 
juiz preparador, S. Exc~ decidindo 
que c segundo os f:nsinamentos da 
« tbeologia catbolica, quando uma 
c bostia consagrada se transforma em 
c saugue·-por muito milagroso que 
c seja, não é, nem p6de ser sangue de 
« .Nosso Senhor Jesus Christo •,-não 
s6 julgou dogmaticameute os factos 

s 

. ~-

~ .. .....,.~~ 
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t. 

··' 

~ 

eucharisticos do Joaseiro : mas todos 
occurridos em diversos témpos e em 
diversos logarcs. 

Então ~m seu nobilíssimo collega 
d'episcopado nos ffZ sentir em 8 de 
J11.neiro de 1892 que-embora a Com· 
missão Episcopal r,econheça o mila· 
gre ; nem a Commissão, nem o Bispo 
diocesano, nem o Episcopado Brasilei· 
ro, nem Episc•.' pado algum do n;unda 
catholico podia decidir o extraordinc.· 
rio facto da visibilidade da trans·~Ub " 
stanciação ; porque este facto não era 
o primeiro desta ordem e a Egreja 
nunca o definiu. 

Pois bem, snr. Nkodemos 1 · o que 
o Episcopado Brasileiro, nem qual·· 
quer outro Episcopado do mundo ca· 
tholico podia definir, o que a mesma 
Egreja nunca definiu-definiu S. E'x:l~ ~ 
e definiu pelo passado, · pelo presente 
e pelo futuro, e definiu contra a pro· 
pria espectativa do catbecismosinho 
das escolas primarias que ensina a 
crer que na hostia consagrada está 
corpo, sangue, alma e divindade de 
N. S . J. Christo. 

• 
• • • Assim pois se representou ao Tri-

bunal Superior que si por fatalidade 
não fo~>se approvado o acontecimento 
eucharistico do Joaseiro,-se salvasse 
a doutrina da' Egreja neste ~c n tido 1 

instruindc!.se o bispo e o povo sobre 
identicos milagres já àpprovados pela 
E'greja, como se lê no opusculo LI 
Méravigtie det SS. Sacramento, dal pa· 
dre Pietro Lattrenti. 

Então S. Exc~ que tinha !ilubido até 
as alturas inaccessiveis do Vaticano, 
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sentiu faltar ·lhe terra debaixo doa 
pés : contrariado, magoado, escreveu 
(em 4 de Ootuhrc de 1892) pergun· 
tando ao l~7d, Dr. Antero !.e errou, 
c enaínandv que o sangue apparecido 
c nas sagradas Partículas recebidas 
c por Maria d' Araujo não erõ., nem po· 
<X di2 ser de N. S. Jes•1s Christo. • 

Repare be:n, snr , Nicodemos, que 
S. Exc~ não invoca mais os ensina~ 
mentos da theologia cat.bo1 ica, nem 
sua doutrina: d:!sceu das alturas, bai· 
xou o rumo, et per aliam viam con· 
verteu immediatamente a sua questão 
thcologica em questãoàe f::lcto. 

Comprehendcu, pois, que não devia 
ficar em má posi~ão, . e, si a sua de· 
cisão geral e dogmatica era insusten· 
t a v e l ; podia. como autoridade, agei· 
tu a stla-questão de facto-de modo 

. a provar que não errou « ensinando 
« que o sangue apparecido nas sagra· 
c daa Partículas recebidas por Mari;~ 
c d' Araujo não era, nem podia s ~ 
c de N. S. Je'3us Christo. " 

* * • 
O que é que não póde . fazer quem 

quer e quem póde ? 
Ora , S. Exc• nunca tinha dado á 

S. Sé conhecimento algnm do acon· 
tecimento eucharistico-e até o mes· 
mo processo que o tinha examinado e 
verificado ; terminado e encerrado 
pela Commissâo Episcopal em 12 de 
Outubro de 1891-para que seguisse , 
seu destino, foi necessario que uma 
ordem superior o exi~isse em 17 de 
J ulbo de 1892. 

Em 4 de Outubro do mesmo anno 
S. Exc~ comprometteu sua palavra de 
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honra e sua fé official escrevendo de 
seu proprio punho :-" O processo 
" seguirá em breve para Roma, irá in
" te~ro, sem accrescimo ou diminui
" ç:i.o ; conforme,.prometti aü emt:rito 
" cardeal Moní'co. " 

E si S. S~ não se esqueceu ainda 
do compromisso official de S. Exc~
tome nota, snr. Nicodemos, quP. 22 
mezes depois, quando todos já esta
vam esquecidr.s ; S. Exc~ mesmo des
cobdu em sua pastoral de 28 de Julho 
de 1894 (pag. 6 , linhas 12, etc.) que 
em Maio de 1893 tinha remettido AC· 

CRit~CENTADO DE DOCUMENTOS O mes
missimo processo que se comprome
ttera faz t r seg-uir '' integro , sem a c-. 
" crescimo ou diminuição. " 

Que conceito, snr. Nicodemcs, faz 
do homem que compromdte EUa pa
lavra, affirma e garante solemnPmen
te uma cousa , para depois achar-se 
outra ? 

Qualquer que seja o conceito,-o 
accrescimo dos documentos que Ee pe
diram tm segredo , garantindo-se que 
ninguem saberia, foi tal-que nos 
mesmos factos que tinham sido ouvi
dos com gosto e interesse e admitti
dos como possíveis e verdadeiros, -o 
Tribunal Superior só viu então uma 
irreverencia. gravíssima, um abuso im
pio e sacrílego da SS. Eucbaristia. 

Que documento~ I Tiveram até a 
petulancia de qualificar de embustes 
os factos que S. Exc~ allegando terem 
sido attestados por dois medicos , um 
pharmaceutico, dois sacerdotes e mais 
pessoas qualificadas,-tat.Obem quali
ficou de extraordinarios. 
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Que documento!\ I.. • S6 se proce· 
dendo contra esses profanos que obri
garam S. Exc~ a dar o dito por não 
dito e a converter sua decisão dogma
fica em questão de facto. 

Já sabe pois, snr. Nicorlemos que 
foi o accrescimo de documentos quem 
fez pretensos-os milagres do Joa
seiro. 

• · * * Mas, snr. Nicodemos, quando o go· 
verno erra, é o povo quem paga os 
erros, e S. Exc~ governo que era e 
que é, não quiz ficar em má posição. 

Tinha subido. até as alturas inacces
siveis do Vaticano, dando uma deci· 
são que bispo nenhum, -que episcopa
do nenhum do mundo catholico podia 
dar, e que a propria Egreja nunca 
dera ; S. Exc~ não podia pois deixar 
de descer na me!: ma propor~ão do vôo 
que tomara. 

E assim ciesceu cnm o accrescimo 
de taea documento <> , que não errou 
ensinando que o ' ' $angue apparecido 
'' nas sagradas P artículas recebidas 
" por Maria à' Araujo não era, nem 
" podia ser de N. S. Jesus Ch risto. " 

* * * Fosse ou não fosse-é qu; stão que 
S. Exc. não podia. e nem pode deci
dir; mas a divin a m;; nifeslação de 
N. S. Je!:'us Christo oa f<.::ucharistia 
tinha, entretanto, sua rasão de ser 
nas circumstancias do tempo. Veja. 

Em Berlim havia..se fundado e cir
cumvallado de adhe 1: õcs maçonicas 
uma sociedade com c fim especial de 
ultrajar N. S. Jesus Christo na Eu
charistia. 
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Ex~eodera-se a outras cidades im
portan tes d ' Allemanha e dera sua pa· 
lavra de ordem, quE" começou logo a 
Sf'f executada, em toda a parte. 

Na Fr2nç•, c c mo registraram L' U
niters Le Matin, f..a Croix e outros 
jornae:; , a m ~_sma, seita le.vava para 
seu« ; r.tro :> ua •J FO 23 hostt:~s consa · 
grades q 'Ãe r cuba v a dos Sacra rios~ 
como tambem as que mulheres infa· 
mes re cebiam em co mmunbão e ven · 
diam para serem offetccidas em bolo· 
Cousto a Lucifer. 

E ste holocausto, onde se apunha
lavam e se esfaqueavam as hostias 
consagradas, ainda tem o nome de 
missa fttg .. a, mtssa d" diabo, e a sua 
celebração é acompanhada das maio·· 
re:; indecencias.' 

A s mulheres assistem á missa d'l 
diabo completa mente nuas, e, no mo
mento d.a profanação das hostias cott· 
sagradai!, parecem cadellas em cio. 

Sem iallar em outros logares, so
men te no bJ.irro de S. Sulpicio lla 
v!nte e dois altares cvnsagrados ao 
demonio. 

Ncl Italia, La Civittà CMtolica de 
Roma , o Co1·riere Nazio1zale de Tu
rim e outros jornaei fallaram dos 
mesmos assaltos aos Sacrarios, do 
roubo sacrílego das partículas sagra· 
das, da sua profanação e da sua immo
lação a Lucifer. 

Por toda parte·-uma verdadeira 
conspiração do ódio infernal contra. 
N, S. Je'lus Christo na Eucharistia. 
N~s Estados Unidos a Ordem Sa· 

tanica dos Otd Felhws tem milhares 
de adeptos que commettem o apu· 
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nhalamcnto ou e!lfaqueam ento das 
hostias segundo o rito negro de seu 
culto infernal, de sua adoração ao 
diabo . 

Na il!la Mauricio nove egrejas fo
ram arrombadas na noi.te de 5~ feira 
santa, OR Sacrarios roubados, as par· 
ticulas consagrados atiradas pelo chão 
e outras conduzidas para legares não 
conh ecid os. 

E m uma egreja de Port Louis tira• 
ram as partículas sagradas do Ciborio 
e encheram-no de sangne de gato • 

No nosso Brasil, snr. N icodemosç 
a mesma palavra de ordem, e S. S~ 
sab~ que em S. Paulo arrombaram o 
Sacrario da Cathedral na 4• feira san
ta, a tirara tt' as sagradas fórmas á 
r1.1a e ao chão do templo , e subtra• 
hiram outras, entre as quaes duas de 
maior forma to destinadas á Exposi· 
ção n<.~. 5~ feira maior c a~sim profa· 
naram sacrilegamente a Santa Eucha· 
ris ti a . 

No C<:ará, disse o Norte, t:? 389~ 
não quizeram deix ar de proceder do 
mesmo n.odo. 

A propria Verdade, não obstar..te a 
morda ça do!i aus ;- icios , tambem se 
queixou de sacrilegios na Sé. 

No Recife, em poucos dia '>, foraltl· 
assaltadas as tgrejas da Piedade. 
Boa Viagem, A.ffi.ictos e Varz ~a, e o 
mesmo espírito que lhes dirigiu o in
ferna l ataque, não poupou sru:. ultra
jes a N. S. Jesus Christo em todas 
as egrejas do Brasil e de to:.1as as 
partes, em que poude penetrar. 

Assim, pois, snr. Nicodewos, a 
manifest;. ção eucharistica, que se deu 
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noJoaseiro,parece-me que teve suara
são de ser nas circumstancias do tem
po, como outr'ora nas circumstancias 
do tempo hmbew teve sua ra~ão de 
ser a primeira manifest<J ção eucha· 
ristica que se deu em Fer ra ra, quan. 
dll a heresia de Bereogario reprodu
zida pelos Albigenses , Cataros, Pa. 
tarinos & Comp~ ult raj ava com suas 
infernal idades a N. S . Jesus Christo 
na Eucharistia. 

I sto mesmo, diz o sa bio e vir tuoso 
pari re Laurenti, "isto me<>mo faz ver 
" claramente os desígnios da Provi
" d.encia Divina, que nunca deixa de 
11 socccrrer a sua Egrej a co m auxili-
11 lios extraordi na rios e 'xccpcioaaes 
" todas as vezes, que necessidades 
" ta mbem t- xlraordinarias e f xcepcio-
11 naes assim o exigem '' . 

* * ~ 
E ntre tanto f oi no meio dos maiores 

ultrajes a N. S. Jesus Christo, que 
S. Exc . baixou todo o ge uero de pe
n as e de censu ras sobr e o sacerdote 
e o po vo que pedia ao seu bispo um 
meio conveniente de encaminhar a 
causa do Sangue · Eucharistico para 
h onra e gloria de Deus e de sua 
Eguja. 

E as pends de S. Exc . , como si vi
zassem um fim, ou fi zessem uma ex· 
periencia-era m i mpostas nma após 
out ra , successivamente , em escala 
sempre ascendente. 

A Ifrincipio prohibiu-se confessar 
mulheres no Joaseiro, depoi iil homens, 
e quando uns e outros para não per
derem o habito da confissão e da com
munhão frequente-iam todos os me-
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zes e nas festividades mais importan· 
tes procurar os sacramentos na dis
tancia de 3 a 12 legnas, em uma terra 
sem estradas de ferro, sem linhas de 
bond, sem boteis, dando incommodo 
de hospedagelll em toda a parte-lá 
veiu e lá cahiu sobre todos a incrível 
pena de não celebrar-se mai:> acto 
nenhum de religião e de piedade em 
terras do Jvaseiro com assistencia do 
ministerio sacerdotal. 

Tão imperiosa e comminatoria a 
impc-sição que se engeitava 300$000, 
por uma missa de Natal á vonta
de do celebrante. 

A lém disso , j ~ se tinha prohibido 
a Lapinha na egnja, e e:xtincto o Sa
crar~o no meio d'uma população, en
tão, ·superior a 12 mil almas. 

Os innocentes worriam sem a un
cção baptismal , e os peccadores sem 
os sacra m~ntos d:1 hora extrema eram 
atirad cs ;; o desespero da impenitencia 
final e da condemtaação eterna. 

O confessionario converteu-se em 
leito de P rocusto : mesmo bz articulo 
,r.ottis só po deria receber absolvição . 
quem reneg-asse o acon tecimento eu . 
charistico do Joaseiro. 

Assim se obrigava o povo a ver que 
na religião cat holir:a nada era de N, 
S. J .:s us Ch ris to, nem o sacerdocio, 
nem 0 8 sacramentos, nem o proprio 
Sangue de seu corpo eucharistico ; 
mas que tudo era e tudo depen dia do 
superior diocesano ou de quem elle 
quizesse. 

• • • P erseguido, pois, até o extremo de 
abandonar a Egreja e de pe~der a fé 
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-este pob!'e poYo--entretanto não 
ab'l.,donou a Egreja, nem perae ua fé. 

Cahiu de joelhos aos pés do Nun
cio Apostolico do Brasil, pedmdo-lhe 
pelo amor de N. S. das Dores que o 
valesse em tamanha desolação. 

Quat~o vezes mandou a Roma su
pplicar ao Pae commum de todos os 
:fieis que não deixas!le deschristiani· 
~al-o, tltm arrancal-o fóra da fé e da 
Egreja Catholica. 

Então, /fJSI l11ntos lantostJU8 laborts, 
o mesmo iacerdote que engeitava 
300$000 pela celebração d'uma missa 
de Na.tc.l ' sua Yontade,···lornou-se 
ás boas ; continuou e permittiu que 
se exercesse o ministerio Síl cerdotal 
ua egreja do Joaseiro. 

Tambem se retirou do conft:ssiona
rio a to1tura de negar-se a verdade 
reconhecida por tal para pod~ r-se re.· 
ceber a allsolvição I 

Venceu a fé em Jesus Christo I 
Outro povo que não a tivesse tão fir· 

me e tão arraigada no coração e n ' al
ma,e se visse como o do Jv.:seiro per
segl1ido pelos proprios miobtros de 
sua rf:ligião, tel-a-ia abondonadc; nun
ca mais concorreria para à sua susten· 
tação ; nem daria seu dinheiro por ba· 
ptisados, casamentos e outr;os tasas da 
tabella episcopal. 

E o confe t:.s ion ario seria um defun
cto Dominus vobiscum sew responso 
de Spir11u tuo. 

OutiQ povo tambem recusaria os 
aeniços retnbutdos de qu<1lque.r sa
cerdote, quando podia tel-os gratuitos 
4e seu Capellão que, ha mais de 30 
aaaos, o dirire para Deus. 
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