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Aos 1110\•0�' do Centro Littorario. 

Q�;em c;.1tc•h n.tient:<nwntc o lwlllrm ecnrcnse cm 
rcLt·:�n :H�� :<_'ti te:Tit/��·;n_ -� sL:;t e{lu:.::.v:�u) c;aa inte1ligencia, 
�n:l cnr:1r r,'\' i. ,.i1;a :1\\'ljfi'HJS:t, 1C'Il!tt'nc.ias l'ara as lettras, 
m;�ich ..lc fi' I C' :-c f;':r·.·e p:�<·:t iJn por-se onde quer que se 
a::·hr�. i� c i d:1.:: �- ��::s pa i\":ü(�s, a'�tos de alnH.'.ga<_�ãu c 
!-'T:míkín d D lm:; n;1 rrdis;uJio ([o nolJrvs commctt.imcntos, 
ln(�xrc�t1i,·ei rf��i�_')tu,·:�() �:n1r. os ri_gores rle s{;u cli1ll:J e 
c.:Jr;.;�n-�: _;:c-.cí> . .:.·. c:;ir��J�1t:tndo rilnor :1 terra do berço 
dtt qual j;tu_L_ti:� ç:_c- c·::;q:Jcc�_;, couclnü q�1e 6 cl1e un1a ex
CCJH:ilo ll'J Jniz. i::\o ( 11!'\\ Te!ll Cal'aClül'ÍS(ÍCOS lliffercntCS 
(;lltre os t1emais LJ:w'; rlü ilUrte e do sul. 

\'ictor Tissnt di:<'-C que a Hungria era uma excepção 
na Emop:L r: nrís pensanws que o mesmo se pode dizer 
a respeito do Cc:u<Í. 

Situarlo ao ncrtc elo continente sul-americano, o atlan
tico rleu ao seti territorio quasi que a mesma forma e 
relevo rlo continente afric:mo, que lhe fica fronteiro, c 
gr::tJllle parte do interior, aberta cm extensos tabolciros 

:c : ... 
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que aos ardores do sol do verão se despem da ligeira 
'egetação, semelha em muito por esse tempo os campos 
do continente negro. 

I-Ia Jogares tJ!H• são vcnbdeiros desertos. c cm geral 
o terreno tem feit,:üo diYflrs:t da dos outros E:';tudos. 

O seu sub-s'llo é to1lo forrado de uma camada de 
granito mai�i 011 tncnos e;pc-c;sa. onrle as aguas das chuvas 
se mantêm, de wrte que aberto um poço, logo que na 

exr.a vação se che�a á pedra, dcs:tppare<;c a agua. 
Pela sua posi��o scptentrion:d na curva que faz o 

continente para éste, fica elle batido rios ventos alisios 
c sujcit0 ás turi\'�i..; rahunithde;; fias Sflccas. Querem 
alguns que para isso ll tais iufln::un causas metcorolo
gi cas. 

Nós, pmem, aercditamos que ainda realisaf!os os 
melhoramentos acon:wlh::dos pela sciencia, como cons
trucções de granr!es açt:d·�s. repoYoamonto das •uattas 
com arvores apropriadas a attrah ir as chnvas. as secr:as 
serão etcrn�•llli'J<te o ti ; ; ;,;ollo dal]ucl!a 1lc:;ycnturada região, 

Em tlllla torra onde não ha C<lÇil e muito n�enos pesca. 
OIHle n Sli;l principal riquesa é a criação de gatlos, to1h 
a vez que a sccr·a �o apre.senta to m a- se rll:t um verda
deiro Saltara não dando mais signal algnm ele vida. 

As vezes levamos a l"�:har si os pri111eiros povoa
(lores, Pero Coelho de Sot!Z:l ou os missionarios Francisco 
l'iuto o Luiz Figueira, estt�.;: J'rinci;lalmente que eram 
l10mens de talent o e instnJiths, nilo inlluiram para que 
se denominasse a nova terra de :;:,i h ara em vista dns 
dunas qne orlavat11 as praias cm grande extensão á se
melha!H;a do desolado d;�serto. 

As unns palavras qua:-:i IJW! s;c confundem na pro
nunciação, c a muita gente temos nós ouvido chamar 
Sahaní. 

Esta questão de origem da palavra Ceará ainda ni'io 
foi decidida . lia ele ser mais tarde. 

Seja como for, é a inexoral.Jilidade das scccas que 
traz para o cearenso a sua distinc�ão, a sua superioridade, 

a sua gloria; pnis !J•tf' .. niic' t·�'l•l•) que confiar nos r�-
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cursos da natureza, vae procurai-os por toda a parte do 
universo. 

Sobrio, affeito ao trabalho pesado para conseguir o 
pão de cada dia, é educado desde creança na eschola da 
adversidade e do soffrimento. Não tem que estraahar 
tormentos. 

A vida que lhes cabe é cheia de aventuras e de 
perigos. 

Quasi tres quartas partes da população sertaneja 
entregam-se á labuta da industria pastcril, e naquelle 
clima, onde a esta�·ão sccca predomina, peza-lhes de modo 
acabrunhador o servi,;o do campo.  

A demora do inverno que muitas vezes só se apre
senta em dias do mez de Mar\'O, metade então do tempo 
<ias chuvas, é forçado o pobre vaqueiro para amparar a 
fazenda da sua entrega, como vulgarmente se diz,. a 
cortar e deitar aos gados a rama de arvores forrageiras, 
que felizmente ainda nessa epocha conservam-se em plena 
folhagem, como o juazeiro ("izifns jua:.âro), a canna
fistula (rassia (istu[,J e o mandacarú (coleu.s sp). 

A natureza auxiliando ao homem na sua angustia ! 
E nem podia ser de outra forma: pois que se não 

fossem essas arvores em tempos críticos, rnuito maior 
seria, sinão total, a 1:1ortalidade da creação grande. 

Mau grado a grande protecção que aos vaqueiros 
prestam esses vegetaes, elles os colhem co!'r1 grande sa
crificio. Carregam á cabeça a ramaria para distribuil-a 
polos campos aos animaes magros, e nesse exercido são 
vistos por vezes la vatlos de sangue pelos espinhos da 
utilissima rhamnacia. 

Tormento muito m aior é o alevantamento das rezes, 
que por enfraquecimento já não se porlem ter de pé.  

E' horrível! só quem conhece o sertão e os  viu nessa 
quadra dolorosa, é capaz de fner idéa do que soffrem 
os encarregados das fazendas. 

Por toda parte arma-se nma especie de girv.u, onde 
fica por dias a rez a alimentar-se com rações de rama, 
até que fortalecida cQrn esse tratamen to pode então andar 
P?r sj. 

-
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E o serviço das cacimbas ! 
E' quasi diario attendP-ndo-se que o pobre coitado 

cava hoje E'- amanhã torna a cavar. O calor do sol ab
sorve rapidamente a agua até que esta desapparecendo 
na I age, tem eU e de abrir nova cacimba. 

. . . 

Chega afinal o inverno, e com o inverno vem a alegria, 
a abundancia, o mo·,imepto, a vida ... Da-s.� uma �specie 
de resurreição; tudo desperta, acorda, canta, pula e se 
expande. 

Mudam-se as scenas, o vaqueiro .esquece logo. o pas
. sado de dores, e continua sempre activo em outros tra-

balhos 
· 

Agora é o tratamento do gado · accommettido da 
vangmra, que se perderá inevitavelmente, si o não acudir 
elle com remedio prompto. Depois vem a vaquejada, a 
ferra, a junta, as retiradas, e outros serviços, cada qual 
mais pesado naquelle rlima de fogo. 

Apesar dos pesares o vaqueiro é um typo, que não 
desapparecerá nunca do Ceará. 

Vestido asseJadamente com as suas estreitas perneiras, 
especie de calças de coiro, guarda-peito, gibão e chapeu, 
tudo Jeito da m�lhor e da mais bem curtida pelle de viado 
garapú, bem pospontado em bizarros desenhos á linha, 
por isso que destôa do traje geral, torna-se um tanto 
curioso, prinCipalmente para quem nunca visitou o sertão. 

No interior referem-se innumeras lendas a respeito da 
bravura, coragem e agilidade dessa gente . .  

O vaqueiro faz consistir a sua fortuna no amor á 
mulher, na amizade extrema ao seu cavallo de campo, á 
sua viola e ao gado da s1w wtrey(t. 

A esposa é como as demais, virtuosa e casta, e ai 
della se o não fôra ! 

O cavallo é tão aprendido e pratico no serviço de 
campear, que basta um leve toque na redea para com
prehender a intenção do seu senhor. 
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Nas juntas, quando n'alguma varsea se rodeia o gado, 
basta que uma rez se desprenda do magóte e corra em 
busca da matta para que elle se precepite em vertiginosa 
carreira até alcauçal-a, e, nesse momento inclinando-se 
o vaqueiro sobre a sella para o lado direito, enrola na 
m ão o extremo da cauda da rez e num rapido empuxão 
atira-a ao solo, onde é immediatamente presa ou peada. 

Si por ventura interna-se na matta, no mesíno trilho 
a acompanha o animal, saltando as :nPsmas grotas, mer
gulhando por baixo dos mesmos galhos, rompendo os 
mesmos espinheiros, arrostando os mesmos perigvs sem 
diminuir de velocidade, até que sae ella n'algum espaço 
limpo p.ua ser derrubada. 

Esse trabalho perigosissimo não é somente feito de 
dia, á noite na escuridão mais profunda é elle executado 
com a mesma temeridade. 

Parece incrível, mas é a verdade, e o facto é con
firmado por milhares de pessoas de criterio. 

Ar.ontece muitas vezes que o cavallo ou o cavalleiro 
ou ambos juntamente venham a ser victimas de seu de
nodo, ficando como se tem visto, u m  ou outro atravessado 
na ponta de algum pau; mas isso não arrefece o orgulho 
dos outros, que só se tem em conta de peritos e des
temidos, possuindo a sciencia de correr a taes deshoras 
no matto. 

Decanta-se o gaúcho porque sabe tirar carreira des
enfreada nos seus ca\•allos, no entanto este não têm a 
perícia e audacia do vaqueiro cearense. 

O gaúcho corre em campo limpo, que qr.a!:ldo muito 
é ai teia do por suaves cochillas ; o vaqueiro n 'este serviço 
arroja-se ao precipício e tem sempre a vida em risco, 
pois que o Ceará é coberto de matto, este pela esterili
dade do solo é composto em geral de arvores espinhosas, 
esgalhadas e baixas, physionomia da vegetação hamadryacle 
na opinião de Von Martius. 

Não ha termo de comparação entre os dois. 

. �- •! 
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Depois do extremado affccto que o vaqueiro vota ao 
seu cavallo de campo, inseparavcl companheiro de suas 
fa\anhas e perigos, ama elle não menos a sua viola, o 
seu pinho. como a1 denom ina o populacho. 

Em geral é bom musico e improYisador. 
Este instrumento, differente da guitarra apenas crn 

ter os sons mais baixos, foi trazido pelos Mouros para 
a Hespanha ao tempo da sua conquista, e d'alli passou 
ao Brazil. 

Serve principalmente para acompanhar o canto , e 
ninguem ha que possa ouvil-a sem recordar-se agrada
velmente das serenatas que á noite se fazem em diver
tidos passeios ou debaixo elas janellas <l'alguma queri<Ia 
enamorada. 

Na Hespanba e Portugal ainda hoje se repetem essas 
sccnas poeticas. 

O tocador ccarense canta ao som de uma musica 
terna, melancholica, que lhe ensinou a natureza equatorial, 
os seus amores, a sua vida de trabalhos, a.s alegrias do 
seu lar, a sua valentia cm domar os bois mais catingneiros. 
as tristezas das seccas, a saudade 1ue in fun tle a vas
titlão elos campos, a cxcellencia tle seu partido, as gran· 
dezas de sua terra. c por vezes até a sua propriu in
felicidade. 

A viola tão querida nos sertões, que forma uma parte 
da bagagem elo sertanejo, que 'lntra em tocla a parte, c 
concorre sempre para o augmento da alegria do povo 
nas festas de baptisados e casamentos e outros motivos 
de regosijo, tende a desapp::1recer em breve ante a in
vasão lia harmonica, o instrumento mais deshanuonico 
e antipathico que já inventou a imagina .. �ão humana. 

E' pena; clesapparecida a musica, está morta a poesia 
popular; pois que ambas nasceram ela mesma inspiração 
e não podem viver separadas. 

Qual o filho daquella terra desventurada e poctica, 
que deixará ele sentir a ausencia da viola quando assistir 
as singellas scenas do samba, as estrophes rhyth ma das 
dos cantadores em desafio1 as dant;as simples do J.10Y01 
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que recordam a ingcnuida(le e o descuido dos tempos 
patriarchaes ! 

A viola é um traste indispensavel para o cearense, 
faz parte de sua família; sem ella não pode haver festa, 
nem canto, nem dança, nem motivo algum de alegria. 

Saber tocar bem a viola é um requisito de superio
ridade, uma prova de grande distinc�ão, um motivo de 
ufania para aquella bôa gente. 

Assim, desterrar elo Ceará o adoravel instrumento 
é o mesmo que alterar o typo do vaqueiro, mudar-lhe o 
traje, privai-o do chapeu do coiro, o distinctivo mais no
tavel do homem dos sertões, sem o qual perde clle o 
caracter e mais o valor. 

Entretanto, é inevitavel o seu desapparecimento. A 
moda, essa transformadora dos h abitos e costumes por 
ventura. arraigados ha sccnlos, invade e altera tudo, sub
stituindo a simplcz.a c ingenuidade do passado por modos 
falsos e exagerados. 

Vencerá, afinal, a terrível hannonica, a opulenta bar
monica, importada com o dinheiro dos seringaes do A ma
zonas, ao singcllo instrumento que tanto deliciou os nossos 
paes e a nós ainda hoje. 

O seculo é de quem mais força tem ! 

Não preciso dizer que sobre tuda presa o vaqueiro 
a crcação grossa e mincla sob a sua guarda. Dclla tira 
ellc a alimentação quotidiana c os deHtais recursos para 
o conforto e bem estar da família. 

· 

Yivc alegre e contente, e, na sua independencia, não 
inveja a ningucm. 

Diminuta é a parte do Estado, que se occupa da 
lavoura. 

Em Lavras, Missão-velha, Milagres, .Jardim, 13arbalha, 
Crato, serra de S. Pedro, Sant'Anna do Cariry, Araripe, 
Assaré e Varzea- alngre ao sul, é onde se cuitla mais 
desse servi ;o1 e ait11la assim em pequena escala. 

·. q 
l 
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Basta uma ligeira observação para se che�a� . 
ao 

conhecimento de que os habitantes desses mnmctplüib 
ditiercm de modo sensível dos antros do i nterior e littoral. 

Os homens da zona sertaneja s:io alegres, indolentes, 
hospitaleiros, generosos e francos; ao passo que os da 
zona agrícola são retrahidos, calados, tralmlhadores e pouco 
sociaveis. 

Nota-se perfeitameate que a emigração que veiu para 
o Estado depois da guera hollandeza e estendeu-se do 
Aracaty ao Cariry, pela ribeira do Ja�uaribe, é uma na 
primeira parte; c a que povoou a ribeira do Salgado, o 
Cariry c pontos adjacentes, é outra. 

A primeira vciu de Pernambuco, Parahiba e Rio 
Grande, e entrou pelas costas e pelas depressões da 
serra do Apotly nos Jogares hoje conheci<los por Qltixeré, 
Olho d'agua da bica c riacho FiguerêllO; e a segunda 
veio de Sergipe e da Bahia, e fez a sua entrada pelo 
Hio J a guaribe c depois pelo riacho de Porcos, que corre 
entre as serras do Icó e do Araripe e vae l.wçar-se no 
Salgado, e ainlla pelas nascenças do rio do Peixe, vindo 
sahir o povoação do Umary. 

Os rios foram o caminho dos primeiros exploradores 

Como se sa1)e. os do Ceará s:-tO apenas sulcos por 
onde se escôam as aguas das chuvas, razão porque o 
Cono::elhciro neaurepere Roh:m opina que nas cartas geo
graphicas se suiBtitua a palavm rio pela de ntvina, que 
quer dizer cshorra.mbclouros formados pelas chuvas 110 
inverno. 

Da3 cercanias da Fortaleza passaram os exploradores 
ás Ribeiras do Pacoty, do Choró, do Pirangy, (lo .Taguaribc, 
do Palhano, do Figuerê(lo, do Banabuyu, do riacho do 
Sangue, do Quixeramolúm, etc., etc., primeiramente nas 
barras, e depois pelo curso acima; e assi111 por todo o 
centro, de sorte que pelo anuo de 17:!0 mais ou menos, 
não havia um rio que não fosse eonheeid o e habitado. 

Desenvolveu-se rapida a população. Em 1700 fun-
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dou-se no Aquiraz a primeira villa. e a industria pastoril 
tomou o maior incremento possível. 

A vida civilizada adoçou as asperezas de costumes 
dos primcir0s banrleirantes. e muitas vezes a lei teve 
qne reagir contra a prepotencia dos donos elas fa.zendas, 
que eram r,uasi todos abastados e perversos. 

Tudo progredia na nova capitania, quando, por or
dem regia ele 15 de Abril rle 1718, se mandou que os 
ciganos 1 csidentes em Portugal fossem embarcados para 
a Inclia, Angola, S. Thomé, Cabo- Verde, Ceará e Mara
nhão; e os qnu vinham tlcst()tTados para o Brazil, fossem 
Pmiarlos para o Ceará e Angola, e não se consentisse 
q nc yoJtassern mais ao reino. 

Os primeiros ciganos que chegaram a Bahia foram 
de ordem da Camara habitar a parte do bairro da Pal
ma, que por isso se ficou chamando Mouraria; mas pro
pagando-se consirleravolmente a'ponto de não se poderem 
accommodar na(jnelle sitio, designou-lhes a mesma Ca. 
mara outro na fregnezia do S. Antonio alem do Carmo, 
conforme escre\'e Abreu Lima, na sua Sy11npsis ou Dc
dur,·iin rhronolop-ica d'Jg factos mais notareis do Bra.ril. 

I-Ia sempre repugnancia do� pa.tricios em acceitar 
esta origem , mas preciso dizer alguma coisa para os con

vencer da verdarl<l qne nesse estudo justifica perfeita
monte o meu modo de pensar á respeito. 

D'ontle vieram esses nomadas que têm sido tão in
justamente apreciados'? 

Uns pensam qne sahiram do Egypto, o paiz da su
perstit:ão c da bruxaria; da cidade de Singara na l\Ieso
potamia; outros que são Tartaros expulEos das planiceis 
da Asia. Hoje a sciencia sentou definitivamente a sua 
origem, affirmando que vieram do Indostão. 

Sua linguagem tem semelhança notavel eom os idio
mas sanskritos. 

Herbcr, bispo gallicano em Calcuta, encontrou nas 
margens elo Ganges um acampamento de Tziganes indos, 
<]lle falavam quasi a mesma língua dos seus irmãos da 
Europa. A scme!han\'a physica 'não era menos conside -

{: .. 
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ravel, e aquelles exercem os mesmos officios que os pa· 
rias da India. 

O nome ele Tzigane. que se lhes deu na Hungria, 
na Polonia, na lt:t;;"ia, na Turquia, na llohemia e na 
Allemanha, deriva-se do Sansckito Zinganrie. 

Em Frauça dramarn-os Bohemios porque os p::imei· 
ros que alli apparcc�r:1m, diz Vnlcanns, iam ria Bohcmia. 

O Tzigane tl':n l:<)ITOr ú imnwbilitla<lu, c a tnrlo que o 
prcn<le a um Ioga r circumscripto, clle telll anc;ia de an
dar, de percorrer o mundo inteiro. S:1j eita-se agraílavcl
mente á pena de ihha v crus. 

Entretant0. c:::llo não ha r!'�ra sem excepção, ha 
entre elles rnuito:> que excn�l'il1 altas posições, têm-se 
tornado sedentarios e cnnsr.gniram grandes fortunas. 

Victor T issot tlividc o;; em trcs classes: os qne an · 

dam rlcscal<;os e sem r!Iape!l; os qnB usatn chapeu e tra
zem sanatos aos d0Iningos, e os que andam sempre cal
çados e com chnpeu. Os ulLimos são perfeitamente cil'i
lisados. 

Em geral entregam-se ás delicias da mnsica, e so
bresalwm nos demais musicos na ext>cu·:ão das arias hnn
garas. pelo que go.-;�nn de w\:traordinaria popularidacle. 

A arte, diz Listz que 0s estudou de perto, scn1lo 
para elles uma lingnagr:n sablime, nm c::nto mystico, 
elles della se servem segu;•do a exigenr.ia tlo que que
rem dizer, c n�o se dei;-;am inHi!CIIÓar no seu modo de 
f:.dar j'Ol' nenhuma rar.ào ÍIIII'Íil:><.:C:l. 

f;ua 111usica é tão liHo como St!a Yicla. Elles passam 
sem prcparar;ão de ulll tom a outn; das etherias alturas 
do ccn ás profnnd:.�·l.a� rh infcrJli.l: 1h queixa, que suspira, 
pass,1n1 bruscaurent� ú caJH)o guerreira que rcsôa; im
petuosos e temos, ao me:;mo t..-1upo ardentes e calm:,s, 
suas melodias nos enle\·am a mcl,lncholica scisma on nos 
anastam a expr ess:'io finl do caractêr hungaro: vivo, bri
lante e caloro:>o ou tri�te n a,,athic:o. 

Escreve ainda o 11riuwso poeta V ictor Tissot, que 
t:io inteira c cornplcta de�.:rip<;:io lLln tia vida e costu
mes dt.s!::a gente no seu precioso livro La Ilrm_qn·c: 
E;lles habitam o vaiz phal!t!ldo:;o rla Dohcmia1 o paiz da 
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indolencia, da alegria, do capricho vagabundo, da pre
guiça scismadora. 

Livre como o passaro, viajor como o vento, o Tzi
gane vae para onde o leva o seu humor á descripção do 
sua vontade ou de sua phantazia. O que lhe falta para 
ser feliz? Uma morena companhmra, 301, um tapete de 
relva. um horisonte sem limites, o rumorejo do regato 
no musgo, um pouco desta poesia da vida selvagem qne 
faz parecer tão triste e tão monotona a vida civilisada. 
Onde acha com que alimentar os seu:s cavallo:s e lenha bas
tante para fazer fogo, ergue a 3na tenda e passa os dias 
deitado de costas ou <le ventre, fnmando o seu cachim- . 
bo tão tran1tlillamcnte como si nada lho faltasse sobre 
a terra. 

Na embriaguez de sua mdepandencia, diz Lenan, o 
esplendido auctor do Cabaret dans le:; slepps e os l'rois 
'l'c�iganes, elles zo1nbam da miseria como ela inj usti�·a da 
sorte;_ eu delles apprendi como a gente se consola quan
do a sorte nos trahe; consola-se dormindo, fumando e 
cantando. 

Na sua apparente miseria, este Mohicano da Euro
pa conserva-se millionario ele illusõe�, de alegria, de bom 
humor. Para elle o primeiro dos bens é a liuenladc. O 
paiz onde se sonha, onde se pode embebedar de pregui
ça, inebriar-se de musica, eis a sua patl·ia, o paiz que 
elle procura e que allopta. 

Como o Beduino de quem é irmão na vagabunda
gem e na poesia, o Tzigane não se prende á terra. Ello 
vae pelos bosques, on pela puszta, ao ar livre, ao svl, 
por onde o levam o vento e o �mor da liberdade. 

E' num paiz como aquclle, cxdama Tissot, que é 
preciso ir estudar este povo tógane tão digno de inte
resse c de. piedade. ?\ ão tarda reconhecer-se que elle tem 
flnalidacles que faltam ás raças superiores. 

Os Bohemios são accessiveis a todos os senti meu tos 
generosos, e aquelles que se acham a serviços de algum 
senhor são ck uma fidelidade a tolla a prova. Tem sido 
muito calumniados. Accusam-nos por toda a parte como 
ladrões, m�s elles não commettem quasi sinão inno<;entes 
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furtos. Nunca um Tzigane roubou um objecto de valor, 
nem tão pouco foi encontrado entre grupos de saltea
dores. 

Elle tem os defeitos do temperamentos sanguíneo; 
é prompto, ligeiro, odeia a quem o constrange, e procura 
gosar de sua inteira liherclade de acçã0. Sua alegria é 
este coxim ele pennas de cysne onde o coraçô.io sonha tão 
docemente.--Seu bom-humor é inexgotavel, sua conce
p(,'ão rapicla, sua imaginação fertil; é observador, apanha 
logo o lado fraco das pessôas no meio das quacs o acaso 
dos caminhos o faz deparar, e ri-se dellas com finura. 
Seus bons ditos. seus gracejos são o sal de todas as reu
niões. ünt<;as a sna presmH;a de espírito ellc sabe safar
se dos passos arriscados. 

Tratando da fecundidade das mulheres, refere o ga
lante escriptor o caso do director da 111 usica mais cele
bre da H ungia, Sacz Pal, artista inspirado como Rémcn
nyi, que era pae de trinta c tres filhos. 

Sobre a vida e costumes dos Bohemios mula mais 
completo, mais minucioso que L'l 'l'te de Bohemc de Hen
ri Mm·ger. 

Pelo tempo da colonisação do Paiz de Zaguarive, 
mais tarde Capitania do Ceará grande, vieram em coJn
panhia do primeiro explorador índios da tribu dos Pe
tiguares, do IUo Grande, que deram o nome que tem 
hoje á nova terra por acha-la parecida com a da seu 
paiz . . !acaúna já assistia com os seus nas margPns do 
Jaguaribe . 

Para o interior habita\·am os Tupinamhils que, 1m
tidos na Hahia e Pernambuco, refugiaram-se a esse tempo 
no valle que é circumdatlo ao poente pela conlilheira da 
Ibiapaha. 

Ferozes eram os tapuyas Payacúf;, os Genipapos, 
os Can indés, os Icós, ns Calabat;as, os Quixelôs, os Cari
rys, os ,lucás e Tr.remmnhés, que percorriam totla a c'l
pit'lnia, visto que não linham poiso certo.· Estavam hoje 
aqni1 amauhan, acolá. 

' 
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Faziam a guerra entre si · e faziam-na mais terrivel 
aos tupys, ou melhor aos da raça tupy. 

Apesar da cruehl.lde que se lhes attribue, diz o Con
selheiro T: istão Araripe, na sua liisto:za da Pmvincia do 
Ceará, á pagina 23 : 

Os tapuyas do Ceará eram hospitaleiros, e não ma
tavam o inimigo que conseguia abrigar- se nas suas ter
ras e choupanas. Não consta que elles fossem anthropo
phagos ; trucidaram muitas vezes os brancos com fereza 
e satisfação, quando destes se j ulgavam otfendidos ou dos 
mesmos desconfiavam qualquer m aleticio : j amais, porem, 
conhece-se facto algum comprobatorio de que elles fizes
sem pasto de cadaveres humanos. 

Realmente, nada se conhece no que se tem escripto 
á respeito, desde o descobrimento do Brazil. 

Os j esuítas, primeiros missionarias enviados da Ba
hia pelo Conde de Atouguia, em 1 655, foram reunindo 
os tapuyas em pequenos ílucleos, e ahi perdiam elles 
pouco a pouco a sua ferocidade, si bem que de quando 
em v ez alteravam por futil motivo a paz e harmonia do 
arraial. 

Aldearam aquelles sacerdotes os tapuyas pelos Ioga 
res que denominaram de Paupina, Parnamirim, Paran
gava, S. Antonio de Pitagnary, Caucaia, Paussara, Paya
cú, Araré, Lagôa do TaJmya, S. J oão das Varges, Mis
são-velha, Missão- nova. l\liranrla, Quixelôs e outros, etc. 

O governo da metropole empregou energicos ex
forças na defeza dos tapuyas, punindo aos que abusa
vam da sua ignoraucia, e não consentiu que fossem es
cravisados, como pretendiam os moradores previlegiados. 

Os reis fidelíssimos fizeram todo o possível pela 
conversão dos tapuyas á religião christ�n, mas os colo 
n o s  frustavam a vigilancia das auctoridades, e commet
tiam com elles tanta severidade que fugiam para os bos
ques. 

Era muito difficil suj eitar-se um tapuya á perda da 
sua liberdade. Muitos morriam desesperados, quando uão 
�ram victimas do bacamarte do colouo, que inventava mil 
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astucias para que o capitão-mór lhes declarasse guerra , 
e guerra de morte. 

Com o correr do tempo o tapuya foi-se modifican
do, e pouco e pouco confundiu - se a rac;a elo selvagem com 
a dominadora. 

Para protege - los e anima-los a buscar a vida so
dentaria. a metropole, por Provisão de 4 de Abril de 
1 755, ordenou que os filhos de Portugal que casassem 
com índias e seus descendentes seriam preferidos para 
os empregos publicos, e prohibiu · que alguem por des
preso chamasse caboclos aos indígenas sob pena de de
gredo para fóra da comarca. 

Da fusão c! estes dois elementos e do elemento eu 
ropeu formou- se a população do Ceará. 

O filho daquella região de varzcas é intelligentc, 
tem, como o Tzigane, o maior zelo da sua liberdade, 
adora a musica que aprendeu nas tristezas da natureza, 
e o seu canto é ora alegre, ora melaucholico de acconlo 
com o logar onde nasceu e condições de vida de cada 
um. Vive em eterna viagem de uns para outros municípios, 
do seu Estado para os outros e mesmo elo paiz para o 
estrangeiro. 

Essa inconstancia de residencia o tem tornado mais 
ladino, mais predisposto, mais apto para todas as pro
fissões. Ordinariamente os enlaces se dão entre indiví
duos de famílias rlifterentes ou de Jogares di versos . 

Este facto é um motivo de deseuvol vimeuto intel
lectual, e a sciencia anthropologica o tem demonstrado 
cabalmente com dados estatísticos. 

Ciumento como um moiro, ama. com tudo, o cearen
s;e a sua família e lhe dedica extrema affeição e carinho. 
Si é offendido, porém, na sua honra de esposo, não tem 
limites a sua v.ingança, e a esse respeito contam-se por 
todo o interior do Estado as mais horríveis histerias , 
em que o bacamarte, a foir.e ou a faca lavou no sa.n gu c  
do offensor a injuria feita ao marido ultrajado , 
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O povo n esse p0nto desaggrava-se dignamente con
tando com a impunidade, que nunca lhe foi negada pelo 
J ury, desde que foi instituído. 

Observa perfeitam ente quem por aquelle Estado via
j a  quanto é j usta a theoria dos m eios � a influencia que 
exercem sobre o homem a configuração d o  solo e o clima. 
Naquellas planícies elle é l ivre como o filho dos desertos, 
é corajoso, emprehendoclor, activo. 

Ama a deliciosa bebida do C umbe, e de ordinario 
procura asquecer as contrariedades da pobreza no uso 
immoderado do tabaco. 

Potle faltar- lhe o café da tmnhan, diminuir mesmo 
a ração alimentícia de cada dia, mas não supporta pri
var - se do seu adorado cachimbo. 

Para maior semelhança com os typos ancE>strnes, as 
m ulheres cearenses são de uma fecundidade sem egual 
no paiz. 

Conhecem-se casaes que chegaram a produzir até vinte 
e oito fi lhos . E' a l ei de origem, e3sa forma media ta 
da hereditariedade que chamam atavismo, por effeito da 
qual os seres voltam ás formas primitivas. 

Neste ponto deve ter influído o elemen to tzi gane 
que realmente continua ainda a desen volver-se do m esmo 
m odo. Do indígena nada se recebeu, porque a polygamia 
sõ ponde trazer, como trouxe, a uegeneração e a inferiori
dade daquella raça. 

Ha pontos de tão in tima relação, tão serr c lhantes 
entre os Tziganes e os filhos do Ceará que admira. 

A creança do sexo masculino de oito á dez anno� 
já se d ispõe aos a7 ares da vida, pede aos paes perm issão 
para empregar-se noutra cidade ou localidade qual q uer, 
onde, diz elle, se ganha mais fortuna, quer ver outra 
gente, novas terras, e qu:m:\o mui tas ve1.es ás s uas i n 
tenções s e  oppõe o amor paternal, elle deixa a casa, 
foge e atira-se pelo mundo sem l evar o m ínimo recurso. 

E é assim que, tudos os
· rlias, aban dona o Ceará u m a  

pleiade d e  rapazes validos, que sem dinheiro, sem pro
tCC jã01 sem m eio algu m ,  se espalha por todc s os E stados 

( . .., 



I 

DA .A.CADE!IHA CEARENSE 161 

em busca de uma felicidarlg, que bem poucos são os que 
encontram. 

O cearense vae por toda a parte, e onde quer que 
fixe a sua resi:lencia, emprega esforços para salientar-se 
nas lettras, nas artes, na industria, no commercio, nos 
serviços mesmo mais pesados. 

O i llustre monsenhor Pinto de Campos, n o  livro 
Jemsulem, onde vem a relação de suas viagens á Pa
lestina, diz que allngou na  cidade do Cairo, no Egypto, 
os burricos para ir visitar as pyramides á um cearense. 
Talvez tivesse ido este procurar trabalhos nas obras do 
canal de Suez. 

No livro Da Prança ao Japão do Dr. Almeida, membro 
que foi da commissão nomeada pelo Brazil para ir oh
servar no J apão a passagem de Venus, refere aquelle 
senhor ter encontrado alli trcs cearenses . 

O senador Thomaz Pompeu de Souza Brazil, nas 
Jl!::nwrias d<:J uma viagem que fez a Europa, escreveu 
que, tendo itl0 a cidade ele Cárdiff, na Inglaterra, encon
trara um cearense empregado nas minas de carvão de 
pedra, que o reconheceu por ser, como o illustre senador, 
natural de S. Quiteria. 

Ainda 11iio ha muito, lemos na Ga"eta de Notiâas 
uma corresponde;:ci<l de um distincto �iaj ante hrazileiro, 
que, si não estamos enganado, era assignada pelo Barão 
de Sant'Anna Nery, na qual contava que, estand o  uma 
noite com outros companheiros n 'um hotel em S .  Peters
burgo, ouvira casualmente pronunciar-se em torno de si 
uma palavra da língua portugneza, que o surprehendera 
pela varied<t<le de línguas que se falavam na occasião. 

Tocou o tympano, informou-se dos empregados, e 
chegou afinal á certeza de que algucm naquelle hotel 
falava portuguez. Foi trazido a sua presença um rapaz 
moreno, forte, hem disposto, que era criado do hotel, e 
o viajante depois de 0bserva-lo por algum tempo, pre
gunta : 

-0 Snr. é portnguez ? 
- --Não, senhor. 
- E:' brasileiro ? 
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- Sim , senhor. 
- De que Jogar ? 
- - D o  A racaty, no Ceará. 
D izia o correspondente que sentiu, conversando com 

aquclle rapaz, a mais agradavol emoção ; pois que havia 
m uito não tinha ouvido alguem pronunciar uma palavra 
da sua língua, e que não se podia avaliar o effeito que 
se experi m enta no paiz extrangciro, quando se ouve a 
melodia daq u el lcs sons que em nada se p arecem com o 
ruido gu t.tnral e aspero dos teutonicos e slavos ou vinclicos. 

Em Outubro ou Novembro do anuo de 1 806. a 
F'cd<raçào, que S".l publ ica nesta capital, noticiou que 
havia sido conclemnado na Africa Alleman a uma multa 
de duzcnt0s marcos um cearense, por motivo de brign . 
Era a segu nda vez que soffria a mesma pena. 

Na ultima expedição portugueza, qne atravessou a 
Africa, do Congo á Moçambique em ; 886, salvo engano, 
marchou como mc:lico da m esma o Dr. Azevedo, natu ral 
do Aracaty e educado pelo Coronel Guilherme de Aze
vedo. 

Era o rapazinho que acompanhava, como criado, aos 
filhos do Coronel nos estudos, c estes fizeram com que 
o pequeno, pobre e sem Lunilia, estudasse t:;.m hem, e 
conse!;niram forma - lo em medicin a na Academia da 
Dahia. 

Couclnido o curso foi o Dr. Azevedo a passeio á 
Europa, e de lá passou a fazer parte daquella expedição, 
nJ o se sabendo depois noticias delle. 

N ão ha n in guem no Ceaní que deixe de conhecer a 
Henrique Cais, actualmente p residente da Camara Mu
niri pnl  de Porangaba e despachante geral da Alfandega 
da Fortaleza. 

Tendo sido enviado pelos paes para educar-se em 
França, m u ito moço ainda deixou o collegio e allistou 
se n o  exercito francez, que com a Prussia bateu-se em 
1 870 c 1 87 1 .  Tomou parte em diversos combates, sahindo
sc sempre airosamente. Foi um bravo. 

I-Ia annos via-se na cidade da Fortaleza uma pobre 
m nlher que andava acompanhada de dois tneninos, filhos 
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seus. Tinha um defeito no anrlar, e apesar de ser muito 
pobre era querida e rospoit :tda de todos por suas bôas 
q ual idades . 

Pertencia á fc: l ;  ! ia que tem por appellido Ba�urau, 
e elles eram conhecidos por 1\Ienezc�. 

Ten d o  fallecido a vellu, os m en inos desappareceram 
da capi tal e nn :-�r.a tn:lis se hlon nel l es. 

Ha pouco se soube que um havia morrido, e que 
o outro depois de servir por mu i to tein po, como empre

gado a bordo de n avios qne viai :wam para a Am erica 
do Norte, esta helerr>u - se em N ow York, a !li casou-se c 
é senhor de b�mi t:1 f : r tuna .  

Este voltou ultin1amente ao Ceará. visitou os Jogares 
de sua infancia. e t lepois de lig•�ira dem•)nl, regressou á 
sua nova patria e ao sciu de s u n  f<uni l ia.  

· '  Sabemos que nos E.;tadas Unidos residem diversas 
familias cearen:3es, que déviclo a bôa co:Jocação de pa
rentes para 1:1 se tê•n m nrla clo. 

Do .\rn.caty conhecemos da :ts, a cujo em barqu e  l.I S 
sistimos, q ua ml o  em 1 .SSJ, uaq n ella eu!adc, estivemos 
em Ccl m m issiio do govern o estadoal. 

Em dias do anao de 1 878, te!J!po terri v el d a  secca, 

q u e  então a n n i q u ilaYa to•lo o f> taclo, appa receu - n os unt  
r a paz de rlesoito a a nos,  H i ll  �;;·_! lo.;(), sad io.  1 lisposto. que 
havia sido dispensado do escaler da Pol icia, pedindo-nos 
para arranjar-l he um logar á bordo da barca dbia pa ba � de 
propriedade da casa commereia! Joaq u i m  d:1 Cunha & Irmão, 
cujo capitão mantinha comno2eo a m a i s  cordial am izade.  

Falamr.s ao Snr. Fr:t !ICi�co Jla l i leiros a respeito (la 
prcten(:�io  do n osso prote;:-:ido, 3 cm sua presea •.;a recu
sou-se a acceita-lo, a l legandu c 1 u ::;  jj tinha conduzido dois 
ceareuses como m ari nheiros d :1 barca, e que apenas an
corara no porto de Li•:erpool,  rassrula a prim eira n oi te, 
n 'l nca mais os vir:t. 

Desfez - se em lagr_rm ;1 S o pob re pretendente, c n as 
suas exclamações promcil ia ao eapitão não con1 m etler a 
ingratidão dos outros, e que havia de ser-lhe Q mais de-
4icado :possi v()! . 

· 
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Com moven -se o Snr. Malheiros, cedeu i n  continenti, 
e o novo marinheiro foi angajaJo e em barcou para 
borclo. 

Partiu a « lbiapaba» 
Ao fim de tres mczes, no reg resso da barca, appa

rc�e-nos o Snr. Malheiros, e nos com rnnnica um tanto 
aborrecido que, logo que fundeou o navio em Liverpool, 
n ão · se soube mais que fim teve o tal cearense, prej u 
dica n do-o n o  serviço d e  bordo por ser d iminuta a tri 
pula�·ão. 

Ora, um lllO\O q ue não conhece a língua do paiz 
ení q àe desembarca, onde não se dá esm ola, e reina a 
m aior m iseria do m undo, como na Inglaterra, desde que 
não pr0curou o navio á bordo 'lo qual tem salario e 
commodo, é porque achou colloca c;ão mais vantajosa. 

Com certeza elle arrumou-se. 
O anuo passado chegava ao porto da cidade de Belem 

no Pará um grande vapor allem ãll, cuj o nome não nos 
recordamos agora por ter  sido diffir.il de guarda-lo na 
mem oria. Era um da:1uclles que se escrevem com umas 
dezaseis sylla bas. 

Com algu n s  camaradas, entre os quaes Re achava o 
Coronel Carlos Augusto (!c M iran da, fom os a bonlo re
ceber um am igo que regressara da E uropa. 

O navio era extremamente lim po, e fazia gosto ver 
o. asseio e a correcção da officialidade. 

O Coronel Carlos Miranda n otou logo, á primeira 
vista, que o commissario, nào menos grave, não menos 
polido que os úntros, differençava-se em alguma coisa 
dos demais em pregados. Si bem que alvo e corado, tinha, 
no entanto, um certo qnc do typo brazilciro. 

Indagou das pessoas que haviam com parecido a bordo, 
dos emprclgados da�; visitas tio Porto. d 'Alfan deg� , da Saude. 
e afinal soube de um moço allemão, caixeiro de u m a  
casa cxtrangcira n'aquella cidarlc, ser o commissario na
tura l do Ceará. 

Este facto impressio nou-nos profundamente e foi 
çou4ecido d\l todos �ue visitaram o navio: 
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Achando-nos na Capital Federal, no tempo da ex 
posição preparatoria de Chicago, em uma certa occasião 
palestrava perante alguns cavalheiros um m oço formado 
em medicina, natural rlo Estado de Minas, que acabava 
de chegar da Europa. Si não nos enganamos era o Dr. 
Magalhães GOIJ!es, notavel botanico brazileiro. 

Assistia a p:tlestra o pharmaceutico Vicente Gomes 
de Araujo, residente actualmente nesta capital. 

Referia o mencionado Dr. que nas suas viagens a 
Suissa, visitando u m  dia uma mina de cobre, parara exta
siado diante de um bloco daquelle precioso minerio. 

Entrara em companhia de outros, e ao dar com os 
olhos no collosso mineral exclamara involuntariamente 
arrebatado de admiração : bonito ! 

Nesse momento, u m  operario approxima-se delle, e 
lhe diz com os olhos humidos de lagrymas e voz com 
m ovida : Senhor, V. S. é brazileiro, eu já vi. Peço-lhe 
pelo que mais ama no m nndo, fale um pouco m ais a 
língua de nossa patria, que ha m uitos annos não ou•: o 
uma palavra. Fale. fale, em nome de Deus eu lhe pe•:o. 
Quero ouvi-lo, quero ainda antes de morrer ter a fel i
cidade de escutar ao menos por um momento essa língua, 
que falava a m inha família, quando eu tinha família. 

Fale, senhor, fal e u m  instante, eu quero saciar as 
saudades que tenho da minha patria. 

O Dr. surprchendido, não sabendo o que dissesse, 
prcguntou-lhe : 

A quantos annos está. aqui ? 
-Ha muitos, ha um socnlo. 
De onde é natural ? 
-Sou natural do Ceará. 
E nunca mais volton lá ? 
- Não, n unca ; c creio que n ão terei mais este unico 

prazer na vida. E cada vrz mais se desfazia em pranto .  
O Dr.  coHvcrsou largamente e o deixou por fim cal m o  

e resignado com a sua triste sorte . 

Sabemos cotn cerle7.a qne  (l ivcrsos cearenses exercem 
empregos nas repartições do Perú, da Bolívia, do Chil�, 



e que nas cidades de Buenos-Ayres e Montevidéo re
Sidem alguns bem collocados. 

Temos tido iuuumeras informações á respeih>, e os 
jornaes ui<�.ri\1,nwatl;} estão a declara.r o que affirmamos. 

Em 1876 conhecemos · no Ceará a, D. Maria dos 
Reis, natural de Quixcramobim, e entiada de Joaquim 
1\'Ianoel de Lima, que, seguindo para o Rio de J aneiro, 
lá casou com um oriental e foram habitar para Mon
tevidéo. 

Viveram muitos annos casados, e tendo fa\}ecido o 
marido, voltou aquella senhora para a terra natal, tra-
zendo uma pequena fortuna. 

· 

Alli sempre manteve luxuoso tratamento, de sorte 
que só se vestia de fazendas de seda. 

Em todos os Estlldos os cearense;; se acham mais 
ou mAnos collocados de conformidade com as suas ap
tidões e talento. 

Podíamos levar muito alem a relação dos cearensos 
expatriados que vão longe procurar a vida mais facil. O 
seu clima pouco ou nada os auxilia. 

Temos ouvido milhares de narrativas desses pobres 
judeus da lenda que vivem contentes nos boteis de S. 
Petersburgo, · atravessam a Africa, e amanham, cantaro
lando, os campos do Japão. 

Agora ligeira apreciação sobre alguns factos que enri
quecem a sua historia e comprovam a nossa asserção. 

Quando em 1 822 os povos do Brazil se preparavam 
valorosamente para emancipar-se do domínio portugues, 
do mallogro das revoluções de Tiradentes e de 1817  no 
norte do paiz, os cearerises reunidos na  villa do Icó a 12  
de Outubro daquelle anuo formaram o seu governo tem
porario, e proclamaram a independencia. 

A 27 do mesmo mez foi nomeado vogal do mesmo 
governo o coronel Antonio Bezerra de Souza Meneze!:., 
�uê' acabava de bater na fazenda Forquilha as tropas 
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realistas sob o COillmando uo capitão Man0el Antonio 
Diniz e tenente José Felix d� Mendonça. · 

Copstitue . este facto a mais brilhante pagina da his
t.oria. do Cear4, pois que realisou-se muito antes de ser 
conhecido o pronunciamento do Ipiranga. 

E'  sem d�vida m otivo de ufania para aquella gente. 
Na ter:tati:va de coustituir-se a Confederação do Eq na

dor, em 1 824, foi o Ceará a província qt.Je mais tra 
balhou por ella e que mais soffr�u o odio do rei. 

Assim, chegou a ter o seu presidente, o denodado 
Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, o seu exercito, 
o seu estandarte, a sua moeda, os seus heróes, a sua 
historia. 

No antigo Largo- da Polvora, hoj e  Praça dos Mar
tyres, onde se acha o Passeio Publico, pagaram com as 
vidas o amor que tinham a liberdade os bravos Padre 
Gonçalo Ignacio de Albuquerque Mm·oró, Coronel João 
de Andrade Pessôa Anta , Tenente-CNonel Francisco Mi
guel Pereira Ibiapina, Major Luiz I gnacio de Azevedo 
Boião e Tenente-Coronel Feliciano José da Silv a  Cara
pinima. 

Os outros soffreram prisões, castigos e clegredo 
A commissão militar nomeada por Decreto de 5 de 

Outubro de 1 824 para punir O$ 1·ebeldes foi confiatla ao Te
nente- Coronel de Engenheiro• Conrado Jacob de Nie
meyer. 

Estes e os seus companheiros, o · Juiz relator Manoel 
Pedro de Moraes Mayer, o Major José Gervasio de Quei
roz Carreira. os capitães J. Cabral, João Sabiuo Monteiro 
e João Bloêm foram inexoraveis com os compromettidos 
na rebellião, como denominou o Decreto áquella nobre 
tentativa. 

Escrevemos estes nomes, para que fiquem elles eter
namente expostos á execração publica. 

O governo com taes malvados suppoz afogar no 
sangue dos martyres a idéa de republ ica, mas ella nunca 
deixou de florescer no coração dos filhos da terra da l uz. 

Pernambuco e as mais províncias envolvidas na l'C1 
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volta não tiveram gloria egual a que coube ao Ceará 
no seu sacrificio pela liberdade. 

· Os descendentes dos heróes, que derramaram o seu 
sangue, supportaram afl'rontas, soffreram perseguições, 
desterros, e outros tormentos, que inventa a perversão 
humana, nevem sentir hoj e  o mais doce consolo vendo 
realisado o pensamento que tanto custou a seus avós. 

E os perseguidores, que é delles ? Tombaram no 
barathro do esquecimento, legando a posteridade a copia 
da sua indignidade e subserviencia. 

Affeitos aos grandes commettimentos, acceitam os 
cearenses facilmente toda a idéa de progresso c adian
tamento. 

Eis um pequeno facto que denuncia, pelas circums
tancias que se deram, quanto prezam a tudo que tende 
a levantar nossa patria. 

Quando chegou ao Ceará a noticia de que o Go
verno havia adoptado por lei n.0 1 157 de 26 de ,J unho 
de 1 862 o systema metrico decimal, autorisando-o desde 
o 1 .0 de Julho de 1 87;3, ouviu-se Jogo, depois da 
chegada do vapor do Sul, o estoirar de mil foguetes, 
que se queimavam por todos os angulos da mimosa cidade. 

Dentro de pouco tempo o novo systema de pesos 
e medidas achava-se admittido por todas as localidades 
do interior. 

N ão houve repugnancia ; pelo contrario foi elle re
cebido com enthusiasmo. 

Infelizmente, porem, ninguem ignora quanto custou 
faze-lo acceitar no interior de Pernambuco, P arahyba e 
Rio Grande do Norte. 

Custou m uito sangue aos inimigos do systema,  aos 
quebra-kilos, e é dolorosa a lembrança dos collêtes de 
coiro, da persegui�'ão desenfreada que se fez aos pobres 
matutos tão vivamente cantada pelo illustrado Senador 
Almino Affonso, o cter.no defensor dos pequenos, dos 
pobres1 doa infelizes. 
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Entretanto, na Capital Federal não são ainJ1 ad
mittidos os pesos e medidas decimaes, e a prova está 
em que nós, em 1 893, tivemos de reduzir por calculo 
metros a covados na occasião em que compravamos fa
zendas n'um grande estabelecimento, na afamada rua do  
Ouvidor ! 

Por muita parte se mercadeja ainda pelo systerna 
velho. 

Ninguem resolve esquecer-se do quartilho, da terça, 
do covado. 

O que podemos garantir, sem receil) de ser contestado, 
é que no mais insignificante e miseravel logarejo  d.o Ceará 
com pra-se e vende-se pelo methodo admittido aos paizes 
mais adiantados do velho mundo. 

Como soldados tem os cearenses dado as maiores 
provas de valentia e aptidão para o serviço. N áo fica 
muito longe a data da guerra do Paraguay. 

Nesse tempo, fins di) anno de 1 86:!, logo que áquella 
terra chegou a non1. do rompimento do Brazil com o 
Paraguay, n ão houvP. mais conter a torrente de Volun 
tarios da Paüia., que vinham ao governo pedir um Jogar 
ao larlo dos que se batiam pela honra do Brazil .  

Formaram o batalhão 11.0 26, quasi anniquilado n o  
rl ia 2 d e  Maio d e  l 8Gti, e foi tal o enthusiasmo que 
despertou aquelle feito entro os l l l<'ÇOS cearenses para 
vingar ao.s seus irm ãos, que por todos os vapores seguiam 
com destino ao Paraguay innu meras levas de voluntarios, 
que reftt.eram o batalhão n n  26, e ainda preencheram os 
claros dos demais dizimados nos primeiros combates. 

A gloria immortalizou os nomes dos generaes An
tonio de Sampaio, victima da suct bravura, Ántonio Tiburcio 
Ferreira de Souza, o general philosopho e sabio, J osé 
Clarindo de Q ueiroz, os Tamborins e outros m uito� não 
l)leoo� v[t.lorosos: 
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A excepção do heroico E stado da Bahia. nenhum 
enviou relativamente mais soldados que o Ceará. Pro
vuremos, se preciso for, com dados seguros. 

O bravo Marquez do Herval fez-se acercar dos ba
talhões rlo Ceará, e vej a-se o que está escripto sobre 
aqnella guerra, que elle n os pontos mais arriscados levou 
sempre á gloria a soldadesca cearense, como a 24 de Maio, 
n o  Hurnaytá, na terrível ponte de Itororó, onde elle pro
prio escapou devi do ao denodo e valentia dos batalhões 
14 e 2G. em Lom mas Valentinas, em Peribébuy, em t0da 
a parte. 

Ha alli actos de tanta coragem e loucura. que n ada 
têm que invejar aos soldados m ai.s valentes e discipli
nados da Euro�a. 

Uma terça parte do exercito nacional, garantimos, 
compõe-se de hom ens do Ceará, e o m esmo se dá com 
relação á armada. 

Ainda não ha muito visitamos no porto do Pará o 
cr uza(lor Benjamin Constan t, e tivemos occasião de ve
rilicar que grande parte da marinhagem era cearense. 

Os corpos policiaes de S. Paulo e Pará são formados 
quasi que exclu sivamente de filhos daquelle Estado, e 
contem a maioria os de Amazonas e Pernambuco. 

E' facil de verificar-se. 

Um (]os factos em que mais se notou a coragem e 
resi gna.;:'io desse povo excepcional, foi na terribilissima 
se.cca e le  1 87 7, I 87 S e 1 879. D escrever as  luctnosas 
scenas dessa quadra de dores e agonias de uma popu
l ação inteira, seria servi�·o superior á n ossa capacidade. 

Perderam· se para m ais de trezentas mil  vidas n a 
qnelle período angustioso, mas dentro d e  poucos annos, 
n ão se lembrava mais a antiga província dos seus ainda 
recentes padecimentos.  

No tempo em que grassou a varióla, houve dias em 
�ue morreram �aril mais de mil pesso;,tr:;. 

- -:r-�-"':1 
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Foi doloroso o quadro da fome e da peste, e, no 
entanto, o povo manteve-se revestido de immensa co 
r$lgem para defrontar com todas as calamidades. 

Habituou-se ;í d 3sgra·;a. 
AqAi. em um ab<l rra�a�n ento, dançava-se e cantava· 

s.e ao S!Jm di.is violaa, a IIi aj uda v a-se a m orrer um infeliz, 
qne deixava n u ;n crosa fa m ilia, acolá fcstej ava.se o casa
mento de dois c:lte:>. (lUe se eS!jacciam da morte para 
pensar no amor, e mais alem, n'uma briga terrível mo
tivada por cium es, a faca tornava r: ;;sassino a mai s  um 
desgraçado. 

Não se sulvn c: : thm aos açoites do infortunio. 
Entretanto, Hü::;se peri1lo dü tanta miseria e deses 

pero, n ão se deu a m i! 1 imo. perturb�H;ilo da ord.em publica. 
Não consta que o hniJ;to atat;[l..;.::;e o ahast:Hlo p:1ra dar
lho o que comer. 

Emigrou para o uorte e pr.ra o sul grande n u m ero 
de infelizes, que hav iam perdido a esperança ele sal var
se na terra da p2 tri c� .  

N o  afan d e  procurar para s i  e para os seus os 
recursos da neces,::ar ia snbsisteuc:ia, escolheram de pre
ferencia os Estarlos do Pará c do Ama zonas, e desde 
aquelle tempo até hoje, nunca mais ce:,sou a torren te do 
emigração, que tanto tem c:1gr::u�decido os dois ricos c 
poderosos Estarlos. 

Confronte-se o que era a cidade de 'Manau s em 
1 817, e o q.ue é hoje, as re:11las Je:;tes dois Estados 
antes daquella data, e couscicncios:>nl CHte responda-se si 
esse angmento nã.o é tle.vi do só no braço cearen sc. 

E' uma j u sti .· a q u e  se l he deve.  
Quem é que iguora que nas regiões inhospitas do 

grand e rio dormem o som11o da morte para mais de 
ttez.entos rrtil cearen Ees ! 

Vinham , por exemplo, em um anuo explorar um rio 
ccm.homens , morriam no\'ent.a, Y oltavam os dez em busca 
de outr.os companheiros atim de contin uarem o seu sa
CI:ificio. 

Vinham no segundo anuo trezentos homens para o 
mesmo peno�o trabalho, morrialtt qu�eutos1 e Qa que SQ· 
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breviviam, voltavam á patria e traziam em sua compa· 
nhia quinhentos . .  

Destes morriam quatrocentos, e os que escapavam , 
iam ao torrão natal c tnziam outros patrícios ; e á força 
de m uita coragem, de ID ll Íta pertinacia, de muita teme
ridade consegu iram domar os estragos da morte naquellas 
lon gín quas regiões. 

Foi e tem sido grande, m uito gmnde o sacrificio dos 
cearenses, 3 só ellcs seriam capazes de levar tão longe 
a conquista e o descobrimento dos seringues. 

N cnhum povo estran geiro faria outro tanto. 
A commissão cn viacla ao Madeira, composta dos 

en genheiros Morsing, Pinlms c outros, não aguentaram 
as asperezas do serviço e do clima, e para não m orrerem 
victimas das febres, dissolveram a comm issão e retira
ram-se ficando de nenhu m effcito o plano do governo de 
fazer a estrada de ferro do Mamoré. 

Agora diga-se com franqueza, quanto tem custado 
aos pobres cearenscs a grandela e prosperidade dos 
dois primeiros Estados do Norte ? 

Todos conhecem a historia dos seus soffrimentos. a 
sua peregrinaé;i'io cheia t le prova ;õcs P. dolorosas peri
pecia;:, desde o logarr.j o  do seu nascim en to até esta capital. 

Quanto p ranto não verteram elles na hora cruciante 
da separação dos paes, das espnsas, dos amigos, dos la
gares queridos de sua infancia. dos obj ectos de sua maior 
estimação para se ent reg.uem ás eventualidades da sorte 
tão enganosa e o mais das vezes tão in grata ! 

Na cidade da Fortaleza o seu em barqne é uma 
scena que com move,  qne faz in  wluntariamente assomar 
lagrymas aos olhos, lagrymas de compaixão e piedade 
por aqnella multidão maltrapilha e infeliz.  

Ao sol encandeccnte do meio dia, n uma praia des
abrigada e nua, onde a luz, reflectindo - se em cheio so
bre as arêias tão brancas como a neve, mais irrita a 
vista, inundados de suor pelo excessivo calôr, chorando 
de saudade pelos que ficam e pela patria que vão dei 
xar sem esperan c;a d e  tomar a ve- la, e m  numero de 
fJ UinheiJtos: de oitor.entos, e (!,:;; veze� cl� wa,is, e�tr{l qq" 
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mens. m ulheres e meninos, embarcam confusa e desor
denadamente e chegam á bordo d� qualquer vapor do 
Lloyd . 

Ah ! começa aqui o primeiro passo da via dolorosa 
que tem percorrido e continuam a percorrer aquelles 
desgraçados ! 

Sem commodo, sem alimentação, arrum ados n os po
rões e na coberta como m ercadorias em armazens, expostos 
os de cima aos rigores do sol e da chuva, sem ar os 
debaixo, misturados estes com toda a sorte de animaes , 
a supportarem o cheiro nauseante do escremento das 
gallinaceas, qne para negocio silo exportadas em dezenas 
de capoeirat:, maltratados da creatlagem , sem direito a 
reclamaçào alguma, vendo soll nzillas suas mulheres e 
filhas pelos em pregados de bordo, sem poderem mover
se nem andar á falta ele espaço, sem alimento proprio 
ás criancinhas que choram de fome, soffrem, os pobres 
coitados I o que é impossível de descrever -se. 

Homens de coração já tem reclamado contra a bar
baridade de receberem os vapores daquella Companhia 
mais passageiros d'Ol prôa do que com porta o navio ; 
m as qual ! a Companhia do Lloyd tem m uito mais poder, 
mais prestigio, mais valor do que os Governadores dos 
Estados, que a alta magistratura do paiz, que o proprio 
Presidente da RepuiJhca Brazileira, para descer a attenllor 
reclamações da gentalha. 

Para tudo e para todos tom o riso do despreso, quando 
não manda uma insolencia com o resposta. 

Tivesse ella um poucoxinho de caridade ou tivesse 
força o governo deste paiz, por certo que a tantas e tão 
repetidas queixas se t�ria dado ligeira satisfação ; mas 
quem é que pode com a Companhia do Lloytl neste 
mundo ? 

E' imp< •ssivcl, repetimos, descrever-se a serie de 
soffrimentos, por que passam os emigrantes na terrível 
travessia do porto do Ceará ao desta capital . 

Dado o caso ele um naufragio, na tremenda confusão 
de quasi mil e quinhentas a duas mil pessoas, que se 
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hão de bater para escapar á morte, com quatro botes 
apenas, como pode salvar-se alguem ? 

Quem embarca nestas condições,- embora não pense 
sobre o caso, tira com a passagem egualmente passa
porte partt a outra vida. 

Quem. não preza a vida de seus semelhantes, quem 
falta com a caridade aos desprotegidos da sorte, é incapaz 
de um sentimento bom ; salvando a sua pessoa, pouco se 
importa que o diabo leve os pobres passageiros que não 
têm honras, não têm presentes, não têin bons empregos 
para affagar a vaidade dos grandes. . 

Do Janeiro a Agosto deste anuo, noticia a Republica, 
jornal que se publica na cidade da Fortaleza, terem em
barcado no porto daquella cidade com destino ao norte, 
segundo estatística fornecida pela Secretaria de Policia, 
l õ.548 pessoas. 

Ora, admittindo que desse numero viessem oito mil 
para o Pará, custando cada passagem trinta mil réis, 
recebeu a Companhia do Lloyd 240:000$000; e para 
o Amazonas vindo sete mil, cadà passagem a cincoelita e 
cinco mil réis, recebeu a mesma Companhia 385:000$'000, 
quantia esta que addicionada áquella prefaz a de . . . . .  . 
625:000$000. 

Esta somma em oito mezes I 
Note - se que, sendo os pobres emigrantes, os que 

mais concorrem para a manutenção da Companhia, pelos 
milhares de passagens que em todos os annos pagam 
nas viagens de ida ao Ceará e volta aos seringaes, são, 
no emtanto, os que menos garantia têm, são os que não 
têm direito á melhoria de cornmodo, os que são mais in
sultados e desprezados á bordo. 

Chegando ao porto de Manaus não minoram os seus 
padecimentos. 

São desembarcados e mantidos em tascas repugnantes, 
immundas, verdadeiras sentinas, sem ar nem luz, onde 
a febre vae dizimando os mais fracos. Seguem quasi logo 
nos primeiros ' apores, que partem para o interior. Ha 
�·cceio . de que elle� se. extraviem. 
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A bo�do desses pequenos barcos têm se dado sconas 
de verdadeira selvageria. 

· 

Si por bruteza ou ignorancia, algum emigrante tem 
a infelicidad e  de contrariar ou desgostar ao commanda nte, 
este faz propositalmente parar o navio na praia mais 
deserta, mais distante do logar povoado, e lá manda 
atirar o criminoso, que fica a luctar contra a natureza, 
contra os insectos nocivos, contra a fome, emquanto não 
descança, ao fim de pouco tem})O, na paz da morte sem 
ao menos a esmola de uma sepultura. 

Ha poucos mezes um commandante mandou amarrar 
a um desses párias no mastro grande de seu vapor, e 
fê-lo a�oitar barbaramente. Protestou um patrício advo
gado que · assistiu ao deponente espectaculo, e a este res
pondeu o com mandante com toda a soberania : o senhor 
não conhece o codigo de bordo I 

Pode ter muita razão o digno marinheiro ; mas isso 
só se pratica; onde não ha o mínimo respeito a lei. Faz 
lembrar o sen acto os tempos hc1 oicos do captiveü·o em 
S. Paulo e Rio de J aneiro. 

Ei-los nos seringaes. 
Cdmeçam por pagàr as mercadorias. indispens�veis 

ao seu sustento por preços de tOO á 800 por cento so
bre os da capital, ficando ainda obrigados a 20 o;o so
bre o total do que se lhes tiver foru.ecido. 

Trabalham alguns em logares alagados, pantanosos, 
insàlubrés, e si por acaso a borracha extrahida não che
ga para satisfazer o pagamento da contà deste ou cla
quelle, ó patrão o tem preso e vigiado até que se (los
obrigue do seu compromisso. Da-se por alli uma especie 
de captiveiro legal ; pois que si àlguem por compaixão 
se commove de um destes infelizes, ente nde-se com o 
dono ou senhor, paga o que elle deve e leva-o para o 
seu abartacainehto, com o mesmo direito de passa-lo a 
outrem. 

Não exag!!ramos. 
O utros são trancados nos troncos, são castigados do 

modo barbaro e muitas vezes para se liquidar a divide 
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mais summariamente são assassinados á bala de rifle, 
sem que se saiba o fim que levaram. 

Si nas transações com um ricasso potentado não 
cumpriu um devedor a sua promessa no tempo conven 
cionado, arma-se aquelle, vae a casa deste e toma-lhe 
tudo quanto encontra, Óbrigando-o ainda a passar lettras 
de tantos contos quantos entende no seu capricho. 

Este modo de obrigar aos devedores a passarem let
tras phantasticas, é mui curioso, e muito usual no inte
rior, principalmente nos pontos mais longínquos da ac
ção da j usti<;a. 

Agora mesmo acaba a imprensa de publicar o que 
fez o Sr. Francisco de Mello Rodrigues, no seu seringal 
denominado S. Bento, no rio Copiá, c:om o seu freguez 
Manoel Salles de Vasconcellos. 

Salles era devedor de Mello, e este não querendo 
ter com clle mais transaçõe5, vae ao Jogar de sua resi 
dencia, toma-lhe todas as mercadorias existentes e mais 
a borracha que encontra, fazendo-o assignar á força uma 
lettra de 7:000$000 de réis. 

Entre as mercadorias havia alguma tle fornecimento 
do Sr. Lucas Pinheiro, que tendo noticia do absurdo pra
ticado com a pessôa de3te, auxiliou- o  a procurar o seu 
direito recorrendo ás auctoridades de Coary. 

Uma deligencia foi mandada ao seringal do Sr. Mel
lo, constando e lia do 3.0 supplente do Prefeito, ,José Luiz 
do Nascimento, seu escrivão Domingos Eufrasio da Veiga, 
Manool Salles, · Lucas Pmheiro e um official de j usti�·a. 

Ao approximarem - se do porto foram recebidos sem 
a menor explicação á balas, sendo assassinado o escri
vão Veiga, que, ao impulso do projectil que partiu-lhe o 
craneo, foi atirado nagua, escapando os outros milagrosa
m ente, os senhores Prefeito e Salles. gravemente feri
dos, e os Srs. Pinheiro e official de justiça com ferimen
tos leves. 

A excepção de um, os demais são cearenses. 
Preguntamos : o que vae soffrer o Sr. Mello pelas 

conscquencias do seu crime ? 
Podiam os responder antecipadamente : o que têm 
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soffrido os ladrões, os malfeitores, os assassinos, que têm 
commettido crimes identicos, cuja impunidade o acoro
çôa e a todos os da sua audacia a pratica do outros ainda 
mais hediondos. 

Quando, em que tempo, onde já foi condemnado no 
j u ry daquellas regii"\es um homem de dinheiro? 

Só ha pena para os desprotegidos, para os mise
raveis ! 

Todo crime fica impune. Si é com mettido em lo
gar dois ou tres dias de distancia do centro populoso ou 
séde da j ustiça, por via de regra, não se tira o processo ; 
porque as auctoridades allegam a impossibilidade do com
parecimen�o das testemunhas. 

Si é recluso o criminoso, manda-se pôr a este em 
liberdade, porque não foi preso em flagrante e ne•n tem 
culpa formada. 

Verdade é que muitas vezes tem sido algozes dos 
cearenses os cearenses; mas em geral os pobres são ex
postos á toda sorte de tormentos. 

Podíamos citar milhares de factos em que a sua pa
ciencia tem descido até a cobardia, até o ponto de lhe 
profanarem a mulher ; e. no entanto, elle se submette in
difi'erentemn.nte s�·n lembrar-se mais que á cinta tem uma 
faca, aquella qur; o tornava tão respeitado, tão temido na 
terra ela patria. 

Terminado o tempo dtt fábrico, como ordinariamente 
aqui se diz, volt:lm os perigrinos em busca :los logares 
do se11 nascimento, levando apenas m inguados recursos 
do tralMlho pesatl issi mo do auno, . que escaparam a ga

nancia do patrão. 
E' muito corrente aqui referir-se, que individuo que 

tem saldo Pm poder d o  patr<lo, n u nca m ais o póde haver ; 
sendo isso motivo para desapparecer de entre os vivos 
apesar da m uita saude como surprehendido por apople
xia. 

A vida de um homem nos seringaes vale tanto quanto 
a de uma anta, u m jacaré, urna gihoia, si é que não valha 
menos ; por quanto estes aaim ae� a twtos infun�em CflftC) 
m�c!o, 
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