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As duas faces de Satanás

PLINIO SALGADO

ouvir-se o burguês dizer: «Qual vaiaria e bastonadas!»
*
*
*
nada! O que o Governo devia
não se
o
comunismo
Não:
fazer era acabar a ferro e fogo
combate assim; o burguês está
esses comunistas!
é apeOlha se para o burguês. Está enganado. O comunismo
das consequênbem vestido, com o charuto na nas um sintoma
mfiterialismo
boca. Acaba de sair do Clube cias desse o burguês é grosseia fonte
onde levou duas horas a almo- ro de que
çar numa roda elegante. Daqui principal.
O operário não quer mais
a pouco, vai ter um encontro
em Deus? Mas quem
com uma mulher que não é a acreditar ensinou o operário a
sua. Esta manhã esteve na praia, foi que
Foi o burguês,
semi-nú. dando pasto aos olhos negar a aDfus?
muito boa
relgião
nas arredondadas formas dps que acha
os velhos, os profrinéas familiares que, por sua apenas para
mulheres e as crianvez, nSo perdem a missa mas letários, as
e.7
acham natural o nudismo. O bur- ças
da ordem
usufrúário
nédio
O
Vive
farta.
guês tem uma renda
é ateu. não respeita a sacralidaa tripa-forra. Sabe casos de adul
família nem liga importântérios e distrai se também no de da idéia
da Pátria. Leva uma
esporte dos galanteies reles. E cia á de macaco, sò pensando
tem muita raiva aos comunistas vida
suas
«Ohl» — exclama horrorizado—«o em prazeres. As são opreocupaalfaiate,
essacater- ções dominantes
governo devia fuzilar
o
pano
a garçoniére, o clube,
va!»
negócios,
nos
esperteza
a
O nosso homem vota profun- verde,
paixões criminosas.
do desprezo pelos humildes. as Convém,
para ele, que o opeEssa gente, para ele. não passa
seja religioso, porque asde animais que cheiram a cebo- rário não o incomoda com rebesim
e,a suor. Grita com os inte
rla
codo
fontes*
as
e desesperos Convém que
estão
Onde
riores, maltrata os que estão liões
munismo?
imensa categc- a esposa também o seja.comporque
sua
da
baixo
suas
por
No materialismo burguês.
dos ho- assim se conforma
convívio
o
ria
Detesta
atitudes de galo velho ou leão
Corri que autoridade moral menzínhos, da gentinha, dos es
um materialista pode declarar-se tudantçs pobres, dos caixeiros, da Avenida Convém que as criancas também o sf jam, para
inimigo do i comunismo? A sua dos sua dos operários e campone
atitude reacionária só consegue ses, do soldado que. afinal, não darem trabalho com desrirritar os humildes os pobres, O mantém a ordem em que o bur bed'ências.
É assim o burguês Para ele,
seu ódio anima o ódio dos condiz
alguem
se
E
floresce.
f a Pátria nãò são os milhões de
taminados do bolchevismo. Os guês
que
adiposa
personalidade
á sua
seus impulsos violentos não ta- há rumores de descontentamen- compatriotas solidários na comu
zem mais do-que acender as co- to na massa, retruca logo ow. nidade das tradições é aspiraContinua na pág 8
«E meter caleras da multidão.
gozador:.
É-muito-comum hoje em dia plêndido

O r.cmunismo não
é uma causa: é um
BBr d£g§j e." 1 sintf ma O mal não
é o comunismo em
si, porém as causas
que geram o comunismo. O comunismo. por conseguiu
te, não se esmaga
com violências, com opressões,
com fuzilamentos; acaba se com
a extinção das fontes de onde
provém.
É preciso encararmos o comunismo sob os dois aspectos pelos quais êle se apresenta: p
intelectual e o moral.
Sob o aspecto intelectual, só
pode ser combatido eficientemente pela crítica, pelas idéias,
no livro, na tribuna, na imprènsa. Sob o aspecto moral, só pode ser combatido pelas medidas
de
que melhorem as condições
existência do povo e pelos
exemplos de virtude dos dirigentes da sociedade.
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A vocação de um urso
Êle sabe que a sua função precipua é
devorar. E devora S be que sua fortes presas
foram feitas para dilacerar E dilacera Sabe que
seus braços hercúleos são para estrangular E
estrangula Sabe que seu corpanzil hediondo
vive de assassinar. B assassin a..... Calça
lã e ama o silêncio Ê para assaltar. Contorna as distâncias e acomoda se na indiferença.
É para enganar. Finge não ser e aparenta o
que não é. É para despistar. Afirma o que neconfundir Banga e nega o que afirma. É para
«glus»
e come cardoleiro dos pólos fareja os
com o
transige
nica de foca Foje do homem,
lobo e esgana raposas Herói de fancaria sua
tática é retirar. Afucinha a neve e se encrva
para o que der e para o que vier, mas quási
sempre para dormir. Para êle trabalha a ronda
sinistra da alcatéia e nunca lhe faltará re pasto
apodrecido nos cadáveres dos alces Seu ambiente é o da região das noites eternas Espreita
a fauna descuidada e aguarda a passagem do
mais fraco. Senão, segue, cauteloso, manco sutil, covarde e desvirilizado a trilha dos raírdros..».
que lhe deixam algum naco desprezível de um
pobre esquilo dilacerado À semelhança desse
bichão simbólico da poltronaria há muito homem dentro da nossa civilização de fingimento.
Manes de LAFONTAINEL. Quanto homem bcho,
grande ESOPO, não encontrarias tu na mascarada desse snobismo cultural dos brasdeiros?
Os ursos, velho mestre do passado, deixaram
os pólos e estão aqui. Lscionam manhas, a que
chamam de prudência Eisinam passes, a que
chamam confiança Ensaiam danças a que chamam civilidade. Comem o seu e o alheio pr?to,
a que chamam temperança Aconselham o roubo,
a que chamam tolerância. E se apresentam ao
público com a maquilagem atípica da honestidade. os ursos infames da corrução Sem Deus
no coração se extrovertam em confissões alardeantes de cristãos, católicos, apostólicos e romanos. É ursada! . Sem espírito de caridade
dizem-se amigos do pobre e por êle se sacrificam. É ursada!.. Sem o menor interesse pelo
povo afirmam-sejdemoeratas É ursada! . Esta é a
escola onde se prega a doutrina do rei dos pólos
Os aflitos pela cornucópia da fortuna já a têm
em si e até no lar pela vocação e p*lo ensino
dos filósofos da hipocrisia. Deixem Deus, que

aaoel Símios Loiro & Seb^inho
INDUSTRIAIS
IMPORTADORES E EXPORTADORES
Fabricam uma infinidade de prrdutos de parlaria, o
Macarrão SIMÕES, Café CRUZEIRO e COLORAI!.
MATRIZ em Crato: Rua Senador Pompcu 59J69
FILIAL em Fortaleza: Rua Senador Alencart 92$
Telegrama — «AGUEDA»

28^-5-50

Êle sabe ler no íntimo d'alma dos fariseus do
templo Unadas bó pegam ingênuos e nunca os
que vivem da razão, da íé e da verdade. A
vocação dos tarsos portanto é impingir mansidão,
respeito e obediência Mas uma vez no círculo
polar das subs negras aspirações, a sua doutrina é para os outros: devora esquarteja e assassina. Eis a vocação do urso.
JÉSER
DR-

Estarão presentes
Para sentir a utilidade do Recenceamento Geral do Brasil, a realizar-se em Io
de julho de 1950, basta olhar, nas indicações
trazidas, os benefícios prestados ao pafi
pela operação oensitária de 1940 As avariguações feitsD há des anos serviram ao Govôrno para traçar novos roteiros na solução
de inúmeros dos nossos problemas. Sem
aqueles dados esclarecedores, muitos fenômenos de várias ordens teriam continuado
desconhecidos por inteiro ou em partes, podendo agravar-se no correr dos tempos,
conJ grave8 prejuízos à vida do país E nfio
só aos governantes prestaram alto serviço ae
pesquisas realizadas através dos Censos de
1940 Dalas, quantas companhias e empresas
não se valeram para maior eficiência de suas
atividades, contribuindo, assim, para o progresso do Brasil? Infelizmente, aiada uão
está generalizado, em nosso país, o uso das
estatísticas, havendo muita gente que. a coneultá las para agir oom segurança, preferes
prática perigosa de caminhar às escuras
Faz-se necessária, por isso, uma pregação
constante no sentido de que compreendam
todos o alto valor das estatísticas No dia
em que essa compreensão houver descido a
todos os espíritos, não mais será necessária
a propaganda doa Reoenseamestos. O próprio povo é que os exigirá ros Governos.
Mas, enquanto não atingirem esse ideal todos
os brasileiros cultos e esclarecidos têm um
dever: mostrar aos mal informados e aos
mal preparados o que vai reoresentar para
o país o VI Recenseamento G^ral, a realizarse em Io de julho de 1950 Nêseo trabalho,
a maior parte há de caber aos jornalistas e
radialistas de todo o Brasil E eles que nun
ca faltaram com seu eutusiasmo e seu civismo, à luta das grandes campanhas, osrtamente, estarão presentes, mais uma vez,
prestando inestimável serviço ao paio,

SAPATAR1A pires
de-ANTÔNIO PIRES SOBRINHO
Fabrica os melhores calçados do Crato
RUA SANTOS DUMONT, 45—CRATO
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F. Esmeraldo de Melo
de MUNKSIPIO » circula em
venalização
torpe
a
ximo,
obstáeu
Com inenarráveis
o sensaciona- todos os Estados do Nofios. tropeç «9 e dificuldades nosso critério,
a misti deste e em boa parte do»
mercantilista,
lismo
dos
quais
ordem,
toda
de
e até no recuado
bem podem ficação hedionda da bôa fé sulinos
aquilatar a- dos nossos leitores, a baju Oeste brasileiro. ao cabe
Não podemoi,
e interesseira
queles que lação cavilosa Não sabemos desta suseinta nota, deixar
mi lit am no dos poderosos.
penhorades,
campo r^re- dobrar a espinha em baixas de agradecer,
distintêm
nos
feito da boa mesuras de hipocrisia, do a quantos
sua preferência,
imprensa, mesmo modo como não nos guido com
de arrostar a já por meio de assinaturas,
mormente arreceiamos
com
crítica insatisfeita dos que já através de anúncios
nas cidades se molestam com a verbera- que a Providência, na sua
houve
do interior onde, & par das ção de erros incidentes na bondade inefável,
êspor bem possibilitar-nos
conhecidas deficiências ma- justa censura pública.
Adotamos, sem rebuços, te primeiro ano de fecundas
teriais, não são menos ponderáveis as onipresentes e o sadio Código de Ética Jor- atividades jornalísticas.
Com a mesma fé em Deus
multiformes forças de resis nalístioa consagrado pelo Inna Virgem
tencia, derrotismo e desbra- tegralismo, o mais sólido e e confiança
de soer- Maria, sob cujos auspícios
eis-nos,
movimento
robusto
sabotagem,
gada
a pre- guimento nacional de que colocamos este mensário nacom
Deus,
a
graças
haveresente edição, dobrando a nos dá conta a história brasi cionalista e cristão,dif undinmo- leira. Não tememos paten raos de prosseguir
primeira curva de nossa
do bem, da
desta trajectória. Um ano tear aos nossos leitores os do a semente
uniãa das enerde existência fecunda acaba fins por nós colimados, di- verdane, da
da nacionadade,
de completar «O MUNI zendo claramente os rumos gias sadias
e da mais roCIPIO»,êste humilde men- que nos traçamos. Não cos- da paz cristã
fé
tumamos, como certa im- busta e inquebrantável de
sário.
destinos
Recordando os alevanta- prensa descaraterizada, mu nos superiores
livre, forte e sodos propósitos que formula- dar de orientação ao sabor um Brasil
há de vencer
mos na primeira edição de das conveniências transito- berano, que
ameaçadoou mediante
aH uu
^JV„.„rrr subordi incólume a onda comunista.
maio do ano p. findo, temos rias
o grato prazer de constatar -nação a interesses pecumá- ra da barbaria
as ressonâncias de nosso rj08>
nos fala- Hoje, transcorrido um ano
próprio interior a
Mercearia BEIJA-FLOR
rem, de maneira inequívoca, p0rfiado de lutas e cancei-DEde
da sustentação inflexivel da- ra9> não nos arreceiamos
Rozendo
Moura
Cícero
olhar ao passado
o
difícil
que
volver
itinerário
quele
rOME : 21-69
de
crítico
senso
o
impuzenos
arrostar
e
meemos
a nós
Rua Bárbara de Alencar. 200
a
mos, itinerário de sizudês, nossos leitores. Temos
austera dignidade e absolu- mais firme certeza de que
soubemos honrar os nossos Tom© CAFÉ JACIRA
ta fidelidade à verdade.
com os
para
compromissos
os
com
postu
Coerentes
leitores e assinantes, O único moido à vista do freguês
nossos
mística
da
populista,
lados
Mercearia HONOR
nes- que aumentam dia a dia,
tiveram
guarida,
jamais
raro nos procurando esde JOSÉ' HONOR DE BRITO
tas páginas, a calúnia avil- não
e
««""-J!
pontânea mente, dentro í,
si- Fone 21-«3
Bua SullteDumo„t:
tante, o ataque pessoal, o pontaneame.™,
_
do
ra*
ronte
das^f
intangi fora
da ,„«...•,.¦
btassalhamento aa
«UBSBlhameoto
ja u,Lato
a esta altura, Çea
vel dignidade de nosso pró- pois
. .Z-*«t»'

"' í.-.oíasí'—*

¦

' -

.<¦*!

CRUZEIRO
I IMPORTADORA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
Rua Barão do Rio Branco, 1030
FONES: — 27-63 e 14-43.
Tel. CRUZEIRO
Fábrica de Camisas, Slacks, Pija'
mas e Cuecas Dakra
MODAS PARA SENHORAS. VES
TIDOS EFECÊ
Linhos Nacionais e Estrangeiros
—Importação Direta
Chapéus Desde os Afamados Cury e
Ramenzoni ate os Tipos mais
Populares
RUBENS LIMA BARROS
& CIA. LTDA.
CEARA'
FORTALEZA
Trabalhos gráficos?
Pelos menores preços só na
Tipografia de « A AÇÃO »
Rua José Carvalho. 148—Crato.

Profissão de Fé
Ao Pe. Marian© de Souza Neto
Eu quero que o hodiondo mal de Koque,
Algoz sedento de ferocidade,
Destrua esta carcassa e me sufoque
Com todo seu furor de crueldade.
Que
Sem
E no
Para

28—5—50
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o destino me arraste de reboque,
demonstrar a mínima piedade,
canto onde acaso se coloque,
mim ninguém tenha caridade.

Que tudo que fôr mal em mim recaia;
Que meu corpo se inunde todo em púz,
E, em lugar de conforto, me dêem vaia.
Percam de vez meus olhos toda luz;
Que a língua não mais fale e se contraia,
—Só não quero è descrer de Vós, Jesus!

Otacilio P. Carvalho

ano. louvor ci<e
Adelmar...
Continuação da pâg. 5
como nos poemas «Aa barcaçia». «Na ler*, d**,
tarda que morria», «Dia lindo da Terezópolis», «As velhas casas * e « A ciranda »; é o
poeta do coração ungido de amor filial, como
noa sonetos <&feu pai* e «A minha mãe», ê
o poeta lírico e leve, camo em « No tumulto
da grande cidade» e « Para o meu perdão »,
que é um dos melhores sonetos da língua
portuguesa
Tcovador exímio como quem mais o for.
«scroveu o que de melhor se há produzido no
gênero, possuindo as suas trovas a maciez
do veludo, a candura dos armiuhos, a ternura dos violinos que choram em surdina e
a baleza das rosas que se abrem naa-risonhas rnanhãâ de maio
Saus livros representam sempre para
Quem os lê instantes da prazer espiritual,
não se distinguindo onds a sua sansibilidade é mais requintada:— ee quando lavora o
oiro fino da prosa castiça e elegante, se
quando entretece oe fios de seda do verso
cadenciado e sonoro,
A poesia da Adeiiuar Tavares, onde há
ressonâncias de cristais e lampejos de pedras
preciosas, será sempre uma oferenda de elevada espiritualidade para as almas sutis e
oarieiosas, que gostam dos ambientes süglv
ciosos, das paisagens tranqüilas, dos céus acetinados doe crepúsculos romànticose desejam
que a vida daeliaa como um sonho bom, sem
as amarguras do mal <s as ciladas do destino.
Ao Mestre querido, aa homenagens einoeraa do meu louvor.
¦wii um mu ¦¦mmiiii—i
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NO INVERNO Od NO VERÃO, OS TECÍDOS MARCA OLHO CAUSAM
SEMPRE SENSAÇÃO

"A PERNAMBUCANA"
Rua Dr. João Pessoa n. 73

CRATO

Fone 21-54

—

CEARA'

Casa dos Couros
n.^-mmwmwmm—--—màiMmm—m-----mmmmm—-mwmmamm-mmm

Couros e material em geral
Cardoso S Teodoro Leda.
Inscrição N.o 120-Rua São Pedro, 378

Juazeiro

Ceará
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(nas 8 lei
Caro Amigo José Denizard
Boameu poder, a atenciosa carta
que sua bondade me enviou era torno
des irmãos do dr. Leandro Ratisbona.
De fato, o dr. Leandro Ratisbona
áBSg&íàifciS- •:•:¦¦•: ¦:<¦:¦
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Em Louvor ie §g| Tavares
CARLYLE MARTINS
Ne minha iniciação literária, em tempos
que bem longa vão, um dos poetas que li
oontinuamente, quis mais do que aos outroe
e estimei deveras, foi, sem dúvida, Adelmar
Tavares, mal sabendo que, muitos anos depois, viria a ser seu amigo.
Na minha opinião, ô êle uma das mais
altas e fúlgidas colinas da poesia brasileira,
pela música dos seus versos, pela harmonia
de sua lira, pela espontaneidada de suas rimas e, acima de tudo. pela pureza de sua
arte, que é delicada e de rara fidalguia.
A poesia de Adelmar Tavares tem a
doçura de um favo de mel, o encante do
luar prateando águas tranqüilas, a ternura
de uma canção entoada por uma criança, a
suavidade de um raio de sol insinuando-se
entre aa árvo'ei a poaio arabssoos pelo
chão
Adelmar Tavares é um homem sem esperezas e arrebatamentos. para quem a vida
deoorre mansamente, entre cânticos e porfumes, entre colsridos e gorpios, numa festa perene, propícia aos iluminados e bos
eleitos.
Não quero, no momento, me referir ao
magistrado, que é íntegro e correto, magnífico e impoluto, para exaltar apenas o poeta
e a sonoridade de sua poesia cristalina, que
possui a vibração dos sinos cantantes e açordes de harpas tangidas por mãos invisíveis.
E' o poeta dos simples e dos humildes,
revelando enternecimento pelos ambientes
pobres e pelas almas desafortunadas, como
nos poemas « Os meninos dos morros », «A
canção do Serra ior », € A candeia de João
Banzo*, * Mnmoelinha'», « A canção de uma
praieira» e «O lavrador raoribundo>; é o poeta
amoroso de sua terra, cuja visão sorridente
e meiga não lha sái da retina, como nos
poemas «A oidade de Rscife» e c Chegando
a Recife» ; é o poeta lírico e sentimental,
Continua na pág, 4

llfe faleceu mesmo em Paraíba
fjjldoSul, e9tado do Rio, e
não neste município, como,
por equívoco escrevi, repa| ro que lhe agradeço sinceramente.
Eu não ignorava que
esse cratense ilustre tivera
os seguintes irmãos, além
y dos que referi em meu trabalho: Tomás José, Leandro Bezerra,
Luís de Chaves e Melo e Idalina de
Chaves e Melo, tendo, os dois últimos,
falecidos solteiros.
Não os enumerei, a todos, porque
não vinham ao propósito qu« eu tinha
em mente.
As informações que "um Alencar de
Jardim" lhe preatou sobre a paternidade
do Bel. José Aires e do Capitão Ariatides Newton e o fim trágico da mãe de
ambos, são verdadeiras.
Pai adotivo daquele Aristides, o Capitão Manuel Carlos da Silva Saldanha
de Alencar era filho do Capitão Manuel
Carlos da Silva Saldanha e de sua legitima esposa da. Antonia Pereira de Alen
car, irmã da heroina Barbara de Alen
car. Manuel Carlos, pai, foi irmão do
pe. Miguel Carlos da Silva Saldanha, exVigário eolado desta freguesia, ambos do
se conelui que a administração paroquiRiacho do Sangue.
O pe. Manuel Joaquim Aires do ai começou em 1800, a de Miguel Car
Nascimento, tronco dos Aires de Alencar los. Não existem documentos revelados
cearenses e pernambucanos, foi Vigário até o momento qne afirmem ou neguem
colado desta paróquia, não havendo eer- a colação daqueles três Antôoios nesta
teza liquida se foi o terceiro, pois, entre paróquia, de cujas elmfis foram curas,
Miguel Carlos e Teixeira de Morais, a sucessivamente após a morte do primeiro
freguesia possuiu outros párocos: Antô- colado—Mel. Teixeira de Morais.
Seu ex corde
nio Lopes de Macedo Júnior, Antônio
Pe. Gomes
Teixeira de Araújo e Antônio Leite RiCrato, 22-5—50.
beiro, este até dezembro de 1799, donde
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Dr. Raimundo de Oliveira
Borges

Dr. Gregório Callou de
Sá Barreto

Res: Rua da Conceição, 387
Escrit: Praça Pe Cícero, 17
Caixa Postal 28
Residência: — Rua D. Quintinu, 25
Ceará
Escritório—Praça Siqueira Campos, 6 Juazeiro do Norte
Crato
Ceará

Dr.

Aluisio

Cavalcante

Dr. Lauro Chaves
Psiquiatria e clínica geral
Con6. Edifício Antônio Diogo, Sala 42
Fortaleza
Ceará

Dr. Jósio de Alencar
Araripe

Dr. Jéser de Oliveira

Dr. R. Aristides Ribeiro
Rua Major Facundo, 650
FORTALEZA
CEARÁ

F. A. de Arruda
Furtado

Coelho

de |

Negreiros
Rua Solon Pinheiro, 1880
Fortaleza
Ceará

Dr. Francisco de Assis
Ferreira
Edifício Diogo, sala
Fortaleza

64, 6.o andar
Ceará

CLÍNICA GERAL
Rua Tristão Gonçalves, 85
Crato
Ceará

Dr. Abelardo Costa Lima

Dr. Antônio Carvalho
Sisnando de Lima
Clínica Geral
Santanópole
Ceará

1

Clínica-Cirurgia e Prótese

Campos Sales

—

Ceará

Dr. Paulo Duarte Sampaio

OARTÒKIOS

2o Tabelionato e
Registro de Imóveis
Escrivania do Civel e Crime
Praça Âlmte Alexandrino de Alencar, 226
Juazeiro do Norte
Ceará

Cartório Machado
lo. Tabelionato
Clínica geral
Escrivania do Cível e Crime
BARBALHA
CEARÁ
Rua Senador Pompeu, 100
Fone 22-07
Crato
Ceará
Dr. Sylvio Ideburque Leal
Dr. Pio Sampaio

Especialista em
Ouvidos, Nariz e Garganta

Glhos,

20

Cartório

—Edifício César C*ds,
Dr
lo andar sala 9
Fortaleza
Ceará

Ossian de Alencar Araripe
Registro de Imóveis
Escrivania do Cível e Crime
Rua Senador Pomneu,66
CRATO
CEARA

Ceará

Escritório : Duque de Caxias, 119
Res: Praça da Sc, n. 6
CRATO
CEARA

A_Vl_TIVCIOíS

CONTADORES!

POSTO DE AUTOMÓVEIS PROF JOSEDENiZARD MACEDO DE ALCÂNTARA
DE
Mário

Correta

de

Oliveira

lE^O-VJSs 22*00

>t

CIRURGIÃO DENTISTA
Clinica e Prótese em Geral
Horário: das 8 ás 11 e das 13 ás 17 hs.
Consultório e Residência :
Rua Dr. João Pessoa, 62
CRATO
CEARA

Fábio Esmeraldo
Clíoica Ger_J
Sales
Ceerá
Campos

Dr. F. Esmeraldo de Melo

m

Dr. Anibal Viana de
Figueiredo

Dr.

PEQUENOS

C. Leal Atende durante o dia e à noite
Crato
Ceará
Rua Dom Quintino, 38 — Crato
Hélio Ideburque

Cearei

Rua do Vidéo 180
BARBALHA
CEARA'

Cons :

Aracatí

Consultório e residência:
José Carvalho 86-Crato,

Cartório Machado

Rua Rodrigues Júnior, 954
FORTALEZA
CEARA'

Ubirajara

Clínica, Cirurgia e Prótese
De 8 ás 11 e das 13 ás 17
exceto aos sábados

Dr. Osvaldo Nunes

Causas eiveis e comerciais
Praça da Sé 88,—Crato

Dr.

Dr. Edício de F. Abati.

312
Ceará

JVIÉÍO-CO-S.

Dr. Edvard Ferrer
Praça São Vicente, n. 185
Juazeiro do Noite

13 B IVXiaST A W

Lauro Pereira de Matos

Rua São Francisco
Rua Nelson Alencar, 110
Juazeiro do Norte
Ceará
Crato

Dr.

28-5—50

Registrado no Ministério de Educaçào e Conselho Regional
de Contabilidade
Escritório: Rua d'Assunção, 117
Fortaleza
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/Metrópole /Alssãovelhense
O Fundador-/v\or da 1
GHÍISrDHlISrTHlS
MARIA SENHORINHA RATISBONA
Pe. G OMES
erceu sucessivamente a profissão em Paraiba do Sul e no Rio, onde suaeloquência forense e cultura jurídica expressas,
muitas vezes, através de opiniões e pareceres, impuseram respeito.
"Vulto de primeira grandeza^ao influxo somente da própria capacidade ,
temperamentalraente avesso ao sorriso
satânico de Mamon, portanto a rendosa
advocacia administrativa e ao advocacismo mercantilizado —não se acolchetou
ao poder nem fez fortuna,
Morreu como viveu: à sombra da
cruz, assistido pela irmã pobreza, iluminado pelo sol da honra e da dignidade,
envolto no manto incorruptível da hones
tidade pública e privada
Um grande cratense, esse parente
afim dos Arnauds í
Foram cunhados, entre outros, de
Maria Senhorinha Ratisbona, irmãos
de seu marido:
I—Joaquim Secundo Chaves, farmacêutico licenciado, cuja caridade estendeu se a toda a populoção cratense, ten* *
do a Cadeia, o Seminário e a Casa de
de
Aquela descendente dò Capitão João Caridade experimentado os benefícios
Corrêa Arnaud encontrou no dr. Leandro sua grande alma foicrista,
arrastado na cauda
de Chaves e Melo Ratisbona um compa- De boa fe
milagreira, médionheiro à altura de sua estirpe. Nascido burlesca da chantage e
pior executada
e falecido neste município, 1824-1900, cremente engendrada
Juazeiro do Norte, era torno duma
portador de belo caráter, tempera rija, no
formosa inteligência, fino espírito, pere- banalíssima hemo-sialorréia.
II-José Aires do Nascimento, bagrina sensibilidads, extremado zelo pro- charel e
jurisconsulto no Rio Grande do
fissional e despredimento franciscano,
Norte,-e já falecido.
eleito deputado
achou-se o dr. Leandro
_i_«.
In
«i.o*•_hqa
.. ¦
.
*-«¦ ¦
•
./_
Newton SalCapitão Aristides
III—
segundaainda
natal,
sua
província
por
tronco dos Aires de
nista da Academia de Direito de Per- danha de Alencar, lado
Alencar deste e do
pernambucano
nambuco.
nesta
Eleito, em seguida, duas vezes de- da serra do Araripe, tendo nascido
cidade, 22-8 1843, e se casado, 1862, com
deixou,
Nacional,
Parlamento
ao
putado
filha do Teb\, como o fizera na Assembléia provin- d. Ana Carlina de Alencar, de Alencar
Pereira
ciai; o traço profundo duma ind.ividuali- nente Coronel Luís e d. Joaquina Carlina
dade marcante: culto, eloqüente, vivaz, (ülho do homônimo)
de Alencar. (53).
realístico e comedido.
Crato, Abril de 1950.
Advogado—formou se em 1853—ex-

Filha, neta, bisneta, de José Pereira
Mascarenhas, José Pereira Mascarenhas
Júnior e Capitão João Conêa Arnaud, Ana
Mascarenhas casou-se com F.Gonçalves
Martins.filho do português Capitão Manuel
Gonçalves Martins, casado com Maria Ar
naud Martins, filha e neta respectivamente
do Coronel de Milícias Alexandre Corrêa
Arnaud e citado Capitão João Corrêa Arnaud (52.)
De Ana e F. Gonçalves nasceu o Capitão Alexandre Corrêa Arnaud Mascarenhas, casado com Senhorinha Bezerra
dè Mezezes, filha do primeiro matrirriô •
nio do Capitão mor Joaquim Antônio Bezerra dé Menezes com Angélica de Jesus
de Sá Barreto.
Filha de Alexandre e Maria Senhorinha, Maria Senhorinha Ratisbona convolou núpcias com seu primo dr. Leandro de Chaves e Melo Ratisbona, filho de
Tomás José Leite de Chaves e Melo, potiguar, e de sua esposa Antonia Joaquina de Sá Barreto, também nascida do primeiro matrimônio do citado Capitão-mór.

1

• j
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As duas faces de Satanás
Continuação da Ia página
insultos, erguei vosso pensações nacionais, porém os solda- pois de gozar a vida!»
A filha do operário, que se mento para Deus, porque estais
dos que lhe vigiam a casa, os
agentes de segurança e investi- prostitui levada no carro elegan- loucos!
*
seduzida
* •
foi
burguesote
te
do
o
sono
fazem
lhe
gadóres que
tranqüilo na doçura dos lençóis primeiro pelo luxo da burguê
Satanás efivela sempre duas
de cambraia Èle não serve ã sinha e pela opulência da burda dor e a
Pátria, é a Pátria quem o serve. guesona. Os homens brutais máscaras:doa máscara
prazer.
A Nação é um guarda noturno que premeditam o assalto ás máscara
lasci
saciar a sua
o homem sofre, Satãque lhe lambe as gorgetas pe- familias para
mais do que násQuando
fazem
não
Ga via dos impostos para as fes- via.
é a revolta, o desespero;
rico
o
violento
modo
de
imitar
e
hinos
tas embandeiradas com
quando o homem goza, Satanás
salvas de peça. Não a defende, homem que assaltou habilidosa- é a voiuptuosidade, a luxúria.
roubanpois, deixa essa incumbência ao mente a casa do pobrá
ou
desencamiSatanás veste os andrajos da
Exército, á Policia, ao Governo. do-lhe a mulher
da miséria para sacudir os pucPara isso pago os impostos.* nhando lhe a filha
na saudação boidiz: e não dá um passo.
é uma ntoos fechados
o
È
proletário
que
No intimo, o burguês materi- obra do burguês. O pobre faz che vista.
Porém Satanás veste seda e
alista está convencido de que o se á imagem e semelhança do
Governo e as Forças Armadas rico. Depois, a criatura revolta- enfeita se de jóias para sorrir com
existem para que êle, em plena se contra o seu próprio criador: indiferença e despiêzo sobre ©
segurança, possa conquistar e nada mais lógico, porque o bur- sofrimento dos humildes.
desonrar a filha do operário;
Satanás é o comunista que asguês também se revoltou contra
possa mudar de mulher como Deus.
sassina e masscra. E Satanás é
camisa;
de
muda
possa
quem
também o homem rico e feliz
refastelar se no seu pijama de O burguês è violanto? O ope- que nada faz para evitar a morseda; possa atropelar com seu rário tambam será O burguês é te das multidões de pobres, mal
automóvel o mísero velhinho ou íascivoVO operário copiar-lhe á a alimentados e desamparados de
a inocente criança que tiveram vida O burguês é comodista, qualquer conforto físico ou espia petulância de atravessar em indiferente á Pátria? O operário ritual.
freoíe da sua máquina possante também afirmará que a Pátria é
Satanás é a revolta das hetai@ reluzente. Mas, se abre a bó- o estômago.
E é também
ras nos
ca para expender idéias, esse O burguês é cosmopolita? O a alegria prostíbulos.
dos «flirts»
triunfante
No
XX
século
internacionalista.
do
é
tipo
operário
admirável
adulterinos nas rodas da eleganao
o
combate
são a mesma coisa.
fundo
sempre
propõe
cia
comunismo.
E se lestes ou ouvistes estas
Se o comunista prega o amor
Como se enganai Para como burguês, de há muito minhas palavras, o vosso crime
bater o comunismo impõe-se livre, em
poligamia. Se o comu- é dobrado, pois não podereis
combater, em primeiro lugar, o vive
a destruição das alegar ao Supremo Julgador das
materialismo. o ateismo, o sen- nismo prega
o burguês, de há muito vossas ações que não apareceu
suali8ino< a grosseria dos senti- religiões,
o que é religião. alguém que vos lançasse, por
mentos, a expansão desenfrea- caçoa de tudo
vos amar, e muito, estas verda dos instintos
O comunismo quer matar, tru- dades ao vosso rosto.
V
cidar? Mas o burguês também
olha
operário
Satanás apoderou se de vós,
o
se
para exige fuzilamentos e ceva se no
Pois
toem
burgueses, como se apoderou
o burguê9 e vê que êle.
ódio politico.
atitudes,
das as suas
proclama
As massas desordenadas nâo de muitos proletários Entrou
acaba
têm pena das familias dos bur- nas oficinas nas fabricas, nos
que a vida do homem
neste mundo; e se o burguês guêses? E os burgueses teiâo campos, nas casas humildes dos
—para o operário—é o homem pena das familias dos operários? bairros tristes, levantando o
pendão do ódio; mas antes disque sabe, que leu, que estudou;
rico
ao
tanto
dizer,
É
preciso
so já havia entrado e brilhado
« se é com êle que o operário
duesta
ao
como
palavra
operao
pobre,
nos "vossos salões, semeando
aprende,—é lógico que
e
irrita
ra,
que
queima,
que
frases elegantes e costumes fário fique sendo materialista, e
das
segredos
os
desvenda
bruto,
um
porém
ceis.
deseje também ser
o
todo
Orem
atuais
desgraças
tem
não
como
e
um gozador,
Urge que vos transformeis,
terrestre:
recursos, adere a uma doutrina be
—Homens, abrandai vosso cora- homens do meu tempo, ricos e
que lhe diz: «O eéa e o inferno são aqui mesmo, tratemos ção de pedra, aplacai os vossos pobres.
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O Socialismo* e A Questão Social
XII

HÉLIO IDEBURQUE CARNEIRO LEAL

...
È verdade que sempre houve ricos e lioí Muneris).
absoluta
autonomia
de
conceito
Desse
surgiu o propobres mas fó reoeuteraente
matéria religiosa bo che—
«situação
permanaoto do indivíduo em consagração
blema do psuperismo
de um outro
à
de muitos que carecem do mais necessário» gou, facilmente,
errôneo—a ruptura da
P Guilherme Boing, Sociologia Cristã ). Só princípio, eigualmente
da política oom a moral, arvomodernamente é q u e aquele economia
em árbitro suprema tamuovimento de idéias desenoa- rando-se o homem
e econômica.
•||W|f
leado ao tempo da chamada bém em matéria polítioa
O Liberalismo, sob todos os seus aapecRenascença oe manifestou num
de legalide dissociação, tos. desenvolvendo-se num clima do homem
social
processo
mmÍIII ê&. m
dade, assegurara a exploração
[i olapaudo os próprios funda- pelo homem. Chagamos, por fim, a esse
cnentos da ordem e gerando «
social » dos diaB que cordesajustamento
econôdesequilíbrios
graves
Nacional, •
rem, considerado pelo Episcopado
nieoa.
«como um doa BiaEm nossos dias é que aquê- em seu último Manifesto, do mundo em que
mais assustadores
princípios semeados no tomas
^^Í"?_^8B___KW8& les
século XVI, provocando « a vivemos». atenuar esta situação sobrema- .*
desorientação geral do ppnsamento » ( P. neira Oomo
aflitiva para cs humildes ? Como conFiloda
História
de
Noções
Franca,
Leonel
» do jurar o mal ? Seria o Socialismo um remoBofia ), ao desvincularem o « humano
«divino» em busca de uma falsa libertação, dio ?
orgerminaram, oom funesta repercussão na
€hi-.
a
ganizsção da sociedade, determinando
economismo»an* suas duas formas
pertrofía do —capitalismo
e Booialismo. (Leão
modernas
«Quod
Muneri.»;
Apostolici
XIII, Encícliea
AmoAleeu
Frederico Tillmann. Luz e Vida;
EXOUSSÃO DOS POPULISTAS AO
roso Lima. Introdução à Economia Moderna).
um
A Reforma Protestante provocara
SÍTIO MATA — No domingo. 21Ido fluente,
relaxamento geral nos costumes, ao mesmo rumou para o sítio Mata deste Município, um
tempo que fraecionava a unidade cristã na caminhão repleto de populistas- Os exoursioEuropa proclamando o livre exame e a ab.o- nistas demandaram àqueles férteis baixies,
luta soberania do indivíduo em matéria da onde cs arrozais se perdem por falta de chuvas, e, mais quo isso, pela ausênoia de reourreligião.
de
e
Deus
O homem se dessubjuga de
sos mecânicos para irrigação artificial, ali
sua autoridade; Pouco depois, repontam os realizando palestras de cunho doutrinário.
da
sistemas filosóficos ditos modernos, que,
«
No deoorrer da sessão leveda a efeito
simples distinção entre o «divino» e numaem frente à
no» passam ao «combate e rejeição das ver- dobaixo de frondoso eajuoiro.
Alvos,
Roques
sr*
dades sobrenaturais da fé como contrárias à hospitaleira residência doEnéas Duarte, lyn
do foi lida, pelo estudante
razão » e «o próprio Autor e Redentor
«banisaudação bos caravaneiros d©
gênero humano é, insensivelmente»..-dos cole- disourso deMunicipal
do Partido de RepreeenDiretório
do das Universidades, dos liceus,
escrito per aquele magnatagios e de todo o uso público da vida huma- tação Popular, tão
prazeirosamente recebeu
mo cidadão que
na».
/
.
.
A rebelião dos necessitados veio como os visitantes.
foi,
assistência,
por
numerosa
espíritos.
Ante a
conseqüência da insurreição dos
do
comcandidatura
Precisa ô esta observação de Leão XIII: essa ocasião, lançada a
«Estando por toda parte profusamente espa- panheiro Pedro Alves de Lima, integrante
R. Popular.
lhadas estas doutrinas 0 introdusindo-se em da chapa da Vereadores do P.Munieipal.
todos os lugares esta extrema licenoiosidade Secção de Grato, à Câmara
de pensamento e de ação, não é para admipopulista Pedro Alves de Lima, horar que os homens de ínfima condição, can- mem Osimples
eomo o próprio meio em que
sados da pobreza de suas casas ou pequasuas qualidades morais, é, sem
nas oficinas, tenham inveja de se elevarem habita, pelas
dúvida, a pessoa indicada para bem repreaté aos
paláoios a à fortuna dos ricos; sentar
no legislativo local, os anseios e aspinão é para admirar que já não haja trane que rações dos agricultores daquelas abandonae
vida
particular
na
pública
quilidade
>
e gênero humano tenha já chegado quasi ã das paragens.
Continua na pág. 10
borda do abismo» (Enoíclica Quod Aposto_^____S_ÍS^?^v^SS^íw.*-^^wSmSS
í-''~Bg______i^^K-'-v7-WgRIvS'' _o3§S*
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NOTAS SOCIAIS

m
Grato, 13 de maio ds 1950.
limo. Sr.
Diretor de "O MUNICÍPIO"
Nesta,
De ordem do Sr. Presidente da União dos Bstudsn
tes, do Crato, apraz-me levar ao conhecimeuto desse conoef
tuado órgão de publicidade que, em sessão extraordinária
'do flueute,
realizada no Cine Moderno desta cidsde, em 7
foi «rapoasadi n nova Diretoria da referida União— dos Estudantos do Crato, a qual ficou assim constituída:
Presidente: Gilberto Dúmar Pinheiro
Darival Alves Beserra
Vioe-Presidente:
João Alves Beserra
Io Diretor:
Olerailda Ancilon de Alencar Pereira
2o Diretor:
Elysio Saldanha
\° Secretário.'
Odete Macedo
2o Secretário:
Ninfa Tibúaeio Libório
1« Tesoureiro:
José Esmeraldo
2o Tesoureiro:
Osvaldo Alvas de Sousa
Orador Oficial:
Jurandí Vieira Magalhães
Chefe de Policia
Aproveito a oportunidade para apresentar a V. 8.
protestos de estima e consideração.
a) Elysw Saldanha
Io Secretário
Visto:— Gilberto Dúmar Pinheiro
Presidente.

m

diapasão da «luta de classes »
O eenso de oportunismo e
a fáoil acomodação aos fatos
consumados, índice alarmante
da sociedade hodierna, tem
dado motivo ao alastramento
do perigo oomuaista em nossa
infeliz Pátria.
O fechamento do Partido
Comunista do Brasil, em faee
da impune veiculação das idéias subversivas levadBS a efeito, livremente, através de todos
os meios de propaganda, resultou em medida ineficaz senão contraproducente.
Que o espetáculo deprimente a que esta cidade teve a
desdita de assistir a Io do
fluente, desperte a atenção das
autoridades responsáveis, para
que não permaneçam es operárioB inermes, vítimas da sua
boa fé, explorados por falsos
líderes

Aniversários:
Abril
22—Completou anos o sr. Antônio Pedro da Silva, competente operário da Sapataria Pirei
desta cidade.
Maio.
Io—Aniversariou nesta data o
sr. Juvenal de Sousa Lemos, operário residente nesta cidade.
5 —Dia do aniversário natalício
de Vicente Felipe dos Santos,
operário da Sapataria Pires e
assinante de O MUNICÍPIO.
7—Assinala a passagem da
data natalícia da jovem comerciaria Maria Conceição de Melo,
distinta auxiliar da Casa Abra*
hão.
18—Faz anos o sr. AntOmo
Tavares Muniz, cidadão muito
estimado na sociedade local.
Falecimentos:
Faleceu, no dia 30 do mês de
abril p. findo, em a sua casa de
residência nesta cidade, o Sr. Cí
cero Pinheiro Bezerra de Menezes
O seu desaparecimento causou
profunda consternação na sidade, pois era pessoa vastamente
relacionada na nossa sociedade.
O enterramento do pranteado
extinto foi muito concorrido,
notando se. ali, a presença não
somente de seus parentes mas
também das autoridades locais e
de seus inúmeros amigos.
O Sr Cícero Pinheiro deixou
viuva, d Vicência Monteiro Pinheiro Bezerra de Menezes e os
seguintes filhos do seu segundo
matrimônio: o Cap. José Monteiro Pinheiro, d. Ana Anúzia Pinheiro Bolim, casada com o Sr.
Mozart Rolim. funcionário do
Banco do Brasil, d. Maria Ivalda Pinheiro Cavalcante, casada
com o sr Cícero Pinheiro Cavaicante, Antônio Monteiro Pinheiro, Francisca Dionê, Áurea Nilva
Pinheiro Bezerra, casada com o
Sr. Francisco Bezerra, Zulena
Pinheiro de Brito, esposa do engenheiro civil Hélio Alves de
Brito.
E do seu primeiro matrimônio
com d. Terêza de Jesus Teles, o
Major Raimundo Teles Pinheiro,
do Exército Nacional.

Continuação da pág 9
COMEMORAÇÕES DO DIA
DO TRABALHO-Constituiu
espectáculo deprimente a co*
mecaoraoao do Io de Maio, entre nós. Os mentores atuais da
União dos Trabalhadores do
Cariri, num verdadeiro esoàrneo aos sentimentos cristãos
do operariado e da população
em geral desta cidade, transformaram as festividades daquele dia num revoltante desfile de insuflsções oomunistas,
pois os discursos da generalidade do oradores que sa fizera» ouvir na sessão noturna
irradiada pela Amplifieadora
Oratenie foram vasades em
linguagem estrictamente marxista. Aliás, não constituiu
surpresa a audácia dos expioradcres da ingenuidade reoep«O Fundador Mor da Metrô*
tiva do nosso operariado, de
anteriovez que, em ocasiões
pole Missãovelhen8e» — Descenres tivemos ensejo de consta- dentes—Maria Senhorinha Ratistar a orientação estalinista bona.»
À Família enlutada as nossas
Reproduzido por incorreções
fundamentada na tecla surrasentidas condolências,
ds da instigação e no roufenho
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COMPRA e VENDE

OURO E PRATA
PELOS MELHORES PREÇOS
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Tipografia/Livraria
e Papelaria

FABRICO ESMERADO DE VOL
TAS, CORDÕES, BRINCOS, PUL
SEIRAS,ANEIS, TERÇOS ETC.
v

*
".

Assis Bezerra & Cia.

VARIADO SORTIMENTO
DE MEDALHAS

Rua B. do Rio Branco d. 788

Rua S. Pedro, 245-(Praça Pe. Cicero)
JUAZEIRO - CE AR a'

iüli uo
o IIS ilei soro 11

I

Telegrama - MINERVA
Telefone 17 65

I

FORTALEZA

CEARA'

CAMAS, COLCHÕES, VELOClPEDES E BRINQUEDOS
'
DIVERSOS

_

ias Ub i tóips ilnos de Juazeiro

Visitem aCasa Feijó
e vejam o seu sor-.
timento e os seus
preços

Rua S Pedro, 350.
JAÜZEIRO-CEARA

TECIDOS E ARTEFATOS, CHAPEUS. SOMBRINHAS, PERFUMES, ETC.
O MAIS COMPLETO SORTIMENTO PELOS MENORES PREÇOS

l~

RUA SÃO PEDRO, 353

JUAZEIRO-CEARA'

MANIFESTO MUNICIPALISTA
DO-

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR
(APROVADO NA Va. CONVENÇÃO NACIONAL)
III

Da ecôrdo com o artigo 28 da Constitituição Federal compete aos munioípios: 1
rsslizar sua própria administração no q u e
oonoerne a seu peculiar interesse; 2. ergani°
sar os serviços públicos locais. Isto significa
que, entre outros, slo encargos municipais
os seguintes: policiamento, organização e manutençâo dos serviços de socorro relativos à
saúde pública em geral; assistência à infância, à maternidade, às famílias de prole numorosa; assistência aos miseráveis e inválidos; fiscalização de gêneros alimentícios; organização e manutenção dos serviços de limpeza pública e saneamento; fiscalização do
comércio e da indústria; instalação e manutenção dos serviços de água, esgotos e dransgem; abartura, calçamento e conservação
de ruas, estradas e caminhos ; fornecimento
de luz e energia elétrica; organização e fiscalização ds marcados e matadouros; abertura e conservação de parques, jardins e
cemitérios; extinção dos formigueiros e das
pragas em geral; fomento da lavoura, do epmércio e da indústria; introdução e colooação de imigrantes e colonos-, levantamento
ds estatísticas, recenseameuto do população
e organização de cadastro industrial; fomento das artes e das ciências.
NumeroBos e pesados são, pois, os encargos municipais. A experiênoia e os estudos já realizados sobre esta matéria, deoaoostram que as Prefeituras só poderão se desincumbir satisfatoriamente ds seus deveres,
se lhas fô rentregue, pelo menos, importância
equivalente a vinte e cinco por cento da renda
tributária total da Nação. Aliás, nos países
civilizados do mundo inteiro, a percentagem
média raservada para os Municípios é de
trinta por cento das respectivas rendas tributárias totais.
IV
entretanto,
Brasil,
os Municípios,
No
com exceção das capitais dos Estados, só

contam para se manter oom três ou quatro
por cento da renda tributária total do pais!
Com as vantagens que lhes foram conferidas
pela Constituição Federal em vigor, essa percentagem se elevará, talvez, a sete ou oito
por cento. E' evidente, pois, que nossos Munioípios, vivendo em estado de jejum permanente, têm sido submetidos, em matéria 'financeira, a um desarazoado regime de sangria desatada. Jejum permanente porque,
com os Munioípios, não fica, nem de longe,
a renda tributária suficiente para o pagamento das despesas ocasionadas pelos encargos que lhas são atribuídos. Sangria desatada porque, dos Municípios, é sugada, impiedosamente, em benefício da União e dos
Estados, quase a totalidade de sua renda tributária.
E aqui está- a explicação da tragédia
muitas vezes ignorada dos Prefeitos do interior, heróis silenciosos do bem comum,
transformados em mendigos de empréstimos,
implorando aos cofres estaduais a esmola da
uma ajuda, para a construção de uma caixa
dágua, ou para restaurar a barragem rompida de um açude, ou para refazer uma ponte que a enxurrada levou
As sucessivas constituições brasileiras
vêm consagrado o princípio da autonomia
municipal
M\s tal princípio não t*m sido
mais do que um manto de irrisão Ilusória
autonomia, a doa nossos Municípios ! Pois,
Iib9rdade na miséria, outra coisa não pod«
ser aléna de escravidão. (continup)
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