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Hontem referiu-nos um conterraneo, ha muitos annos 
ao servit,·o da ad\·ogacia no interior, que, ainda não h:1 
muitos dias, elle com o.utros companheiros der,ciam o rio 
J uruá, quando encalhou a canôa em umas pedras. 

O dono ordena ao remador, que era cearense, sal
tasse nagua para desembaraçar o vehiculo, e o pobre re
spondeu que lhe era impossivel, porque não sabia nadar. 

Sendo-lhe terminantemente ordenado, cumpriu o des
waçado a ordem e ficou com as mãos presas ás pordas 
dêl canôa. O dono vociferando injurias, com os pés, ma
goando as mãos do remador, fez; este largar o ponto de 
apoio, e logo dentro de pouco desappareceu, morrendo 
afogado. 

Ao chegar ao seu seringal communicou ás auctorida
des ter fallecido aquelle miseravel d� apoplexia e I) seu 
officio foi confirmado por innumeras testemunhas de vista. 

Como os advogados vivem aqui de apatrocinar as 
causas dos ladrões, dos bandidos, dos infames, dos as
sassinos vulgares, não têm nem terão jamais coragem 
para denunciar ao pofler ·competente acto3 de brutalida
'le tle:>t1 naturez;:1; pJrq ue os lucros estão na bolça do 
m:mdão criminoso, que pagando-lhes bem o se11 traba
lho c a con3ciencia tios jurarlo.:>, n1d1 perde, nad.1 soffre, 
e fica-lha aiada a certeza de que pdo mesmo systema 
dentro e:n pouco recuperará na lauro3ira o qtte por acaso 
tiver perdido. 

Rec11pera muito mais, porque fica mai� timído e res
peitado. Nem a lei pode com elle l 

O dinheiro do Amazonas é como que um dinheiro 
anJal(li<ioa:lo, que wio aproveita a ningucm, sendo como 
é ganho á custa de lagry:nas, de sangue, de muito crime. 

Qnem estiver longe deste Estado não póde ahsoluta
mente avaliar quantos crimes se escoudem sem punição 
para haver-se dinlwiro por mil modos cada. qual mais 
indigno, mais infame. 

Apesar de todas as contraricda.ies porque passam os 
cearenses, �lles se habituam dantro em pouco a vida de 
provações do interior. 

Affazem-se qocilmeqte �o traoa.lho pesado, identiti� 
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can·lo-se com o clinn, cr,•n o; C·lStum JS, c0:n a alimenta· 
ção, com tudo enfim 

O Dr. Fileto Pires Ferrein, n 1 seu Relato rio aprc
scntarlo ao Congr ��' l Esta•lrlal e111 4 tb '1 u··;•l 1le 18D7. 
diz: que o F.starlo do A•,1nn•1•ts tcnrlo praspcra!lo. ex
pcrimcntavaain•la lliffic�l!tLdn.;; no s.:n �ornm:Jrcio, na sua 
industria e n�rir.nltnrn. 

Lucta.nclo te:::v:nw;Jte cont:·:l a falta de braços e de 
c:�pitacs, só a ener�ia ma:;cula do brazileiru e mais ain
da a afoiteza do cearense podia levar o Estado a pro
spera e lisongeira situa1;il.o que var:J atravessando. 

E' uma verrl:i'i<'. 
No ta-se, entretanto, muito de leve uma certa prev<>n

ção dos amazonense3 contr.'l :JC)nr.Jies rtnc c0m sacrificios 
mais tü:n con�'orrido para o d0sr.nvnlvimeuto do Estado. 

Alle�am to,Jos qno os cn,,,·e·,ses são senhores da 
terra, que uispf•em de lll!lito dinheiro, que gosQ.Jn de to
dos os bcrs flUe tlá o trabalho. 

Contcstalll',"· c ]ll'�''J;nntamn.� rlesprr,venidos rle qual
flllCr scn�im cnto menos di�no: Onde é <]t.e cst�í. no E:>
tado dn Ceará o estaheleeimento commercial, a fazenda 
mode:o. o prcciio cl<� luxn, n institui :ão qn:JI•luer que te
nl,am sido funda•lo;; com dinheiro do A111azonas '? 

l\;1o ha absolntanwntc 11') c•1mmercin, sinão uma casa 
r.ne se fez com os rer.nr;;o,; nrlqur.riilos no Ceaní apesar 

r!J sua pobreza, e esta é a do r�.':m." Barão 1le Ibiapaba, 
a qual constitue a fortuna m:tior ttue se conhece rh [h
lua ií .:.Ianáu:;. 

Outras inferiores. m:n r,ue se ta:tntêm dignamente, 

foram formadas da mes!na nuneira. 
N :1o consta que Juqnellc E';tarlo exista estabeleci

mento, fazenda, prcdio leYantado com dinheiros de seriti
gaes. 

· lia vinte e um :ltmos qne a população dalli vem e 
vae do interior. leva 11111ilil dillhciru, como se diz \Í boc
ca cheia, mas o que é certo é que esta riqueza apenas 
chega pan� a lllanutcn-,iio dü famílias iJObres. 

Kão ha noticia de (]uc algucm tenha enriquecidQ 
çom din4eiro do Amazon�.�· 

· 
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E' muito vcnhle, rpe o Ce:ld rer.:•Jbe an:tualm(mte 
al!,(llttHs tLnenB de contos, envia1lvJ pelcH emigrantes 
que maito auxiliam ao com:nercio, ll pequena lavoira , a 
i ·dtl.31.ria p�ntoril; llH> Í..33J S3 Co:lS·HlJ tl:l ra.piJamento 
quanto mais urgentes são as necessidades dos beneficiados. 

Que é das grilndes casas milliona.rias dos coarenses 
na propria capital da Amazonia? 

Podemos aponta-las. 
E quem reflecte um pott.co sobre o e:>tado das coi�as, 

não pode deixar de se affi1gir arJ vt>r que o cambio tende 
a subir e as difficul1h le >  co:n:nerciaes a augrnentar. 

E' fac to inevitaYel. 
O ra, si por infelicilLl·le o camhio Robe, que fica sendo 

a riqueza do cearense ? 

Perdeu seu tempo e o seu trabalho, e apesar da 
ta!ltos sacriiicins, elle '>Ó tem unu verdade a me<litar o 
é que se tivesse com a sua rleilica·.�ão procurado algum 
Estarlll do sul, já teria feito um peCillio, que aqui não 
fez, uem fad nunca. 

lllanáus, quP. sempre foi uma cidade em extremo sa
lubre , até ha pouco tempo, Jwjo pela derrubada da matta 
dos igarap�s e principalmente pelo serviço de cxca:m
ção ele toclas as ruas c praças, tornou-se um fóco de mo
lestias, de febres de mau caractor, que tem inutilizado o 
trab::tlho de certa parte da população v<Hitla. 

Não se potle contar com a sande em clim1 tào falso, 
como está hoje o tlr..�ta capital, o os cearenses por for
marem a maioria do.� moradores, são os f!Ue soffrem per
das na razão direda do numero . 

Comparemos a:�ora a emigração italiana par<�. S. 
Paulo r.om a cea.rense para a Amazonia, e vej amos qual 
das duas traz mais vantagens ao paiz . 

Todo o mundo sabe que a colonia italiana trouJ<e e 
continua a trazer para o Rrazil os mais finos e ciuiH
siJ.rlos gatuno> ela FuroJYt. os narcvt.izadoreB, os ana.rchis-
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tas, os desordeiros, os mocdeiro'l falsos, que já têm na 
c a pital do Estado de S. Paulo dado copia de sua insu
b ordinação, arrastando pelas nws da cidade insultuosa
ln ente o pavilhão nacional ; e como algum brazileiro de 
sangue mais quente não se poude conter diante do des
acato feito a sua patria, e mandou para a eternidade aquel
les 1·rmocentes, teye o Governo da Hepublica que pagnr 
a mil contos por cabeça. 

O eleme�to de desurdem continua plantado por alli 
á .fóra, e não ha que reclamar, italiano morto, indemni
sação de 8u0 á 1000 contos! 

S. Paulo, com os milheiros de italianos que lhe en
tram annualmente, ha de mais cedo ou mais tarde arre
pender-se ; pois que o elemento novo é formado da massa 
revolucionaria, auarchista, comrnuuista., nihilista, etc., que 
sómcnte trata de embara�·ar e t1 ansviar a bôa vontade do 
Governo, que emprega esfor�os para que a prosperidade 
no paiz sej a uma realidade. 

· 

Quantas prisões, quantos processos não tem soffrido, 
quanto trabalho não tem dado essa gente, que veiu plan
tar o principio (e dcsrm;peito aos poderes contituidos '? 

Quem não respeita ao governo do paiz onde se hos
peda, a que é que pode submetter-se? 

E os ceareuses tão mal vistos, calumniados, tão des
prezados o que é que já fizeram que traga perigo a paz 
do Estado? 

Têm feito o que lhes é possível pelo futuro da te rra 
que os tem agasalharlo, que os tem recebido de bra·.�os 
abertos, c elles vào por gratidão á sua. proverbial ho.3· 
pitalidadc, se affeiçoanuo á mesma terra, enlaçam-se ás 
fithn.s lia majestosa Amaz'lnia, e deixam de uma vez a 
terra da patria. 

L'>go, o cearense ab !l';l o direito de filho d 'aquella 
terra querida para fazer-se natural do Amazonas, a que 
fica pertenceuJo d'ahi em Lliaatc por si e por seus filhos. 

Tendo dito qu.111to sufii :i ente sobre a emigração para 
o Amazonas, como um acto de energia do povo cearense1 
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por que só elle podia desbravar as suas inhospitas re
giões, entremos agora na apreci.:trt:1o do maior feito do 
l3razil, daquelle que: fc:z nascer a Republica. 

Quen:n1os falar da libertação total dos escravos do 
Ceará, a �5 de Março de l 884. 

Um dia, uns 1apazes de talf'nto e coração resolveJam 
agg1emiar-se para o fim de terminar de uma vez o ca
ptiveiro no paiz, e de feito fundaram a «Sociedade Cea

rense Libertadora!, no dia 8 de Dezembro de 1880. 
E' preciso confessar que a idéa partiu de u ma asso

ciação commer.;ial, da «Perseverança e Porvir». 
Constitue o acto da eleição da directoria uma das 

mais bellas paginas d!t historia cearense, e por isso não 
nos podemos furtar ao desejo de referi-la. 

Tendo-se por mais d€ uma vez suspendido as ses
sões por tumultuarias, em conseqnencia de desaccordo 
entre uns socios que queriam se fizesse estatutos e ou
tros que a elles se oppuuham, foi pelo presidente provi
sorio, João Cordeiro, designarlo o dia 30 de Janeiro de 
1881 para definitivamente decidir-se sobre u assumpto. 

No domingo mais proximo, ao meio dia, comparece
ram uns vinte socios na amiga «Bolça do Commercio�, 
á pra�· a José de Alencar, e logo .João Cordeiro fê-los en
trar para uma sala no fundo daquella casa de commercio, 
adrede preparada, a qual havia ellc dado o nome de Sala 
de Aço. 

Alli achava-se uma mesa grande, coberta com um 
panno preto, duas lanternas nos extremos e vinte ca
deiras em torno. 

Depois de fechada a portfl da entrada e accesas as 
v elas das lanternas, João Cordeiro, que occupava o cen
tro da cabeceira, ergue-s se saC!!JHlo da cava do collêtc 
um punhal, atira-o com força no meio da mesa, ontle fi .. 
cou crava<lo, oscilando sinistramente ao reflexo das luzes 
e disse: Meus amigos, exijo um juramento sobre este 
runhal de cada um de nós, para matar e morrer, se fôr 
vreciso, em bem da abolição dos escravos. 
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Vamos travar lucta terrível com o goveruo. e por 
isso está muito em tempo de retirar-se aquelle que fôr 
amigo do mesmo governo ou delle fôr dependente . 

Quem não tiver coragem para tanto pode sahir, qno 
aind a  está em tempo; e logo retiraram ·se onze, cujos 
nomes por compaixão occultamos do <lesprezo publico. 

Juraram de conformidade com o cargo que cada um 
exercia na assossia�·ão provisoria o Presidente .João Cor
deiro, o vice-Presidente José Amaral, o 1.0 secretario dr. 
Frederico Borges, o �.0 dito Antonio llezena. Antonio 
Martins, José Theoclorico, José Barros, José Marrocos e 
Izaac Amaral. 

João Ct)f(leiro ditou para o 2.o secretario as pala
vras seguintes, que ficaram na socie�ade servin(lo de es
tatutos. 

Art. 1.0-Um por todos e todos por um. 
§ Unico.-A sociedade libertará escravos por todos 

os meios ao seu alcance. 
Sal.a de A�·o, 30 de Janeiro de 1881. 
E todos QS presentes assigoaram. 
Em seguida disse ainth João Cor dei r o, q u c para n;1o 

sereú1 trahidas a.s correspondencias relativamente a furto 
de escravos, qne cada um tomasse o seu pseudJnymo. 

Elle chamou-se .Juarez, Jo�é Amaral chamou-se Co
zar, Dr. Frederico Borges tomou· o nome ele Spartacn�. 
Antonio Bezerra o de Risakoff, Antonio Martins o elo 
Pery, José Marrocos o tle O. Conell e os outros outros 
nomes. 

Antes de encerrar a sessão Cordeiro tambem disse 
ainda, que era de necessidade uma escripta especial, r, 
entendida somente pelos consocios, e para aqJelle flm 
pedia se concordasse ficar valendo o z o a, assim sem
pre recuando uma Jettra, isto é, o z seria o a, o a serm 
o b, o b seria o c e assim por diante. 

Ficou isso sentado, e por esse systema muitos escra
vos foram passados ele umas casas para outras, sem mêJo 

. de compromettimento para os chefes da associação, que 
se correspodiam á vontade. 

Finda a sessão, nos salões da Bolça <lo Commercio1 
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Dfi)pried;,ulo do consocio José Burros, por mais do . uma 
hora roi�ou enthusiastica anim a ,;ão, brinlland(' o� socios á 
ch,ampagne a c Libertadora Cearense>> ao Ceará line, a1 s 
sQ}�Ildos da gra .• lde idéa, ao povo soberano. 

Ua no. percursQ de 3 annos, trmpo que durou aqnella 
l,��tl,\, :�Jel� liberdade, actos de abnegação e patriotiEmo 
'4-���ayeis, • 

.Niuguew póue esquecer de tão cedo a attitudo. mas
�la. fl;· destimida dos jangadeiros, fechando os mares ao 
trÇ.�f). d� caxne humana. 

O seu chefe ficou cognominado na historia-Dragão 
do mar. 

U'm dos dias rlo mais gloria para a associação, e que 
decidiu de seu futuro, foi o 30 de Agosto de 1881, 
quando o governo procurou afogar em sangue a nascente 
sociedade, e oppôz á sua resistencia toda a fori;a exis
tente na capital. 

Foi batido por um acto de desespero dos .liberta
do,res� 

O vapor «Espírito Santo>, ancorado no porto, .devia 
sahi . .t; á: tar;de para o norte, e o chefe de Policia Dr. Tor
q.ul1�0 Vianna, no trapichc, tentlo á vista tres escravas 
dp. capitão Camerino Facuntlo de Castro 1\'lenezes, elo 
Pa�;á, pretendia á to1lo tranze embarca-las para inuti
li.�ar: a resoh,1ção dos jangadeiros, que passara a axioma : 
No porto da Fortaleza não embarcam mais escravos! 

Ha:yia na, praia tropa de Policia, de guarda civica, 
c um,piquete de cavallaria, e em frente a massa com
pacta, do .. povo, que gritava de quando em vez: N,ão em
b��ca,_ nãp emparca ! 

O chE}fe, d� policia enfurecido discutia com os liber
tadores, e ameaçava levar tudo a ferro e a fogo, si não 
e(}}))��;ca�sem as negra:::. 

Empr�gou todos os meios ao seu alcance para bem 
sapir�se. da C(lmmissão, de que lhe encanegara o Presi
dente Dr.- Pedro Leão Velloso, quanrlo n \un segundo o 
1{/x:rtqr{f;iro, João Carlos da Silva Jatahy, carregando as  
pretas, que 1mssaram pela frente do Dr. çhefe de  Policia, 
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mettc-as n'um carro, trazido por Candido Maia. e vôa 
com ellas para esconderijo seguro. 

Partiu o vapor, e de quando em qnando o povo rio 
auge do deli rio e do enthusiasmo gritava: No porto 'da 
Fortaleza não embarcam mais escravos! 

O governo COlllC/OU a derrubada. 
Demittiu o Dr. Frederico Borges, de promotor da 

capital, aos moços Francisco Ferreira do Valle e Fran
cisco de Serqueira Mano, de intendentes da guardà�CiV'Ica, 
a Francisco José do Nascimento, o chefe dos jangadeiros, 
de pratico e pratico-mór da barra; remov·eu o destimld6 
Coronel Francisco de Lima e Silva, do commando do 15 
batalhão, estacionado na cidade da Fortaleza para a capital 
da Bahia. 

E não teve mais termo a persegui<;>ão aos liberta
deiros, como eram conheeidos os abolicionistàs pelas ini
migos da libm·rlade. 

Foi demittid') o Dr. Almino Alvares Alfonso, de 
procurador fiscal dos feitos da Fazenda Geral, e o Dr. 
Pedro Augustn Borges, removido para o Chopin, no Rio 
Grande do Sul, e o bravo batalhão 15 foi deportado para 
o Pará, onde soffreu innumeras baixas nas suas fil�ir'as 
devido ás molest!as. 

Outros solfrcra:n processos, persegni<;ões, suspensões 
dos cargos, córtes nos vencimentos; mas cada vez mais 
crescia o fanatismo pela nobre idéa. 

Na vespcra do dia 30 de Agosto, alta noite, quando 
os libertadores .José Amaral, Dr. Pedro Borges, Aritoliio 
l\Iartins, José l\'larocos, Frandsco .José do Nascimentd a 
Antonio Dezcrra, no canto da Rua Major Facundo, es
quina da de S. Bernardo, accordavam acerca da posição 
que se devia tomar, caso morresse algum dos compà
nheiros, victima das balas do governo, ficou sentado sob 
juramento que Francisco José do Nascimento, que era 
o que menor família possuia, assassinaria o chefe de 
Polir.ia, e este o prometteu por sua honra; e no outro 
dia, convenientemente armado acompanhou aquella ati
ctoridade em todos os seus passos no trapiche, até que, 
ni'ln embarcando as escravas, n�tiron-se a força � o çqeffj 
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della, que ainda hoje é opinião nossa, fez por nwtlo que 
não vira as pretas na occasião em qne passavam do trapiche 
para. o carro. 

Na praia não tinha menos de seis mil homens, e 
até a nltir:1a hora gritavam sempre: No porto da Forta
leza não cm barcam mais escravos ! 

Cada dia que se passava, era mais uma gloria que 
assignal ava o engrandecimento da patria. 

Resoava já por totlos os lados o canto estridente dos 
rovol ucionarios do bom : 

.A! lo11s enfcmts de la palTie, 
Le jour dr, glorie est an·iré .' 

Os libertadores uesfraldavam ao longe pelas cidaues 
c villas do intorior o estandarte branco da liberdade, e 
começando a emancipação na gloriosa terra elo Acarapc, 
lloje terra da nctlcmp\·ão, no 1.0 ele Jaueiro de 1882, 
seguiram-se qnnsi logo não menos galhardamente os 
lllHniéipios ele S. Francisco de Uruburetama, Pacatuba. a 
IIIÍlllosa cidade tio Ieó, Canôa, hoje Aracoyaba, :Mossejana, 
S. Fr:1.aciscu de Ganíntlé e outros. 

As commíssücs, tiradas da Liúalmlora, percorriam tle 
nns para outros vontJs a grande extensão da aatiga pro
Yincia . 

l\;1o se creia que lhes corria tudo em mar de rosas, 
não; tiveram de supportar muita grosseria, muito en
cotltmodo, até fclllc, que os negreiros lhes negavam pão 
e agua. 

Notava-se nm o<lio implacavel aos que pertenciam 
a i.�/c· toJt.,f,trlc como chama mm a Lihatadora. 

�\.fóra os processos c cham ados a Policia, soffreram 
ainda embosca elas das q uaes escaparam milagrosamente. 

Entre cllcs a um, Antonio Bezerril, a Po-licia mandou 
;mdar armado, tanto receio tinha de que lhe tirassem a 
\'ida. 

Kingucm descançava, estanm reunidos continuamente 
á todas as horas, e qu ando um mais destimido roubava, 
por exemplo, nm escravo do Prcsidentl;) da Provincia, 

· . .; 
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como o do Barão de Guajar:'i. os ou tros approvavam. sem 
restricçõcs, o procedimento c(,� louco, como era qnalificadn. 

Os escravos ({0 lado do po�tlt::l eram escondidos IJ;) 
lado opposto, e cs ,!õ:lstc naq!!elle. 

Rara era a casa ele fantilia, na qual não se gnar
dasse um. d(lis c m:.üs infdilcs tlo cavtiveiro, com ordem 
expressa de !lfío porcn1 o pé na nw. 

Chegou o dia �-1 dJ Maio <.h 1883. dia <.la festa maior, 
m:lis deslumbrante a que temos assistido <kdc 8. Panlo 
até Manans. 

Solemnisava-se a 1ihertar;1ío da. Ci1pita.l, c o povo em 
dclirio traduzia a s,u :\lrlgria em manifestações de intenso 
prazer. 

Tudo se_ invCI:tou para maior l.Ji'ilhantismo daquelle 
glorioso dia. 

Cantos, mns!cas, poesias, (]iseursos, passeiatas , illu
minações, risos. expar.siic.'; de p:·:t;�nr, tudo, tudo se no
tava no enthnsiasmo c contenta:nento da popnla•;llo. 

Lá, nos arr;tb�!.lc:' Ot11!0 niirl lwvinm cheg'ldo os en
feites de qtH� s:� cn.��rrc�1ra a wmtniss:1') do entbelleMJ.
mento da ris0nha ci1brle, os uuis pobres, aqud!es que 
tinha:n por tedo singellas chont)lliHts, it!Lll:tinavam com 
velas ele carnnuba. tincada,3 n'areia, a frente ele stw.s 
r;tsas. 

Festa ega�l áquella na:1ca os noss0s olh0s viram 
c não verão jamais. 

Lembramo-nos noste mome;;to <!e nm facto, que vem 
aintb uwis levantar o Ih)llle dos libc:rtarlores. 

Faltando ainda quatorze eontos J:nra completar a im
portaucia or,·::ula <l lih•�rtat;:'io tl:t r.apit,d, r.0meon a Li!Jcr
tnrlor�t H!!Ht r.om:ni>:-;à•> e')ill postl dos Exms. Snrs. Barão do 
Ibiapaba, Barão de Aquiraz. Guneral Antonio Til.Jurcio, 
Desembarga1!or Souza �fcndc�S. Commenda1lor Luit Ri
beiro, negociante Sr;ixas ('c•rreia. \'ictoriano Borges e 
outros, psra fnzerPlll um ap!'Jdlo nos amigos e defensores 
da mesma idbt. Reunida dias depois a commissão, no 
palacête do «ClJb 1 ·carense>, pcbs 6 horas da tarde, o 
general Tiburcio falon e disse que só se tinha podido 
colher pouco mais de $eto coutos; l)orem que o Exm. 
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Barão de Guajnrá, presidente tlc então, ma111lara offcrecer 
as sobras do fundo da emancipação, que calculava scrbm 
quatorze contos. 

Suas palavras foram 011vidas com attenção religiosa; 
mas logo que tratou de se ar.ceitar dinheiros do Governo, 
os libertadores presentes c mais outr0s ami�os prorom
peram em gritos e n 'uma só voz bradaram : N ii o se deve 
acceitar ! 

E logo sobre a mesa, no Jogar que occupava João 
Cordeiro, amontuaram rologios, correntes, auneis de bri
lhantes, e mnda Joiio í'[]rlos da Silva Jatahy replicou: 
Si não chegam, hão d� chegar os valores das joias das 
n ossas mulheres ! 

Nada elo governo comnosco! 
Os municípios desputavam entre si emancipar os 

escravos uns primetro que os outros. 
A Libertadora havia mandado uma commissão para 

assistir a festa por or.casião da libertação de Canindé, a 
4 de Ontuhro de líi8i1. l ibertação esta que foi promo
vida pelo libertadeiro Antonio Cruz Saldanha. 

A esta commissão acompanhava onlra de respeitaveis 
senhoras, en viatla pcb socied ade das Senhoras hbcrta

doras. 

E' impossível descrever se o que se passou na
quelle dia. 

Coincidiu justaJllente a festa do padroeiro com a da 
libcrtat,'ão do município, e por isso a população affiuiu 
em nussa dos pontos circumvizinhos, achando-se pelas 
10 horas do dia, quando come•;ou o acto na n ave da 
egrej:J matriz, para mais de cinco mil pessoas. 

Foi um delírio. 
Antonio Crnz não se pou po u  a. s:-�crificios, e muita 

gente ainda hoje recorda com saudades a.quel la data 
gloriosa, 

Nada faltou para a solemnidade do acto. 
A sessão magna esteve imponcntissima, e o povo 

cumpriu o seu dever, saudando aos heróes d o  movimento 
civilizador. 

Após a sr.sRão 11- passeiata, após a passeiata 11m� 

.- __ , 
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partida, onde compareceu o que o município tinha Je 
mais selecto e mais distincto . 

E' sempre agraclavel recordar o passado, e muitís 
simo mais quando nelle estão iucl uidas ;;cenas da nossa 
vitla. 

· 

Desperta-nos neste instante a lcmbran<,'a de um crime, 
que cowmetteram os libertadores naquelle canto da terra. 
que revelia o fanatismo tle que estavam todos possuídos, 

Era o absunlo baterHlo o ab�m do. 
Pela manhan do dia f), apparcceram na casa onde 

estava hospedaria a commissão Libertadora, uns vinte 
escravos do Piauhy a chorar e a pedir que se lhes desse 
a liberdade. 

Era impossível ceder aos seu,; desejos, e os liber
ta1lores achavam-se contrariados de não poderem aliviar
lhes os snffrimentos. 

Os pretos con tinuavam a chorar e a maldizer-se, 
quando o Dr. Fretlerico Borge,;, actualmente d eputado ao 
Con gresso Federal, eoncordou com os demais companheiros 
Jlresentes para que se attendesse ao pedido daquelles in
felizes. 

Mandou vir papel, e ordenando ao 1.0 secretario que 
escrevesse o que elle mandasse, começou a passear de 
um para outro lado da sala dictando as cartas seguintes, 
que foram todas do mesmo teor : 

Nós abaixo assignados, membros da terrível associação 
Libertadora Ccarmsc, restituímos a liberdade ao cidau:w 
.Fulano ...... , e lhe onlenamos que si, pretendondo vo!-
tar a terra de sua resiuencia, o seu ex-senhor quizer 
obriga-lo ao captiveiro o poderá matar com uma faca 
bem grande que lhe atravesse o c:ora�·ão de uma banda 
para outra. 

Canindé, 5 de Outui .. ;·o de 1883. 
Assignaram as cartas os senhores: Dr. Frederico 

Augusto Dorges, Antonio Belerra de Menezes, Antonio 
Cruz Saldanha e .José ,Joaquim Telles Marrocos. 

Os pretos riam de verdadeira alegria, e quasi no 
mesmo dia voltaram para o Piauhy. 

Dentro em pouco aquelles loucos tornaram a Fv1·· 



190 REVISTA 

taleza ·em plena liberdade, pois que os seus senhores, 
em vista daquelle documento, não os quizeram mais con
servar em sua com i.;anh ia. 

Estúl; loucuras foram o começo da patria livre que 
tanto amamos, e que vae pelo governo republicano se 
impondo ao respeito e estima do velho mun do. 

Naquella luta terrível, o governo afinal tornou-se sem 
for\a para a gir contra o m ovimento libertador. Sancho 
de Barros Pimentel dizia que a « Libertadora» era o 
escolho onde naufragavam as administrações. Está escripto. 

O governo não tinha mais a quem demittir, a quem 
remover, a quem desterrar .  

E a idéa i a  por diante triumphante e gloriosa. 
Libertada a capital foi facil libertar o resto da pro

víncia ; pois que todos o queriam, todos o desej avam. 
As agradaveis noticias do interior chegavam á ca

pital de dia a dia, e de dia a dia esse ou aquelle m u 
nicípio dava motivo para festas solemnissima&. 

O Exm. Conselheiro Antonio Marcellino Nunes Gon
çalves, grande do Imperio, fez todos os esforços para 
conseguir a sua escrava Francisca, mas nunca teve esso 
prazer. 

Quando em Outubro de 1883 o chefe de Policia, 
Dr. Benjamin, fingindo- se abolicioni:;ta para il!udit· os 
libertadores, conseguiu prender aquella escrava, o Juiz 
de Direito, Dr. Joaquim Barbosa Lima, deu-lhe habeas
curpus. 

O chefe de Policia não se conform ou com o des
pacho d�quella auctoridade, e a escrava continuou retida. 

Contra semelhante procedimento deu queixa ao Tri 
bunal da Relação o J uiz de Direito, e a auctoridade ar
bitraria foi pronunciada, e teria soffrido muito mais do 
que soffreu, si a seu favor não viesse o empenho do 
ministro Dr. Prisco Paraizo. 

Foi logo dispensado da éomm issão da Policia b no
meado Juiz de D ireito de .Tagua ribe-mirim, e foram tantos 
e tão profundos os desgostos por que passou na '}uestão 
da e::;cr<:�va Francisca, que finou-se pouco tempo depois. 

. . '� 
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Francisca nunca sabiu do Ceará, e ainda hoje go. 
alli dos privilegios que lhe trouxe a l iberdade. 

Chegou f�lizmente o dia 25 de Março de 188-J., e á 
uma hora da tarde, no meio dos vivas e palmas de uma 
popula:;ão em delirio, ao som das salvas da artilharia c 
foguetes que aos milhares estrondeavam 110 ar, declarou 
o Exm. Dr. Satyro Dias, presidente da então província do 
Ceará, ao paiz e ao mundo que na terra cearense n5o 

· havia mais escravos I 
As festas por motivo desta data gloriosa seguimm

S6 sempre animadas, sempre concorridas, sempre impo 
nentes até 31 do mesmo mez. 

Não é fora de proposito uma ligeira reflexão acerca 
da libertação total dos escravos da provin..:ia. 

O Ceará acabava de atravessar a hedionda quarlra 
da secca, nos annos ele � 877  a 1879, tres annos de sof
frimentos e de mi serias, e em 8 de Dezembro de 1 380 
fundou a sociedade « Libertadora, ,  q ne deu em resu l tar!o 
a liberdade de todos os captivos em numero rl e 35.5<l3 . 

Com o coraçã<J a sangrar aincla pela lP.m!.lrança r!as 
luctuosas sccnas da terrível calamid atle, e já sorria de 
contentamento pensando que dentro de pouco iria hom
brear com as nações livres c cultas ! 

Victor Hugo, o maior genio do seculo das lcttras, 
saudou de modo esplendido a terra cb luz, e prophctizon 
que o exemplo do Ceará havia rle passar ao resto t!'J 
Brazil. 

Foi o que se den. 
O Amazonas acompanhou ao Ceará nas mesmas ex

pansões, com o mesmo enthu'>iasmo. 
As uuas grandiosas terras apesar do seu grande pa

triotismo, da sua grande abnega�ão, só tiveram irnitn.dores 
coagidos pela lei de 1 3  ele Maio de 1 888. 

Foram livres á forçll. de um decreto imperial ! 
Nós e os amazonenses Unhamos no coração a con 

sciencia da nossa grandeza, que em se tratando de liber
dade, não precisava que nor; impusessem o cumprimento 
do nosso dever. 

O povo dos dois Estados lavou a nodoa do pavilhão 
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nacional antes \los outros, que se ufanam de mais ricos 
e de mais adiantados. 

Foi energica, renhida mesmo aquella  batalha contra 
o o ireito de um homem sobre ou tru, propriedade 3ll1 ]la
rada por lei, prot�gida pelo go verno, pelos intercs�es de 
toros ; mas por fim a força do direito dom ou ao direito 
da força, a civilização aos preconceitos, a justiça ao des
potismo, e a liberdade em triun:pho egu alou todos os ho
mens sem derrama1·-se o san gue de irm ãos. 

O glorioso feito de 25 de 1\Iarço de 1 884 aprassou 
o Je 13 de Maio de 1 888, e este o de 15 de Novembro 
de 1 889. 

O 7 de Sr.tembro, n ascido nos campos do Ip iranga, 
trouxe a nossa emancipa�·ão politica, conseguida quasi á 
for\a pelos patriarchas da l ibenlade ; m as aquella carta 
admittia a escravidão de m i lhares de brazileiros. O 1 5  
de Novembro, porem , instituiu o govcmo do p o v o  pelo 
povo e deu-nos múa constituição mais ampla, Jn:lis l i v re, 
e mais grandiosa. 

Um dos actos de m uita ufania para o Ceará n o  
dnm in io republicano, q u e  traz para o B razil grande somma 
de gloria , é sem duvida a attitnde mascu la, energica, 
indomavel do Dr. Abel G arcia, por occasião do gol pe do 
Estado de 3 de N ovembro de 1 89 1 .  

Fundada a Republica e j <Í perfeitam ente encaminhada, 
dirigia o sen destiuo o Marechal Doo<loro da Fonseca, 
auxiliado pelo m inisterio Darão de Lu cena, quando na
quelle dia, de modo a usu rdo e absoluto, dissolveu o Ma
rechal o Congresso Nacional, ferindo de morte a Consti
tuição dos Estados Unidos do Brazi l .  

Esta noticia chegou ao Ceaní, que era en lão gover
nado pelo General J osé Clarinrlo de Queiroz, a 4 de 
Novembro, e n esse m esmo dia o D r .  Abel Garcia, u m  
dos moços mais distinctos < l e  então, cuja intlependencia 
de caracter sem pre foi e é rC'conh ccirla e respeitada de 
tcclos, con}o um dos redactores do � LibertD dor ,> ,  1m -
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blicou o esplenJiJo artigo sob a epigraphe c A Repu
blica em perigo » ,  no qual preg::wa a insubmissão áquelle 
acto Lle for ;a, que, como muit0 bem disse, era uma ver
gonha nacional. 

O seu arti go, escripto em linguagem vehemente e 
forte, é um exemplo de energia. um grito de guerra contra 
a invasão arbitraria do poder , um appello aos republi
canos para salvarem a Republica prestes a cahir do pe
destal de gloria, que tanto h a via custado aos verdadeiros 
patriotas. 

O Governador Clarin rlo adherira logo á nova poli
tica do gabinete Lucena, e como elle servilmente a 
maioria elos Estados. 

O D r . Abel Garcia, que foi o primeiro a gritar ás 
armas. no d ia im m ediato ao Golpe de Estado, vendo-se 
em desaccordo cnm os demais redactores tio jornal, pu
blicou ainda o ar tigo «Ü Libertador e a D ictadura » ,  que 
t raz a sua assignatura, e declarou 1 lesligar - se da redacção 
do referido jornal, por n ão quererem com elle manter os 
companheiros a solida riedade no com bate á Dictadura. 

Este artigo dá uma mostra bem significativa da in
dependencia e hom brirlade com que se batia o moço li
bertador . Ellu t inha confiança demais na sua coragem 
e le:-tlcla1le de republican o para não deixar corromper o 
seu querido ideal. 

E não querendo assistir a subserviencia dos que 
batiam palmas ao crime do Chefe da União, retirou-se 
indignado, e p0r m uito tempo nà') appareceu, nem fez 
m ais união com os seus antigos companheiros do c Li -

. bertador , .  · 

Mas dias depois tinha elle a consolação de saber 
que tinua tido imitadores. 

Embora posteriormente, o D r. 1:-turo Sodré, no Pará, 
e o Dr. ,Jul io de Castil hos, no Rio Grande do Sul, protes 
taram contr:i. o acto da Dictadura, e estes heroico� pala
dinos, levanrlo  bem longe o echo da ind ignação dos re
publicanos sinceros, viram dentro em pouco coroados os 
�r-ns de�cj os 11 Asfor\·os, pois qne o l\'larçchal FJor�an() 
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Peixoto, o hcróe dos ller6es, salvára a patria d:quelh 
imlignidarle. 

O Dr. Abel Garcia softr_eu desgostos, mas teve a 
sua coll lpcnsação : - a  Republica_ salvou - se, e a patria en
grandeceu-se sob o seu benefico influxo. 

Os homens de merito tem de quando em quando as 
suas horas de ron ten tamento. 

Quando u m  dia a historia, inexoravel como é, lem
brar- se de fazer j ustL;a aos que mn.is concorreram para 
o engrandeci m ento do Brazil, os serv iços do Dr. Abel 
Garcia hão de ser com pensados com os affagos q�1e ella 
s�tbc 1lispensar aos privilegiados. 

Espere o illustre cidadão, que ella tarda, mas n!lo 
blta, 

}\�ão podemos fnrtar-;ws ao desejo da, cont inuando 
este l i geiro estudo, dizer algumas palavras sobre a m ulher 
cl'a rensc, sua educação, seu papel na sociedade. 

Nilo siio formosas como as Parahybanas, as Catha
rin:m ;:rs, mas são sobrem odo virtu osas. 

H:1hitnadas ao trabalho de casa desde a infancia ,  
tanto a s  filhas d!ls familias a bastadas, como a s  das classes 
vobrcs, não extmnham os mais pesJ.dus encargos que lhes 
possa trazer o casamento. 

Depois do ensino domestico, são em geral educadas 
com esméro nas lettras e bellas artes. 

Ha alli senhoras que têm nome feito corno poetisas 
c escri ptoras. 

São bem conhecidas as Ex.m•• Sr ." Anna Nogueira, 
Franrüca CiotiLl-3. l;!aacia de Mattos D ias. Emília Frei
tas, Francisca de .Mel lo Cezar, Luiza Amelia de Paula 
Hodri gu cs, Anna. Lecticia da Frota Pess(>a, Luiza Justa, 
Ar111a Facó. A nna Bilhar, e m uita>; outras, que honram 
os jornaes com os seus escriptos. 

Em musica e desenho conhecemos tambem cultoras 
disti n ctissimas. 

N ada m ais bello, mais edificador do que a sua acti
yiJaJc e distlucçlo cm tudo ; ellas vão sós ás compras 
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ao mercauo, aos estabele·�i :n:�ntos com merci<\es. aos cnr
�us da :K;·::ola Nor11Ial, s·)!J r.t ;a·l!lo o;; l ivros de ensino, 
como nos paizes rn tis .adi ·w tad0,; ,  e por on•le passa m ,  
s:'io cereadas do i' > j • \\ito o chs n t t�nçlíe;; da  pc,ymlaç:'io. 

E ! l ' lC'n s:Jri 't �:l p tz t i - l  : l i rig: r - l lw.> o m li'> leve e o 
mais innocen te gmcejo '? 

N i ng,wm ; ] ) < l i' 'Fr1 a nnl11e:· cearcnse gosa alli de ve
n eração com o CHI po.rte alf5Ull1a .  

Caso por exem plo nrna m or:a pohre owôso u m  em pre
gildo publir.o Oil o u l r n  'l llllqncr htl iv idno de p :�qaena pro
fissão, si por i i l f�\l i ·- : .J:L,Je ol le  <ul.-, c .��� ou é dem itti . lo.  el la 
su ste n ta e nnn � .o  : 1  • •. L �1! t l t b d > m Lt'i ' l r>. tr;tlnllnn!h 1 lo 
moJdt> ([csespf1r:d:>. d·�  ;;1>rte ' J '.I') 1 . 1 �  n • H  r,:) ;lhw: id • >  a m u i t:ts 
que se tl !l'tram de  13 J'� ; ! l ! ! i l l <;. ;, ,l, e:wr,:,J :do s·Jr •: i ·;o3 po3a
uos su periores ús s u ;1;.; for-:as.  

um�"l CUH3il'>0, !b l:t: J:" t -1 <.) I l C l1;:Í•l. n i::> s �  do'-n se 
ri nlir pch o.�tt'atn.:;it : ) , w·h l'l t i : l <�?. !l _. pelos c l c ; l n m h ramcntos 
do I nxo,  n:i<> ; c lh. n ' r :'i • n 1 1 i r ., a�·:stlHu:la �s n ec::Jssi •l a1l•JS 
d:t vida, ;) s'1 1 >r i3d ,t · ! •�. ;ís pro·r:1J;üc;; 'h p . )breza, e r lil;::l �J 
qne Cli �on�l'll • t : n  sor q • t l a ·� > �Wl ro!FJ:l 1 .1. q • t3 a pr6:-;:J, 
nun:� t leva o n  ·�•, a tt :t ;;ua i n f:J : i (·. i d l : l e. e !):l C:'\ com m u it ' l  
amor, extr0inos o t i ldi ·Lt - lu  0 .3  atLJ:;to 1 tÍ,J eo�ll p:.Lahoiro 
fJ ' lO  escol br.u .  

N :1o se c-n!JC';e rrt•Í lw,> l l ' l'\. t mo� t ri J fun ilia qaa, 
c .:q aeccnrlo os sons dcl\' · � :'-! ' : l �  li l h · 1 e rle coarenso. se en
l rtJ�ac ai} lwm•Jm q a•J a I'•3!J ' I C�te sn r i •J ' l le pelo g•lSO do 
�nu:H.:ivar - s·� tlo sou e:;ta·lo d ,J jJ : >br,�za ou peh ülta !lo 
recmsos.  

S:io hcrnin:t 'i q n r  <! �o •lrl 1! !:\ a tl !:l tes tem u n h o  t !o 
sna h·> ., c;;ti d �_ , tn, d:t S<!'iJ ;· i - l l • l ! d � �  co�tu m es cm CJ ile são 
et!ucadas, e pan el las a rn e a :)i' que!Jra tla. coiTec;,:ào < h  
seu piOcerlimcnto é n m :t fal t :l gr:1.ve,  q u e  o seu sentimento 
rcl igin<:o increpn. 1lc gnnissim o. 

- Por issJ s'i.o t i :n ! -Ln. a : n •wtc.3, extrem osa::;, porque en
tendem que antes ' le t�td •) eunl p r e ·lh2s zelar a sua honra, 
qne está a .�ima il:� ttt:l ;), c qu :� DocJS tnanJa guardar 
como coisa sacrosanta.  

A cearcusc tem como Q .;:ú::. an outra mulh�r o receio 
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de t ransgredir o s e u  dever d e  csp osrt ; dah i a s u a  gran� 
deza. a paz do br, a felicidade do casal. 

Verdade é que na te rra cea ren se têm-se datlo c con 
t inaam a dar-se prosti tuições, mas para hon ra da terra, es� 
tas só se conhecem na ínfima classe, onde n ão chegou a 
educação. 

No seio da gente l impa, felizmente, n 1to ha um caso 
a lamentar. 

São cercadas, repetimos, do respeito e con sidcrar:1lo · 

de todos . e é tão com 'll ll :ll esta rc�ra quo, q u anrl o  por 
q u alquer m otiv o  u m  h )mem a transgride', clla pun o o 
seu n trevimen to. 

Acerca el e um anal) po•Ico m ai s  on menos, uma ros 
peit:wel senh ora, m ulher de u m  tlist i n cto funccionario qua 
costumava i r  ao !\ferca:lo fazer a s  comp ras pela manhan, 
comc-�ou a notar qne U !!l i r1 1 li v i rb o a cumprimentava com 
toda a amabilidade, lhe apjMrecia em toda a parte n o  
eeu caminho. 

Colheu ella afinal a certeza de que o tal a galan tea
vn, e maguada por aqnel le i n sulto, preparou - se para o pri
meiro en contro. 

No outro dia ao dobrar uma e>q uina, foi ella S3 en
con tra'n rlo com o camlh,·úo, nue m ui risonhamente lhe 
rlá os bons dias. Sem mais p r·eam bulos, a senhora, no 
auge da inrlignação, arruma- lhe bôa;;; vergastadas com 
uma chibat1 q u e  havia trazido, e quas i log•), arranr:antlo do 
bolso um revólver aponta - o  <i cara do galan teador e diz
lhe : si continuar na sua i nf.lmia, j u ro que lhe hei de 
arrancar os ril i olos. 

O namo rad o não quiz mais conver::;a, e pôz - se a0 
fresco para l ivrar-se tb curio:o i :hde do povo, que corria de 
todos os lados, afim de ver e C01lhecer o heróe d :.HJUC!I a 
com ed ia . 

Co:1hecemos mui tos factos identicos a este, caria qual 
mais especial , mais horroroso, que vêm em abono da 
proverbial hon estidade tias ccarenses . 

N ão exageramos, a ffinnamos apen:.s este, appellan 
do para o testem unho de u m a  po pu lat;ão in teira. 

No i nterior parece que a coisa 8 mais seria. I 
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Alli não ha as setlnl;ões rias cn p itaes, n ão ha a vida 
livre e d esembara .:nd a das grandes cidades, o exem plo do 
escandalo dos grandes centros comm erciaes e p opulosos ; 
a vida é m ais calma, m ai s  in no)cen te, mais primitiva, si 
assim nos podemo s expressar. 

Toda a mulher do sertã.o conh ece perfeitamente o 
trabal ho da lavoira, para o qual  contribue com o seu va
l�nte contingente, conhece o tra b alho ria creaç·ào, a qne 
presta poderoso auxil io, e solm�tu tlo sabe nadar perfeita 
mente, perfeitamente montar a caval lo, e a algum a s  co
nhecemos que atiram bem a espinga rda. 

Alli  os pontos de honra, relativamen te :ís senhoras, 
sno l iquidado<> de moclo h,trbaro, de sorte que a falta 
de respeito ou con si t lcraç!io a u m a  'n u l her tAtU traz i do 
o amüquilamento de famí lias inteiras . 

,� Um m a rido de certa onlem n ão tolera que se man-
j\ chc o t:eu nome, e thhi os a·�sassinatns, os crimes hor

roro;;os q ue o rdinariam ente all i  se praticam, e que tão ter
rível n ome deram ans filhos do Ceará. 

� ós, porém, lou vamos o sen procedimento, porque 
sem honra antes a morte. 

Occorre-nos agora a exposição prepar,1toria de Chi
cago na Capital Federa l . 

Inscreveram-se para o concurso á exposição Colnm
h iana os Estados tlo Am azon a:>, do Pará, do Cea rá, de 
Pernam buco, de Alagôas, do Rio de Janeiro, de ?llinas c 
de S. Paulo. 

Chegou o d ia em que foram expostas á curiositlado 
p ublica as col lec;ões dos Estados, que tinham qu asi todos 
o seu 'representante.  

Estamos ainda lembrados que a i m p rensa do Rio 
declarou alta e solem nemente que a mais variaria expo
si<.�ão e a mais vasta havia sido a do Ceará. 

Por muitos di fl s  foi aquelle pequeno Estado apre
cia:lo por visitantes ele il l ustra,:ão e m ereci mento. Os 
estrangeiros faziam côro com os brazileiros nos clozios á 
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terra da luz pola exhibição d e  tanta raridade, de tanto 
objecto de valor, digno d e  exp loração e de estu rlo. 

Elia se fe;;o; rcpro�.entar em tudo : em agri�ultura, ar
horicu ltur:� , í\or i :�l1 � tu r a. produ ctos florestaes, viticultura, 
ga do, animae5 domesti cas e selvagens ; em diversos ra 
mos das sciencias natu raes, como peixes, passaros, ro
chas, mineraes em numero de mais de duzentas quali
dades, instrumentos e •.Itensilios i n cl i genas, curiosíssimos 
fosseis, uma infinidade, emtim, de objectos valiosos sobre 
·trabalhos artísticos. 

A o pinião pu blica per11leu sympathicamente para o 
lado do Ceará, e reconheceu a aua primazia sobre os de
mais Estados. D · ahi as felicitações que de dia a dia re
cebia o seu Presidente da parte dos j ornalistas, dos ho
m ens rle lettrn.s, dos amigos do Rrazil .  dos patrícios, de 
todos os que se i nteressavam pelo bom desempenho das 
commi ssões, que devhm rep resentar o Braz il em Chicágo. 

E ra real mente um mimo, uma coisa attrahente e 
agratlavel a e:qwsiç.ão dos p roductos ceareuses. e quem 
lá os exam inou deve ter guardado a mais doce i mpressão. 

· Alguns obj ectos do m �is fino trabal ho artístico fo 
ram antes expostos no estabelecimento commercial « Preço 
Fixo » ,  á rua do O uvirlor, e ahi eram examinados com 
grande interesse pela classo mais adiantada da sociedade. 

Niuguem q uer ; .t ar.re ,l itar q uc o mais pobrf1 elos Es
tados da União , e o mais perseguido pela natureza, se ex
hibisse de modo tão com1)Jeto, tão expleadi1lo como o fez .  

O s  filhos do Ceará, c o m  um peqncm o esforço, fize
ram a sua terra competir com as  1lemais irmans mais pros
peras e mais ricas, e, ella ostentou no gran1ie certamen 
a riqueza de que póde dispor n o  futuro, direi antes. quan
d o  se real izarem os melhoramentos de que tanto necessita, 
como sej a  sobre tudo o açude de Lavras, vant:.tj osamente 
estudado pelo competentissimo engenheiro ín glez Patrick 
O' Meara. 

A exposi\ão preparatoria no Hio trouxe, sem duvida 
para o Ceará muita honra, muita ufania, muita gloria. 

,J á elle b riosamente se tinha salicntll.do na Exposi
)ÜO Uuivcrsal de Paris em 1 889, como se viu tias di� � 
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tincçõos com que foram prenda•los tl i vor.;;os cavalheiros, 
que n ella tomaram pa rto a convite dos n egociantes Bo
ris Frere, residentes em Fortale1-a. 

Em Chicago, infelizmente, não teve o Ce ar;( a m es
ma fortun a .  Faltou - lhe um r epresentante que tizesse ex-

. plender n o  cxtrangeiro a historia do seu patriotis m o, de 
sua abn esação. de sua riqueza ; pois que quem apresenta 
a variedade de prodnctos e le  valor que,  naquella occa
siiio, apresentou, tem direito a aspirar o titulo do pros-
pero e de afortunado. 

· 

Appellamos para o futuro. 

A brimos aqui uma pagina que, si bem n i'in a poss�t
mos ap plautlir pelo muito mal que cau sou <Í R·Jpnbl ica, 
cm todo o caso tU uma nota da energia do caracter ce;1-
rense ainda .n a baixa classe .  

Referi m o-nos a A ntonio l\i::tciel, m ftis conhecido por 
Antonio Conselheiro, que tanto se cel ebrizou nas guer 
rilhas de Canudos. 

Quando Re falon em Canudos, e que a:; prim·'ir.'1::; 
expedições foram rechassatlos nos primeiros encontro;;, 
correu logo que ao lado de> Conselheiro achavam -se 0s 
mais notaveis enger�lteiros rh E u ropa, c que o Cna ilc 
u'Bu c outros d istinctos militares dirigiam a t lcfen do 
rcducto em apoio da mon archia. 

Dizia-se q u e  na\· ios carrcg<trlos rlc armam ento dos 
melhores fab ricantes entni.v:J m pelo Rio S. Francisco. ú 
davam desembarque proximo a Canu tlos de fon;as sob a 
protecção dos m onarchistas. 

Dizia-se mais que era impossí vel a rendição da prar;a 
de Canud os, taes eram as fortifica :ões, a força mun icio
nada, as minas de dynamite por todos os cantos, o hor
ror do Jogar aberto entre serras escarp�ubs, o solo se
meado de espinhos e plantas agrestes que a niuguem dava 
passagem sin:'io m u i  difficilmentc ; era mais terrivel que 
a torre de �hlalwff na Çriméa. 
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Começou então a lucta do exercito b razilciro, dos 
amigos da Republica contra o fa.natico Antonio Conse
lheiro . 

O nome daquel le rrbeltle tornou - se tão temido que 
ninguem o pronunciava sem um certo arripiamcuto d e  
nervos. 

Tomar Canu dos era i m possível . Estavam alli os pri
meiros guerreiros europeus, o seu arm amento erq dos que 
a arte da guena tem de m:üs aperfei,·oado e mais com 
m odo. 

Ca!u no combate m u ito s0ltllulo honrado e Y<llente ;  
consumiu-se enorme sornma para debell:u os revol tosos, 
e Canudo cada vez mais cresci:J n o  horror dos que ti 
nham de defrontar com os seus atirad ores. 

Derramou-se m u ito sangue de irmãos ; tortos os bra
zileiros concorreram com o seu esforço para exterm i nar 
o · inimigo da Republica ; mas a hydra do m onarchismo 
cada vez mais robustecia e exigia sacrifieios dos sin ceros 
republicanos. 

· 

Houve horas de verdaíleiro desan imo. 
Felizmente a pertinacia dos sol <lados brazileiros ven

ceu de modo com pleto o fanatismo dos jagunços, e a 
cidade de Canudos foi tomada de assalto. 

A l ucta tio ultimo dia faz lembrar o desespero dos 
heróe s elas Thermopyla s .  

Não ficou pedra sobre pedra, o a ban dei ra < l a  Repu
blica foi _  hasteada sobre os restos incemliados da i n cxpu
gnavel p raça de gu erra. 

A patria ergueu -se  mais gloriosa, e o general Ar
thur Oscar vingou solcmncm ente a derrota do valente 
Moreira Cesar. 

Foi então qus se vei a a saber fJUC afjuolla tremen
d a  cam panha fôra promorida por u m  homem sem merito, 
sem conhecimentos, sem valor, por um fanatico o cearcn se 
Antonio Maciel. 

Não se encontrou nen hum engenheiro, nem militares, 
homem algu m ha bilita d o, caprt7: de tiio gran rlc rcvnltn , 
mas pobres m ü;cra veis ao seniço d o  cearense fanatico, 
que se dcix'loram matar c não se entregaram . · 

) 
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Elle, porém, tem clireito ao respeito rle todos nós, 
porque na quella lucta batera · se · com as mesmas convic
�·õcs com CJ 'IC se bll.tara rn os re1•oltosos do Rio G rande, 
e de G de Setembro de 1139:� os qua.es nu entanto foram 
amnistia.clos rlepois de terem fei w os maiores estragos 
nos populações do sul e mais extorções ao erario na
cional .  

A pós tantos factos glori osos demonstremos q ue a 
terra das scccas se fez sempre representar como cultôra 
das lettras e das artes.  

Ao lado 1 los filhos mais ddinctos tio paiz figuraram 
e figuram fi lhos do Ceará 

. Em historia patria tem escripto l ivros de in contes 

tava! valor os senh ores Senad or Thomaz Pompeu de 
S o n z a  Brazil ,  Conselheiro Tristão de Alencar Araripe, 
Senador Luiz Antouio Vieira d a Silva, Conselheiro J ero
nirno Fi guei ra. de Mel! o, Capistrano  de Abreu, Dr. José 
Pom peu Ca,·alranti ,  Dr. G ui lherme Studart o possuidor da 
mais rica collecção tle documentos tle qu e d ispõe u m  
part icul ar n o  Paiz e auctor llas Dal!ts e Factos para 
a IIistorirr do G m1, ,J oiio Baptista Perdigão de Ol i veira, 
Dezem bargad oi' Pa · : ! : n o  Noguei ra BorgP.s da Fonseca, se
nador ,J oa,l u i m  Catunda, José Arth ur Mon tenegro e J osé 
Henrique F. de A n d rade. 

Tem nome como roman cistas os senhores Conse
lheiro .T os é de Alencar, a quem cm 1 .0 de Maio d e  1 897,  
ergnetl o povo, em h omenagem aos grandes serviços que 
prestara ;Í.s lcttras, uma estatua na praça Ferreira \'ianna, 
na Cap i tal Federal ; D r.  Frankl i m Tavora, que servi u  por 
muito tempo de Secretario 1 lo Instituto Ifistorico Gco
[JI'rtplnc:o do !Jm:il ; D r. Tristão de Alencar Araripe J unior, 
conhecido tam bem com o  o primeiro critico em litteratura, 
Adol pho Ca minha, Dr. tl oão A<lolpho Ritwiro da Silva, 
e Man ocl de O l iveira Paiva, o primeiro que iniciou n o  
Estado o �onero naturalista. 

Como j ornalistas o P! Gonçalo Ignacio de Loyolla 
]\Jororó, Dr . .  Toaqnim Bento 1le Souza e Andrade, Dr 
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José Avelino Gu rgel do A m aral, Yisconde ele Jaguaril.e ' 

D r. Adul pho Bezerra de Men ezes, Barão d e  Sobral, Dr
' 

A n touio P into de Mendonça, Dr .  Pedro Rocha, Fran 
ci�co de Paul a Ncy, Dr. J ustiniano de Serpa, Exm. D . 
, ! osé Lournnço da Costa A guiar, Dr. An tonio Gom es 
Pereira J un ior , D r. A bel Garcia. Dr. Frerlerico Borges, 
D r. Valdemiro Cavnkanti, P.• .J oão Scal igero Maravalho, 
Dr. Sa muel Uchàa, Jo:'io Lopes Ferreira Filho. D r. ,José 
Lino d a  ,J u s ta, o m ais elegante estylista de h oje, A lcides 
T•.l nntano,  Dr. A nton io Augusto ele Vasconcellos. Dr. Vir
giiio B ri::iillo, 1'vionseulwr J o !lo Tolen tino Guedelha 1\fonrã.o, 
Dr. Francisco Antonio Olivt•ira Sobrinho, l\lanuel Lopes 
Coneia Liu� a ,  Dr. Gil A m o ra. Dr. Martinho Rodrigues, 
Dr. G on(:<l lo  Souto, Dr. A m erico Barrei ra, Dr. Bem vindo 
C urgel <lo A1uar: t.l ,  r.• Alexan d re Verdeixa, Francisco Bi
zarri a,  D r . A.�,tonio Lniz Drum on tl da Costa, Tib urcio de 
O i i veira, Dr. Bew�J ieto Sirlon, Roberto de Al encar. TilJ u r
ci o ftodrigur�s, D r. A l \'aro O t ton i do Amam!. G ustavo G u r
gnl ino  de Souza, D r. A l varo de .A!cncnr, Ju l io BragJ, 
lkzerH bargarlor �Ian n cl Il defon so rle Sousa Lima e o 
D r. Pedro Pen•ira de Souza G u i m arães, o primeiro de
p u Lulo lJl ll\ cm 1 8:J2, n a  Assell ! bléa G eral Legi slativa 
formulou u m  prnj ccto sobre a l i !Jerta . ão dos escr,lvos 
do l : !·;tz i l  e que por i sso soH'r·eu os tnais crucis ins ultos. 

Com o j �Hiseonsultos os Snrs. D r. Clovis  BeY i laq ua, um 
dos ] ) J oços do mais talento e saber da gcra.;ão m oderna , 
Luü <l0 Mirai lda ,  Dr.  Pcrgentino  da Costa Lobo, c Vir
gíl io A u gusto de �Ioraes. 

Cn1 1 1o  Ct 1 :�cnhr-iros os S nrs. Dr. Zozimo B arroso, D r. 
\' i r iato de � Icd t>iros, D r. Aharo de O li veira, D r. Joüo 
i"l)\ ippc c C<1nd i lhl , ! n c<i . 

ComQ. homen s de lc ttras os Snrs. D r .  Thomaz Pom
peu d e  Souza Braz.il ,  José de Barcellos, .Julio Cesar da 
Fon sccl1., Concgo Flysscs d e  Pcnnafort, D r. Domingos 
J n guaribe Fi lho, ,J osé B aptista de Ca stro e Silva e Dr. 
J o;;(� Baltlwsar Ferreira Facó. 

Como poeta;; os Snrs. J m·enal Galeno - o  Beran gcr 
hraz.il eiro, LiYio Barreto, Anton io Salles, A l varo Martins ,  
Thcm istocles l\Iachado, Cunha Men des, Frota Pessoa, Quiq-
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tino Cunha, An �onio de Castro, Lopes Filho, Alfredo Se
vero, Bomfim Sobrinho, Fiu.,a de Pontes, Barbosa de 
Freitas, Joaquim de Sousa, Soares Bulcão, Antonio Ivo, 
Francisco de Pai !  ! <t Barro::;, o gracioso anctor d o Sou !to 
da Cn ançinJw. Llernardirro Gomes de Araujo, Telles de 
Sunza, J uiio O lympio, Fra nci:;co Sih erio, Rodo lfo Bri
lü do, A ntonio :Vhrtin;:;,  o poeta tlo hbolieionisnt (•, J u l io  
'l';lbl)Za, Antonio  Ln L'..yette, o JJ,:;ro:t da C!lnrt 'lta, l'OIHO 
o chamou o C.C1 ,lofio Brigiclo, Xav ier de Castro, Fernando 
Weyne, E ur ico Faní, E néas Affon so, Pe(lro M unis, Bruno 
Barbosa e J osé Coreolano Correia Li tna. 

C o m o  Cú J ! tr·! • ,· · P "'  Snrs. Ar thnr Theofilo, J osé C<1 1' 
v �. lho. Franciscv C :trnei ro, Ethardo Saboya, Vian na d o  
Carvalho, J os{! l\bil ins .  ,J o •: inn C uedc�,  .J on1 ; : t i :n Carneiro, 
t J ervasio Noguei ra) T] iysses J }ezorra, (�ahra t  dí! 1\.ieucnr, 
Thi ago Iübafl, Franei;:1:n �l i i !tns. Ayres rle l\Iiranda. ,J oJ.

_ q ll tm Fabricio. Tibt:rc iv de Freit.v>. Mamfredo A!Ion S(l, 
.J osé :N:t\'a, Pedro Cat ão, Carlos Victor e Carlos Sc� 
vero.  

Como medicCis os Sn rs. Dr  . .  l osó Cn.rdnsn de l\Iou ra 
H razil ,  o primei ro ocnl ista dn paiz, Barão dJ Saboy:1 , 
rrnt.igo d irect or da Aca:!emia tl e l\ledieilla do H.io, D r .  
i1la :wcl de S:í Barreto Sa n1 paio, Dr. Fra nci.'SCJ Peregrino 
Y iriclto de  l\Jec!cins c Dr. J • •s6 Loci fC!H;o de Castro r. 
f:. : : va, o velho. 

Como adv ogados os S:m.;. Dr. A l v aro Caminha, Dr . 
. 1 oão l'in to Dania;;ceno, D r.  T�lrod:m::to Carlos de Farias 
So uto, Leandro l :lmres de r.Ie ! lo  lla ti :;huiw., e Consolhe i!·o 

PaYmntHio Ferreira Litna. 
·· Como phi lologns os f:\ nr .'. D r. J osé SotulJra. D r .  

l\laaocl S<•ares d a  Si l \'a [b�c :·!';J , José J oaquim Tcllcs 
l\larrocos, Raynwndo Leopoldo Coelho de Arruda, Fausto 
Barreto e o Protonotario a ;Jostolico Rvd. Bruuo Ro
d ri gues d a  Siha Fignerêdo. 

Como Hatn ra l ista.; os �nrs. Dr. ,J oaq uim Antonio Ah·es 
Hibeiro, o fundador do Ho :;so pe:qn·�no Museu Zoologieo, 
da Escola I'� :.�rlll:d, Cat:1o �l.uude e Fra ncisco D ias d a  Ho
cha, o proprietario rle um m im oso gabin ete, onde se encon
tram curiosissimos spécimen:; de ornithol ogia, ichthyologin, 
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m alacologia, conchyliologia, entomologia, em uma palavra, 
raritla<les dos diversos ramos de Zoologia, M ineralogia e 
Ethnologia. _ 

Como philosophos os Snrs. D r. Ray m undo de Farias 
Brito, e Raym undo Antonio da Rocha Lima, o maior genio 
que j á  produziu a terr a de Iracema.  

Corno p nblicistas os Sn rs. Senador Vicente Alves de 
Paula Pessoa e Des.or José Furtado de M endonça.. 

C1llllO economista o Conselheiro J úsé Libera to Bar
rozo. 

Como financeiros os senadores Ca stro e Silva e Li
barato de Castro Cc1rrt.:ira. 

Como criminalista o D r. Pedro ele Quei rós. 
Como oradores sacros os Rvd s .  D r. José Antonio 

Pereira Ibiapina, o apostolo elos sertões do norte, Co
nego Antonio Pinto de Mendonça, P.e Constantino Gomes 
de Mattos, Monsenhor .José Pereira da G raça. Con ego 
Ray m undo Francisco R.ibeiro e P.e Vahhvino Nogueira 

Como musicos os Snrs. Alberto Nepomu ceno. Ro
dolfo Bellini. actual m en te em l\Iilão, Joaquim Bernardes 
de Menr!onça, l\Ianocl l\fagal h ães, Frederico Severo e Zacarias 
G ondim, auctor elo i n teressante escript.o Noticia sobre rt 
m usica c danr.:a dos iwlios da Alllcrica do Sul. 

Como pintores e desenhistas os S nrs. José Irineu, 
Antonio Rodrigues, Luiz Sá e Raymundo Ramos, pri n
cipal m ente o segu ndo que é dotado de en0rme talento. 

Como xilographistas os Snrs. Odorico ele Moraes e 
N icephoro Moreira . 

Com estes e outros o Dr. Guilherme Stu dart, n o  
seu interessante Diccionario Bio-hibliograpl úco, t e m  ar
rolado cerca de oitocentos nomes de ceare u ses que se 
distinguiram nas lettras. 

D eixamos de considerar os Drs. Marcos dP Macedo, 
C.C' J o:io J3rigirlo, Pedro Theberge, Henrique Theberge, 
Rorl0l pho Theophil0, o an ctor do precioso livro Hidoria 
da seccrt do Ceará e de ou tras diversas obras d 3 m erito, 
e Antonio Papi  J u ni or, que escreveu o bel lissimo ro
rnanr,e Súnas, por não terem tido I) f)eU herço naq uella 
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bôa terra ; entretanto sabemos que elles amam-na com 
os excessos de filhos e de filhos os mais extren1osos. 

E' muito prov avel que tenham os esquecido n omes 
de cearense:;; i l lustres, resid entts na Capital Federal e 
nos Estados, que de m omento n ã o  nos podemos lembrar, 

Todos aquelles acim a indicados são bem conhecidos. 
sobre tudo pelos livros que têm publicado. 

Os filhoR d o  Ceará de dia a dia se salientam em 
q ualquer situação ou rilmo de conhecimentos humanos. 

Ai nda agora é sabido que em Abril deste anno, 
(1 898) doutorou-se em medicina na Capital Federal o sr. 
J osé de Figueirêdo Rodrigues, natural de S. Quiteria, no 
Ceará, recebendo todos os premios que concede a Aca
demia, pelas notas que havia tirado durante o curso. 

O sr. Rodrigues obteve distincção em todas as ma
terias que constituem os annos da Academia, e a exce
pção ele dois preparatorios em que sahiu - se plenamente, 
nos mais conseguiu sempre aquella nota. 

Havia já talvez dezeseis annos que nenhum brazi
lciro se distinguira de modo tão brilhante para merecer 
tamanha distincção. 

E' incon testavelmente uma gloria da terra das sec-

cas. 

Com a publicação deste estudo só tivemos em m ira 
demonstrar com dados incontestaveis, que o Ceará tem 
concorrido tanto ou mais que outro qualquer Estado para 
o engrandecimento e prosperidade do Brazil. 

Pode entrar ahi um pouco de vaidade, nada mais ; 
no entanto for�'a é confessar que é ella j ustificavel. 

Somos brazileiro, e tanto é patria n ossa o Cean'i, 
como o Amazonas, como São Paulo, como Rio Grande 
do N ortc. como este ou aqucllc Estado. 

N ão nos cabe a pccha de bairristas porque advo
gamos os direitos da tP.ITa d.o berço e dos p�tricios, pois 
ufanam o- nos q uando se reconhece que desenvol ve-se um 
Estado auxiliado pelo concurso daqualla terra tão infeliz: 
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No entanto seus filhos não são compensados na razão do 
se:� sacrificio. 

Ao con tra!"io c:npresta- se- lhes defeitos que nunca 
ti v eram. 

Amat�1o;; de c0ração ao Amazonas pela delicadeza e 
h ospitalidade qne sabe dispensar a todos aquelles que 
lhe pedem trabalho, conhecen do que aqui tem lo15ar para 
os que já vieram e para milhares que hão de vir ainda . 

E' uma das terras de mais recursos do Brazil, sa
bido como é que abundam os productos naturaes, que 
constituem a riqueza do seu solo . 

As condições de vida são facíli mas, e esta talvez 
sej a  a causa do retardamento do seu maior progresso. 
Onde o homem não se esforça para conseguir a subsis · 

tencia, aninha- se ahi a indolencia. 
A caça e a pesca em quantidade prodigiosa em toda 

esta i m mensa região attrahe hab ita rlores, mas a commodi� 
dade modifica-lhes o ardor ao trabalho e pouco e pouco 
se l hes arrefece a ambição da r iqueza. 

Nunca nos oppnzemos á emigração para o Am azo
nas, e actualmente que grande parte do seu territorio se 
acha descoberto e povoado, entendemos que custará mo
nos sacrificios aos cearenses do que outro qualquer Esta
do, onde têm elles que explorar as terras e affrontar as 
m olestias do clima. 

O norte é o norte, e o filho desta zona só se acos .. 
tuma em clima identico ao seu, razão porque elle pre
fere o m!lis \ izinho e onde conhece já as condições em 
que vae viver. 

Sabemos que o governo do Estado tem despendido 
grandes som mas com a 11ova colonia « José Ramalho �> ,  e 
que não se poupa a üespezas para bem accommodar os 
emigrantes que procuram o prodigioso vall� do Amazonas. 

Somos gratos ao modo generoso por que são alli 
tratados os nossos patrícios, e só t emos palavras de agra
rlecimento para aquelles, que se condoem do estado las· 
ümavel e excepcional, porque está passando a terra do 
f.lencar , ameaçada até agora de terrível calamidade. 

·. � t . 
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Concl uindo este pequeno trabalho, · e:;cripto Iigci 
mente renllo aqui as minhas si nceras homenagens aog 
homens de bem deste Estado, e promctto que serei eter
no divulgador dos erimes dos bandi dos elo interior, q nc 
se locu pletam com o trabalho al heio, e que acobertados 
com as garantias que lhes dá a riqueza atlqncri(la por 
meio do furto P, do assas.'3inato, zombaní impunemente 
da j u stiça, do governo do Estado, de todos, eniim, que  
se enojam da sua miseria. 

Manáus, U ele Dezembro ele 1 898. 
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