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Manoel Armindo Cordeiro Guaraná, Bacharel
Filho do advogado provisionado Theodoro Cordeiro Guaraná e D. Andrelina Muniz de Menezes
Guaraná, nasceu na cidade de S. Christovão então capital da Província, a 4 de Agosto de 184S.
Era neto pela linha paterna do Pharmaceutico licenciado, José Theodoro Guaraná, natural da
Bahia, que, tendo adherido á revolução conhecida na historia soh o nome de Sabinada, viu-se na
contingência de refugiar-se em Sergipe, após o fracasso da referida revolução, afim de escapar á
perseguição dos que em nome da lei, defendião o espirito conservador da época. Pela linha materna foi seu avô o brioso militar Major Pedro Muniz Telles de Menezes, que com bravura tomara
parte, em defeza do Governo, nas lucras de 1817, e fizera as campanhas das Kepublicas do Prata.
Contando apenas seis annos, foi matriculado na escola primaria do padre José António Correia
Braga, frequentando depois as dos professores Marcolino Rocha, António José Rodrigues dos
Cotias e Graciliano Aristides do Prado Pimentel. (Vide este nome).
E m 1858 passou para a aula de latim do padre José Roberto de Oliveira, com quem estudou
rudimentos desta disciplina. Seguiu depois para a Bahia onde foi interno do Collegio "2 de
Dezembro" e "Atheneu Bahiano". E m Pernambuco fêz em 1865 o curso de humanidades no
"Collegio das Artes" do Dr. Manoel Barbosa de Araújo e "Collegio S. Joaquim" do Dr. Joaquim
José de Campos. Desde os bancos escolares revelou sempre muita applicação e intelligencia prompta
e em Novembro de 1862 foi, como premio ao seu merecimento e singular aproveitamento, com que
se distinguira na aula de geographia, solemnemente coroado de louros perante numerosa assistência no "Atheneu Bahiano".
Matriculou-se em Março de 1867 na Faculdade de Direito do Recife, na (piai recebeu o grau
de Bacharel no fim do anuo de 1871. Nomeado a 25 de Outubro do anuo seguinte promotor
publico da comarca do seu nascimento, funecionou como órgão da justiça até 23 de Janeiro do
seguinte anuo, em que, por Decreto de 13 de Outubro, foi provido em egual cargo para a de
Itabaiana. Removido a pedido, a 7 de Julho de 1874 para S. Christovão, alli permaneceu até 3
de Abril de 1878, sendo neste mesmo anuo nomeado, por carta Imperial de 16 de Março, Secre
tario da Provinda do Piauhy, onde lambem foi lente interino de Latim do Lyceu Piauhyense.
Era Procurador Fiscal da Thesouraria Provincial de Sergipe, nomeado a 22 de Dezembro de
1879, quando a Estancia foi abalada por um crime de certa gravidade. Estando o Governo na
difficuldade de encontrar pessoa revestida da necessária integridade, [tara logo se impôz o sen
nome e a 23 de Maio de 1881, transportou-se para aquella cidade na qualidade de órgão da justiça
publica. Com a competência que lhe era peculiar e a inteireza, que foi sempre u m dos traços
predominantes do seu caracter, deu cabal desempenho á missão de que fora incumbido. Nomeado
por Decreto de 13 de Maio de 1882 Secretario da Província do Ceará, na presidência do doutor
Sancho de Barros Pimentel, foi neste mesmo anno nomeado juiz de Direito da comarca de Oeiras.
antiga capital do Piauhy, por carta Imperial de 30 de Setembro. O desejo de voltar â terra do
berço o fêz obter remoção para Itabaiana, por acto de 11 de Outubro de 1884. No caracter de
Juiz, na defeza das causas, que segundo o seu conceito estavam amparadas pelo direito, obedecia
á rispidez do seu temperamento, convicto do acerto das suas opiniões e indifferente aos comícios
e ás explosões de despeito de quem quer que com ellas tivesse de contrariar. Na presidência do
Dr. Jeronymo Sodré Pereira desempenhou por pouco tempo, em commissão, o cargo de Chefe de
Policia interino. Creado em Sergipe o logar de Juiz dos casamentos, foi para elle designado a
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11 de Abril de 1890, sendo a 3 de Julho do anno seguinte, nomeado Dezembargador do Tribunal
de Justiça do Estado do Espirito Santo, por nomeação do respectivo Governador, accumulando
as funcções de Procurador da Soberania do Estado. Dissolvido o Tribunal em consequência do
movimento revolucionário que se operou no paiz, a Junta Governativa não reconheceu o seu
direito de vitaliciedade, pelo que teve de accionar o Estado e foi declarado era disponibilidade.
E m 1891 transferio sua residência para o Rio de Janeiro onde advogou por espaço de 10
annos. Neste período foi convidado pela Directoria da Sociedade Anonyma de Loterias Nacionaes,
em 21 de Fevereiro de 1894, para, no caracter de seu advogado e representante especial perante os
Governos estaduaes, obter a revisão dos contractos para extracção de loterias. Por decreto de
9 de Setembro de 1902, foi mediante concurso, nomeado Juiz Federal da Secção do Ceará. Nessa
nova investidura de esphera mais ampla, deu inconcussas provas de sua integridade e competência durante trez annos, aposentando-se a pedido, a 10 de Julho de 1905. E m 1906 regressou
ao Rio de Janeiro onde e quando recomeçou a tomar apontamentos para a elaboração do seu
"Diccionario Bio-bibliographico", até Julho de 1911, transferindo então sua residência para Aracaju. E m 1907 foi escolhido pelo Instituto Histórico e Geographico Brasileiro para organisar
o "Catalogo" dos periódicos publicados em Sergipe de 1808 a 1908, afim de figurar na Exposição
Commemorativa do Primeiro Centenário da Imprensa no Brasil. Pelo seu Estado fez parte da
commissão organisadora do Quinto Congresso de Geographia realisado na capital bahiana em
1916. E m Outubro desse anno foi designado pelo Instituto Histórico e Geographico de Sergipe
para ir ao Recife em.commissão com o Dr. Manoel dos Passos de Oliveira Telles e Almirante
Amyntas Jorge solicitar da família do Dr. Tobias Barretto a necessária permissão e trasladar
para o solo natal os restos do grande pensador.
A 6 de Outubro de 1917 foi pelo Presidente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
para, em commissão com os Drs. Prado Sampaio, Manoel dos Passos de Oliveira Telles, Ávila
Lima e professor Carvalho Lima Júnior, argariar documentos relativos á historia e geographia
de Sergipe, dados biographicos de sergipanos illustres e estudos ethnographicos do Estado para
o "Diccionario Histórico, Geographico e Ethnographico do Brasil", cabendo-lhe presidir e superintender os trabalhos da commissão.
Organisou e presidiu em 12 de Agosto de 1922 a sub-commissão de bibliographia da "Academia Brazileira de Lettras", em Sergipe.
Foi como Secretario do Governo do Ceará q u e contrahiu casamento, em 7 de Novembro de
1882 com D. Maria Luisa Guaraná, de cujo con gorc i 0 n ão deixou fihos.
Condecorado com o busto do Libertador S i m ã 0 Bolivar pelo Governo de Venezuela, foidhe
conferida a competente medalha em Abril de 1885.
E m Dezembro de 1912 conferiu-lhe medalha de ouro a "Société Academique d'Histoire" de
ni
Paris.
*>
Foi sócio correspondente do "Instituto Archeologico e Geographico de Pernambuco", acceito
em 10 de Setembro de 1885; do "Instituto do Ceará", acclamado em 9 de Março de 1907; sócio
fundador e honorário do "Instituto Histórico e Geographico de Sergipe"; sócio da "Associação
Aracajuana de Beneficência"; do "Orphanato de g. Christovão", a que prestou relevantes serviços; membro da "Ordem Terceira" da mesma cidade, que lhe ficou a dever assignalados progressos e sócio fundador do "Azylo de Mendicidade Rio Branco", de cuja Directoria fez parte.
Exemplo de circumspecção. modelo das virtudes que caracterisão o homem de bem, modesto
e desinteressado, ninguém entretanto o excedia em amor próprio e altivez. Recusou-se a expensas
do erário de sua Província fazer o curso jurídico. A taes predicados moraes trazidos do berço,
devia muitas das hostilidades que soffrera; mas desbravou elle próprio a golpes de coragem a
estrada a percorrer, afastando dezassombradamente as urzes do caminho por onde teve de
jornadear.
Versado no latim, era gosto vêl-o cheio de enthusiasmo, quando tinha diante de si u m latinista de mérito; irritava-se porém, quando ouvia syllabadas dos que não conhecião os segredos da
língua de Cicero. Dotado de prodigiosa memoria e de u m a meticulosidade admirável, era u m dos
maiores bibliographos do Brasil. Prova da sua inteireza de caracter, é sem duvida a carta que
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se segue, dirigida ao Dr. Lourenço Valente de Figueiredo, Juiz de Direito no .Maranhão, pelo
Coronel Hermogenes Ferreira de Carvalho, chefe politico, sen opposicionista em Oeiras, onde
serviu como Juiz de Direito:
VALENTE:
E' portador desta o Dr. Guaraná, que fora removido desta comarca
para Itabaiana na PrôVincia de Sergipe. Aqui residio elle 2 annos; como
juiz hé a gloria da magistratura Brazileira, e como particular o typo da
honestidade e o exemplo da virtude. Feliz da terra que o possuir em
qualquer caracter.
Sou insuspeito para assim fallar, pois, como sabes, sou de uma politica
opposta a delle. E m outros tempos houve aqui um juiz — António Borges
Leal Castello Branco; mas como um — Manoel Anuindo Cordeiro Guaraná
jamais houve e difficilmente haverá. O sentimento foi geral e disto dão
prova os seus habitantes por uma moção ou felicitação (pie lhe dirigimos:
Teu comp.° e am.°
(A)

HERMOGENES.

Em volume inédito conserva sua família as sentenças proferidas durante o sen tempo de Juiz.
Iodas confirmadas pelo Tribunal Superior.
Modesto como ficou dito, nunca procurou dai- realce ás snas qualidades de intelligencia e
erudição. E m poder de sua família encontram-se poesias suas, todas inéditas, as quaes nunca
consentiu tivessem publicidade. Conspirando, porém, contra o silencio a que as entregou, como
amostra, publicamos aqui os seus últimos versos.
Eil-os:

RECORDANDO
Aos 70 annos.
Detem-te, coração, calca a saudade,
Que te fez chorar, gemer de dor;
Cede á lei do destino enganador,
Que infelicita a pobre humanidade.
A dita me fugiu... Na outra edade
Jamais sorvi o fél do dissabor;
Sentia no meu peito alnio calor
D o bemfazejo sol da felicidade.
Mas hoje que volvidos longos annos,
Ao triste lampejar da luz da vida,
Vieram-me após os desenganos;
Investigo do tempo que passou,
Que fructos eu colhi de tanta lida?
Para mim qual o bem que resultou?
Foi o único collaborador do "Diccionario Bibliographico Brasileiro" do Dr. Sacramento
Blake como o declara o próprio autor nos volumes 6o, pags. 31, e 7o pag. 440.
Politico sem attitude exagerada, militou sempre nas fileiras do Partido Liberal, de que foi
um dos melhores esteios.
Representando seu partido occupou uma cadeira na Assembléa Provincial de Sergipe na
legislatura de 1880-1881.
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Collaboron na " A Reforma", "-Tornai do Coramercio", "Gazeta da Tarde" e "Revista Pedagógica" do Rio de .Janeiro; "Jornal de Sergipe", "O Conservador", " A Liberdade", "Jornal do
Commercio", "Diário de Aracaju", "Echo Liberal", " O Guarany" e "Diário de Noticias" de
Aracaju; "A Imprensa", do Piauhy; " O Cearense" e " A Republica" de Fortaleza e nos annuarios "Almanack Sergipano"; "Almanack de Lembranças Luso Brazileiro" e em outras publicações tomando parte com destaque nos torneios charadisticos, uzando nestes do pseudonymo —
"Roderico, em versos humorísticos; de Harmodius, Tido, Frei Patrício das Pelancas e Camello
de Cão Pello em artigos de combate. Nos demais assignava o próprio nome. Foi u m dos fundadores e fêz parte da redacção da "Revista" do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe em
1913 e 1914 e redigiu :
— O Democrata: Jornal litterario, noticioso e defensor dos interesses da província, 1881

—

1882. — Escreveu:
— Commwiicado. Sonhos Políticos. Na " A Liberdade", de 13 de Março de 1873.
— Carta* particulares. No "Jornal do Commercio", do Rio, de 25 de Junho, 2 de Agosto,
13 de Outubro e 10 de Novembro de 1878; 20 de Janeiro e 23 de Outubro de 1881; 29 de Agosto
e 27 de Outubro de 1882.
— O Novo Empréstimo com o Banco Commercial do Rio de Janeiro. No "Democrata" de 2
de Setembro de 1881.
— Que futuro nos espera. No mesmo "Jornal" de 12 de Outubro de 1881.
— /•;/ Lux facta est. No mesmo "Jornal" de 8 de Novembro de 1881.
— O Juiz de Direito de Itabaiana e a Gasetado Aracaju. N o Diário do Aracaju, de 29 de
Julho e 19 de Agosto de 1885.
— Província de Sergipe. Comarca de Itabaiana: discripção do município. "Diário de Noticias", de 14 de Maio de 1886.
— Memorial. Acção de indemnisação: rasões finaes, etc. Rio de Janeiro, 1893, 38 pags. in-4n.
— Appellação Commercial n. 986. Dissolução e liquidação de firma. Petição e rasões dos
appellados, etc. Rio de Janeiro, 1895. 27 pags. in-4°.
— Elzeario Pinto: noticia biographica. N o "Almanack de Lembranças Luso-Brasileiro", edição
de 1900, pags. 310 a 312. Este artigo está assignado com o pseudonymo de Roderico.
— Cónego Urbano Monte. N a " A Republica", de Fortaleza, de 3 de Julho de 1905.
—Balthazar Góes. Na "Revista Pedagógica ", do Rio, de Agosto de 1906.
— Catalogo dos jornaes publicados no Estado de Sergipe, desde 1832 até 1908, chonologieamente organisado pelo anno do apparecimento de cada u m e na ordem alphabetica das localidades em que forão editados. Na "Revista do Instituto Histórico e Ge-ographico Brasileiro, parte
II, vol. Io do tomo consagrado á Exposição do Primeiro Centenário da Imprensa Periódica do
Brasil promovida pelo mesmo Instituto em 1908, pags. 777 a 813.
— Commendador Sebastião Botto. No "Diário da Manhã", de Aracaju, de 31 de Maio de 1912.
— Batalha Naval de Riaelmelo — U m heróe sergipano. No "Correio de Aracaju", de 12 de
Junho de 1912.
— D. Carlota Itajahy. No "Diário da Manhã", de 16 de Junho de 1912.
— Brigadeiro Manoel Fernandes da Silveira. N a "Revista" do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe de 1913, ultimo trimestre, pags. 37 a 41.
— Dr. Martinho de Freitas Garcez: notas biographicas. Trabalho impresso especialmente para
ser distribuído por occasião de ser inaugurado o palácio da Bibliotheca Publica em 14 de Julho
de 1914. Aracaju, 1914, 16 pags. in-8° pq. columna estreita. Typ do " O Estado de Sergipe".
— Nomes indígenas dos primeiros rios do Estado de Sergipe cora as derivações etymologicas.
N o "Almanack Sergipano" para 1914, pags. 16 e 17.
— D. Domingos Quirino de Souza. N o mesmo "Almanack" pags. 41 a 55.
— José da Costa e Silva. Idem, pags. 79 a 81.
— Glossário etymologico dos nomes da lingua tupy na geographia do Estado de Sergipe. Na
"Revista" do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, vol. 2 o (1914) pags. 297 a 326.
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— António Muni: de Sousa: conferencia proferida no Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe em 21 de .Março de 1915. No "Diário da Manhã", de 25 a :!1 do mesmo mez e na "Re
vista" do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, vol. III (1915) pags. 167 a lsl.
— liiographia do Brigadeiro José Pereira Pilgueiras, na mesma "Revista", volume V.
pags. 59 a 61.
- Dr. Rocha Pombo — No "Diário da Manhã", de 10 de Agosto de 1917.
— Ministro Coelho e Campos. No "Estado de Sergipe", de 15 de Outubro de 1919.
— t>r. Daniel Campos. No "Diário da Manhã", de 22 de Fevereiro de 1922.
Sob os bons auspícios da religião catholica de que foi sempre uni crente, finou-se na cidade
de Aracaju, aos 10 de Maio de 1924, depois de tão afanosa e útil existência.

*
*

*

Nesse concatenar, talvez por demais pormenorizado, de factos de tão preciosa existência,
patenteia-se a nobreza de u m carácter e a natureza de uma privilegiada intelligencia.
Si ao nosso biographado nada coube auginentar ao património espiritual da humanidade
quanto ás ideias geraes, nem por isso deixou de ser u m benemérito das letras sergipanas, como
o annctador meticuloso da vida mental e o historiador dos fastos sociaes e intellectuaes do seu
povo. E si a nobreza do seu caracter encontra sua rasão de ser na herança dos seus maiores, a
natureza do seu espirito vai encontrar sua explicação no meio em que viveu a sua mocidade, na
velha capital de Sergipe.
Foi em São Christovão que se organisou o primeiro núcleo de vida e expansão mental sergipanas e onde mais effervesceram episódios da Independência, ainda conservados pela tradição e
doirados pela lenda. E não seria a esse influxo que sua alma vibrou na admiração das energias do
seu povo e do futuro que o aguarda? Certo que o sergipano cedo se lhe affirmou u m crente e
u m rebellado.
E' o que parece documentar o seu ultimo trabalho — o "Diccionario bio-bibliographico sergipano" — publicação póstuma editada pelo Governo de Sergipe em homenagem á operosidade
do seu grande espirito.
Os

EDITORES.

PREAMBULANDO

PREAMBULANDO
Este livro é u m livro de amor, producto de u m grande coração e sincera homenagem á terra
que foi berço e tumulo daquelle que o produziu.
Principio confessando jamais haver logrado a ventura de intima e prolongada convivência
espiritual com o auctor deste trabalho.
Irmanou-nos, todavia, o destino que nos exilou por largos annos e nos .fez soffrer as mesmas
saudades da terra bem amada, a que Durão cantou como a mais bella: '.fNão ha depois do ceu
mais formosura". Agora, no entanto, a meus olhos, á mortalhada e ténue claridade do meu sol
que desce o poente, delle, indelével, se m e desenha, embora esfumada pela morte, a dupla silhueta
(pie o meu affecto kodakisou.
E vejo-o moço, com o seu pince-nez de aros doiro, elegante e grave, quando eu regressava
da escola á casa paterna, sobraçando o meu desgracioso e rotundo cartapacio; e vejo-o ainda,
como ao evolver de annos o vi, com o m e s m o aprumo e altivez, enimoldurados os olhos de mvope
em pcculos de aros doiro, sempre elegante e austero.
Foi a este tempo, na phase da sua velhice nunca de todo accentuada, que melhor o conheci (
lhe apprehendi, no parco gesto e no sorriso breve, todo o equilíbrio de seu espirito sadiamente
organisado, e m lucta pelo ideial que o fizera viver e combater sem tregoas até o momento supremo
da morte.
Mas, felizmente, o seu ideial — u m preito de amor á sua terra e á sua gente — attingira-o
elle, consagrando-lhes este livro que, seudo o melhor repositório dos fastos do espirito sergipano
pela vida social e psychica dos que nelle se concerram, ha de nos fornecer para todo o sempre a
formula exacta da nossa evolução intellectual e emotiva desde o momento de inicio até a presente
data.
E' (pie plasmam aqui os incontidos anhelos e anseios do nosso povo, sua alma inteira, bôa e
forte, batida por presentimentos e luctas, quer procurando estudar a natureza e lhe desvendar os
enygmas, quer se elevando nas azas do sonho ás regiões da phantasia e do amor.
*
*

*

Entre varias producções congéneres que me é dado conhecer nenhuma se me affigura possuidora de tão excellentes predicados quanto esta. a não ser o "Diccionario biographico de
pernambucanos celebres", do operoso historiographo Pereira da Costa.
Cómprehende porém a obra do escriptor sergipano, além da parte biographica — a parte
bibliographica, não menos estimável e vultuosa. E sob este ponto ella é u m verdadeiro polybiblion.
Certo, de semelhante tarefa, já se havia incumbido Liberato Bittencourt nos "Sergipanos
[Ilustres" que honra o seu auctor. Porém o livro a que m e refiro, a despeito do talento e das boas
intenções de (piem o traçou, não se assemelha ao trabalho exhaustivo que o leitor vai percorrer,
que não é obra feita de afogadilho — m a s producção maduramente pensada, e onde joeirados se
enfileiram datas e factos e m pró da verdade e da justiça de que tanto necessitam os espoliados
de todo género, e os mortos principalmente mais do que os vivos.
E comprehender-se á, desde logo, quão de pesquizas e confrontos, quanto de affanosos e
ingratos labores sejam precisos para levar a cabo obra deste jaez, além de tempo a operar como
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(actor, reunindo, aqui e nlli, traço a traço, as primeiras linhas dos contornos, até (pie, do esboço
a ultima de mão, rosal te a feição do biographado tal (piai, focalisada á luz de sua epocha, vivera
e agira, e, sobretudo, do talento de detalhe que n e m todos possuem e improvisam. Possuiu-o, porém,
era dose muito elevada o historiographo sergipano e bera cedo rovelou-o, prestando valiosíssimas
collaborações a trabalhos congéneres, tornando-se no assunto u m a encyclopedia viva. E ' nesse
domínio, norteado pelo processo que lhe foi personalíssimo, conseguiu extraordinários s u r t o s ,
contastando como nascidas e m Sergipe personagens desconhecidas do seu meio. donde cedo emigraram para scintillar á luz de outros céus.
O testemunho de Augusto Blaque, era seu famoso "Diccionario bibliographico brasileiro"
fornece-nos a medida do seu grande saber no assunto.
" E ' o auxiliar, disse elle, que tenho encontrado. A elle devo o melhoramento que apresenta
este livro do 3.° volume era diante". E, á ultima pagina do referido trabalho, depõe a penna o
notável bibliophilo, agradecendo ao auctor deste livro o auxilio que lhe prestou, offerecendo-lhe
muitos apontamentos sobre literatos brasileiros, havendo desta arte "efficazmente collaborado" na
feitura daquelle Diccionario. E igualmente, eis por que este livro jamais seria ura inesperado para
m i m quando m e s m o não houvesse o auctor, no ultimo quartel de sua vida, assentado aqui sua
tenda de combate, revelando-se-nos o caracter que elle o foi e o coração que possuiu através de todas as vicissitudes da existência.
*
#
*
Deste escorço, mal pannejado e rápido é de ver o que importam, principalmente perante as
letras sergipanas, o escriptor e o livro.
O livro terá era breve a consagração do grande publico, por valer o que valera as producções
do género através do tempo e do espaço; e o seu auctor ficará na memoria de seus patricios como
o annotador excelso da vida espiritual e social sergipanas, bera corao indelével perdurará a sua
lembrança no lar feliz donde se foi, deixando-o deserto, m a s replecto de saudades o coração amantíssimo da esposa querida, sua dedicada companheira de gloria e de infortúnio.
PRADO

SAMPAIO.
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concepção de sentimentos affectivos pela terra estre-

meeida do meu berço, não foi este livro elaborado para
espíritos affeitos ás profundas investigações da seiencia.

Todavia, um pouco de historia de Sergipe pelo rápido estudo de seus
pro-homens, importando a narração de faeios mais ou menos interessantes, ora conservados pela tradição e ora colhidos nas raríssimas
collecções da imprensa indígena, velhas e truncadas, e tendentes ao
desapparecimcnto pela acção eliminadora do tempo, afigurou-se-me
empresa digna de ser tentada. A despeito de todos os obstáculos, á
proporção que ia esfumando

os perfis dos biographados, que ahi vão,

mais se me arraigava no espirito a idéa da fecunda collaboração dos
filhos de Sergipe na cultura intellectual do pais.
Sob este ponto de vista c pois este livro um tentamen de reivindicação histórica.
Escripto em linguagem

despreteuciosa c simples, ao alcance de

todas as intelligencias, não aspira á honra de oceupar espaço na bibliotheca dos sábios.
Para espíritos superiores, versados nos achados das scieucias
particulares em busca de uma

concepção geral, pouco poderão valer

semelhantes perfis biographicos; mas para os ncophitos das lettras,
para a mocidade estudiosa, valerão como depoimento sincero pela justiça e por inconcusso c indelével documento

da minha grande admi-

ração e amor á minha terra natal.
O

AUTOR.

ABDIAS

ABREU

A
Abdias Bezerra, Professor —
Filho do professor João Amâncio Bezerra, e D. Hermínia Rosa
Bezerra, nasceu na villa de Siriry a 7 de Setembro de
1880. Depois de ter frequentado as escolas de Siriry,
Itabaiana e Jaiparatuba, começou seus estudos secundários no "Atheneu Sergipense". Aspirando abraçar a
carreira das armas, matriculou-se e m Março de 1900 na
Escola Militar do Realengo. Alli fez o curso secundário
e o primeiro anno do curso superior, quando teve baixa
do exercito por ter-se envolvido na revolta de Novembro
de 1904. De volta ao Estado dedicou-se ao magistério particular, leccionando simultaneamente diversas
matérias, até que aberto u m concurso para o preenchimento da cadeira de francez do Atheneu Sergipense, foi
vantajosamente classificado e provido a 28 de Maio
de 1909 no governo do Dr. Rodrigues Dória. Professor
de preparo pouco c o m m u m com aptidão para reger qualquer cadeira do curso gymnasial, depois de transferido
em 1911 para as cadeiras conjunctas de arithmetica e
álgebra e logo após tara a de portuguez, e m 1915 foi
miais u m a vez transferido para as cadeiras de geometria
o trigonometria, voltando a 21 de Junho de 1916 a
occupar a primitiva cadeira de arithmetica e álgebra,
que já havia regido. A trez de Novembro de 1922 foi
nomeado Director do Atheneu Sergipense, a 10 de Abril
de" 1923 director interino do curso commercial "Conselheiro Orlando" e por acto de 24 de Maio de 1923 director da Instrucção Publica do Estado. Neste caracter
foi commissionado pelo Presidente do Estado para ir
a S. Paulo observar os processos modernos de ensino
alli seguidos, afim de introduzil-os e m Sergipe.
Escreveu:
-— Discurso proferido pelo director geral da Instrucção no dia 2 de Setembro de 1923 na inauguração do
Grupo Escolar "Vigário Barroso" na cidade de S. Christovam. N o "Diário Official" de 5 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado no dia 29 de Novembro de
1923 como paranympho das normalistas diplomadas de
1923. Idem, do 1." do mez seguinte.
— Regulamento da Instrucção Publica. Por decreto n.° 867 de 11 de Março de 1924 foi mandado vigorar nos serviços concernentes á instrucção publica do
Estado. N o "Diário Official" de 16 do mez citado.
Abdias de Oliveira, .Desembargador — Nascido
e m 29 de Janeiro de 1852 no engenho Coqueiro na freguezia, hoje município do Riachão, foram seus pães o
capitão José António da Costa e D. Joaquina Maria de
Menezes. N o Riachão fez suas primeiras lettras, iniciando e m 1865 os estudos de línguas no "Gymnasio
Bahiano" do Dr. Abilio Cezar Borges, mais tarde Barão
de Macahubas. Dois annos depois internou-se no seminário de Santa Thereza, fazendo nesse estabelecimento e
na Faculdade de Medicina diversos preparatórios, os
quaes se invalidaram pela interrupção dos seus estudos por espaço de seis annos e m virtude de moléstia.
E m 1876 recordou e m Aracaju todas as matérias já estudadas e e m seguida aos exames a que se submetteu,
matriculou-se na Faculdade de Direito de S. Paulo, na
qual fez os dois primeiros annos, terminando o curso
académico na do Recife e m 17 de Dezembro de 1882, e m
que recebeu o grau de bacharel e m sciencias jurídicas
e sociaes.

E m 9 de Janeiro de 1883 foi nomeado promotor
publico da comarca de Feira de SanfAnna, na Bahia,
cujo cargo exerceu até 1886, quando a 18 de Setembro
do m e s m o anno, foi nomeado juiz municipal do termo de
Camifos, e m Sergipe. Nomeado e m Maio de 1889 juiz de
direito da Comarca de B o m
Conselho, e m Pernambuco,
foi removido e m 8 de Dezembro de 1890 para a de
Iguarassú; dessa para a de
Gravata e m Outubro de 1892
e e m 1893 para a de Nazareth, onde se conservou até
11 de Agosto de 1910, data
e m que passou o exercido
das suas funeções por ter
sido removido para a vara
privativa de orphãos no Recife. E m 11 de Agosto de
1911 ascendeu ao cargo de
desembargador do Superior
Tribunal de Justiça, para o
qual foi eleito por seus pa- Abdias de Oliveira (Desembargador)
res presidente a 1 de Fevereiro de 1924. E m todas as
comarcas sob sua jurisdíeção sempre gosou de honroso conceito pelos seus dotes
moraes, solida cultura jurídica e elevado sentimento
de caridade. N a de Feira de SanfAnna, quando promotor, foi u m dos maiores bemfeitores do Asylo de
N. S. de Lourdes, prestes a desaíqparecer com a morte
do seu fundador, Padre Ovídio Alves de S. Boaventura,
o que conseguiu evitar, empregando o melhor do seu
generoso esforço para garantir o abrigo de quarenta
infelizes creanças recolhidas naquelle estabelecimento
pio.
E m 21 de Setembro de 1909 foi nomeado pelo governador do Estado, Dr. Herculano Bandeira para apurar na Comarca de Limoeiro a quem cabia a responsabilidade pelo assassinato do Capitão Manoel Simplício Gonçalves. Desempenhou como juiz recto essa commissão descobrindo e processando os criminosos. A sua
sentença sahiu publicada no "Jornal do Recife" de 20
de Novembro do m e s m o anno. Collaborou no "Correio
de Noticias" da Feira de SanfAnna, escrevendo artigos sobre a emancipação dos escravos e sobre a caridade, e na "Cidade de Nazareth", Pernambuco, adoptando por vezes mais de u m pseudonymo, tendo feito
também conferencias publicas sobre datas históricas,
maçonaria, etc. C o m o juiz de direito de B o m Conselho
publicou na Revista "O Direito-' varias sentenças sobre
casos concretos da sciencia, a que se tem applicado assiduamente com o maior proveito.
Escreveu:
A hecatomoe ãe Garanhuns. Relatório apresentado
ao Superior Tribunal de Justiça e tachygraphado pelo
representante do "Jornal do Recife".
Abreu Fialho.
António
de Abreu
Pernambuco,
1918, 32Vide
pags.José
in 12:
Typographia
do
Fialho.
"Jornal do Recife".
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tar o Bispo da sua Diocese no Congresso Eucharistico
Achilles de Oliveira Ribeiro, BachareL
—
alli realisado. Por decreto de 24 de Julho de 1916 foi
Pilho do bacharel Domingos de Oliveira 'Ribeiro e
nomeado adjunto da cadeira de portuguez do Atheneu
D. Helena de Freitas Oliveira Ribeiro, nasceu a 14 de
Sergipense, promovido a cathedratico por decreto de
Abril de 1873 em Larangeiras. Do seu progenitor, como
30 de Março de 1918, permutando com a de latim a 19
do seu irmão, Álvaro de Oliveira Ribeiro, farei mende Abril do mesmo anno.
ção mais adeante. Estudou preparatórios em Aracaju,
E m 1917 foi nomeado monsenhor camareiro seLarangeiras e no collegio "Victoria" da Bahia.
creto do Santo Padre.
Tendo seguido o curso de direito na Faculdade do
Foi o primeiro redactor e director da "A Cruzada",
Recife, recebeu o grau de bacharel a 10 de Novembro
órgão da diocese; promoveu a creação da Capellania da
de 1892. Logo depois de formado advogou em Riachuelo
Fabrica "Sergipe Industrial"; foi capellão, durante sete
durante pouco tempo, visto ter sido nomeado em Março
annos do Hospital Santa Izabel e é actualmente (1924)
de 1894 promotor publico da comarca de Villa Bella, no
capellão do collegio N. S. de Lourdes de Aracaju.
Estado de São Paulo, removido no anno seguinte para
Escreveu:
a de Rio Claro. Entrando para a magistratura vitalí— Discurso pronunciado na sessão da Assemblêa
cia do mesmo Estado, foi nomeado em Setembro de
Geral da empresa Cruz Ferraz & C, em 24 de Novembro
1896 juiz de direito da comarca de S. António da Cade 1919, fazendo o elogio do Doutor Thomaz Cruz.
choeira, transferido para o Rio Claro em Novembro de
No "Diário Official" de 11 de Dezembro de 1919.
1911, de onde foi removido em 1923 para a 5." vara eivei e commercial da Capital, cargo que ainda oceupa. Adherbal de Figueiredo, Doutor. — Filho de
Francisco de Figueiredo e D. Clara Angelina de FiSeus trabalhos de direito e algumas sentenças tem sido
gueiredo, nasceu na villa de Aquidaban a 18 de Dezempublicados no "Correio Paulistano", "O Estado de São
bro de 1898. Fez o curso primário no externato "São
Paulo", "Diário do Rio Claro", "Gazeta Jurídica de
Francisco", na villa natal, estabelecimento educativo
S. Paulo", "S. Paulo Judiciário", "Revista dos Tribualli fundado pelo professor Manoel Martins Gomes.
naes" e "Revista Mensal".
Iniciou os estudos secundários no Aracaju frequenEscreveu:
tando, em 1910 e 1911, os dois primeiros annos do
— Discurso proferido no Theatro Variedades da
Atheneu Sergipense. E m 1912 passou para o collegio
cidade do Rio Claro a 15 de Novembro de 1917 em com"Salesiano" e em 1913 para o "Grémio Escolar" dirimemoração á data da proclamação da Republica. No
gido pelo Desembargador Evangelino de Faro.
"Estado de S. Paulo" de 19 do mesmo mez, 8.° columna
E m 1915 transportou-se para a capital bahiana,
da pag. 8.
— Discurso lido no dia 24 de Fevereiro de 1923 completando alli os estudos preparatórios e matriculando-se em 1917 na Faculdade de Medicina, onde fez os
em agradecimento ás homenagens promovidas pelo
dois primeiros annos do curso medico. Transferiu-se no
foro e pela população da cidade do Rio Claro, por occaterceiro anno para a Faculdade de Medicina do Rio de
sião de deixar o cargo de juiz de direito da comarca.
Janeiro, onde completou o curso e recebeu gráo em 1922.
No mesmo jornal de 26 do referido mez.
No período académico exerceu os logares de interno do
Adalardo Carvalho Lisboa Nogueira, Engenheiro
Hospital de S. João Baptista e da Assistência Publica
— Filho do major Francisco Rodrigues Nogueira e
de Nictheroy, ambos em 1920, demittindo-se do ultimo
D. Gertrudes Lisboa Nogueira, nasceu a 5 de Dezempara ser nomeado em 1921 auxiliar académico, por conbro de 1882 em Larangeiras. Aos 16 annos partiu para
curso, da Assistência Publica do Districto Federal; inos Estados Unidos, onde em 1904 completou o curso de
terno, por concurso (1.° logar), do Hospital Central da
engenharia mechanica na Cidade de Philadelphia. De
Marinha e interno do Hospital Pro-Matre. E m 1922
volta ao Brazil fez uma excursão ao sul do Paiz, logo
foi monitor da segunda enfermaria do Hospital da
depois de formado e ao regressar ao Estado tratou de
Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, a cargo
explorar uma fazenda de creação de sua propriedade no
do Professor Rocha Faria.
município de Larangeiras.
U m mez após a sua formatura foi nomeado sub-insEscreveu:
pector sanitário rural e designado para servir na Com— Interesses agrícolas. Ao digno presidente de Sermissão de Saneamento e Prophylaxia Rural de Sergipe. No "O Estado de Sergipe", de 5 de Novembro e
gire, onde exerceu a chefia do "Posto Oswaldo Cruz",
22 de Dezembro de 1904.
da cidade de Própria de 1.° de Junho a 23 de Agosto
Adalberto Simeâo Sobral, Monsenhor. — Filho
de 1923.
do Coronel Simeão Telles de Menezes Sobral e D.
Desfeita a commissão foi designado em Novembro
Luiza Francisca Accioly Sobral e irmão do desembardo mesmo anno para a Commissão do Estado do Rio
gador Simeão Telles de Menezes Sobral, mencionado
Grande do Norte, installando a 15 de Janeiro de 1924 o
neste livro, nasceu no engenho S. João termo de Japosto de Saneamento de Caicó, que ainda dirige.
paratuba, a 2 de Agosto de 1887.
Tem collaborado no "Diário da Manhã", de AraDepois de ter feito alguns preparatórios no Athecaju e no Seridoense, de Caicó.
neu Sergipense, seguiu para Alagoas, matriculando-se,
Escreveu:
em Março de 1903, no Seminário Episcopal de Maceió,
— Estudo clinico da insufficiencia pulmonar: these
onde fez todos os estudos exigidos para a carreira que
a ser defendida perante a Faculdade de Medicina do
escolhera, concluindo-os pela ordenação a 12 de NovemRio de Janeiro, afim de receber o gráo de Doutor em
bro de 1911. Celebrou a sua primeira missa a 21 do
1922.
mesmo mez e logo após foi nomeado vigário interino
— Relatório dos serviços de saneamento e prophyde Maceió.
laxia rural no posto "Oswaldo Cruz" na cidade de
Creado o bispado de Aracaju, foi convidado a acceiPrópria, 1923.
tar o logar de secretario e escrivão da comarca eccle— A frequência de casos de tenia em Caicó, 1924.
siastica, por provisão de 6 de Março de 1912. Cónego
Adolpho Ávila Lima, Bacharel — Filho de
cathedratico com a dignidade de primeiro diácono do
José António de Lima e D. Idalina d'Avila Lima,
cabido diocesano, a 4 de Agosto do mesmo anno; dinasceu a 26 de Agosto de 1882 na Estancia. Oriundo
rector espiritual do seminário a 28 de Fevereiro de
de pães sem meios de fortuna, começou sua vida de tra1913; reitor do mesmo seminário a 4 de Janeiro de
balhos como empregado do commercio, onde por alguns
1919; theologal da igreja cathedral a 21 de Fevereiro e
annos luetou com serias difficuldades; mas á força de
vigário geral a 12 de Maio do mesmo anno, exonerou-se
muita perseverança e de seus dotes intellectuaes poude
do logar de reitor a 31 de Dezembro de 1921 por movencel-as chegando assim ao termo das suas aspirações.
tivo de moléstia, sendo novamente provisionado a 16
Tendo-se preparado em humanidades em Aracaju e
de Julho de 1923. A 15 de Março de 1918 é nomeado
Bahia, matriculou-se na Faculdade de Direito da Capigovernador do bispado e por occasião do 1.° Centenário
da Independência, foi a Capital da Republica represen-

ADOLPHO

3

tal da Bahia, onde fez os quatro annos do curso académico e o quinto na do Recife, e m a qual recebeu o grau
de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes a 17 de
Dezembro de 1910. Durante os annos de 1907 a 31 de
Julho de 1913 exerceu as promotorias de Própria e Estancia, tendo sido nesse ultimo anno nomeado inspector geral do ensino do 2.» districto escolar. Por acto
de 22 de Julho de 1914 passou a ser lente vitalício, por
concurso, da cadeira de pedagogia e methodologia do
curso normal do Atheneu Sergipense, e e m 1914-1915
lente da lingua materna, historia universal e do Brasil no collegio "Tobias Barretto". Por decreto de 5 de
Abril de 1924 foi designado para leccionar a cadeira de
psychologia fundamental e infantil da Escola Normal.
Nos triennios de 1917-1922 — foi u m dos membros do
Conselho Municipal de Aracaju e nos biennios de 1919
a 1922 membro do Conselho Superior da Instrucção Publica do Estado. E' sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e advogado nos auditórios da Capital. T e m collaborado no "Diário de Noticias" da Bahia, no "O Estado de Sergipe" de Aracaju,
no "O Norte de Sergipe" de Própria, no "Pernambuco"
do Recife, na "Revista do Direito" do Rio e e m outros
órgãos da imprensa periódica, usando e m alguns delles
os pseudonymos Passos de Albuquerque Palmeira do
Monte e m artigos de critica, e Dalemmar nas publicações e m verso.
Escreveu:
— Estancia. N o "O Estado de Sergipe", de 23 de
Setembro de 1906.
— Olympio Campos. N a "Folha de Sergipe", Aracaju, de 9 de Junho de 1907.
— Cartas philosophicas endereçadas ao Dr. Ascendino Argollo. N o "Norte de Sergipe", de Própria, desde
o numero de 17 de Julho de 1909 a 17 de Fevereiro de
1910 com intervallos.
— Universalisação do Direito. N o "O Estado de
Sergipe" de 19 e 20 de Janeiro de 1911. Essa mOnographia já havia sido publicada no anno anterior no
"Pernambuco", do Recife, melhorada depois e m addições desenvolvidas, que lhe dão o cunho de u m trabalho novo.
— A Academia na Vida Pratica. E' u m opúsculo
dividido e m 3 partes: 1.», Interpretação positiva do
§ 24 do artigo 72 da Constituição Federal; 2.", Allegações finaes d u m a acção de força nova espioliativa;
3.\ U m trecho de philosophia crimino penal. Recife,
1910, 58 pags. in 8." Imprensa Industrial.
— Monarchia e Republica. N a " A Razão da Estancia", n.° 46 de 3 de Dezembro de 1911.
— Discurso pronunciado pelo promotor publico da
comarca da Estancia por' occasião da visita presidencial áquella cidade. N o "Diário da Manhã". Aracaju,
de 8 e 9 de Março de 1913.
— Conferencia cívica realisada a 13 de Maio de
1913 na cidade da Estancia. Estancia, 1913, 13 pags. in.
8.° peq. Typ. d'"A Razão".
— Nos domínios da sciencia moderna. N o m e s m o
jornal de 27 de Julho de 1913.
— Nos domínios da philosophia pedagógica. N o
"O Estado de Sergipe" de 21 de Setembro de 1913.
— Conferencia cívica lida no dia 21 de Abril de
1914 no Collegio "Tobias Barreto" pelo Inspector geral
do ensino.
Idem, de 23 do m e s m o mez.
— Relatório Geral apresentado ao Exmo. Sr. Dr.
Helvécio de Andrade, d.d. Director interino da Instrucção Publica do Estado, sobre o movimento do 5."
districto do ensino primário. Idem, de 12 e 13 de
Maio de 1914. Publicado no m e s m o anno e m brochura
de 16 pags. in. 8." pq. na Typ. do "Estado de Sergipe".
— A escravidão e a Liberdade: conferencia civica
realisada no Collegio "Tobias Barretto" a 13 de Maio
de 1914. N o "O Estado de Sergipe" de 20 do m e s m o
mez e m folheto de 19 pags. in. 8." pq. na Ty»p. desse
jornal.
— Ao pôr do sol: artigo editorial do "O Estado de
Sergipe", de 26 de Julho de 1914.
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— Criticas e ensaios de psychologia pedagógica:
série de 12 artigos, no "Diário da Manhã", Aracaju, de
7 a 21 de Agosto de 1914.
— Replicas e treplicas: série de 18 artigos no
m e s m o jornal de 25 de Agosto a 15 de Setembro de
1914.
— Em, defesa da verdade e da honra. N o "O Estado de Sergipe" de 31 de Outubro a 5 de Novembro
de 1914.
— Carta pedagógica. Fragmentos de u m a homenagem: artigos a propósito de u m a conferencia do Dr.
Helvécio de Andrade. N o "Diário da Manhã" de 23 e
24 de"Março de 1915.
— Recapitulações Pedagógicas. N o m e s m o jornal de
6 de Março de 1915.
— Psychologia de um Superhomem
(Conferencia
pronunciada no "Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe" a 30 de Maio de 1915, e dedicada ao E x m o .
Sr. General Manoel Prisciliano de Oliveira Valladão,
digníssimo presidente do Estado, e m testemunho de
respeito, sympathia e admiração).
Idem, de 2 a 15 de Junho de 1915 e na "Revista
do Instituto Histórico", vol. III, pags. 207 a 235.
— Liga contra o analpliabetismo no Brazil: discurso pronunciado na sessão magna do "Instituto Histórico e Geographico de Sergipe" no dia 24 de Setembro
de 1916. Idem, de 28 seguinte e na "Revista do Instituto Histórico", vol. IV, pags. 269 a 276. Nessa
m e s m a sessão o orador declarou fundada a sociedade
da "Liga" e m Sergipe.
— Esboço histórico da Instrucção publica no Brazil: conferencia realisada no dia 15 de Outubro de
1906 no Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
Idem, de 18 a 20 do m e s m o mez.
— Ruy Barbosa. Idem de 5 de Novembro do m e s m o
anno.
— Limites de Sergipe e Bahia: conferencia realisada no salão nobre do Instituto Histórico d Geographico de Sergipe e m o dia 21 de Abril de 1918. N o "O
Estado de Sergipe" de 24 do m e s m o mez a 3 de Maio
seguinte e e m folheto de 19 pags. in. 8." publicado no
m e s m o anno na Imprensa Official, de Aracaju.
— Limites de Sergipe — Bahia. Contra-protesto
(feito e m a sessão ordinária do dia 6 de Maio de 1918
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe). Idem,
de 9 do m e s m o mez. Reproduzido no Appendlce ao folheto — Limites de Sergipe — Bahia, contendo X pags.
— Politica de Sergipe. Nova luz sobre o passado.
— A Improcedência do impeachment. Idem, de 23
de Julho de 1918.
Limites de Sergipe — Bahia: serie de 10 artigos
na "Opinião". Aracaju, de 28 de Julho a 29 de Agosto
de 1918.
— A' margem do Direito. Razões A-A. appellado.
N o "Correio de Aracaju" de 6 a 14 de Março de 1920.
— Na venda a credito ou a prazo, sob condição resolutiva, o domínio da cousa vendida se transfere ao
comprador. N o rodapé do m e s m o jornal de 17 a 23 de
Junho, 2 e 3 de Julho 1920.
— Memorial (Minuta de aggravo), Aracaju, 1921,
IV pags. in. foi. Discurso proferido no dia 24 de Outubro de 1921 e m u m dos salões da Intendência de Aracaju por occasião de ser inaugurado no Paço Municipal
o retrato do Dr. José Joaquim Pereira Lobo, E x m o .
Presidente do Estado. N o "Sergipe Jornal", Aracaju
do dia seguinte.
— Acção de rescisão de contracto. Das allegações
finaes do Reu. N o "Correio de Aracaju" de 21 de Janeiro a 7 de Fevereiro de 1922.
— A' margem do Direito (Foro de Itaporanga. Das
allegações finaes dos réus. N o "Sergipe Jornal" de 18
a 22 de Março de 1922.
— Rescisão de contracto (Intelligencia do § único
do artigo 1092 do Código Civil). N o m e s m o jornal de
2 e 3 de Junho de 1922.
— Em torno de u m a Mensagem. N o "Correio de
Aracaju", de 15 de Setembro de 1922. — Razões de
appellação dos autores: (Foro de S. Christovam). N o
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"Correio de Aracaju" de 1 de Outubro de 1923. — Minuta de aggravo. Intelligencia do artigo 897 do Código
do Processo Civil do Estado. N o "Sergipe-Jornal" de 10
de Abril de 1923.
— A' margem do direito Justiça Federal. Das allegações finaes do 3.° embargante e dos executados. N o
"Diário da M a n h ã " de 18 de Dezembro de 1923.
— Appellação eivei, n.° 4598 (Rescisão de contracto). Entre partes. Appellante: Coronel Francisco
de Andrade Mello. Appellado: Bacharel Adolpho Ávila
Lima. Memorial do Reu Appellado aos Ministros do
Supremo Tribuna] Federal. Aracaju, 1923, 33 pags.
in. 8.°. Nas officinas typographicas d'"0 Labor",
Aracaju.
— Acção executiva. D a impugnação do réo aos embargos do auctor. (Defesa fundada no direito pessoal
do réo contra o auctor). N o "Diário da M a n h ã " de 25
de Janeiro de 1924.
— Justiça Federal. Minuta de aggravo. N o "Diário
da M a n h ã " de 3 de Janeiro do m e s m o anno.
— Das allegações finaes dos autores Jovino Martins Fontes e sua mulher. N o "Sergipe-Jornal" de 27
de Março de 1924.
Adolpho Rabello Leito, Doutor. — Nasceu no
engenho "Recurso" município de Riachuelo a 29 de Fevereiro de 1880. Filho de Cândido Rabello Leite e
D. Francisca de Mello Leite, fez na cidade do seu nascimento o curso primário nos collegios do professor
Pedro José da Rocha, Aristides Bittencourt, e no Aracaju, foi alumno do collegio Alfredo Montes de 1894 a
1897, quando matriculou-se no curso de pharmacia da
Faculdade da Bahia passando e m 1898 a estudar conjunctamente o de Medicina, formando-se no primeiro
curso e m 1899.
Exgotando-se-lhe os necessários recursos, interrompeu e m 1902 o curso, indo para o sertão a dar nome a
uma pharmacia na cidade do Joazeiro, onde permaneceu até 1903.
N o fim de 1904 fez exames vagos das matérias que
faltavão, recebendo o gráo de doutor na m e s m a Faculdade a 14 de Dezembro do anno seguinte.
N o exercício da sua nobre profissão seguiu para o
interior da Bahia, sendo nomeado delegado de hygiene
da cidade de Alagoinhas e m que prestou, gratuitamente
relevantes serviços a população da referida localidade
por occasião da peste bubonica, sendo elogiado pelo
governo do Estado.
E m Itabuna, Bahia, exerceu as funeções de medico
do município; delegado de hygiene; adjunto do promotor publico da comarca e intendente municipal nos
annos de 1918 a 1919.
Nomeado pelo governo federal delegado do recenseamento geral da Republica nos municipios de Caiteté, Caculé, Condeúba, Jacareci e Urandé, agiu nessa
commissão de quasi u m anno, com tanta operosidade e
distineção que foi agraciado pelo Governo Federal com
u m diploma e medalha de bronze. Commissionado pelo
Governo do Estado da Bahia para encarregar-se da prophylaxia contra a peste nos municipios de Castro Alves, Feira de Sta. Anna e Santo Estevão de Jacuhype,
acha-se actualmente (1924) nessa commissão. Sua especialidade é a clinica obstétrica. Collaborou nos seguintes jornaes:
— O Povo, Larangeiras, 1901: jornal litterario, noticioso e commercial, também redigido por Gervásio
Barretto e Pedro Garcia Moreno.
— Correio de Joazeiro, cidade de Joazeiro, Bahia.
— Correio de Alagoinhas, de Alagoinhas, no m e s m o
Estado.
— O Itabuncnse e
— A Época, ambos da cidade de Itabuna, ainda no
Estado da Bahia.
Escreveu:
— Relação entre a matéria e os phenomenos espiritas (Ligeiro estudo): dissertação. Proposições. Três
sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas: These apresentada ã Faculdade de Me-
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dicina da Bahia afim de obter o gráo de doutor. Bahia,
1905, 64 pags., in. 8.° Litho-Typographia Passos.
— Intendência de Itabuna, Estado da Bahia. Rey
latorio do exercício de 1918. Bahia, 1919. Imprensa
Carvalho, 37 pags., in. 8.° peq. Traz no fim oito mappas annexos.
— Plataforma apresentada por occasião de sua
posse no logar de intendente municipal de Itabuna.
Sahiu publicada na " A Tarde", da capital bahiana.
— Relatório dos serviços do recenseamento dos municipios de Caiteté, Caculé, Condeúba, Jacareci e
Urandê. Trabalho illustrado com mappas geographicos
do próprio punho do autor.
— Relatório sobre os serviços effectuados para a
extineção completa da peste nos municipios de Castro
Alves, Feira de Sta. Anna e Santo Estevão de Jacohype.
Affonso Cicero Sebrão. — Filho do Dr. Cypriano de Almeida Sebrão e D. Elisa Adelina Lopes
Sebrão, nasceu e m S. Christovam a 13 de Julho de
1876. Feito o seu curso de humanidades, matriculou-se
na Escola Agricola da Bahia, recebendo o grau de Engenheiro Agrónomo e m 1896. Actualmente, (1924), reside e m Corityba.
Ejscreveu:
— Instrumentos geraes da producção: dissertação.
Proposições. Secção de Sciencias Accessorias: Botânica:
Condições indispensáveis á germinação. Secção de
Agricultura e Chimica. Applicada Veterinária: Ophtalmia. (Sic.) Secção de Mechanica e Engenharia—Topographia. Critica de theoria orthometrica. These inaugural apresentada á Escola Agricola da Bahia para ser
perante a m e s m a publicamente sustentada, afim de obter o grau de engenheiro agrónomo. Bahia, 1896,
II — 69 pags. in. 8." Imprensa Popular.
Affonso Henriques de Azevedo, Doutor. — Filho do extincto commendador Domingos da Silva Azevedo, cônsul geral do Brasil e m Montevideu, e D. Maria Isabel Mondim de Azevedo, e irmão do diplomata
Cyro Franklin de Azevedo, adeante mencionado, nasceu a 2 de Setembro de 1865 no Aracaju e falleceu na
capital de S. Paulo a 23 de Maio de 1920. Illustrado
medico homoeopatha, foi, nos últimos annos do curso
académico, interno, por concurso, da clinica de moléstias cutâneas e syphiliticas da Faculdade do Rio de Janeiro, e m que se formou e m 1888, chefe da clinica das
moléstias de garganta, ouvidos e nariz da Polyclinica
e vice-presidente do Grémio dos internos dos Hospitaes
daouella capital. Clinicou por alguns annos na cidade
de S. João d'El-Rey, e m Minas Geraes, de onde se retirou e m 1892 para Limeira, e m S. Paulo. Inspector de
hygiene municipal na sua nova residência, foi depois de
reorganisado o serviço sanitário do Estado nomeado
e m 1911 inspector sanitário da capital, cargo e m que
se aposentou e m 1918. C o m o medico contractado, utilizaram-se dos seus serviços profissionaes a Estrada de
Ferro Sorocabana e o Lyceu de S. Coração de Jesus.
Decidido sectário da escola hahnemanniana, fundou e m
S. Paulo o Dispensário Homoepathico, que posteriormente tomou o nome de Doutor Joaquim Murtinho. Seu
nome tornou-se mais. conhecido nos centros scientificos
pelas questões medicas que debateu na imprensa, destacando-se entre ellas a communicação feita á Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo sobre o alastrim e m S. João da Bôa-Vista, onde esteve commissionado por aquella douta aggremiação n u m a épocha de
desenvolvimento epidemico daquella moléstia, como
também a longa refutação publicada no "Jornal do
Commercio", do Rio de Janeiro, a u m a opinião errónea de Sanarelli e ainda mais as discussões travadas
na Sociedade de Medicina sobre a tuberculina, o soro
anti-ophidico e sobre as aguas e m S. Paulo. A revista
"Archivos de Biologia" que se publica na capital de São
Paulo, noticiando o seu fallecimento fez-lhe o merecido
elogio como o orador elegante, literato correcto e gracioso e particularmente u m hygienista de valor." Collaborou na "Pátria Mineira", de S. João d'El-Rey, na
qual redigiu sob o pseudonymo de Veritas a secção sub-
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ordinada á cpigraphe — Notas a lápis, — no "Jornal
do Commercio" do Rio e em outros. Seus trabalhos escriptos para a imprensa quando não eram assignados
com o próprio nome, substituia-o pelos pseudonymos de
Vcritas, Ncmo e Ulice. E m S. Paulo foi sócio titular
da Sociedade de Medicina e Cirurgia, sócio correspondente do Instituto Hahnemanniano e effectivo do Instituto Histórico e Geographico do Estado. E m 1892 fez
u m a excursão ao Rio da Prata.
Escreveu:
— Das bombas, sua natureza e tratamento: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These apresentada á Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro em 29 de Setembro de 1888
para ser sustentada por... afim de obter o gráo de
doutor em Medicina. Rio de Janeiro, 1888, 77 pags. in.
— 8." — Typ. União de A. M . Coelho da Rocha & C.
, — Hygiene Publica. N a "Pátria Mineira" de São
João d'El-Rey, de 10 de Abril de 1890. Não continuou.
— Hygiene do estômago. Trad. Idem, de 24 de
Agosto, 4, 18 e 25 de Setembro e 9 de Outubro do
m e s m o anno.
— Hygiene Publica. Idem, de 4 e 18 de Dezembro
seguinte.
— A tuberculina e a tuberculose dos Bovideos: estudo. S. Paulo, 1903 (?). Fundou e redigiu:
— Boletim de Medicina Homoeopathica. S. Paulo,
1905.
Affonso Pires Ramos, Doutor — Filho do Conselheiro Angelo Pires Ramos e D. Josephina Pires Ramos, nasceu no Aracaju a 13 de Julho de 1860 e falleceu na Capital Federal a 21 de Abril de 1899, onde ha
pouco mais de u m anno exercia o logar de chefe do
laboratório bacteriológico da directoria geral da saúde
publica. Fez na Bahia os estudos de humanidades e
os primeiros annos do curso medico, que concluiu na
Faculdade do Rio de Janeiro em 1882. Clinico de grande
intuição e sagacidade medica, fôra-lhe fácil distinguir-se entre os collegas pelo seu brilhante talento e
vasta cultura scientifica. Quando o Brasil celebrou a
convenção sanitária com a Republica Argentina, conquistou por concurso u m dos logares de medico, que
mais tarde trocou pelo de facultativo clinico do hospital de Jurujuba. Tendo viajado pela Europa, frequentou os serviços clínicos e bacteriológicos da França, Allemanha e Áustria, e tão elevado conceito adquiriu
nesses paizes, que chegou a ser convidado na Algéria
para fazer parte da sua Faculdade Medica na qual realisou importantes trabalhos anatomo-pathologicos sobre o câncer do pâncreas, em collaboração com o professor Cocher. E m 1894 fez parte da commissão nomeada para estudar a epidemia do cholera asiático no
valle do Parahyba no Estado do Rio de Janeiro e da
qual teve por companheiros os Drs. Chapot Prévost,
como presidente, Francisco Fajardo e Hanelburg. N o
Rio de Janeiro oceupou mais os lugares de director do
Muzeu da Faculdade de Medicina, nomeado e m 1888,
medico do Gymnasio Nacional e desde 1898 o de membro titular da Academia Nacional de Medicina. O seu
elogio histórico, a melhor fonte de informações para
este artigo, foi escripto pelo doutor Alfredo do Nascimento, orador dessa sociedade, e publicado e m 1898 na
revista que ella mantém, sob o titulo "Annaes da Academia de Medicina" Rio de Janeiro, tomo 65 pags. 379
a 383.
Escreveu:
— Cancro do estômago: dissertação. Proposições.
Secção accessoria — Dos alcalóides cadavéricos ou ptomainas de Selmi. Secção cirúrgica — Das septicemias
cirúrgicas. Secção medica — Acção dos líquidos segregados no tubo digestivo sobre os alimentos. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
em 15 de Julho de 1882 para ser sustentada, afim de
obter o gráo de doutor em medicina. -Rio de Janeiro,
1882, II — 81 pags. in. 8." Typ. G. Leuzinger & Filhos.
— 1." Relation de deux cas de cirrhose biliaire
obstruetion à la suite d'un câncer du pâncreas: memo-

ria escripta juntamente com o Dr. Cocher, antigo interno dos hospitaos de Poris. Na "Revue de Médecine"
de Pariz, 1887, tomo 7.", pags. 770 a 779. — B' u m
trabalho citado com louvores nas obras mais modernas
sobre o assumpto, taes como no tratado de medicina
de Charcot e Botichard e no de Brouardel e Gilbert.
— Relatório sobre a etiologia da febre amarella
segundo o Dr. Sanarelli apresentado em 30 de Junho
de 1898 ao Director Geral de Saúde Publica pelo Chefe
do Laboratório de Bacteriologia. Rio de Janeiro, 1898,
34 pags. in. 8.". Imprensa Nacional. Le bacille icteroide et sa toxine (experiences controle): memoria publicada em collaboração com o Dr. J. B. de Lacerda,
director do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nos
Archives de Médecinc experimentale et d'anatomie pathologique, tomo XI, pags. 378 a 398. Pariz, 1899.
Foi também tirado u m avulso pela redacção revista.
Afrodisio Vidigal, Bacharel. — Filho de António Pedro Vidigal e D. Angélica da Costa Carvalho
Vidigal, nasceu a 14 de Março de 1857 e m Larangeiras.
Bacharel em sciencias jurídicas e sociaes pela Facul-,
dade de São Paulo a 6 de Novembro de 1879, tendo
feito os primeiros annos de curso académico na do Recife, iniciou sua carreira publica como advogado em
Campinas, naquelle Estado. Após três annos de trabalhos forenses nos auditórios dessa cidade, foi nomeado
juiz municipal do termo de Piracicaba, cargo que exerceu desde 3 de Abril de 1882 a 3 de Abril de 1886.
Dentro de poucos mezes teve de oceupar o logar de procurador fiscal do Thesouro Estadual, nelle se mantendo
desde 5 de Agosto de 1886 a 30 de Junho de 1889. Collaborou em 1889 no "Correio Paulistano", orgam diário que se publica na capital de S. Paulo, onde é residente e advogado. Sócio do Instituto dos Advogados de
S. Paulo,
Elscreveu:
— Repertório ou índice Alphabetico da Lei do casamento civil, contendo em appenso, a m e s m a lei, u m a
explicação official do art. 7.° § 1." da lei, diversas
formulas e a lei que creou juizes e officiaes privativos
de casamento na Capital Federal. S. Paulo, 1890, 87
pags. in — 8.°. Typ. e Estereotypia Ring. Foi u m dos
fundadores e redactores da Revista da Fraternidade
Académica: orgam da Sociedade Fraternidade Litteraria de S. Paulo. S. Paulo, 1878.
Albano de Mello Prado, Doutor. — Filho de
João Gomes do Prado e D. Maria Rosa de Mello Prado,
nasceu em 10 de Setembro de 1896 no engenho Matta
Verde, município do Siriry. Iniciados seus estudos em
Maroim e Aracaju, preparou-se no curso secundário no
Gymnasio Carneiro Ribeiro, acreditado estabelecimento
de ensino na Capital da Bahia, onde fez parte do curso
medico e os dois últimos annos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, recebendo o gráo em doutor,
e m 29 de Dezembro de 1920. Collaborou na "Renascença" quando académico na Bahia. E' clinico em São
João da Bôa Vista, Estado de S. Paulo.
Escreveu:
— Da prophylaxia da syphilis no aleitamento: dissertação. These apresentada á Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro, e m 30 de Setembro de 1920 e diferido em 16 de Dezembro do m e s m o anno. Rio de Janeiro, 1920, 69 pags. in. 8.°. Typ. Vianna & Coelho.
Albano do Prado Pimentel Franco Júnior, Doutor — Filho de outro de egual nome e D. Maria Rosa
Franco, nasceu a 16 de Agosto de 1880 no engenho S.
José, município de Larangeiras. Estudou preparatórios
no collegio S. Salvador na Capital da Bahia e na m e s m a
cidade fez o curso de medicina, e m cuja Faculdade recebeu o grau de doutor e m 12 de Dezembro de 1903,
tendo antes tirado a carta de pharmaceutico e m 4 de
Dezembro de 1900. Exerceu a clinica e m Divina Pastora, Simão Dias e Aracaju e foi medico ajudante da
Inspectoría de saúde do porto de Aracaju nos annos de
par
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— O voluntário paizano Francisco de Camerino: ensaio biographico lido no Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, em sessão extraordinária de 11 de
março de 1917. Rio de Janeiro, 1917, 31 — III pags.
in. 12.°. Typ. Revista dos Tribunaes. Com uma carta
de João Pereira Barreto nas primeiras 17 pags. Antes
de ser impresso em brochura, foi publicado no "Diário da Manhã" de 13 a 15 do supracitado mez.
— O mysterio da noite. No "Diário da Manhã" de
26 de Julho de 1917. — Reminiscências... Outra columna de sua redacção sob o pseudonymo de Pedro
Soares. No "Diário da Manhã" de 21 de Março a 21
Alberto Campos. — Filho de Arthur Campos e
de Abril de 1918 com intervallos.
D. Lydia Campos, nasceu a 31 de Dezembro de 1897 em
— Prosa rústica. No "Diário da Manhã" de 17 de
Maruim. Ao pouco que aprendeu na sua cidade tem
Abril de 1918. Transcripção do "Jornal do Commeraccrescentado os conhecimentos adquiridos no estudo
cio", da tarde, do Rio de Janeiro.
do gabinete. E m Outubro de 1916 foi para a Bahia de— Cogitações. Considerações sobre uma critica feita
liberado a cursar a Faculdade de Medicina, mas escaspor João Ribeiro ao livro "Escola Social Positiva" de
seando-lhe os recursos, entregou-se á vida do commerFlorentino Menezes. No "Correio de Aracaju" de 22 de
cio, que abandonou em 1918 para servir de revisor e
logo depois de repórter da "A Tarde" naquella capital. Maio de 1918. Sob o pseudonymo de Domingos Fernandes Calabar.
A sua vocação para as artes pronunciou-se muito cedo,
— Senzalas: contos sob os títulos — Os Retirantanto como pintor, quanto como poeta. Desde moço
tes, "Gente simples" e "A Botija". Rio de Janeiro,
com u m seu irmão fazia exercícios de desenho e pin1919, 121 pags. in. 12.° com illustrações e o retrato do
tura, em que buscou aperfeiçoar-se na Bahia. Também
autor. Typographia — Revista dos Tribunaes. Exrevelou pronunciado gosto pela imprensa desde seus
gottado.
primeiros annos, collaborando em Maruim nos jornaes
— Cannaviaes: contos e novellas. Rio de Janeiro,
— "O Ganhamoróba" e no "O Democrata"; no "Correio
1922, 158 pags. in. 12.°. Na Typographia do Annuario
de Aracaju" e na "Revista Sergipana", de Aracaju;
do Brasil. Traz no fim um vocabulário de termos usana "Renascença" e no "O Echo", da Bahia e na "Gados no sertão. Este livro obteve o primeiro premio da
zeta Suburbana", da Capital Federal. Nos seus primeiAcademia Brasileira de Lettras. Collaborou no "O Deros escriptos publicados no "O Democrata" os subscrevia com o pseudonymo de Laurentino. Foi um dos só- mocrata" e outros jornaes de Sergipe e no Rio no "Jornal do Commercio", edição da tarde.
cios fundadores do Grémio "Olavo Bilac" na capital da
Redigiu:
Bahia.
— A Alvorada: pequeno jornal dos estudantes do
Escreveu:
— Alma sentimental: versos. Bahia, 1918, 218 pags. collegio Pedro II. Rio de Janeiro, 1913.
— O Académico: jornal dos estudantes da Faculin. 8.° pq. Typographia. Brasil. E' o seu livro de esdade Livre de Sciencias Jurídicas e Sociaes do Rio de
tréa dividido em três partes: "Primeiros versos"; "Musa
Janeiro. Rio de Janeiro, 1915.
adolescente", e "Harpados" dezoito annos.
— Braziléa: revista mensal de propaganda nacio— Voz profunda: soneto. No "Correio de Aracaju"
nalista, Rio de Janeiro, 1917 — 19...
de 2 de Fevereiro de 1919.
;
S6? |
— Um pintor sergipano. Idem, de 22 de Junho do
Alceu Dantas Maciel, Bacharel. —
Filho do
referido anno.
— Paisagem egypcia. Idem, de 23 de Junho do bacharel Guilherme Nabuco Maciel e D. Joanna Dantas
Maciel, nasceu a 13 de Maio de 1899 no engenho Salomesmo anno.
bro, município de Divina Pastora. Fez os seus priAlberto l>eodato Maia Barreto, Bacharel. —
meiros estudos em Maruim, Aracaju e na cidade do
Filho de José Caetano Barreto e D. Ignez Maia BarRecife, onde cursou o primeiro anno na Faculdade de
reto, nasceu em Maruim, a 27 de Dezembro de 1896.
Direito. Seguindo para o Estado de S. Paulo, alli conTendo feito o curso completo do Collegio Pedro II, matinuou o tirocínio académico, sendo reservista do exertriculou-se em 1915 na Faculdade Livre de Sciencias jucito, e chegado ao termino de suas aspirações, recebeu
rídicas e sociaes da Capital Federal, em que se bachao grau de bacharel a 25 de Dezembro de 1922. Muito
relou em 1919. E m meio do curso académico occupou o
jovem, dotado de um bello talento, foi nomeado em
cargo de promotor adjunto da comarca da Capella no
Fevereiro de 1924, Delegado de Jambeiro, em São
seu Estado. Cedo appareceu na imprensa, escrevendo
Paulo.
em prosa e verso sobre variados assumptos nos jorEscreveu:
naes do Rio e de Sergipe, e em brochuras trabalhos de
— As paixões humanas. No "Diário da Manhã" de
literatura. E' advogado no Estado de Minas.
19 e 20 de Novembro de 1915.
Escreveu:
— Em prol de minha pátria. — Divina Pastora.
— A Cruz da estrada: romance. Maroim, 1915,
Ao conhecimento do Sr. General Presidente do Estado
XVIII, 124 pags. in. 8.° pg. Imprensa Económica —
e do Dr. Chefe de Policia. Idem, de 20 e 21 de JaLivro de estreia, contendo uma triste historia real dos
neiro de 1916.
amores infelizes de uma joven, que morreu por não
— Surge. Mocidade! Idem, de 5 de Fevereiro de
ter sido comprehendida pelo homem a quem amou ex1918.
tremosamente.
Alcibíades Fontes Leite, Cirurgião-Dentista. —
— Uma hora literária no salão da Exposição FaNatural do Engenho Novo, termo de Santa Luzia, naszeres. No "Diário da Manhã", Aracaju, de 15 de Juceu a 22 de outubro de 1876, sendo filho de Alcibíades
nho de 1916.
Martins Fontes e D. Amélia Fontes Leite. Estudou pri— Meia columna: secção subordinada a esta epimeiras letras no collegio do professor Teixeira de Fagraphe escripta sob o pseudonymo de Paulo de Maya.
ria na cidade da Estancia, fazendo o curso secundário
No "Diário da Manhã" de 16 de Janeiro a 22 de Março
em diversos collegios da capital federal, onde fez tamde 1917 interpoladamente.
— Alvoradas: versos de Paulo Torres, (critica). No bém, na respectiva Faculdade de Medicina, o curso de
cirurgião dentista, recebendo o gráo em 1922.
"O Democrata", Aracaju, de 18 de Fevereiro de 1917.
Iniciou a vida como empregado de commercio na
— Columna cheia: outra secção a seu cargo, escripta sob o pseudonymo de Fila-Delpho. No "Diário da Bahia. E m 1905 passou-se para o Rio de Janeiro, onde
adquiriu por concurso u m logar no quadro dos funecioManhã", de 7, 9 e 14 de Março de 1917.
narios do Ministério da Viação. Depois de graduado

1913 a 1918. Como deputado estadual assistiu aos trabalhos da Assembléa na legislatura de 1912-1913.
Escreveu:
— Dermopathias gonococcicas: dissertação. Proposições. — Três sobre cada uma das cadeiras do curso
de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á
Faculdade de Medicina da Bahia em 31 de Outubro de
1903 [para ser defendida afim de obter o gráo de doutor em medicina. Bahia, 1903, 103 pags. in. 8." LithoTypographia Almeida de Almeida & Irmãos.
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cirurgião dentista transferiu sua residência para Jaboticabal, no Estado de S. Paulo, alli residindo ainda
(1924).
Desempenhou na referida cidade os logares de Inspector escolar, juiz de paz, director da Companhia Lavoura Industria e Colonisação, director-gerente da Caixa
de Credito Agricola de Jaboticabal e director-secretario
da E . de F. da m e s m a cidade. Fundou alli o Collegio
de Saint-André, com religiosas que m a n d o u vir da Bélgica a sua custa; o Gymnasio de Jaboticabal, mais
tarde denominado Gymnasio S. Luiz; a Caixa de Crsdito Agricola de Jaboticabal, no género, u m dos mais
importantes estabelecimentos do paiz; o Hospital de
Caridade Santa Izabel, e foi o organisador da instrucção publica naquelle município, onde, sob sua orientação crearam-se para mais de 40 escolas.
Foi elle a primeira pessoa que no Brasil tratou de
escotismo e m correspondência com Baden-Powel, e que
levou o primeiro automóvel a Jaboticabal. Foi o fundador de u m a das primeiras linhas de tiro do Brasil.
E' o inventor do conhecido e preconisado producto
pharmaceutico, "Calcehina", para uso das creanças no
período da primeira dentição E' m e m b r o titular da
-Ecole Dentaire" de Paris. T e m collaborado e m diversos
jornaes e revistas e fundou na cidade de Jaboticabal o
jornal "O Combate", de que foi principal redactor.
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Santo, e falleceu e m Belém, ca pitai do Pará, a 7 de
Abril de 1921. Fez os estudos de humanidades no collegio S. Salvador na capital da Bahia, e m cuja Faculdade medica recebeu o grau de doutor em Dezembro de
1899. Foi mais tarde para o Estado Pará, onde exerceu
por alguns annos os logares de director e de inspector
do Serviço Sanitário Municipal. Posteriormente, livre
das responsabilidades desses cargos, entregou-se á clinica medica domiciliaria, a que por ultimo se dedicou.
Escreveu:
— Da optalmia purulenta nos recemnascidos: dissertação: Proposições. Trez sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-eirurgicas.
These
apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia
da Bahia e m 30 de Outubro de 1899 para ser defendida afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Bahia, 1899, 79 pags. in. 8.°. Typ. e Ene. do "Diário
da Bahia".

Alcino José Chavantes, Engenheiro — Filho
do commendador Anacleto José Chavantes e D. Maria
Pastora Alves Chavantes, nasceu a 17 de Maio de 1850
e m Larangeiras e falleceu a 19 de Julho de 1912 na
Capital Federal. Depois de ter frequentado as aulas
de humanidades e m sua cidade natal, na Bahia e Rio
de Janeiro, fez o curso da
Alcibíades da Silva Leite. — Filho de José
antiga Escola Central, na
António Leite e D. Maria Alexandrina da Silva Leite,
qual recebeu os diplomas
nasceu e m Maruim a 9 de Outubro de 1859 e falleceu
de engenheiro geographo,
na Capital Federal a 14 de Dezembro de 1922. N a Fabacharel e m Mathematicas
culdade de Medicina daquella capital fez o curso de
sciencias physicas e natuodontologia, que concluiu e m 1880, tendo recebido o tiraes
e o de engenheiro citulo de cirurgião-dentista a 1 de Agosto de 1882. Por
vil. Era ainda estudante
esse tempo, emquanto estudante, trabalhou no "Diário
quando oceupou o lugar de
Official" e na "Gazeta de Noticias" no interesse de
praticante
da
Repartição
adquirir mais alguns recursos para manter-se melhorGeral dos Telegraphos e fez
mente. Por longos annos, até fallecer, esteve estabeleparte
da
Commissão de
cido com gabinete dentário na rua Haddock-Lobo, n. 21,
Aguas Pluviaes sob a direo que não o impediu de envolver-se e m politica e de
cção e m chefe do engenheifrequentar algumas vezes a imprensa periódica. Recoro António Américo Penhecido a 5 de Junho de 1892 vereador do município
reira
da Silva, hoje genede Nictheroy, foi nesse m e s m o anno eleito Presidente
ral de divisão, reformado. A i c i n o j 0 S é chavantes (Eninterino da Camará Municipal. E m 1898 interrompeu
Entre os diversos cargos
genheiro)
seus affazeres profissionaes por ter sido nomeado por
públicos de sua especialidadecreto de 8 de Julho, Director da Secretaria Geral dos
de exerceu com proficiência os de auxiliar das Docas da
Negócios do Estado, no governo do doutor Martinho
Alfandega, engenheiro auxiliar da Inspectoria Geral de
César da Silveira Garcez, e eleito após deputado estaTerras e Colonisação, engenheiro do 4.° e 5." Distridual na legislatura de 1898-1899. E m Nictheroy e no
ctos da Repartição Fiscal da Companhia City Im\noveRio collaborou no "O Fluminense", no "O T e m p o " e
ments. durante e depois da construcção, engenheiro ajuno "O Paiz".
dante da Inspectoria Geral da Illuminação, engenheiro e
Escreveu:
depois Director da Estrada de Ferro Leopoldina. Foi se— Projecto apresentado ao Congresso Nacional, recretario Geral da Commissão Executiva do Congresso
lativo a. construcção de u m a ponte suspensa entre a
das vias de Transporte no Brasil e m Dezembro de 1909
Capital Federal e a Capital do Estado do Rio de Jae seu primeiro secretario, m e m b r o do Conselho Director
neiro.
do Club de Engenharia, Director do Banco Agricola
— Funcções municipaes: artigos escriptos a 28 de
do Brasil e do Banco dos Commerciantes. E m 1898, após
Fevereiro e 15 de Março, 1898.
o assassinato de Gentil de Castro, adquiriu a empresa
— Relatório apresentado e m 30 de Agosto de 1898
da "Gazeta da Tarde" que dirigiu por espaço de alguns
ao cidadão, coronel Apulchro Motta, Secretario Geral
mezes. C o m a reorganisação da Escola Central que desde
do Estado. Aracaju, 1898, 41 pags. in. 8." Typ. do "Esentão passou a denominar-se Polytechnica, foi nomeado
tado de Sergipe".
professor interino da aula de desenho, aguadas e sua
—
Exposição commemorativa sergipana e m Araapplicação ás sombras e trabalhos graphicos de geomecaju. Certamen agricola, industrial e de manufactutria applicada da 1." série dos cursos de engenharia,
ras, comprehendendo productos naturaes, artefactos de
tendo sido por proposta unanime da congregação noquinquelerias (sic) de pequenas industrias a inaugumeado effectivamente por Decreto de 11 de Junho de
rar-se e m 24 de Outubro de 1899 e encerrar-se a 7 de
1911. De u m a modéstia excessiva, evitava todo o ruido
Janeiro de 1900. Programma e Regulamento. Aracaju,
e m torno de seu nome, comprazendo-se e m viver para
1899, 22 pags. in. 12.° Typ. do "O Estado de Sergipe".
a família e para os deveres dos seus encargos públicos.
— A sericultura e m Sergipe: série de artigos no Ainda assim era considerado entre os da sua classe
"Diário da Manhã", Aracaju, de 1, 27 e 28 de Setembro
como u m profissional intelligente e operoso, e u m dos
de 1911.
mais dignos representantes da engenharia brasileira.
i— Mandacaru sem espinho. Idem, de 15 de Março
Escreveu:
de 1917.
— Congresso das vias de transporte no Brasil e m
Dezembro de 1909. Archivo dos trabalhos organisado
Alcides Brasil de Oliveira Góes, Doutor — Fipelo bacharel e m Mathematicas e engenheiro civil, etc.
lho do coronel Manuel Brasil de Oliveira Góes e Dona
Rio de Janeiro, 1910, 402 pags. in. 8.» gr. Off. da IntenFrancisca Machado de Góes, nasceu a 30 de Março de
dência da E . F. Central do Brasil.
1876 no engenho S. Miguel, município de Espirito
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Escreveu:
Alcino dios Santos Silva, Oonsul —
Filho
— Hydrotherapia: dissertação. Proposições. Secção
de José dos Santos Silva e D. Anna Lybia dos Santos
de sciencias aceessorias — Hygrometria. Secção de scienSilva, nasceu a 3 de Março de 1874 no engenho Madre
cias cirúrgicas. Considerações acerca do aborto. Secção
Deus, município de Larangeiras. Fez os primeiros esde sciencias medicas. Hypoemia intertropical. These
tudos na cidade do seu nascimento e o curso de línguas
sustentada na Faculdade de Medicina da Bahia em Noe sciencias em Aracaju. Durante três annos foi alumno
vembro de 1883 afim de doutorari-se em medicina.
da Escola Naval, onde concluídos os preparatórios maBahia, 1883, 115 pags. in. 8.° Typographia dos Dois
triculou-se na Escola Polytechnica, que frequentou por
Mundos.
quatro annos, sendo dois do curso geral e dois do curso
— Relatório apresentado ao Dr. Director da Insespecial de engenharia civil. No governo do Marechal
trucção Publica pelo Director do Grupo Escolar GeneFloriano esteve addido á Secretaria da Guerra, sendo
ral Valladão. No "Diário Official" de 23 de Outubro
ministro o general Francisco António de Moura. Pretendendo entrar para o corpo consular brasileiro, apre- de 1920.
— Relatório apresentado ao exmo. sr. professor
sentou-se por esse tempo ao concurso do logar de chanJosé de Alencar Cardoso, dd. Director da Instrucção Puceller. Como resultado das provas exibidas de suas aptiblica pelo dr
director do Grupo Escolar General Valdões, foi nomeado em 27 de Abril de 1897, chanceller
ladão em 27 de Junho de 1922. No "Diário Official" de
do Consulado Geral de Yokohama, no Japão, passando
12 de Agosto de 1922.
em 30 de Setembro de 1899 a cônsul sem vencimentos
Alexandre Pinto Lobão, Conselheiro. — Filho
em La Palice (Rochella), em França. E m Fevereiro de
de Gonçalo Pinto Lobão e D. Maria Victoria da Graça,
1906 vice-consul de carreira, voltou a servir no Consunasceu em Itabaiana em Novembro de 1812 e falleceu na
lado de Yokohama, como Cônsul, promovido a 11 de
cidade de Penedo, Alagoas, a 3 de Maio de 1889. Feito
Outubro do mesmo anno. Removido em 1909 para Vigo
o curso de sciencias jurídicas e sociaes na Academia de
na Hespanha, foi por decreto de 20 de Maio de 1914 proOlinda, recebeu o diploma de
movido a cônsul geral de 2.a classe em Genebra na
bacharel em 1839, voltando
Suissa, onde permaneceu durante a guerra allemã. De
para Sergipe, onde encetou a
Genebra passou em 1918 para o Consulado do Porto,
vida publica, exercendo a adalcançando-o nessa cidade o acto do Governo de 26 de
vocacia. Conseguindo depois
Fevereiro de 1919, que o promoveu a cônsul geral de 1."
entrar para a magistratura,
classe em Buenos Ayres, em cujo cargo continua a presoccupou a promotoria da cotar serviços ao paiz. Quando de residência na Suissa,
marca de Villa Nova em 1842
frequentou a Universidade de Genebra, completando os
a 1844 e pela segunda vez em
três annos do curso de licenceado. Foi collaborador do
1852 a 1854, anno este em
"O Tempo" no governo do Marechal Floriano e redigiu
que por decreto de 7 de Oua "Revista Académica" da Escola Polytechnica, servindo-se por vezes na imprensa do pseudonymo Alcinous. E' tubro foi nomeado juiz de direito da comarca de Maroim.
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico
E m 1856 foi removido para a
de Sergipe e escreveu, além dos relatórios consulares
de Villa Nova, em 1858 para
de cada anno, o seguinte:
— Brasil. Estado de Sergipe: serie de artigos so- a do Lagarto e nesse mesmo
anno para a de Itapicurú-mibre agricultura, commercio e industria de Sergipe. Na
rim, na ex-provincia do Mara"Revista França-Brasil" e reproduzidos no "O Estado de
nhão. Exerceu egual cargo A l e x a n d r e Lobão (BaSergipe" de 20, 22 de Março e 20 de Junho de 1905.
charel)
— A industria do assucar no Japão. Relatório apre-em Abrantes, comarca da
Bahia, da qual foi removido
sentado ao Ministro do Exterior e publicado no "Diário
por decreto de 18 de Maio de 1866 para o Aracaju, onde
Official" do Rio de 29 de Agosto de 1909.
— A industria da seda no Japão. Relatório apresen- se conservou por longos annos, até ser nomeado por
decreto de 20 de Março de 1875 desembargador da Retade ao Ministro do Exterior, Barão do Rio Branco.
lação de Cuiabá, em que desempenhou também as funNão foi publicado.
cções de presidente do Tribunal. Removido mais tarde
Alexandre de Oliveira Freire, Doutor. — Filho
para a Relação do Recife, exerceu com distincção o
do tenente coronel Alexandre Freire do Prado e D. Maria
Etelvina de Oliveira, nasceu em 14 de Dezembro de 1854 logar por seis annos, aposentando-se em Outubro de
1884, visto contar mais de trinta annos de serviço
no engenho Carvão, município de Divina Pastora. Fez
seus estudos de humanidades na Bahia, Recife e Aracaju effectivo. Agraciado em 1875 com o titulo de conselho
de S. M. I., foi, quando juiz de direito de Aracaju,
e o curso superior na Faculdade de Medicina da Bahia,
oito vezes chefe de policia interino no decurso do anno
onde recebeu o grau de doutor no dia 15 de Dezembro de
de 1868 a 1874; deputado á Assembléa Legislativa Pro1883. Dedicando-se a principio á industria agricola,
vincial nas legislaturas de 1848-1849, como supplente;
abandonou-a logo depois para entregar-se inteiramente á
1854-1855; 1856-1857, como supplente; 1860-1861 e
clinica nos municipios de Divina Pastora e N. S. das
1862-1863 e fez parte em 1861 de uma lista tríplice
Dores, irradiando-se ás vezes por outros pontos do Espara senador do Império.
tado. Occupou a cadeira de deputado estadoal na legisEscreveu:
latura de 1896-1897, assim como nesse mesmo tempo os
— Vários trabalhos de advocacia, que não consta
cargos de intendente e delegado de hygiene em Divina
terem sido impressos.
Pastora e posteriormente os cargos idênticos em N. S.
— Resposta ao "Voto Livre": "No Correio Sergidas Dores no biennio de 1912-1913. E m fins de 1914 dopense" de 7 de Agosto de 1858.
miciliou-se em Aracaju para continuar no exercício da
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente
clinica particular, que não abandonou, muito embora o
da Província, Tenente Coronel Francisco José Cardoso
augmento de trabalho proveniente dos empregos públiJúnior no dia 30 de Janeiro de 1870 pelo Chefe de
cos confiados á sua competência. Logo no anno seguinte,
Policia interino. Aracaju, 1871, (sic.) 8 pags. in. 8.° gr.
em dias de Fevereiro, foi nomeado medico da IntenTyp. do "Jornal do Aracaju".
dência, Intendente Municipal, 1915-1918, e membro effectivo do Conselho Superior de Instrucção em Agosto de Alfredo Accioly do Prado. — Filho do coronel
Francisco Lucino do Prado e D. Maria Accioly do
1916. Director do Grupo Escolar General Valladão por
Prado, nasceu no engenho Tabúa, município de Divina
nomeação de 24 de Agosto de 1918 e membro effectivo do
Pastora a 9 de Fevereiro de 1874. Tendo começado o
Conselho Superior do Ensino pelo praso de dois annos
por Decreto de 18 de Dezembro de 1922, foi por decreto curso de preparatórios na Capital do Estado, viu-se
obrigado, em virtude da suspensão dos exames, ordede 27 de Fevereiro de 1924 mandado servir na DirectoSaúde publica.
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sionou por diversos Estados do nordeste, fazendo ponto
nado pelo Ministro, a terminal-o na Bahia onde freda Capital do Ceará, onde reside.
quentou com distincção a Academia de Medicina até
Escreveu:
o sexto anno, vindo a fallecer a 5 de Fevereiro de 1903
— Sergipenses: artigo sobre o livro do Dr. Manoel
no engenho Capim pubo, município do seu nascimento,
dos P. de Oliveira Telles. 1903.
antes de receber o premio de sua applicação e amor á
— Herbert Spencer: a propósito da morte desse
sciencia em que havia depositado todas as esperanças
philosopho. 1903.
de seu futuro. Prematuramente ceifado pela morte, e
— A Academia Sergipana de Lettras. 1904.
já então pharmaceutico, o jovem académico, se nao
— Fausto Cardoso, o philosopho. Recife, 1906.
fosse dotado de um génio excessivamente modesto e re— Questão orthographica. 1906.
traindo, teria occupado entre os intellectuaes do paiz,
— O imposto territorial e as suas suppostas vano logar a que lhe davam incontestável direito o seu rotagens. (A propósito de um artigo do dr. Ignacio Tosbusto talento e notável illustração, bem pouco comta). No "O Estado de Sergipe" de 23 de Junho de 1907.
m u m em tão verdes annos. Além das matérias do en— O progresso económico de Sergipe. Idem, de
sino medico, que constituíam o objecto das suas mais
30 de Outubro do mesmo mez.
serias cogitações, entregava-se ao estudo dos clássicos
— A critica franceza. 1908.
da lingua vernácula e ás pugnas da imprensa, na qual
— Os problemas sociaes, 1908.
revelou apreciáveis qualidades de um polemista erudito
— O progresso em Pernambuco. No "Diário Poe educado. Collaborou no "O Estado de Sergipe", no
pular", S. Paulo, de 29 de Setembro de 1909.
"Progresso" de Maroim sob o pseudonymo de Theophilo
— Em S. Paulo (Notas de viagem). No rodapé do
Júnior, no "Diário de Noticias" da Bahia e na -Rege"O Estado de Sergipe" de 6 de Fevereiro a 6 de Março
neração" do mesmo Estado com o pseudonymo de Alide 1910 com intervallos.
pio Vidigal. Foi o único estudante que mereceu a honra
— A Historia Universal. A Philosophia, a Elode pertencer ao Instituto Histórico e Geographico da
quência e a Historia — Período Clássico da Historia
Bahia, segundo se affirma na sua biographia inserta no
— Influencia da Renascença sobre a Historia — ChroAlmanack Sergipano para o anno de 1904. Logo no
nistas — Viço — Niebuhr.
começo da sua vida académica foi convidado para fazer
— Mommsen — Cantú — Buckle e Ferrero — JUÍparte do corpo redactorial do:
ZOS críticos. No mesmo jornal a começar no numero 10
— O Livro: hebdomadario sob a direcção do Dr.
de Abril a 1 de Maio de 1910.
Pedro Americano Corrêa. Bahia, 1895-1898. — Neste
— A sombra dos enigmas do dr. Florivaldo Linhajornal publicou entre outros trabalhos litterarios e
res. No "Diário da Manhã", Aracaju, de 23 de Abril
scientificos u m curioso estudo sobre a
de 1911.
— Origem dos índios na America.
— Sobre o "Estudo Chorographico e Social do BraEscreveu mais:
sil" de Florentino Menezes. Idem, de 17 de Novembro
— Noticia histórica sobre o município de Divina
de 1912.
Pastora: monographia offerecida ao Instituto Histó— O espirito da Allemanha. Idem, de 5 e 8 de Derico e Geographico da Bahia. Inédito.
zembro de 1914.
— Hereditariedade da tuberculose.
Carta aberta
— Trese de Maio. Idem, de 13 de Maio de 1915.
ao Dr. Helvécio de Andrade, assignada com o pseudo— Iãéas boas, ou más. Idem de 11 a 17 de Maio de
nymo — Estudante Sergipano. — No "O Estado de
1918. Não continuou. — S. Remaculo e o lobo: lenda.
Sergipe" de 10 e 11 de Outubro de 1900.
(Trad. do espanhol), Idem, de 21 do mesmo mez e
— Banhos de mar: these inaugural para receber o
anno.
grau de doutor. Foi o seu ultimo trabalho escripto em
— Sergipe: serie de artigos no mesmo jornal de
menos de um mez entre os soffrimentos da terrível
9 de Junho de 1918. Não continuou. Tem inéditos vámoléstia que o levou ao tumulo e por cuja circumstanrios esboços sobre a religião, a moral, o socialismo, a
cia deixou de ser sustentada perante o corpo docente
literatura contemporânea e outras questões de philosoda Academia. Bahia, 1902, 68 pags. in. 8.°.
Agricultura e immigração serie de artigos no phia e historia universal.
Alfredo Montes Júnior. — Filho de Alfredo de
"Progresso", de Maroim, de 6 a 20 de Junho de 1897.
Siqueira Montes, de quem direi adiante, e D. Maria
— Reforma do estudo da Geographia. Idem, Idem,
de Araújo Montes, nasceu a 17 de Agosto de 1875 no
de 28 de Novembro e 5 de Dezembro de 1897.
Aracaju, onde falleceu a 13 de Janeiro de 1912. ReAlfredo Cabral, Bacharel. — Nasceu em Aracebeu do seu progenitor os primeiros rudimentos de
caju á 7 de Agosto de 1887, filho de Francisco Félix
instrucção no Gymnasio Sergipense, seguindo depois
Cabral e D. Adelaide Passos Cabral. Começou o curso
para o Rio de Janeiro, afim de matricular-se na Escola
de humanidades no antigo Gymnasio Sergipense, diriMilitar. No começo do curso teve de ser excluído, com
gido pelo professor Alfredo Montes, continuando no
outros em consequência de um movimento indiscipliAtheneu Sergipense. Formado na Faculdade de Direito
nar por parte dos alumnos e por este motivo resolveu
do Recife a 7 de Dezembro de 1907, foi promotor publico
frequentar a Escola Polytechnica, da qual se retirou
da Comarca da Estancia, removido para a de Laranlogo para assistir as prelecções do 1.° anno de uma das
geiras e em seguida para a de Maroim em 1910. Tendo
Faculdades de Direito. Forçado a interromper os esse submettido a concurso em Maio desse anno para
tudos pela necessidade de tratar de negócios do seu inpreenchimento da cadeira de historia universal do
teresse pessoal, voltou de uma vez em 1897 para o EsAtheneu Sergipense, foi nella provido por acto de 10 de
tado, onde se dedicou ao funecionalismo publico, ao
Fevereiro de 1911. Professor cathedratico de historia
magistério particular e á imprensa. Tendo occupado o
geral e do Brasil do mesmo estabelecimento de ensino,
logar de Administrador da Mesa de Rendas de São
foi transferido por decreto de 15 de Julho de 1916 para
Christovam durante três annos, passou-se para o Araa cadeira de educação moral e civica, noções de sociocaju em 1903, reabrindo de concomitância com o prilogia e direito usual da Escola Normal, declarado em
mitivo fundador o Gymnasio Sergipense, no qual ensidisponibilidade como lente do Atheneu quatro dias denou primeiras letras e mathematicas. No Atheneu Serpois desse ultimo acto. Por algum tempo collaborou
com frequência na imprensa de vários Estados, especial- gipense occupou interinamente as cadeiras de geographia e inglez e em 1907 foi provido effectivamente na
mente no Almanack Sergipano, 1898-1900, no "O Estado
de allemão.
de Sergipe", 1903-1910, "O Atheneu", 1906, e "Diário
Fundou e redigiu:
da Manhã" 1911-1918, de Aracaju; no "Norte de Ser— O Tempo. Aracaju, 1898-1899. Publicação nas
gipe", 1908, de Própria; no "Diário Popular" de São
quartas, sextas e domingos. As dimensões do 1." nuPaulo, e em varias revistas académicas de Pernambuco.
mero datado de 5 de Outubro daquelle anno corresponPercorreu vários pontos do Sul da Republica, excurdem a 0,40X0,25 com 4 paginas e outras tantas co-
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rou-se para o Estado de S. Paulo, onde fixou residência
e onde se tem dedicado á clinica a começar por Annapolis, S. Carlos, e Itatiba, de que foi delegado de hygiene.
Effectuada a organisação do serviço sanitário passou a
ser inspector sanitário na capital, de 1895 a 1896. Dentro
Alfredo de Siqueira Montes. — Nascido a 1 de
desse período exerceu repetidas commissões medicas e m
Janeiro de 1848 no sitio da Florença, município do
diversos pontos, fora da capital, por occasião das granSoccorro, falleceu no Aracaju, a 1 de Agosto de 1906.
des epidemias havidas no Estado. Muitas outras comN a edade de 5 annos seguiu com seus pães, o tenente
missões desempenhou e m diversos períodos contra as
coronel Theodorico Rodrigues de Siqueira Montes e
epidemias da febre amarella, peste bubonica, varíola e
D. Clara de Faro Montes
trachoma. Reorganizado e m 1911 o serviço sanitário foi
para S. Christovam, onde
nomeado por decreto de 17 de Novembro inspector saniencetou os estudos primários
tário, cargo e m que ainda se m a n t é m . E m 1906 esteve
na aula particular de seu
como medico interino do Hospício de alienados de Juparente, Doutor Graciliano
query. Foi u m dos fundadores e director medico da
Aristides do Prado Pimen"Auxiliadora", sociedade de auxílios mútuos e m São
tel. (Vide este nome). E m
Paulo, inaugurada e m 1911. Collaborou no "Cruzei1857, dois annos após a m u rense" do Cruzeiro, na " A Opinião" de Pirassinunga e
dança da Capital para o
no "Correio do Descalvado", cidades paulistas.
Aracaju, acompanhou a faEscreveu:
milia paterna para essa ci— Da albuminúria e sua importância para o diadade e alli se preparou nas
gnostico: dissertação. Proposições. Três sobre cada
matérias do ensino secundáu m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgirio, applicando-se de prefecas. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da
rencia ao estudo de linguas
Bahia e m 5 de Julho de 1886 afim de obter o grau de
a que muito se affeiçoára.
doutor e m medicina, Bahia, 1886, 87 pags. in. 8.°. Im
Sufficientemente habilitado
prensa Económica.
Alfredo de Siqueira Montes para a carreira burocrática,
— A's mães de família. Clinica infantil. N o "Coriniciou-se no funccionalismo
publico, como 2." official da reio do Descalvado", S. Paulo, de 24 de Fevereiro e 10
de Março de 1907.
Secretaria do Governo, para
— Os perigos do álcool. N o m e s m o jornal de 12 de
cujo cargo fora nomeado por acto de 17 de Abril de
Outubro do referido anno e no "Monitor Sul-Mineiro"
1863 e official da 1." secção, por acto de 5 de Maio de
da cidade da Campanha, e m Minas, de 3 de Novembro
1871. Promovido mais tarde a chefe de secção, foi chamado por vezes para servir de secretario interino e of- do m e s m o anno.
— Aos habitantes de Cruzeiro (Conselhos médicos
ficial de gabinete de vários presidentes. Fora sempre
sobre as vantagens da vaccinação contra a varíola.). N o
sua aspiração entrar para o magistério publico e desde
"Cruzeirense", da cidade do Cruzeiro, S. Paulo, de 29
que poude realizal-a, renunciou o cargo de chefe de
de Agosto de 1908.
secção que exercia com todo o zelo e muita competência. Nomeado a 28 de Junho de 1877 lente de inglez, Alipio Bittencourt Calasans, Professor. — Filho do doutor João José Bittencourt Calasans, de quem
por concurso, do "Atheneu Sergipense", leccionou esta
tratarei adeante, e D. Maria Leite Bittencourt Calasans,
disciplina com proficiência e zelo até aos últimos dias,
nasceu a 22 de Agosto de 1852 e m Santa Luzia e fallecomo occupou por algum tempo a m e s m a cadeira na
ceu na Capital Federal a 23 de Setembro de 1913. CoEscola Normal, a começar de Abril de 1882. O seu decironel da G. N . e professor de geographia no Collegio Midido gosto pelo ensino levou-o a fundar o "Gymnasio
litar do Rio de Janeiro, desde 1894, foi com a reforma
Sergipense", de que foi director e lente durante todo o
dos estabelecimentos do ensino militar declarado e m distempo que funccionou, desde 1888 a 1899, e onde se eduponibilidade por Decreto de 27 de Dezembro de 1905, volcaram muitos alumnos, hoje e m elevadas posições. Foi
tando de novo a occupar a m e s m a cadeira reunida á de
director da Escola Normal, director geral interino da
historia pátria, que continuou a leccionar e m virtude do
instrucção publica, delegado de policia, Presidente da CaDecreto de 6 de Maio 1907.
mará Municipal de Aracaju, 2.° Secretario e posteriorEscreveu:
mente presidente do "Gabinete Litterario Sergipano".
— Lições de Geographia Physica da America proDe costumes irreprehensiveis e apreciado pela nofessadas no 1.° anno do curso secundário do Collegio Mibreza dos seus sentimentos, soube honrar o seu nome e o
litar: compendio para uso dos seus discípulos, appromeio e m que senrpre viveu, pois que nunca se ausentou
vado pela Congregação do m e s m o collegio e pelo Consede Sergipe. Trabalhou accidentalmente na imprensa lolho de Instrucção de Sergipe. Rio de Janeiro, 1903, 106
cal e deixou inéditas as seguintes obras:
pags. in. 12.° Officina Polytechnegraphica de M. Orosco
— Gramática portugueza pratica.
& C. — O autor tinha e m via de publicação a phy— Diccionario inglez-portuguez.
sica das outras partes do m u n d o .
— Grammatica ingleza, por concluir — Redigiu com
Alipio Cardoso Fontes de Menezes, Doutor. —
outros:
Filho do major Libanio Cardoso de Menezes Barretto
— Correio de Sergipe: jornal politico. Aracaju,
e D. Lydia Fontes de Menezes, nasceu a 17 de Julho de
1890-1891. O primeiro numero é datado de 12 de Outu1859 no engenho Novo, munici/pio de Santa Luzia, e falbro daquelle anno.
leceu na Estancia a 27 de Maio de 1887. Fez o curso de
Alfredo Theodoro Guaraná, Doutor. — Filho de
letras no collegio S. José, da cidade da Bahia, onde, deTheodoro Cordeiro Guaraná e D. Andrelina Moniz de
pois de ter estudado medicina, recebeu na respectiva FaMenezes Guaraná, nasceu a 10 de Maio de 1853 e m São
culdade o grau de doutor a 16 de Dezembro de 1SS2.
Christovam. Estudou preparatórios no collegio S. João,
N a curta existência que teve após a sua formatura
na capital da Bahia, e no "Atheneu Sergipense" e m Araexerceu na Estancia a clinica, como também por algum
caju. Matriculando-se na Faculdade de Medicina datempo o logar de delegado de hygiene.
quella cidade, fez todo o curso académico, collando o
Escreveu:
grau de doutor a 18 de Dezembro de 1886. Tendo feito
— Electrotherapia: dissertação. Proposições. Secção
clinica desde logo na villa de Itaporanga, foi commisaccessoria — Qual é o valor ou importância da glycerina
sionado pelo governo do Estado, então exercido pelo doucomo excipiente dos preparados de uso externo? Secção
tor Felisbello Freire, para debellar a epidemia de febre
cirúrgica — Considerações sobre os curativos após as
de m a u caracter que grassava e m todo o município. Deiperações. Secção de sciencias medicas — Jaborandy,
legado de hygiene e m 1890 da referida villa destituiu-se
deste cargo e e m 8 de Dezembro do m e s m o anno retilumnas e m cada u m a . Reapparecendo e m 9 de Maio de
1911, circulou por pouco tempo, não indo além do terceiro numero.
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sua historia natural, acção physiologica e effeitos therapeuticos. These apresentada á Faculdade de medicina
da Bahia e publicamente sustentada perante á m e s m a
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia,
1882, 80 pags. in. 8.* Typographia — Bibliotheca dos
Dous Mundos.

— Discurso pronunciado na solemnidade de sua
posse no cargo de juiz de Direito da comarca de São
Christovam e m 28 de Outubro de 1922. Idem, de 1 de
Novembro de 1922. Foi proprietário e redactor do
— Vespertino: jornal noticioso e litterario. Aracaju,
1900-1901. Publicação bi-semanal.

Almir Jayme de Sousa. — Filho de António
Emigdio de Sousa e D. Hortelina Carolina de Sousa,
nasceu a 13 de Julho de 1898 e m Itabaianinha. E m Aracaju, para onde veio e m companhia de seus progenitores
com a edade de u m anno, fez os estudos primários no
"Grémio Escolar" e os secundários no "Atheneu Sergipense" até ao 4.° anno. Empregando sua actividade no
commercio, negociou a principio por conta própria, para
depois servir de auxiliar de escripta e m diversas casas,
sendo por ultimo guarda livros da firma J. C. de Faria.
T e m collaborado no "Diário da M a n h ã " e nos periódicos
de pequeno formato de Aracaju, e
Escreveu:
— Contos e phantasias: livro de estreia. Aracaju,
1923, 54 pags. in. 8.°. Typ. d'"0 Labor".

Álvaro de Oliveira Ribeiro, Doutor. — Chamouse a principio Álvaro de Freitas e Oliveira e com este
nome fez todo o curso académico. Filho do bacharel
Domingos de Oliveira Ribeiro, também
contemplado
neste livro, e Dona Helena de Freitas Oliveira Ribeiro
progenitores do finado bacharel H o m e r o de Oliveira, natural de Pernambuco, nasceu e m Larangeiras a 19 de
Novembro de 1864 e falleceu a 20 de Agosto de 1916 e m
Santos, Estado de S. Paulo.
Depois de feitos seus estudos preliminares no Aracaju como discípulo do collegio "Parthenon Sergipense", dirigido pelo dr. Ascendino Angelo dos Reis, frequentou a Faculdade de Medicina da Bahia durante o
tempo preciso para receber o grau de doutor, o que se realizou a 10 de Dezembro de 1887. Clinicou os quatro primeiros annos e m Larangeiras, juntando aos encargos da
profissão o de medico da Santa Casa de Misericórdia da
dita cidade e depois foi inspector de hygiene no Aracaju.
Transferindo em. 1892 a residência para S. Paulo,
exerceu desde então a clinica e m diversas localidades
do Estado, e m algumas das quaes desempenhou as funcções de Inspector Sanitário, como tal removido de Ribeirão Preto para Santos, passando depois a ser medico
legista da policia, medico da Santa Casa e por vezes
seu director clinico, medico de outras instituições de caridade estabelecidas naquella cidade paulista. Grande
amador de toda a espécie de sport. principalmente do
foot-ball. occupou a vice-presidencia da directoria do
"Santos Foot-Ball Club".
Escreveu:

Álvaro Fontes da Silva, Bacharel. — Nasceu
e m Aracaju a 6 de Setembro de 1884, filho de Eugénio
José da Silva e D. Argemira de S. Pedro e Silva. Originário de pães pouco abastados, começou a vida muito
modestamente como typograpbo na cidade natal. Desejoso de instruir-se convenientemente, oppôz á falta de recursos da família todas as energias de sua vontade contra
as difficuldades, que se lhe antepunham á realização
dos seus louváveis desígnios, colhendo afinal o fructo
dos grandes esforços empregados. C o m o alumno do Atheneu Sergipense estudou todas as matérias do ensino secundário, matriculando-se depois na Faculdade Livre de
Direito do Rio de Janeiro, na qual se bacharelou e m
sciencias jurídicas e sociaes e m 20 de Março de 1912.
Desde então exerceu a advocacia até 1918 na Capital Federal, quando foi nomeado a 24 de Outubro desse anno
secretario geral do Estado, cargo que deixou a 9 de Setembro de 1922, por ter sido nomeado a 2 do m e s m o mez
juiz de direito da comarca de S. Christovam, removido,
a pedido, para a comarca de Maroim por decreto de 27
de Março de 1924. E m 1919 foi encarregado pelo Governo do Estado de rever com o bacharel A r m a n d o Mesquita o Código do Processo Criminal e e m 1922 teve de
desempenhar egual commissão com os desembargadores
Liberio Monteiro, Caldas Barretto e o bacharel Gervásio
Prata relativamente ao Código de Organisação judiciaria. E m Aracaju collaborou no "O Estado de Sergipe",
de 1900 a 1907, na "Primavera", e m 1904, no "Correio
de Aracaju", de 1918 a 1922; no "Diário Official", na
m e s m a épocha, e no "Diário da Manhã", primeira phase.
N a Capital Federal e no Estado do Rio de Janeiro escreveu para diversos jornaes nos annos de 1902 a 1918.
N a imprensa tem usado o pseudonymo de Acrisio do
Vai. E' sócio effectivo do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, m e m b r o da Sociedade Beneficente Tobias Barretto com sede na Capital Federal e da Sociedade Beneficente dos Empregados Públicos e m Aracaju,
da qual tem sido presidente honorário. Entre os seus
trabalhos forenses conheço: Processo do Capitão Alfredo
da Silveira Dantas. Defesa do Accusado. Rio de Janeiro,
1916, 29 pags. in. 8." Revista dos Tribunaes.
Escreveu mais:
— Pratica das procurações. Resposta a u m artigo
do dr. Olympio Mendonça. N o "Diário da Manhã", de
18 de Novembro de 1917.
— Discurso proferido na collação de gráo ás normalistas de 1918. N o "Jornal do Povo", Aracaju, de 13
de Novembro de 1918.
— Discurso pronunciado no almoço que lhe offereceu na Bahia o presidente do Estado, dr. J. J. Seabra.
N o "Correio de Aracaju" de 7 de Abril de 1920.
— Discurso pronunciado na inauguração do seu retrato na Escola Nocturna de Larangeiras, e m 30 de
Agosto de 1920.
Idem de 4 de Setembro do seguinte.

— Classificação das ulceras : dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico
cirúrgico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Setembro de 1887 para serem
sustentadas por... Bahia, 1887, 77 pags. in. 8.° pag. Typographia dos Dois Mundos.
Álvaro Telles de Menezes, Doutor. — Filho do
major Florentino Telles de Menezes e D. Leonor Bernardina Xavier de Menezes, e irmão dos doutores Florentino Telles de Menezes e João Telles de Menezes,
(vide estes nomes) nasceu na Estancia e m 1 de Fevereiro de 1851. Toda sua educação foi feita na capital da
Bahia, onde recebeu o diploma de pharmaceutico e m
1870 na Academia de Medicina, na qual collou o grau
de doutor e m 1881. Naquella cidade esteve estabelecido
com pharmacia desde 1871 a 1881. Nomeado tenente, 2."
cirurgião do exercito e m 18 de Março de 1882,, serviu
e m diversas guarnições durante 22 annos, reformando-se
no posto de major por decreto de 21 de Fevereiro de
1907. Esteve e m commissão na ilha de Fernando de Noronha e m 1882, quando aquelle presidio era dirigido pelo
governo geral e e m 1897 fez parte da expedição de Canudos no Estado da Bahia. Foi inspector interino de
saúde dos postos e m Aracaju, medico da policia nos annos 1913-1915 e deputado estadual nas legislaturas de
1902 a 1903, 1904 a 1905. M e m b r o da Cruz dos Militares
de Pernambuco, da Sociedade de Medicina de Aracaju,
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico de Minas e u m dos fundadores do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
Escreveu:
— Considerações sobre a Eclampsia puerperal, e
seu tratamento: dissertação. Proposições. Secção cirúrgica — D a carie e suas consequências. Secção medica— Hemoptyses e seu tratatamento. Secção accessoria.
— Qual é o vinho mais conviniente para a preparação
dos vinhos medicinaes? These apresentada á Faculdade
de Medicina da Bahia para ser publicamente sustentada
e m Novembro de 1881 afim de obter o gráo de doutor

ALVINO
e m medicina e approvada com distincção. Bahia, 1881.
(il pags. in. 8." Lith-typographia de João Gonçalves Tourinho.
— Relatório do medico do município de Aracaju
apresentado ao Intendente em 1.° de Janeiro de 1920.
Publicado em annexo á Mensagem do Intendente. N o
"Diário Official"'de 23 do m e s m o mez.
— Paginas d'alma: poesias. Obra inédita dividida
e m quatro partes.
— Phcdro: drama em três actos. Inédito.
— O Estudante: comedia em 1 acto.
Alvino Ferreira Lima, Bacharel — Filho de
Kustaquio Ferreira Lima e D. Etelvina Maria de Lima,
nasceu a 9 de Agosto de 1888 no Rosário do Cattete.
Contava apenas cinco annos quando deixou o Estado natal. Fez o curso jurídico na Faculdade de Direito de
S. Paulo, onde recebeu o gráo de bacharel a 5 de Dezembro de 1908. E' lente de mathematica da Escola
Normal de Casa Branca no m e s m o Estado e inspector
municipal do ensino da m e s m a localidade. Collaborou
e m diversos jornaes do interior do Estado onde reside,
tendo publicado u m a série, de artigos sob o titulo: —
Divagações, abordando vários assumptos.
Fundou e redigiu: — O Tempo, Casa Branca, São
Paulo, 1908; A Imprensa, Vargem Grande, S. Paulo,
1913; O Commercio, Casa Branca no m e s m o Estado.
Publidou:
— Acção Possessória turbativa. Juízo de Direito
de Casa Branca. Auctor — Pe. Salvador Sorrentino;
réus — Ulysses Copelli e sua mulher: razões finaes do
autor. Casa Branca, 1912, 20 pags. in. 8.° Typ. do O
Com mercio.
— Acção Ordinária. Casa Branca, 1914, 31 pags. in.
8.°'peq. Typ. Mascaro.
— Discurso de saudação aos professores da 1." turm a da Escola Primaria de Casa Branca pelo lente
em nome de seus collegas. Typ. da "A Tribuna". 7 pgs.
in. 8.° peq.
— Considerações e reparos, Casa Branca, 1916. 42
pags. in. 8.° Typ. da "A Tribuna".
— Acção ordinária. Autores: Francisco Cândido Alves da Cunha e sua mulher; rcos: Gabriel de Ávila Ribeiro e sua mulher; razões finaes pelos autores. Casa
Branca, 1917, 7 pags. in. 8." Typographia Mascaro.
— Acção rescisória. Comarca de S. Simão. Razões
finaes pelos réos. Casa Branca, 1917. 14 pags. in. 8.°.
Typ. Mascaro.
— Tiro Brasileiro de Casa Branca n.° 292 da Confederação. U m erro a evitar: segunda prelecção do
Curso de Cultura Civica, proferida no dia 15 de Novembro de 1917 e mandada imprimir pelo Tiro 292. Casa
Branca, 1917, 16 pags. in. 8." columna estreita. Typ. da
"A Tribuna", R o m a n o & C. Nascimento.
Amazonas Duarte — Vide Cleobulo.
Amyntas José Jorge, Contra-Almirante. —
Filho do pharmaceutico Marcellino José Jorge e Cândida
de Sampaio Jorge, nasceu e m Aracaju, a 11 de Julho de
1860. Muito joven entrou para o Collegio Naval, cursando depois a Escola Naval nos annos de 1880 a 1882,
quando a 28 de Novembro de 1882 foi nomeado Guarda
Marinha. Nos suecessivos postos que galgou até ao de
capitão de mar e guerra, obteve duas promoções por
merecimento e u m a por actos de bravura, tendo tido
sob o seu commando diversos vasos de guerra, dos quaes
o ultimo foi o couraçado Minas Geraes. Na sua vida
militar occupou todos os cargos subalternos e superiores da Marinha Nacional, fez longas viagens no Mediterrâneo e no Oceano Atlântico, encerrando a carreira,
em que tanto se distinguiu, a 8 de Maio de 1912, quando
se reformou, a pedido. E m terra desempenhou os cargos de capitão do porto de Aracaju e inspector do Arsenal de Marinha do Estado do Pará. N a sua fé de officio estão registrados trinta e dois elogios das autoridades da Marinha pelo bom desempenho das commissões
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que lhe foram confiadas. E' sócio benemérito do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, de que foi 1."
vice-presidente, e presidente da Liga Sergipense contra
o Analphabetismo. .
Escreveu:
— Meteorologia: serie de artigos no "O Estado de
Sergipe" de 4 a 28 de Novembro de 1900.
— Entrevista concedida á " A R u a " do Rio de Janeiro, transcripta no "Correio de Aracaju" de 13 de
Junho de 1916.
— O monumento Joaquim Barbosa. Idem, de 27 de
Agosto e 7 de Setembro de 1916.
— Cartas do Rio. Ao dr. Gentil Tavares da Motta.
No "Correio de Aracaju" de 29 de Setembro, 27 de
Outubro, 10 de Novembro e 20 de Dezembro de 1918.
— Relatório pronunciado por occasião da posse do
primeiro directório do Club Sportivo Feminino e m Aracaju. No "Correio de Aracaju de 24 de Setembro de
1919.
— Discurso pronunciado por occasião da posse do
primeiro directório do Club Sportivo Feminino e m Aracaju. N o "Correio de Aracaju" de 24 de Setembro de
1919.
•— Discurso pronunciado por occasião da posse do
novo directório do Club Sportivo Cotinguiba e m 28 de
Outubro de 1919. Idem, do dia seguinte.
Ananias de Azevedo. — Filho do capitão João
Paes de Azevedo e D. Anna Elvira da Silveira Pinto,
nasceu a 27 de Dezembro de 1852 e m terras do antigo
engenho Rio Comprido, município de S. Christovão, e
falleceu e m Aracaju, a 29 de Junho de 1903. Muito
cedo entrou para a vida publica como empregado de fazenda na Alfandega e na extincta Thesouraria Geral,
tendo occupado diversos cargos até chegar ao de contador dessa ultima repartição, no qual se aposentou a 31
de Março de 1894. Foi depois director da Bibliotheca
publica e por algum tempo secretario geral do Estado em
1899 no governo do presidente, Martinho Garcez. Victoriosamente suffragado o seu nome nas urnas eleitoraes exerceu os mandatos de deputado estadual na legislatura de 1898-1899 e de intendente municipal de Aracaju. Collaborou no "Echo Liberal" na " A Reforma",
orgams do partido e m que militou, e e m outros da capital .
Dentre os seus diversos trabalhos e m prosa e verso
escreveu os seguintes:
— Infância e amor: versos. N o "Jornal do Aracaju"
de 3 de Maio de 1877.
— A caçada. No "O Americano", Aracaju, de 6 do
m e s m o mez e anno.
— Innoccnoia: dialogo e m versos. N o "Diário de
Sergipe". Aracaju, de 25 do citado mez.
•— Marinhagens do infinito: versos. A João Ribeiro. No "Jornal do Aracaju" de 13 de Outubro do referido anno.
— Foi o destino:'. .. poesia. As duas extremosas
amigas — Urania e Rosita. N o "Jornal do Commercio", Aracaju, 14 de Novembro seguinte.
— A existência e a força: poesia. N o "Jornal do
Aracaju" de 27 de Abril de 1S78.
— Vi-te, Amei-tc, Partiste: poesia, no "O Democrata", Aracaju, de 23 de Setembro de 1880.
— A fonte da 2)<>litica brasileira, a reforma eleitoral e sua pratica. N o "Echo Liberal", Aracaju, de 26 de
Janeiro de 1881.
— Victor Hugo. N o "O Guarany", Aracaju, 26 de
Fevereiro de 1885.
— Josc de Faro: elogio fúnebre. N a "A Reforma",
Aracaju, de 6 de Outubro de 1SS9.
— Federação e pavor. N a "Gazeta de Sergipe", Aracaju, de 25 de Dezembro de 1890.
— Carta verdadeira. Ao illustre sr. dr. Gumercindo
de Araújo Bessa. N o "O Estado de Sergipe", Aracaju de
17 de Agosto de 1898.
— Um pouco de litteratura. Ao Professor Bricio
Cardoso. N o "O Estado de Sergipe" de 14 de Julho de
1899.
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Redigiu com outros:
A Crysallida: pequeno jornal literário. Aracaju,
1876.
Gazeta de Sergipe: folha diária. Aracaju. 18901S96.
Antcnor Lyrio Coelho. —
Filho de Juvencio de
Jesus e D. Martinha Coelho, nasceu a 23 de Setembro
de 1902 e m Aracaju. Cursou o Atheneu Sergipense de
1915 a 1918, interrompendo seus estudos no quinto anno.
De 1918 a 1919 esteve como expedidor e revisor do "Jornal do Povo", de que foi também collaborador. T e m escripto na imprensa de Aracaju artigos e phantasias,
publicados, além do "Jornal do Povo", no "O Paladino",
no "Pela Pátria", na "Voz do Operário", "O Combate",
"Diário da Manhã", e "Correio de Aracaju". Seus pseudonymos são: Cclio, L., Spectator. W., Picrrc Levy. X.
XX. E' sócio fundador da Sociedade dos Estudantes de
Sergipe, de que foi vice-presidente e orador, e do "Centro de Propaganda do Voto Secreto e m Sergipe". E' professor da Liga Sergipense contra o Analphabetismo
(1920-1923).
ft
Escreveu:
— A conferencia de Sebrão Sobrinho. N o "Jornal
do Povo" de 21 de Março de 1919.
— Littcratura feminina. Idem, de 25 de Fevereiro
de 1920.
— O recenseamento. Idem, de 5 de Julho do referido anno.
— Perspectiva de guerra. Idem, de 9 de Março de
1921.
— Semana Santa. Idem, de 19 do m e s m o mez e anno.
— Um bom livro. Apreciação sobre as "Mil e duas
noites" de Jayme de Altavilla (Bacharel Amphilophio
de Oliveira Mello). Idem, de 6 de Maio de 1921.
— Mulher. Idem de 17 de Outubro do m e s m o anno.
i— Minha mãe. N o "Diário da M a n h ã " de 3 de Junho de 1922.
•— O fracasso do talento. N o "Jornal do Povo" de
17 de Novembro de 1922.
Redige com outros:
— Correio de Aracaju. 2." phase: orgam independente. Aracaju, 1923. 192....
Annibal Freire da Fonseca, Doutor. — Filho do
capitão António Cornelio da Fonseca e D. Júlia Freire
da Fonseca, nasceu a 7 de Julho de 1884 na cidade do
Lagarto. Estudou preparatórios no "Atheneu Sergipense" e no collegio do professor Alfredo Montes. Cursou
as Faculdades de Direito da Bahia, Rio de Janeiro e
Recife, diplomando-se nesta ultima e m 1903. Antes de
formar-se foi nomeado promotor publico de Aracaju, e m
Setembro de 1902, cargo que deixou e m 1904, afim de
assumir no Recife o logar de sub-inspector de Seguros da
3." circumscripção. Eleito deputado estadual e m 1907, foi
nomeado e m 190S secretario geral do Estado, exonerando-se no anno seguinte por ter sido eleito deputado federal por Pernambuco na vaga do doutor Esmeraldino
Bandeira, então nomeado ministro da Justiça. Annos
depois foi eleito pelo m e s m o Estado para a legislatura
de 1924-1926. Approvado e m concurso, obteve por decreto de 31 de Maio de 1909 a nomeação de substituto
da 3.a Secção da Faculdade do Recife, passando depois a
effectivo da 2.a secção e por ultimo professor cathedratico de direito administrativo da m e s m a Faculdade, por
decreto de 13 de Dezembro de 1916. Doutor e m direito
por força de disposição de lei, é sócio effectivo do Instituto Archeologico Pernambucano, m e m b r o da Sociedade
Brasileira de Direito Internacional, sócio correspondente
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e condecorado e m 1923 pelo governo portuguez com a commenda da Ordem de Christo. Collaborou e m Aracaju, no
"O Tempo", 1898-1899 no "O Porvir", 1900, e no "O Estado de Sergipe" de 1899 a 1903; na "Cidade do Rio"
e "Gazeta da Tarde", 1901, na Capital Federal.
Escreveu:
— Um talento ignoto. N o "O T e m p o " de 7 de Dezembro de 1898.
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— Sergipe intelectual. (Ao Júlio Freire): primeira
série de artigos no m e s m o periódico de 20, 22 e 27 de Janeiro de 1899.
— Sergipe intellectual. Segunda serie nos números
12, 15 e 17 de Fevereiro seguinte.
—
Clóvis Bevilacqua e
Araripe (Ao Dr. Laudelino
Freire). N o m e s m o jornal
de 26 e 28 de Abril seguinte.
—
Movimento litterario
(1890-1899). A o
talentoso
dr. H o m e r o de Oliveira. N o
"O Porvir" de 22 e 25 de
Fevereiro, 4 e 11 de Março,
1, 8 e 29 de Abril de 1900.
— Um estheta. Ao inspie
rado vate bahiano Silva
Senna, como tributo de gratidão e amizade. N o "O Estado de Sergipe" de 8 a 25
de Abril de 1900, com intervallos. Neste trabalho o autor faz u m estudo critico-literario sobre o poeta Elzea- Dr
Annibal Freire
da
rio Pinto. (Vide este noFonseca
me).
— Notas a esmo. (Discursos de Tobias Barreto —
Typ. Laemmert & C. 196 pags. — 1900). Idem de 19
de Agosto do m e s m o anno.
— Da reincidência. (Ligeiras notas penalogicas).
N o m e s m o jornal de 31 de Outubro e 1 de Novembro
cio referido anno.
— Bancos c suas espécies. Quaes os perigos a que
se expõem os bancos que commanditam directamente
as industrias?: prova escripta no concurso de economia politica, finanças e direito administrativo, realizado a 20 de Abril de 1907 na Faculdade de Direito
do Recife. N o "Diário de Pernambuco" e "Jornal do
Recife" de 2 de Junho, no "O Estado de Sergipe" a
começar do numero 19 do m e s m o mez e anno, e na "Revista Académica da Faculdade de Direito do Recife",
vol. XXIII, 1915, pags. 67 a 81
— Do Poder Executivo na Republica Brasileira.
Rio de Janeiro, 1916, 208 pags. in. 8.° Imprensa Nacional.
— Relatórios apresentados a 15 de Agosto e 7 de
Outubro de 1916 pelo representante da Congregação da
Faculdade de Direito do Recife no Conselho Superior
do Ensino. N a "Revista Académica" da Faculdade de
Direito do Recife. A n n o XXII, pags. 97 a 115.
—
Relatório apresentado pelo representante da
Congregação da Faculdade de Direito do Recife, relativo á sessão do Conselho Superior do Ensino, de Julho de 1917. N o
"Jornal do Recife" de 2 de Outubro
do m e s m o anno.
—
Relatório apresentado pelo representante da
Congregação da Faculdade de Direito do Recife, relativo á sessão do Conselho Superior do Ensino, de Julho de 1918. Pernambuco, 1918, 15 pags. in. 12. Typographia do Jornal do Recife. Anteriormente publicado
no numero de 17 de Novembro do referido jornal.
— Discurso proferido por occasião da posse solemne do "Centro Académico de Direito". N o "Diário
de Pernambuco" de 26 de Maio de 1919 e na "Revista
Académica" da Faculdade de Direito do Recife, vol. de
1921 pags. 197 a 204.
— Discurso pronunciado pelo paranympho dos bacharéis de 1921 por occasião da collação de gráo no
dia 14 de Dezembro do m e s m o anno. N a " A União" da
Parahyba de 20 e 21 desse mez.
— Discurso pronunciado no Congresso Brasileiro
do Ensino Secundário Superior. Idem, pags. 117 a
124.
— Discurso de saudação ao dr. Luiz Mitre. N a
"Revista Académica da Faculdade de Direito do Recife" de 1923, pags. 64 a 70.
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— Discurso pronunciado no hotel Gloria e m 22 de
Dezembro de 1923 pelo orador official no banquete offerecido ao dr. Graccho Cardoso pelos seus amigos e
admiradores no Rio de Janeiro. N o "Jornal do Brasil"
do dia seguinte, transcripto no "Diário Official" Aracaju, de 9 de Janeiro de 1924.
Reddgiu:
— Diário de Pernambuco. Recife, 1902 a 1912.
Neste jornal creou para si u m a secção diária sob a
epigraphe:
— Matinaes. E' director e redactor-chefe do
— Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 1922-1924.
António Alves de Gouveia Linia. — Filho de
Luiz Alves de Lima e D. Maria Alves de Assumpção
Lima, nasceu a 8 de Setembro de 1830 e m Porto da
Folha, onde falleceu a 1 de Junho de 1901. Figura de
destaque no Norte do Estado, foi chefe politico de influencia, coronel da G. N.,
advogado provisionado e m
Própria e Porto da Folha
e e m 1881 promotor publico
da comarca de Gararú.
Deputado
provincial
em
mais de u m biennio, deputado e presidente da Assembléa
Constituinte
de
1891 e nesse anno vice-governador, representou Sergipe na Camará dos Deputados Federaes na legislatura de 1894-1896. N a imprensa e na tribuna muito
se bateu pelo desenvolvimento da zona ribeirinha
do Baixo S. Francisco, en. .. . ., ,,„ r- .„ tregue á sua direcção poli-

ANTÓNIO
Escreveu:
— Elementos de Geographia e Chorographia do
Brasil, com breves noções de geographia geral e cosmographia. Obra inédita.
Este trabalho obteve parecer favorável da commissão do Conselho Superior da Instrucção Publica.

António Alves Pereira da Rocha, Doutor. — Filho de Henrique Pereira da Rocha e D. Emilia Alves
Pereira da Rocha, nasceu a 24 de Outubro de 1861 e m
Aracaju. Fez todos os estudos preparatórios na Bahia,
onde se diplomou em" pharmacia e m 1880 e e m medicina a 17 de Dezembro de 1898. Antes de receber o
gráo de medico, exerceu os cargos de praticante da alfandega e 3.° escripturario da Delegacia Fiscal da
Bahia, de que se exonerou no anno de sua formatura.
N a capital do referido Estado tem exercido sempre a
clinica, juntamente com os logares de intendente municipal eleito e m 1907, conselheiro municipal no quadriennio de 1912-1915 e inspector sanitário.
Escreveu:
— PhyMo-Therapia dos mercuriae-: disrertação.
Proposições Três sobre cada cadeira do curso MedicoCirurgico. These inaugural apresentada a Faculdade
de Medicina e m 31 de Outubro de 1898 para ser defendida afim de obter o gráo de doutor e m scieni ias medico-cirurgicas. Bahia, 1898, III—45 pags. in. 8." Typ.
e Encadernação da "Empresa Editora".
António Augusto Gentil Fortes. — Filho de Augusto Gentil Fortes e D. Maria Pastora Maynart Fortes, nasceu a 12 de Janeiro de 1860 em Divina Pastora
e falleceu no Aracaju a 2 de Outubro de 1904. De simples typographo que foi nessa cidade, onde recebeu es
cassa educação literária, passou a ser em Maroim proprietário e redactor de u m órgão da imprensa, que
veiu a desapparecer depois de damnificada a officina
typographica pelos agentes do governo de então. Vol
Antonio Alves de Gouveia
.°
*
'
tando para o Aracaju, entrou e m 1893 como praticante
Lima
tica.
da Repartição dos Correios, subindo por accesso até o
Escreveu:
logar de chefe de secção, que exerceu durante o resto
— A escola normal. N o "Jornal de Sergipe" de
da sua curta existência. Teve representação politica
28 de Abril de 1881. Discursos pronunciados na Ascomo deputado á 2." Constituinte do Estado e o seu
sembléa Legislativa Provincial nas sessões de 10 a
jornal intitulava-se: — O Maroinense: periódico im12 de Março de 1886. N a "Gazeta do Aracaju" de 8,
parcial. Maroim, 1886-1892. Proprietário — António
20 e 23 de Abril e 9 de Maio do m e s m o anno.
Augusto Gentil Fortes. Publicação aos domingos. O
— A eleição do E x m o . Coronel Vicente Ribeiro.
primeiro numero sahiu a 11 de Janeiro de 1886 e o
N a "União Republicana" de 3 de Julho de 1891. Tranultimo a 6 de Novembro de 1892. Formato: 0,33X0,23
scripto na "Gazeta de Sergipe" de 4 de Agosto secom quatro paginas de egual numero de columnas e m
guinte.
cada u m a . Typ. á rua Duque de Caxias.
— A acção ordinária de petição de herança. Auto- António Baptista Bittencourt, Bacharel. — Filho
res — Marcellino José de Oliveira e sua mulher Dona
de Fausto Baptista Bittencourt e D. Carolina Augusta
Constança Monteiro de Oliveira, Reos — Os herdeiros
Pereira Bittencourt, nasceu e m Aracaju a 2 de Abril
instituídos do finado Barão de Louriçal. Foro da cide 1893. Foi alumno do "Atheneu Sergipense" e e m
dade de Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes
continuação dos seus estudos na Capital Federal foi
1895-1896. Rio de Janeiro, 1896, 36 pags. in. 8.° pg.
nomeado por portaria de 13 de Abril de 1911 escrevente
Companhia Impressora.
da Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra do
— A politica actual de Sergipe. N o "O Tempo", do R.alengo, classificado e m primeiro logar no concurso
Aracaju, de 7 de Maio de 1899.
que prestou. N o exercicio desse cargo até 1912, passou
— Incompatibilidade eleitoral. No m e s m o jornal a amanuense interino e m Janeiro de 1913; 3." official
de 12 do referido mez.
da secretaria e m 1914, 2.° official interino em Março
— Convénio politico. Idem, de 19 do m e s m o mez de 1916 e e m Novembro crí 1919 posto á disposição do
Redigiu:
Governo do Estado para tomar parte na Assembléa
— União Liberal: gazeta liberal do 4.° districto,
Legislativa, não mais voltando a funecionar nesse escommercial, noticiosa e agricola. Própria, 1885-1889.
tabelecimento. Os seus deveres de empregado na FaPropriedade de António Alves de Gouveia Lima e José
brica de Cartuchos não o impediram de fazer o curso
Manuel Maximino. Do numero de 27 de Novembro de
da Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas e sociaes
1889 e m deante passou a denominar-se "União Repudo Rio de Janeiro, na qual lhe foi conferido o grau
blicana".
de bacharel e m Dezembro de 1918. Nomeado Inten
— O Paiz (2.°) Aracaju, 1897-1898. C o m outros.
dente do município de Aracaju por decreto de 3 de FeAntónia Angelina de Figueiredo Sá, Professora.
vereiro de 1919 conservou-se no exercicio desse cargo
— Filha do major Manuel Xavier de Figueiredo e
até 29 de Dezembro de 1923, quando foi exonerado por
D. Anna Gracinda de Figueiredo, e viuva de José Sohaver pedido. M e m b r o effectivo do Conselho Superior
tero de Sá, contemplado neste livro, nasceu a 11 de
do Ensino por decreto de 18 de Dezembro de 1922, depuMarço de 1863 no engenho Tabocal, município da Catado estadual nos três triennios de 1917 a 1925 e presi
pella. Exerceu com muita aptidão o magistério pudente da Assembléa na ultima legislatura, foi eleito
blico, tendo sido em Aracaju adjunta da professora
deputado federal para 12.a legislatura de 1924-26. Quanprimaria da Escola de Aprendizes Artifices e effectivo
do académico, foi vice-presidente da Associação Brasido Grupo Escolar Modelo, cargo e m que se jubilou a
28 de Fevereiro de 1914.
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leira de Estudantes, é sócio correspondente do Instituto do Ceará e effectivo do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
Escreveu:
— Politica de Sergipe. Um caso de "Impeachment". A nova creação do Dr. Laudelino Freire. Capital
Federal, 1918, 56 pags. in. 8.°. Revista dos Tribunaes.
Neste livro o autor reproduz a discussão travada com
o Dr. Laudelino Freire e m artigos publicados no "Jornal do Commercio" do Rio, transcriptos no "Correio
de Aracaju" de Julho e Agosto do m e s m o anno.
— Mensagem
dirigida ao Conselho Municipal de
Aracaju em 1 de Julho de 1919. N o "Correio de Aracaju" de 6 e 7 do m e s m o mez.
— Mensagem
dirigida ao Conselho Municipal de
Aracaju, e m 1 de Outubro de 1919. N o "Correio de
Aracaju" de 3 e 4, "Estado de Sergipe" de 5 e "Jornal
do Povo" de 4 e 6 do m e s m o mez.
— Mensagem
apresentada ao Conselho Municipal
de Aracaju, e m 1.° de Janeiro de 1920. N o "Correio
de Aracaju" de 6 a 10, "Diário Official" de 9 a 13 e
"Jornal do Povo" de 10 a 15 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado no desembarque do dr.
J. J. Seabra por occasião de sua vinda ao Aracaju aos
22 de Outubro de 1920. N o "Correio de Aracaju" do
dia seguinte.
— Mensagem apresentada ao Conselho Municipal
pelo Intendente de Aracaju no dia 1." de Janeiro de
1921. N o "Correio de Aracaju" de 12 a 19 e no "Diário
Official" de 11 de Fevereiro seguinte.
— Mensagem
apresentada ao Conselho Municipal
de Aracaju no dia 10 de Janeiro de 1922 pelo Intendente da Capital. N o "Sergipe-Jornal" de 13 e 14, no
"Diário Official" de 25 a 29 de Janeiro e no "Diário da
Manhã" de 11 de Fevereiro seguinte.
— Discurso proferido na Assembléa Legislativa
e m resposta ao protesto apresentado pelo desembargador Evangelino de Faro ao Tribunal da Relação do
Estado. N o "Correio de Aracaju" de 15, "Sergipe-Jornal" de 17 e "Diário Official" de 18 de Outubro de
1922.
— Mensagem
apresentada ao Conselho Municipal
de Aracaju, em 10 de Janeiro de 1923 pelo Intendente...
Aracaju, 1923, 46 pags. in. 8." gr. Typ. do "SergipeJornal".
— Saudação feita em nome do município pelo Intendente de Aracaju no desembarque dos aviadores navaes no dia 18 de Julho de 1923. N o "Diário Official"
do dia seguinte.
António Bernardes de Souza Barateiro, Pharmaceutico. — Filho do negociante de egual nome e D.
Laura Florinda de Souza, nasceu a 18 de Junho de
1884 e m Própria e falleceu e m Belém, capital do Pará,
a 15 de Agosto de 1909, victimado pelo impaludismo
reinante no valle do Amazonas. Orphão de pae, logo
na infância, começou a trabalhar aos doze annos, como
pratico das duas pharmacias existentes em Própria,
passando-se depois para u m a pharmacia de Penedo,
onde deu principio aos estudos de humanidades, que
conseguiu concluir e m Maceió, sendo empregado da drogaria Calmon. Feitos nessa capital os exames preparatórios, matriculou-se e m 1904 na Faculdade de Medicina da Bahia no curso de pharmacia, e m que se diplom o u no anno seguinte, tendo alcançado approvações
distinctas e m todas as matérias estudadas. Os seus
collegas de turma elegeram-n'o orador do anno na cerimonia da formatura, honrosa distincção conferida
por aquelles que foram testemunhas da pujança do seu
talento e dos seus triumphos académicos. Pharmaceutico laureado, depois de breve permanência na terra
natal, em visita á família, partiu para o Estado do
Pará, e m cuja capital, associado a u m amigo, abriu a
pharmacia que denominou S. José, girando sob a firm a A. Bernardes & C. Não obstante os muitos affazeres profissionaes, chegou a realisar e m parte o de-
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sejo de familiarizar-se com a sciencia do direito, frequentando a Faculdade Livre de Belém até o 3.» anno,
quando morreu.
C o m o todo o joven de talento, cultivou a poesia,
tendo vindo á publicidade algumas das suas composições, entre as quaes a intitulada — Descrença — na
"Cidade de Santos" de 29 de Setembro de 1914. Conhecido como u m dos mais distinctos académicos da
Faculdade de Direito do Pará coube-lhe a honra de
ser nomeado seu representante no Congresso Brasileiro
de Estudantes, reunido em S. Paulo. A sua biographia de que é u m resumo o presente artigo, foi publicada pelo jornalista Costa Filho no "Diário da Manhã", Aracaju, de 4 de Fevereiro de 1917.
Escreveu:
— Discurso proferido por occasião de ser entregue a Raphael Pinheiro o diploma offerecido pelo Congresso Tibiriçá de Lemos. N a "A Província do Pará".
— A Republica e m brisa: comedia em 1 acto. Inédita. 1906. Escripta de collaboração com Ascendino
Argollo.
António Campos de Oliveira, Bacharel. — Filho de Manuel Joaquim de Oliveira e D. Maria da
Conceição Campos de Oliveira, nasceu a 17 de Maio de
1S93 e m Maruim. Cirurgião-Dentista formado na Escola Odontológica de S. Paulo e a 17 de Dezembro de
1923 graduado em sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade de direito daquelle Estado, além dos trabalhos
de sua clinica dentaria, dedica-se á literatura, á imprensa e á sciencia do direito. E m S. Paulo tem sido
secretario da Inspecção Medica Escolar, e m commissão, 3.° escripturario da Directoria Geral da Instrucção Publica, secretario da Associação Paulista de Assistência Escolar, chefe das Clinicas Dentarias Escolares, dentista do Seminário archiepiscopal, ex-director
da Revista Odontológica Brasileira, ex-secretario geral
da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas; orador official do Centro Civico Odontológico e presidente
da 1." secção de Metallurgia do 1." Congresso Brasileiro
de Prothese do Rio de Janeiro. E' sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe,
da "Odontologia Argentina" de Buenos Ayres e sócio
da ''Liga Sergipense contra o analphabetismo" de Aracaju .
Escreveu:
— Dr. Amâncio de Carvalho. N a "Revista Odontológica" de S. Paulo. Transcripto no "Correio de
Aracaju" de 20 de Julho de 1921.
— Discurso proferido no grupo escolar "Prudente
de Moraes" na capital de São Paulo. N o "Boletim Odontológico" do Rio de Janeiro do mez de Setembro de
1921, pags. 52 a 55.
— Hygiene buccal e escolha racional de dentifrícios: trabalho lido e m sessão da Associação Paulista
de Cirurgiões Dentistas. N o "Jornal da Noite", S. Paulo, de 26 de Junho de 1922. Reproduzido no "Boletim
Odontológico" do Rio de Janeiro, vol. X, Setembro a
Dezembro de 1922, pags. 299 a 306. Redigiu por al• g u m tempo:
— Politica sergipana. N o "Jornal do Commercio",
edição de S. Paulo de 19 de Fevereiro de 1824.
— Boletim Odontológico do Rio de Janeiro. Rio
de Janeiro, 1913-1923.
— Revista Odontológica Brasileira: orgam e propriedade da Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas. Começou a ser publicada mensalmente, passando
depois a ser trimensal. S. Paulo, 1916-1924.
Fundoí) e redigiu:
— A Garoa: revista quinzenal illustrada. S. Paulo,
1921-1923. O primeiro numero é de 30 de Setembro
daquelle anno.
António Carlos de Oliveira e Silva Júnior, Doutor. — Filho de outro do m e s m o nome e D. Maria da
S.S. Trindade de Oliveira e Silva, nasceu a 5 de
Agosto de 1875 e m Larangeiras. Fez seus estudos prepar. íorlos e os de medicina na Bahia, onde se doutorou
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a 12 de Abril de 1902. Iniciou a clinica naquelle Estado
como medico municipal de Itaparica, contractando depois seus serviços profissionaes como medico de bordo
dos vapores da Companhia Bahiana. Mais tarde voltou ao Estado, fixando residência e m Aracaju, onde
exerce a clinica.
Escreveu:
— Fracturas transversaes da patella e seu tratamento: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina e
Pharmacia da Bahia e m 27 de Fevereiro de 1902 para
ser defendida, afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1902, 89 pags. in. 8." Imprensa Moderna
de Prudencio de Carvalho.
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— Olympio Campos perante a Historia. Rio de
Janeiro, 1910, 201 pgs. in. 8." Officinas Graphicas.
G o m s . Irmãos & C.
— Olympio Campos perante a Historia. Rio de
Janeiro 1911, 186 pags. in. 8." Typ. do "Jornal do
Commercio", 2." Edição.
— Impressões e Saudades. Rio de Janeiro, 1912,
69 pags. in. 8.°. Officinas Graphicas do "Jornal do
Brasil". Compõe-se este folheto de 8 ligeiros capitulo':,
contendo a narração de diversos episódios da juventude do autor, além de u m a excursão feita á Capital
da Bahia. E' u m trabalho de merecimento escripto e m
estylo natural e attrahente.
— Aspectos Sergipenses. Limites, Terras, Indígenas. Rio de Janeiro, 1914, 99 pags. in. 8.°. Officinas
Graphicas do Jornal do Brasil.
— Haja homens! (Traducção do original — II
nos faut des H o m m e s ! ) (Primeiro milheiro) Rio de
Janeiro, 1918, 43 pags. in. 12." Typ. Revista dos Tribunaes. Original de D. Félix A. P. Dupanloup, bispo
de Orleans.
— Traços de Lucta. Rio de Janeiro, 1922, 318 pags.
in. 12." Typographia do Annuario do Brazil. (Almanak Laemmert). Foram anteriormente publicados na
"Folha do Commercio" de Campos e m artigos de polemica sob o titulo:
— Echos do Presbyterio. Traz o livro o retrato do
autor e u m prefacio por Jaekson de Figueiredo. —
T e m inéditos:
— A abelha e a flor: poemeto.
— Contos.

António Carmelo, Vigário. — Filho de MaxL
miano Teixeira de Jesus e D. Januaria Carolina de
Jesus, fallecidos, nasceu a 9 de Fevereiro de 1870 e m
S. Christovam, onde e m 1882 começou o curso de humanidades. Passando-se e m 1885 para a Bahia completou seus estudos preliminares no seminário, proseguindo nos de sciencias ecclesiasticas, que terminou e m
1894. Recebendo successivamente as ordens menores, o
subdiaconato e o diaconato com breves interstícios, a
1 de Novembro daquelle anno ascendeu ao presbyterato conferido pelo arcebispo, D. Jeronymo T h o m é da
Silva. Celebrada sua primeira missa a 20 desse mez,
serviu e m varias freguezias da archidiocese bahiana,
ora substituindo a vigários impedidos por moléstias,
ora como coadjutor e por ultimo como parocho de
N . S. da Conceição do M u n d o Novo. E m Dezembro
de 1897 exonerou-se do serviço parochial, seguindo para
António Dias de Barros, Doutor. — Filho de
o Estado de S. Paulo onde regeu a freguezia de N. S.
Manuel Dias de Barros Júnior e D. Maria Prisciliana
das Dores de Fartura e exerceu concomitantemente o
de Carvalho, nasceu a 19 de Dezembro de 1871 e m Aracargo electivo de Intendente Municipal. Terminado o
caju. D e sua progenitora recebeu as primeiras lições
seu mandato transferiu-se para a Capital da Republica
de portuguez, seguindo a ella no m e s m o mister as procom o fito de consagrar-se ao magistério secundário,
fessoras Maria Damazio e
para o que fundou o collegio, "Externato Atheneu
Angélica Telles de Menezes,
Guanabara". O seu pendor para o magistério o fez
iniciando depois o curso de
inscrever-se e m 2 concursos para preenchimento de
humanidades
no collegio
u m a cadeira vaga no "Instituto Benjamin Constant",
"Parthenon Sergipense" e
não conseguindo ser provido apezar das boas provas
no "Atheneu Sergipense".
que apresentou. E m 1907 abriu no Alto da Tijuca o
Passando-se com a familia
"Collegio Boa Vista" constando de internato e extere m Janeiro de 1886 para a
nato com u m numero limitado de alumnos. E m 1919
Bahia, alli terminou os esfoi nomeado, e ainda é, vigário da freguezia de Campos
tudos das matérias restande Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. Antigo fretes e complementares nos
quentador da imprensa, tem collaborado no "O Pocollegios Manoel Florêncio.
pular" da Feira de Santa Anna, na Bahia, e m 1895,
S. Salvador. Sete de Setemno "Jornal do Brazil", edição da tarde, e na revista
bro e no Lyceu Bahiano.
"Baziléa" da Capital Federal, na "Folha do CommerHabilitado para o curso sucio" de Campos e e m vários jornaes de Aracaju. E'
perior
matriculou-se
em
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geogra1889 na Faculdade de Mephico de Sergipe.
dicina, que frequentou até Dr. António Dias de Barros
Escreveu:
ao 3." anno, indo fazer os
— Sermão por occasião da solemnidade do mez de
últimos annos no Rio de
Maria, pregado a 18 de Maio de 1891 na capella do
Janeiro, e m cuja Faculdade
Seminário de Santa Thereza, e m Bahia. Versou sobre
recebeu o grau de doutor e m 9 de Janeiro de 1895.
o seguinte thema: Quce est ista quae progreãitur pul- Quando académico do 1." anno, entrou e m concurso
chra ut Tuna electa sed sol. Era então o auctor 1." an- para o logar de ajudante de preparador da extincta
nista de Theologia. Não foi publicado.
cadeira de botânica e zoologia medicas, tendo sido clas— Sermão da Paixão, pregado no dia 29 de Março
sificado e m 2.° logar na lista dos concorrentes e na
de 1907 na matriz do Sacramento, no Rio de Janeiro.
Capital Federal, antes de graduar-se, preencheu as
Inédito.
funcções de interno do Hospício Nacional e de clinica
— Uma visita ú minha terra. Duas impressões so- psychiatrica e de moléstias nervosas C[i Faculdade,
bre o Padre Olympio Campos... no Rio e e m Sergipe.
sendo que de Maio a Setembro de 1892 esteve como inO Monsenhor de Aço e sua estatua. • Aracaju, 1908, terno auxiliar do serviço de moléstias mentaes no Sa30 pags. in. 8." pg. Typ. Commercial de .1. Costa & C.
natório de Barbacena, e m Minas, substituindo o douTranscripto na "Folha de Sergipe" de 29 de Março a
tor Joaquim Gonçalves Ramos, chefe desse serviço, en3 de Maio de 1908. .
tão no exercicio do mandato politico de representante
— O Governo de amanhã. (Opiniões pessoaes)
mineiro na Camará dos deputados federaes. E m Março
Idem de 10 a 20 de Setembro de 1908.
de 1895 foi nomeado interinamente, por proposta do
— A estatua do Monsenhor (A titulo de palestra).
professor Eduardo Chapot Prévost, seu preparador do
Idem de 8 e 11 de Outubro do m e s m o anno.
curso de histologia normal da Faculdade e e m 1897 se— Últimos cchos do Rio. Sergipe na Exposição.
guiu como medico de distincta familia argentina com
Idem, de 17 de Janeiro a 4 de Fevereiro de 1909.
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destino a Inglaterra, aproveitando o ensejo para visitar \
alguns hospitaes daquelle paiz, da França e da Bélgica, j
onde fez na Universidade de Louvain u m curso de cylologia sob a direcção do eminente .1. B. Carnoy, a
maior autoridade européa neste ramo da biologia.
Coincidindo que, de regresso ao Brasil nesse
m e s m o anno, se tivesse dado a vaga de preparador ef- i
lectivo de histologia, cargo que já havia exercido desde
1895, entrou e m concurso para obtel-o, sendo nomeado
após classificação unanime de votos da congregação.
Seguiram-se a essa nomeação as de substituto da 4."
secção e m 1899 mediante concurso; director do Hospício Nacional e m 1903; lente de bactereologia por decreto de 1 de Outubro de 1906; lente da cadeira de
anatomia microscópica por decreto de 6 de Abril de
1911 e por acto do director de Instrucção Publica de
29 do m e s m o mez, designado para reger o curso de
anatomia e physiologia do systema nervoso e di syntaxe portugueza do Pedagogium da Capiíal Federal.
Estreou na politica nacional como deputado federal por seu Estado na 8." legislatura de 1912-1914.
Collaborou na "Revista Académica" da Bahia com trabalhos literários de feição romântica, sob os pseudo
nymos de Stenio e Christiano Sarra; na "Terra Livre",
semanário nacionalista do Rio de Janeiro; na "Revista
das Revistas"; no "Annuario Medico" do Dr. Carlos
Costa e na "Revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro". E' sócio effectivo da Sociedade de Medicina e Cirurgia; da qual foi 2.° e 1.° secretario e e m 1900 1." vice-presidente; sócio correspondente da Sociedade Medica de Santiago do Chile;
sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe loi também m e m b r o da Beneficência Académica da Bahia e do Grémio dos internos dos hospitaes do Rio.
Escreveu:
— Contribuição ao estudo psycho-physiologico do
delírio: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras da Faculdade. These apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia do Rio de Janeiro
e m 10 de Dezembro de 1894 perante ella sustentada
e m 7 de Janeiro de 1895 afim de obter o gráo de doutor e m sciencias medico-cirurgicas. Rio de Janeiro,
1894, 68 pag. in. 8." Companhia Industrial de Pa; elaria.
— Discurso pronunciado e m n o m e da Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, na sessão
solemne da Academia Nacional de Medicina e m homenagem ao grande scientista Pasteur, realisada sob a
presidência do Dr. António Gonçalves Ferreira, ministro do Interior, no dia 12 de Outubro de 1895 e m u m a
das salas da Secretaria do Interior. Nos "Annaes da
Academia de Medicina do Rio de Janeiro", tomo 61,
1895-1896, pags. 191 a 200.
— Breves notas de psycho-physiologia (actos intellectuaes no somno e na vigília). Rio de Janeiro,
1896.
— Da cromatolyse: these de concurso ao lugar de
lente substituto da 4." secção. Rio de Janeiro, 1899,
61 pags. Typ. Aldino.
— Sobi-e o abuso no emprego dos saes de quinina
nas febres do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1899,
21 pags. in. 8." pag. Typ.. Besnard Fréres.
— Discurso que o encarregou de proferir a Sociedade de Medicina e Cirurgia, quando inaugurou os retratos dos seus primeiros presidentes. Rio de Janeiro,
1900, 10 pags. in. 8.° Typ. Besnard Fréres.
— Carta a propósito do livro Holocausto, de Xavier
Marques. N o "Diário da Bahia" de 1901.
i— Ensaio biographico sobre o Prof. Francisco de
Castro. 2." Edição revista. Rio de Janeiro, 1903, 77
pag. in. 12." Laemmert & C. — Editores. C o m o retrato do biographado. A primeira edição foi publicada
no anno anterior.
— Contribuição ao estudo da hypnose nos animaes.
Rio de Janeiro, 1903. N a "Revista da Soe. de Med.
e Cirurgia".
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— O segredo medito e sua concepção evolutiva:
discurso proferido na sessão solemne anniversario da
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Jau
e m 18 de Fevereiro de 1905. Rio de Janeiro, 1905, 10
pags. in. 8." Typ. Besnard Fréres. Publicado antes
no "Jornal do Commercio" de 6 de Março do m e s m o
anno.
— Contribuição ao estudo da atropina v.iricosa das
dentrites das cellulas nervosas medullares do porco
domestico sobre a acção da peçonha da jararaca preguiçosa (craspedephalus brasiliensis). Rio de Janeiro, 1905, 20 pags. in. 8." Extr. dos "Archivos Brasileiros da Psychiatria, Neurologia e Sciencias Affins".
— A propósito do Club Medico e da reforma do
vestuário. N'"Os Annaes" redigidos pelo Dr. Domingos Olympio, Rio de Janeiro, Anno II (1905) n.° 70,
pags. 762 a 764 e n." 71, pags. 773-775.
— Manifesto politico aos Sergipanos. Rio de Janeiro, 1907, 7 pags. in. 12.° Typ. Besnard Fréres. Publicado no "Jornal do Commercio", de 31 de Janeiro
desse anno.
— Como se deve comprehender o radicalismo e m
politica: conferencia realisada nos dias 11, 18 e 25 de
Agosto de 1907 no theatro S. José pelo Centro Republicano Radical.
— Discurso pronunciado na sessão solemne realisada na Faculdade de Medicina e m a noite de 17 de
Novembro de 1907 e m homenagem á memoria do sábio
e pranteado Prof. Ed. Chapot Prévost. Rio de Janeiro,
1907, 15 pags. in. 12.". Typ. Carvalhaes.
— Discurso proferido na sessão de 21 de Novembro
de 1907 da Academia Nacional de Medicina, por occasião de tomar posse do cargo de m e m b r o da m e s m a
Academia. N o "Jornal do Commercio" do dia seguinte.
— Nuno de Andrade: estudo sobre sua vida publica. N o "O Paiz" de 26 a 28 de Junho de 1908.
— A epilepsia de Bonaparte. (Nota de psychologia
mórbida). Rio de Janeiro, 1909, 24 pags. in. 8.°. Typ.
Besnard Fréres. Extracto dos "Annaes da Academia
Nacional de Medicina". Publicado no 'Jornal do Commercio" do Rio, de 18 de Abril e transcripto no "Correio Paulistano", de 30 de Abril e 1 de Maio do m e s m o
anno.
— Um antigo Esboço de u m perfil de Joaquim Murtinho. N o "Jornal do Commercio" de 21 de Dezembro
de 1911.
— Psychologia collectiva. Carta aberta a Jackson
de Figueiredo. N o "Jornal do Commercio" de 15 de
Julho de 1917.
— Litígios biológicos. Separata dos "Annaes da
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro". Anno 1917.
Rio de Janeiro, 1918, 31 pags. in. 8.° gr. Imprensa
Nacional.
Os direitos do embryão: conferencia realisada na
Capital Federal a 30 de Setembro de 1918 na Maternidade da Misericórdia.
—
O libertador (Ensaio de philosophia politica
sobre o sr. Senador R u y Barbosa). N o "O Estado de
S. Paulo" de 30 de Agosto e 1 de Setembro de 1919.
— O medico ante o problema do livre arbítrio: oração pronunciada na solemnidade da abertura dos cursos e m 1 de Abril de 1919. Rio de Janeiro, 1919, 33
pags. in. 8.° gr. Imprensa Nacional.
Separata dos "Annaes da Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro" — A n n o III — 1919,
António Dias Coelho e Mello, Barão da Estancia
— Filho do Coronel Domingos Dias Coelho e Mello,
mais tarde Barão de Itaporanga, e D. Maria Michaela
Coelho Dantas e Mello, nasceu pelo anno de 1S22, no
antigo engenho Collegio, freguezia de itaporanga e falleceu e m S. Christovam a 5 de Abril de 1904, sendo sepultado na egreja do Collegio, onde jazem os seus antepassados. D e accordo com os desejos da familia, seguiu para a Europa e m 1842 afim de fazer o curso superior, chegando a matricular-se na Escola de Pontes
e Calçadas de Paris. Por não lhe seduzirem os estudos
ou por outra circumstancia qualquer, voltou á terra
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natal sem terminal-os, deliberado a deixar a carreira
das letras pela vida da lavoura, a exemplo da familia
composta toda ella de laboriosos agricultores. Impellido
pela influencia do meio ou por tendência natural foi levado a militar activamente na politica, na qual alcançou
as mais altas posições, principiando pelos cargos electivos de sua localidade até
aos de chefe de partido e
senador do Império. Juiz de
paz e vereador presidente da
Camará Municipal de Itaporanga, deputado em varias
legislaturas da Assembléa
provincial, e seu presidente,
vice-presidente da província,
deputado geral nas legislaturas de 1867-1870, 1878-1881,
1881-1884 e 1885, e senador
nomeado por Carta Imperial
de 24 de Janeiro desse ultim o anno, para preencher a
vaga aberta pelo fallecimento do senador, António Diniz de Siqueira e Mello, asBarão da Estancia
cendeu a todos esses cargos
pelo impulso do seu prestigio no seio do partido liberal, que chefiou desde 1863 por desistência do seu antigo chefe, commendador Sebastião Gaspar de Almeida
Boto. N a qualidade de vice-presidente governou a província nos períodos administrativos de 22 de Junho a
31 de Julho de 1863; de 24 de Fevereiro a 21 de Junho
de 1864 e de 23 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 1866.
Commendador das Ordens de Christo e da Rosa, Presidente da Directoria do extincto Imperial Instituto Sergipano de Agricultura, por Decreto de 20 de Janeiro
de 1860 e agraciado com o titulo nobiliarchico de barão
pelo valioso concurso offerecido ao governo do paiz na
quadra anormal da guerra do Paraguay, recolheu-se á
vida particular com a proclamação da Republica, de que
resultou ser esbulhado da sua cadeira de Senador vitalício do Império.
Escreveu:
— Relatório com que foi entregue a administração
desta Província ao E x m o . Sr. Doutor Alexandre Rodrigues da Silva Chaves, pelo 2." Vice-Presidente. . . no dia
31 de Julho de 1863. Sergipe, 1863, 16 pags. in. 8. gr.
Typ. Provincial.
— Relatório com que foi aberta no dia 3 de Maio de
1864 a 1." sessão da decima quinta Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe, pelo 2.» Vice-Presidente...
Sergipe, 1864, 11 pags. in. 8t°. gr. Typ. Provincial.
— Relatório com que foi entregue no dia 21 do corrente a administração desta Província ao E x m . Sr. Doutor Cincinato Pinto da Silva pelo E x m o . Sr. 2.° VicePresidente da m e s m a Província, Commendador,... Sergipe, 1864, 5 pags. in. 8.°. Typ. Provincial.
— Relatório com que no dia 1.° de Fevereiro de
1866, o E x m o Sr. Vice-Presidente desta província, commendador... passou a administração
da m e s m a ao
E x m o . Sr. Doutor José Pereira da Silva Moraes. Sergipe 1866, 5 pags. in. 8.° gr. Typ. Provincial.
— Discursos proferidos na Camará dos Deputados
na sessão de 7 de Agosto de 1867. Transcriptos no
"Jornal de Sergipe" de 7 de Setembro do m e s m o anno.
— Ao partido liberal do império. N o "Jornal do
Commercio". Rio, de 7 de Novembro de 1884, transcripto no "Jornal de Sergipe" de 15 do m e s m o mez.
— O Senador Barão da Estancia, ao paiz. N a "Reforma", Aracaju, de 17 de Março de 1889, transcripto
na "Tribuna Liberal", do Rio de 5 de Abril seguinte.
E' u m a exposição de actos de violência praticados no
engenho Camaçari de sua propriedade por u m grupo de
indivíduos aconselhados por u m deputado geral.
António Dias de Pinna, Bacharel. — Filho de
antigo tabellião do Rosário do Catête, António Dias
cie Pinna e D. Antónia Sophia de Pinna, nasceu nessa
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villa a 8 de Maio de 1840 e falleceu a 13 de Outubro
de 1916 na ilha das Cobras, Capital Federal. N a Faculdade de Direito do Recife fez todo o curso scientifico, tendo recebido o grau de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes no fim do anno de 1865. E m Sergipe
exerceu os cargos de promotor publico da comarca de
Larangeiras, 1866-1869; de inspector geral das aulas,
de Novembro de 1869 a 1870; promotor publico de Larangeiras, pela segunda vez, removido e m Maio de 1874
para o Aracaju, cujas funcções desempenhou até 1875;
deputado provincial nas três legislaturas biennaes de
1872-1877. De 1876 a Abril de 1877 foi secretario do
soverno do Ceará, tendo interrompido o exercicio por
ter sido nomeado por Decreto de 18 desse m e s m o mez
Chefe de Policia do Rio Grande do sul, de que se exonerou e m Fevereiro de 1878. A datar desse anno fixou
residência no Rio de Janeiro, onde adquiriu a fama
de illustrado jurisconsulto entre os mestres da sciencia
do direito. N o estudo das innumeras questões que lhe
.oram confiadas como advogado, os seus articulados
e razões distinguiam-se, além da abundância de conhecimentos jurídicos, pela rigorosa correcção da linguagem, escripta n u m a calligraphia admirável. N a vida da
imprensa e m Sergipe e no Rio de Janeiro conservou
sempre a m e s m a feição de fino estylista e argumentador intelligente, escrevendo ao correr da penna judiciosos artigos que firmariam os créditos de qualquer jornalista. Foi curador de orphãos interino da Corte em
1878-1879, m e m b r o do Conselho Superior de Instrucção,
do Instituto da Ordem dos Advogados brasileiros da Sociedade da Geographia do Rio de Janeiro. Director da
Companhia de ""Ácidos" desde sua installação e m 1891
e da Companhia de Melhoramentos Urbanos de Nictheroy, foi devido á sua iniciativa na presidência dessa
ultima associação que aquella cidade gosa do melhoramento da excellente agua potável, do que hoje se abastece. Sem contar com os trabalhos profissionaes para
a apreciação e julgamento dos juizes e tribunas.
Escreveu:
— Carta Politica aos Sergipanos. N o -Jornal do
Commercio", Rio de Janeiro, de 3 de Março de 1907.
Publicada depois e m opúsculo. Rio de Janeiro, 1907, 16
pags. in. 8.°. Typographia do "Jornal do Commercio", de Rodrigues & C.
— Manuel Bernardes " U m continente de paz": despretenciosas considerações ao livro com este titulo. N o
"O Paiz", Rio de Janeiro, de 23 e 27 de Outubro de
1913. Foi u m dos redactores do — O Conservador: órgão do partido. Aracaju, 1868-1869.
Redigiu:
— O Sergipano: órgão dissidente do partido conservador. Aracaju, 1874-1875.
António Dias Rollemberg, Bacharel. — Filho
do doutor Gonçalo de Faro Rollemberg (vide este
nome) e D. Aurélia Dias Rollemberg, nasceu a 10 de
Janeiro de 1889 no engenho Topo, município de Japaratuba. N o seu Estado fez o curso primário e na Bahia
e Aracaju o de preparatórios. Matriculado em 1905 na
Faculdade de Direito do Recife, de que foi alumno até
ao 3.° anno, terminou o curso na de São Paulo, onde
recebeu o grau de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes em Dezembro de 1909. Procurador da Republica
na Secção de Sergipe desde Outubro de 1911 a 29 de
Outubro de 1914, pediu demissão do logar, para logo ser
eleito e m Janeiro de 1915 deputado federal á 9.a legislatura de 1915-1917. N o Parlamento abordou serias questões attinentes ao problema das seccas no Brasil, á reforma eleitoral e a assumptos económicos. N o seu tempo de estudante foi u m dos oradores da commissão académica, que foi receber e m Maceió o presidente eleito
da Republica, conselheiro Affonso Penna, no regresso
de sua excursão ao nordeste do Brasil. Abandonando
a carreira politica, dedicou-se á exploração da industria assucareira e é director presidente do Banco Mercantil Sergipense. Collaborou no "Correio de Aracaju" e no "O Estado de Sergipe", escrevendo artigos
de caracter politico no governo do general Valladão.
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N a "A Noticia" da Capital Federal publicou u m a longa
apreciação sobre a situação económica, financeira e politica de Sergipe, de que foi representante na Conferencia e Exposição de Pecuária, realizada no Rio de Janeiro no Governo do dr. Wenceslau Braz. Escreveu e m
outros discursos os seguintes:
—
Discurso pronunciado
a 24 de Outubro de 1914
no salão nobre do Palácio
do Governo, por occasião
de assumir a Presidência
do Estado o General Manuel Prisciliano de Oliveira Valladão. N o "Correio
de Aracaju", "Diário da
M a n h ã " e "O Estado de
Sergipe" de 27 seguinte,
e m resumo.
— Discurso proferido na
Camará dos Deputados na
sessão de 24 de Maio de
1915 sobre a Estrada de
António Dias Rollemberg- ^erro de Sergipe. N o "O
(Bacharel)
Estado de Sergipe de 4 e 5
de Junho seguinte:
i— Discurso pronunciado na Camará dos Deputados
sobre a reforma eleitoral. N o "Correio de Aracaju" e
no "O Estado de Sergipe" de 2 e 3 de Agosto de 1916.
— Discurso proferido na. Gamara Federal, defendendo o dr. Coelho e Campos a propósito do seu voto
no caso de Matto Grosso. N o "Diário da M a n h ã " de
29 de Dezembro de 1916 e no "O Estado de Sergipe"
do dia seguinte.
— Discurso de saudação ao Dr. Thales Ferraz, e m
nome do operariado, por occasião do seu regresso do
extrangeiro. Inédito.
António Dias dos Santos, Engenheiro. — Filho
de José Bernardino Dias Coelho e Mello e D. Anna
Thereza de Jesus, nasceu a 1 de Novembro de 1838 no
município de Divina Pastora e falleceu na cidade do
Rio Branco, Departamento do Alto Acre, a 8 de Maio
de 1919. Sufficientemente habilitado e m primeiras letras, empregou-se no commercio de Maroim, de onde seguiu e m 1856 para capital do paiz e m busca de melhor
collocação. S e m recursos próprios para estudar, entrou
para a Escola de Bellas Artes, subvencionado por Pedro II, tendo por companheiros o fallecido pintor Pedro
Américo de Figueiredo e o conhecido engenheiro, Manuel Pereira Reis, ambos egualmente auxiliados pela
munificência imperial. Quando estudante de bellas artes frequentou as aulas nocturnas do collegio Pedro II
para matricular-se na antiga Escola Central, onde fez
o curso de engenharia civil, que terminou e m 1866.
Nesse m e s m o anno foi encarregado pelo governo geral
de superintender os trabalhos da desobstrucção do rio
Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, primeira commissão technica que lhe coube desempenhar. Voltando
a Sergipe, após u m a longa ausência,-occupou o logar de
engenheiro da província e nesse tempo, dentro dos
annos de 1869 a 1870, contractou a abertura do canal
do Pomonga, cujos estudos já tinham sido feitos. De
1870 a 1874 empregou sua actividade e m trabalhos de
estrada de ferro e m S. Paulo, retirando-se nesse ultim o anno para o Amazonas, incorporado á grande Commissão Madeira-Mamoré, chefiada pelo engenheiro Santos Souza, dissolvida a qual a substituiu no caracter de
juiz commissario. N a Exposição Nacional de 1875 representou a provincia do Amazonas, b e m como as do
Pará e S. Paulo na ausência dos respectivos representantes. N a regência da princeza imperial, D. Isabel,
recebeu a nomeação de m e m b r o da commissão organizadora da Caixa Económica de Manáos.
N o antigo regimen foi deputado á Assembléa Legislativa Amazonense nos biennios de 1875-76 e 187778 e por ultimo desempenhou as funcções de Chefe de
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secção das Obras Publicas da Prefeitura do Alto Acre.
Collaborou e m 1876 na "Revista do Amazonas", do Manáos e escreveu:
— O Futuro do Amazonas: folheto. Manáos, 1875.
Trabalho elaborado para ser distribuído na Exposição
Nacional.
António Diniz Barretto (Professor). — Filho
do coronel António Diniz Barretto e D. Thereza de
Vasconcellos Barretto, nasceu a 4 de Novembro de 1821
no engenho Pedras, município da Capella, e falleceu no
Aracaju, a 9 de Maio de 1886. Fez os estudos de humanidades com
exemplar
aproveitamento, attrahindolhe de preferencia as bellezas da lingua de Virgílio,
c u j o s segredos conseguiu
desvendar com rara proficiência, tornando-se desde então u m provecto latinista.
Muito moço entrou para o
magistério publico, sendo
nomeado a 22 de Abril de
1841 para reger a cadeira de
latim de Itabaiana, a qual
também leccionou e m Larangeiras e no "Atheneu
Sergipense" e na "Escola
Normal" do Aracaju, aposenta ndo-se com o tempo da
lei depois de u m longo exerAntónio Diniz Barretto
cicio. N o ultimo período do
seu professorado foi director da instrucção publica, nomeado por acto de 27 de
Julho de 1880. Frequentou a imprensa sob vários pseudonymos, foi poeta de estro finamente satyrico e
Escreveu:
— Relatório sobre o estado da instrucção publica
e particular da provincia, apresentada ao E x m o . Sr.
Dr. Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, Presidente da
Provincia.
Annexo ao Relatório com que o m e s m o Presidente
abriu a 2.a sessão da 24." Legislatura da Assembléa
Provincial de Sergipe e m 4 de Março de 1881. Fls. 1
a 20.
— Sons e Tons: poesias posthumas mandadas publicar por sua viuva, D. Maria Engracia R a m o s Barretto. Aracaju, 1886, 114 pags. in. 8." pg. Typ. do
"Echo Liberal".
— Palestras joco-serias: poesias humorísticas. Inéditas. Esse volume esteve para ser impresso nos prelos
do "Democrata" e m 1884, sem comtudo ter vindo á publicidade.
António Diniz de Faro Sobral, Bacharel. —
Filho do Coronel Delphino de Faro Sobral e D. Maria
Diniz Sobral, nasceu a 28 de Dezembro de 1896 na Uzina Cumbe, Município do Rosário. Fez seus estudos primários e secundários na Capital Bahiana, concluídos
os quaes foi para o Rio de Janeiro e m cuja Faculdade
recebeu o gráo de Bacharel e m 1916. Antes de bacharelar-se, foi nomeado no 3." anno promotor publico da
Comarca do Lagarto por acto de 17 de Julho de 1914.
Depois de formado seguiu para o Paraná, onde foi nomeado promotor da Comarca de Iguassú, não tomando
posse desse cargo por ter acceitado o de Juiz Municipal do termo de Triumpho, no m e s m o estado, e m de
1917. Ainda nesse estado exerceu o lugar de Juiz de
Direito na cidade de Palmas. Deixando a magistratura,
installou sua banca de advocacia na cidade de Jaguariahyva, dahi se transportando para a capital, onde reside actualmente. Deputado Estadual por aquelle Estado foi por mais de u m a vez eleito 2.° e 1.° secretario
e m 1923, sendo reeleito e m 1924. Collaborou na revista
"O Albatroz" do Rio e m 1912.
Escreveu:
— Um caso jurídico — Corno se faz justiça a Pereira Barretto. N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 12,
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13, 18, 19 e 22 de Janeiro; 12 e 15 de Fevereiro de
1916.
— Sonhos: Contos. Inédito.
— Discursos e Músculos.
António Esteves da Silveira. — Filho do major
honorário do exercito João Esteves de Freitas e D. Irenia Josepha Esteves de Freitas, nasceu e m Maroim a 26
de Julho de 1880. Fez os seus primeiros estudos na escola da professora D. Esther Cardoso de L i m a e e m
seguida matriculou-se no "Atheneu Sergipense", fazendo alguns preparatórios. A 2 de Janoiro de 1895 verificou praça no 33." Batalhão de Infantaria com destino á
Escola Militar, conseguindo matricular-:e a 11 de Fevereiro do m e s m o anno. T o m a n d o parte na rebellião
da escola foi excluído com os demais collegas. Amnistiado, foi novamente admittido á matricula da referida
escola, a 26 de Janeiro de 1896.
(Tomou parte na campanha de Canudos, combatendo com intrepidez ao lado de seus companheiros de
armas. E m u m dos combates foi ferido na cabeça e na
jerna, sendo forçado a recolher-se ao hospital de sangue, afim de receber os curativos necessários.
Depois da campanha de Canudos voltou á Escola
Militar do Realengo, de onde foi mais tarde transferido para a do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.
Deixando a vida militar continuou a illustrar o
espirito na Academia dos Altos Estudos, onde recebeu
das mãos do Conde Carlos de Laet o grau de bacharel
e m philosophia e letras. Occupa actualmente (1924) o
logar de revisor da "Imprensa Nacional", nomeado por
concurso e m que conquistou brilhantemente o primeiro
lugar na lista dos concurrentes.
Escreveu:
— Conferencia realisada no Instituto Histórico e
Geographico Brasileiro a 22 de Abril de 1921 na Capital Federal sobre a expansão commercial de Sergipe.
N o "Correio de Aracaju' de 12 a 15 de Maio, 3 de Julho
e 14 de Agosto do m e s m o anno.
— Sobre a Geographia Económica: série de artigos no "Correio de Aracaju", de 28 de Setembro de
1921, 6 de Maio, 2 de Julho e 2 de Agosto de 1922.
António Enéas Gustavo Galvão, Barão do Riò
A p a (Marechal) — Filho do brigadeiro José António
da Fonseca Galvão, natural de Pernambuco, e D. Marianna Clementina de Vasconcellos Galvão, do Rio de
Janeiro, nasceu a 19 de Outubro de 1832 na villa do Soccorro e falleceu a 25 de Março de 1895 no morro de
Santa Thereza daquella cidade. Verdadeiro typo do militar compenetrado do elevado alcance social da sua nobre missão, intransigente observador das leis da disciplina, encaneceu no serviço da pátria, dedicando-lhe
todas as energias do mais acrisolado patriotismo. N o
longo período de sua carreira de soldado, obedecendo á
norma invariável de acatar as ordens emanadas dos
superiores hierarchicos, jamais recusou as posições impostas pelos reclamos da ordem publica, timbrando e m
occupal-as dignamente, sem receiar perigos, n e m fugir
á responsabilidades; e tão significativas foram as provas de zelo e capacidade dadas nessas m e s m a s posições,
que sempre mereceram a sancção official dos poderes
públicos nos reiterados louvores e honrosos elogios lançados na sua brilhante fé de officio.
E' o que se collige deste importante documento, do
qual foram extrahidas as notas principaes para a coordenação das linhas e m seguida. Tendo verificado praça
e m 24 de Outubro de 1853, contando como tempo de
serviço o decorrido de 3 de Março de 1846 a 25 de Novembro de 1847, e m que esteve como aspirante de marinha ; e de 22 de Abril a 1 de Outubro de 1853 e m que
foi piloto extranumerario da armada, reconheceu-se primeiro cadete e m 3 de Novembro deste ultimo anno. Promovido a Alferes por Decreto de 2 de Dezembro de
1857 e a Tenente, por estudos, a 14 de Março de 1863,
depois de ter concluído o curso da a r m a de infantaria,
foi dahi por deante galgando progressivamente todos os
postos até a mais alta graduação do exercito, alcan-
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çando as promoções de Capitão, ainda por estudos, de
Major por actos de bravura e por merecimento a de
Coronel, posto e m que recebeu u m a espada de honra
offertada pela officialidade do primeito batalhão de inlantaria. E m 1865, achando-se na guarnição de Minas
Geraes, foi nomeado pelo
Presidente
da
Provincia i
commandante do primeiro
batalhão de Voluntários da
Pátria com a patente de Te.^B^w
nente
Coronel,
seguindo
%., ••••&.
para Matto Grosso, afim de
reunir-se ás forças expediI
I I
cionarias e m operação ao
Sul da provincia, onde permaneceu até 1867, estacioIsáJf&ZL*.
t ^
nando ora e m Coxim, Mi^^HMÉÉC^V
randa
Nioac, conforme
IVi^fl
as contigencias da guerra
W
B&«
provocada pelo gov rno do
tm
Paraguay; tomou parte nos
combates de 8, 9 e 11 de , |
Maio desse anno e dirigindo-se depois para as proxi- B a r ã o do Rio Apa (Mamidades do Rio Apa com o
rechal)
desígnio de fazer u m reconhecimento ao inimigo, marchou contra a posição fortificada de Bella Vista naquella republica, apossandose do posto militar de Machorra. E m 1868 partiu para
o exercito e m operação no território paraguay onde assistiu ao sitio de H u m a y t á até o abandono da respectiva praça; portou-se com bravura no combate travado a 26 de Julho no Chaco e a 6 de Dezembro do
m e s m o anno distinguiu-se no ataque á ponte de Itororó,
recebendo no combate grave ferimento, que o obrigou
a voltar ao Brasil. Encerrado o cyclo dos seus serviços de guerra contra as hostes do tyramno Lopes e mal
restabelecido do ferimento recebido, de novo voltou á
faina dos encargos militares occupando dentro do periodo de paz de 1871 a 1889 os lugares de C o m m a n d a n t e
das A r m a s no Rio Grande do Sul; C o m m a n d a n t e da
primeira brigada de infanteria organizada na Corte;
m e m b r o da Commissão das promoções e C o m m a n d a n t e
Superior da Guarda Nacional t a m b é m da Corte. A 30
de Março de 1889 foi agraciado com o titulo de Barão
do Rio Apa, e m attenção aos relevantes serviços prestados ao Estado. Proclamada a Republica a 15 de Novembro seguinte, foi, por Decreto do Governo Provisório datado de 3 de Dezembro, reformado no posto de
Marechal de Campo, revertendo e m 1890 ao quadro effectivo do exercito no primitivo posto de Brigadeiro, e m
que o encontrou o novo regimen. N o anno seguinte foi
promovido a General de divisão e por ultimo elevado
por Decreto de 5 de Setembro de 1893 á patente de
Marechal e m que falleceu. Nos dois annos anteriores
havia accumulado as funcções de ajudante general e
conselheiro de guerra, e m cujos cargos foi louvado por
ordem do Vice-Presidente da Republica pelas acertadas
medidas tomadas por occasião do movimento sedicioso
de 10 de Abril de 1892, como pela efficacia das que empregou no cominando das forças expedidas para a repressão da revolta havida na fortaleza de Santa-Cruz, á
barra do Rio de Janeiro.
Durante o período revolucionário de 1893 exerceu
mais u m a vez o logar de ajudante general e neste caracter esteve encarregado do expediente do ministério da
guerra, na ausência do titular da pasta, encargos de
que e m Janeiro de 1894 pediu exoneração, forçado pelas
moléstias que lhe m i n a v a m o organismo. C o m o attestados irrefragaveis do seu heroísmo e dos raros exemplos de u m a vida inteira votada ao amor da pátria, ornavão-lhe o peito as medalhas — de ouro concedida ás
torças expedicionárias ao Sul de Matto Grosso; a geral
commemorativa da campanha do Paraguay com o passador de ouro, n.° 4; a de mérito militar pelos reiterados actos de bravura e m diversos combates; a concedida pelo Governo da Republica Argentina, além das
condecorações de cavalheiro da Ordem de Christo pelos
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serviços militares prestados e m Matto Grosso; official
— Mandato interdicto. Letra. Embargante: Franda Ordem da Rosa; cavalheiro da Imperial Ordem do
cisco Meirelles da Costa; embargado: Vicente Marques
Cruzeiro pelos serviços prestados no combate de 28 de
Povoa; razões do embargado. S. Paulo, 7 pags., in.
Dezembro /1e 186S; cavalheiro, commendador e grã8.". Editor Júlio Costa & C.
cruz da Ordem Militar de S. Bento de Aviz. Até os
— Letra. — Penhora. — Suspeição de Juiz.
Inaseus últimos dias sempre occupou o lugar do Ministro
lienabilidade de bens. Executada a menor Maria Joanna.
do Supremo Tribunal Militar, e escreveu no desempenho
Santa Rita do Passa Quatro, 1918. 15 pags. in. N." Typ.
das Commíssões a seu cargo o seguinte:
do "Livro do Povo".
— Exposição das occurrencias da 2/ Divisão do
— Questão de herança e m Sanla Maria: parecer
Exercito e m instrucção no Curato de Santa Cruz, de
sobre quinhões gravados de inalienabilidade. N o "Lirro
conformidade com o Regulamento da Escola Militar,
do Povo", de Santa Rita do Passa Quatro, (S. Paulo) de
apresentada a 28 de Agosto de 1885 ao E x m o . Conse22 de Setembro de 1918.
lheiro General Severiano Martins da Fonseca, D. Chefe
— Acção executiva; avaliação; penhora; nullidades.
do Estado Maior do Exercito e m Instrucção. Acompanha
Embargante José Gonçalves da Silva; embargada a Fau m mappa e está publicado no livro intitulado: "Relató- zenda do Estado de S. Paulo; razões do embargante.
rio Militar" e vários contingentes da guarnição da Corte, ; São Paulo 1920. 6 pags. in. 8." Editor Júlio Costa & C.
etc, "pags. 181 a 191. Rio de Janeiro, 1886 in. 8." Im.
prensa Nacional.
António Freire de Mattos Barretto, Doutor. —
— Relatório apresentado e m Fevereiro de 1886 da
Filho de pães sergipanos, o bacharel António Freire de
inspecção geral que passou ao 10." batalhão de infanMattos Barretto e D. Antónia Eugenia de Mattos Bartaria, dos períodos de 1 de Dezembro de 1884 a 31 de
retto, fallecidos. nasceu casualmente e m Paris no dia
Dezembro de 1885. N o Archivo do Ministério da
5 de Novembro de 1859, quando seus progenitores realiGuerra.
, savam u m a viagem de recreio pela Europa, e falleceu a
— Relatório da Inspecção extraordinária do 10." l 6 de Outubro de 1918 e m Araraquara, Estado de São
B. de infanteria apresentado e m 5 de Setembro de
Paulo. Fez o curso elementar e secundário e m Petropo1886. N o Archivo do Ministério da Guerra.
! lis, Estado do Rio, e na Bahia. Doutor e m medicina
— Relatório da Inspecção do Hospital Militar do
pela Faculdade do Rio de Janeiro, graduado a 21 de
Andarahy (apresentado e m 16 de Fevereiro de 1887).
Dezembro de 1883, e especialista e m oculistica, exerceu a
Archivo do Ministério da Guerra.
clinica activamente e m Maroim e no Recife, continuan— Relatório da Inspecção do Asylo dos Inválidos . do-a no Estado de São Paulo e m Casa Branca e Ararada Pátria (apresentado e m 16 de Fevereiro de 1887).
quara, onde residiu cerca de trinta annos. Pelo GoArchivo do Ministério da Guerra.
verno desse Estado foi nomeado chefe da Commissão de
— Relatório da Inspecção do 7." B. de Infantaria
proiphylaxia e tratamento do trachoma e m Araraquara,
(apresentado e m 16 de Fevereiro de 1887). Archivo do
Mattão e Taquaritinga. Eleito vereador e presidente da
Ministério da Guerra.
Camará Municipal de Casa Branca, dirigiu, como presiAntónio Fontes de Rezende, Bacharel. — Filho
dente do Directório Governista a politica do m e s m o mulegitimo de Virginio Barroso de Rezende e D. Maria
nicípio. Foi ainda nessa cidade provedor da Santa Casa
Fontes de Rezende, nasceu no Aracaju a 1." de Maio
de Misericórdia, chefe de clinica medico-cirurgica do
de 1885. N a m e s m a cidade estudou primeiras letras e
Hospital e presidente do Grémio Literário e Recreativo
fez depois estudos preparatórios, frequentando o Athedurante dois annos. Retirado nos últimos tempos da clineu Sergipense e as aulas particulares dos professores
nica, passou a residir e m u m a das suas fazendas de
Alfredo Montes, Manoel de Oliveira e Francisco Teicafé no município de Mattão, Estação de Dobrada.
xeira de Faria.
Escreveu:
A 18 de Fevereiro de 1904 transportou-se para a cii— Conjunctivite purulenta do recem-nascido: disserdade de São Paulo, e m cuja Faculdade fez o curso jurítação. Proposições. Cadeira de chimica orgânica —
dico, recebendo o gráo de bacharel e m 4 de Dezembro
Atropina. Cadeira de obstetrícia. — Hemorrhagias puerde 1909. A 22 de Junho de 1910 foi nomeado delegado
peraes. Cadeira de pathologia medica — Hypoemia inde policia, e m commissão, do município de Tatuhy. Ahi
tertropical. These apresentada á Faculdade de Medicina
servia quando foi nomeado, por decreto de 29 de Sedo Rio de Janeiro e m 29 de Setembro de 1883 para ser
tembro seguinte, para a delegacia da cidade de Cunha,
sustentada por... afim de obter o grão de doutor e m mede onde foi removido, a pedido, e m 22 de Maio de 1911, dicina. Rio de Janeiro, 1883, 54 pags. in. 8." Typ. de
para Itaverava e desta cidade para a de Santa Rita
J. D. de Oliveira.
do Passa Quatro, a 7 de Março de 1913.
António Garcia Rosa, Doutor. — Filho de Ma.
Exerceu, e m commissão, o cargo de delegado de po- nuel Prudente de Jesus e D. Josephina Garcia Rosa, e
licia de São Carlos do Pinhal, por nomeação de 31 de
nascido e m 15 de Julho de 1843 na Missão de Japaratuba,
Maio de 1918, dalli passando, ainda e m commissão, por
alli falleceu a 13 de Junho de 1S77. Tendo-se doutorado
decreto de 25 de Julho do m e s m o anno, para a cidade de
e m 17 de Dezembro de 1870 na Faculdade de Medicina
Pirajú, sendo effectivo (3.a classe) por decreto de
da Bahia, apenas sobreviveu para encarreirar-se na vida
7 de Outubro do m e s m o anno.
profissional, exercendo a clinica primeiramente na Feira
Exercia este cargo quando foi nomeado, a 14 de Fe- de SanCAnna, daquelle Estado, e depois na cidade de
vereiro de 1922, promotor publico da comarca de Pirajú.
Maroim, até pouco antes de fallecer.
Pertence ao Club Literário e Recreativo "Santa RiEscreveu:
teuse", de Santa Rita do Passa Quatro. Foi collabora— Clorose (sic.) : dissertação. Proposições. Secção
dor assíduo do jornal "O Livro do Povo", da referida
Medica — Qual o melhor tractamento da thisica pulmocidade, usando o pseudonymo Annita, e do "Correio
nar? Secção cirúrgica — Accidente produzido pelo raio.
Paulistano, da Capital, onde publicou vários trabalhos.
Sessão accessoria — Póde-se considerar herdeiro legi
E' collaborador da folha "O Pirajú", da cidade que lhe
timo o filho de u m a viuva nascido 10 mezes depois da
empresta o nome.
morte do marido? These apresentada a Faculdade de
Publicou no Correio Paulistano u m a série de artigos
Medicina da Bahia para ser sustentada e m Novembro
sobre a identificação pelos dentes, e m Novembro de 1913. de 1870, afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Escreveu:
Bahia, 1870, 27 pags. in. 8.". Typ. de Camillo de Lellis
— O Caso., do automóvel: acção de indemnisação.
Masson & C.
Razões finaes do réo. Santa Rita do Passa Quairo, António Garcia Rosa, Pharmaceutico. — Filho
1914. 22 pags. in. 8." gr. Typ. "Livro do Povo".
de Leonidas Prudente de Jesus e D. Maria Garcia Rosa
— Indivisibilidade de impostos. Autora: a Camará j Travassos, nasceu no engenho "Riacho Preto", termo de
Municipal de Santa Rita do Passa Quatro; Réos: João
\Iaparatuba, a 8 de Dezembro de 1877.
Ribaldo & Filhos. In. 8.°.
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Estudou primeiras letras na villa de Japaratuba, fazendo todo o curso preparatório no "Gymnasio Sergipense",, dirigido, e m Aracaju, pelo professor Alfredo
Montes. Fez o curso de pharmacia na Faculdade de Medicina da Bahia, onde foi graduado pharmaceutico e m
1897.
Formado tornou ao Estado natal, sendo nomeado a
14 de Junho de 1899 para reger vitaliciamente a cadeira de geographia geral e
chorographia do Brasil do
Atheneu Sergipense. Passou
depois a reger a cadeira de
francez do m e s m o estabelecimento, na qual foi posto
e m disponibilidade por decreto de 22 de Maio de 1922.
Poeta profundamente inspirado é, com justiça, grandemente querido no meio
intellectual sergipano. Retraindo, por indole, vive
afastado do bulício da vida
agitada da cidade, onde apparece quasi a furto para
deipois recolher-se á solidão
de sua solitária vivenda, no
Poeta Garcia Rosa (Phar- bairro Santo António, e m
Aracaju.
maceutico)
Os seus versos são jóias
de requintada perfeição. Collaborou em diversos jornaes de Aracaju, nomeadamente na "Gazeta de Sergipe", e no "Diário da Manhã".
Occuparam-se de sua individualidade de poeta Leôncio Fontes, Prado Sampaio, Liberato Bittencourt e
Jackson Figueiredo, o primeiro em longa conferencia
feita a 15 de junho de 1908 e publicada no "O Estado
de Sergipe", de 16 do referido mez, o segundo no seu
livro " A Litteratura Sergipana", o terceiro no seu trabalho "Sergipanos Illustres" e o quarto no opúsculo
"Garcia Rosa", que publicou em 1915. Nesse opúsculo
sahiram os sonetos Nihil, Sonhar. A Fonte, Lux et
umbra, Vem, Confissão, Esquiva. 1." de Maio, Saudade,
Mocidade, e a poesia Queixas. Para que se possa bem
ajuizar do seu talento poético vai a seguir o seu soneto:
SONHAR!
Por mais que tu, Razão, mofando, rias
Da loucura sem par dos meus castellos,
Vale mais do que as tuas zombarias
A alegria immortal de concebel-os.
Em pensamentos vãos e em vãs porfias
De amor, sempre conforme aos meus anhelos,
Vão-se-me os dissabores, vão-se os dias,
Desabrocham-me nalma os sonhos bellos.
Quem sonha cria um mundo a seu talante. .
Gele-me o peito a duvida exhaustiva
Ou ruja torva a cólera espumante,
Salva-me o Sonho e o espirito me aviva,
C o m o se anima o trôpego viandante
A o fulgir da miragem fugitiva.
António Gervásio de Sá Barretto, Advogado, —
?ilho de Manoel Joaquim Barretto e D. Anna de Rezende Barretto, nasceu na cidade de Itabaiana a 5 de
Outubro de 1873.
Fez o curso secundário no "Lyceu Larangeirense"
fundado e mantido pelo Professor Balthazar de Araújo
Gíóes.
Por acto de 15 de Julho de 1902 foi nomeado promotor publico da comarca da Capella; removido para a
de Maroim a 13 de Novembro do m e s m o anno, ahi permanecendo até 3 de Janeiro de 1903, data e m que íoi nomeado procurador fiscal do Thesouro do Estado.
Advogado e jornalista e m Aracaju dirigiu por mui,-os annos a empresa do "Estado de Sergipe".
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A 9 de Abril de 1907 foi exonerado a pedido do
logar de procurador fiscal.
Exerceu o mandato de deputado estadual nas legislaturas de 1904-1905-1906-1907 e seu n o m e figura no livro
"Sergipanos Illustres" publicado e m 1913 pelo Dr. Liberato Bittencourt.
E' sócio effectivo do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e Secretario do Tribunal da Relação
rio Estado por nomeação de 9 de Abril de 1913.
Collaborou no "O Estado de Sergipe", "Folha de
Sergipe", "Diário da Manhã", "Jornal do Povo", e "Correio de Aracaju" de que foi principal redactor no começo da sua terceira phase. Redigiu na cidade de Larangeiras o "Cotinguiba" 1898-1899, o "Novo Século" 1900:
Órgão dos interesses da lavoura e do commercio; o
"Povo" — 1.901; jornal litterario noticioso e commercial; o Município" — 1905-1908; órgão independente.
E m Aracaju fundou e redigiu: "Vida Sergipana"
1912: revista de arte e propaganda. O primeiro numero
sahiu a 12 de Outubro e o ultimo (5.°) a 1." de Novembro de 1912. Collaborou com outros na secção "As Quintas" do "Jornal do Povo" e escreveu no m e s m o jornal
u m a serie de artigos sob o titulo " E m torno da Mensagem" analysando a Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa do Estado pelo General Oliveira Valladão e m 7 de Setembro de 1915. Sahiu nos números de 16
a 20 de Setembro.
Escreveu:
— Poesia indígena. N o "O Estado de Sergipe" de
15 e 17 de Maio de 1904.
— A eleição de 1.° de Março — Novo critério — N o
"Jornal do Povo", de 8 e 11 de Janeiro de 1918.
— O Momento Politico. Artigo publicado no livro
"Sergipanos Illustres" do Dr. Liberato Bittencourt.
— Manteiga do Margarette: razão da liquidante. N o
m e s m o "Jornal" de 14 de Novembro de 1919.
T e m inédito u m estudo sobre a poesia popular em
Sergipe.
António Isaías Coelho. — Filho de Martinha
Coelho, nasceu no Aracaju, a 6 de Julho de 1881. Frequentou o Atheneu Sergipense, onde fez, com note plena.
os preparatórios — geometria, geographia e chorographia do Brasil. E m 1902 foi admittido como estafeta da
Repartição Ger.al dos Telegraphos para servir no Recife.
E m 1906 foi provido tabellião e escrivão de orphãos do
termo de Itebaianinha, logar que ainda hoje (1924)
occupa. E' delegado do ensino daquelle termo e sócio
effectivo do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe. T e m collaborado nos seguintes periódicos- "Diário da Manhã", "Correio de Aracaju", e outros de Vracaju e "O Luctador" de Penedo. Os seus artigos trazem
sempre a assignatura de Isaias Coelho.
,,.
Escreveu:
- Crtcstas: contos e phantasias. Lisboa, 1912 C o m
u m a apresentação por Prado Sampaio. Imprensa Libam o da Silva, 163 pags.
— Alma negra: conto. N o "Diário da Manhã".
Aracaju, 2 de Setembro de 1915.
António Fernandes da Silveira., Monsenhor
Fundador da imprensa sergipana. Filho de João Baptista da Silveira e D. Maria Zeferina de Andrade
aquelle filho legitimo de António Fernandes da Silveira
e D. Francisca Catharina Souto Maior, filha legitima de
António da Silveira Távora e D. Maria Vieira Távora,
todas pessoas distinctes, pertencente á alta nobresa ae
Portugal, nasceu na freguezia de N . S. de Guadalupe
da Estancia e m 1795 e falleceu na villa de Itapicurú, da
Bahia, a 30 de Janeiro de 1862. Deliberando abraçara
carreira ecclesiastica, matriculou-se a 1 de Abril de
1818 no seminário bahiano de S. Dâmaso, recebendo
em 1820 as ordens de presbytero do habito de São
Pedro e e m seguida a investidura de cónego honorário
da Sé Metropolitana.
De volta a Sergipe n u m a epocha de anormal agitação
politica, não lhe correram propícios os primeiros tempos
de sua vida publica. As francas expansões dos seus sen-
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timentos patrióticos sobre os destinos do Brasil, a severa fiscalisação exercida sobre os negócios locaes e a
renhida campanha contra inveterados preconceitos desafiaram a animosidade do partido da metrópole na maior
parte constituído pelos potentados da terra e senhores
dos cargos officiaes. Colhido
nas malhas de u m a devassa
urdida por adversários tão
poderosos, foi preso e remettido e m 1822 ás autoridades
militares
da Bahia como
propagador
de
doutrinas
subversivas e suspeito de ser
emissário secreto de Pedro
I. Restituído á liberdade
com a proclamação da independência, de novo voltou a
intervir
nos
negócios da
provincia, adquirindo logo
que
legitima
influencia,
mais se consolidou durante
o predomínio dos Andradas
na politica nacional. Foi asAntónio Fernandes da Sil- sim que aos próprios méritos
pessoaes e ao valor das suas
veira (Monsenhor)
relações politicas deveu os
cargos de confiança e as importantes commissões que
desempenhou, b e m como as honras e distincções concedidas pelo governo imperial. M e m b r o do antigo Conselho Geral da Provincia, substituído e m 1834 pela Assembléa Legislativa de que egualmente fez parte, como
deputado e seu presidente; desde aquella data até 1841,
representou Sergipe na Camará dos Deputados nas três
legislaturas de 1830 a 1841, na de 1850-1852 e na de
1843-1844, como sup'plente.
O Piauhy, onde exerceu o cargo de secretario do
governo, também o elegeu deputado á legislatura de
1830-1833, eleição que renunciou, optando pelo mandato
conferido por seus comprovincianos. Occupou o lugar
de ajudante do Bibliothecario da Bibliotheca Publica
do Rio de Janeiro, cabendo-lhe nesse caracter a direcção da m e s m a desde 30 de Outubro de 1837 a 5 de Novembro de 1839. C o m o presidente da Assembléa Provincial foi enviado e m 1841 á Corte com dois deputados para felicitar S. M . D. Pedro II, por ter sido
declarado maior e assistir á coroação do novo Imperador. Deligenciando beneficiar a provincia, propôz ao
governo geral, e m 1835, estabelecer u m a empresa para
agenciar e promover a creação de u m a companhia de
colonisação, cultura e mineração e m terras sergipanas
e e m 1838 muito se esforçou para que fosse resolvida
a velha questão de limites com a Bahia. Sobreleva entre todos os seus serviços a introducção da imprensa
periódica e m Sergipe, fazendo publicar e m 1832 o "Recopilador Sergipano" primeiro jornal da provincia editado na Estancia e m typographia de sua propriedade.
Monsenhor da Capella imperial, foi do Conselho de
S. M. o Imperador e commendador da Ordem de Christo.
Escreveu:
— Resposta á carta escripta ao ministro do Império, Joaquim Vieira da Silva e Souza, pelos deputados,
António Fernandes da Silveira e Joaquim Martins Fontes, contra a administração da provincia na presidência do doutor Manoel Ribeiro da Silva Lisboa e seguida
do relatório de todos os actos do governo da m e s m a
provincia
naquella
presidência. Bahia, 1835, 205
pags. in. 4.°.
— Representação documentada dirigida a 18 de
Março de 1838 á Camará dos Deputados pela Assembléa
Legislativa da provincia de Sergipe, a propósito da
questão de limites com a Bahia. C o m a sua assignatura
como presidente da Assembléa e as dos membros da
Mesa, José Fernandes de Bulhões e R a y m u n d o de Campos Silveira.
—
Felicitarão á sua Magestade Imperador por
parte do Vice-Presidente e habitantes de Sergipe, por
ter sido declarado maior. N o "Jornal do Commercio"
de 13 de Maio de 1841.
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— Felicitação a S. M . I. por parte da ('amara da
villa do Lagarto. N o m e s m o jornal.
— Discurso proferido na Camará dos Srs. Deputados na sessão de 7 de Agosto de 1S52. N a "A União",
da Estancia, de 4 e 8 de Outubro de 1852.
— Officio dirigido e m data de 26 de Junho de 1858
ao E x m o . Sr. Marquez de Olinda, Ministro e Secretario
d'Estado dos Negócios Imperiaes sobre a existência
de preciosas minas de ferro e de u m rio subterrâneo
na provincia de Sergipe. —
Publicado no tomo 23,
pags. 129 e 130, da Revista do Instituto Histórico e
Geographico Brasileiro.
Fundou e redigiu:
periódico.
Estancia,
— Recopilado?- Sergipano:
1832-1834. O primeiro numero é de Setembro daquelle
anno. Dentro de duas linhas parallelas, logo abaixo
do titulo, e á sua esquerda, lê-se o seguinte: Subscreve-se para esta folha e m Maroim na casa do Sr. José
Pinto de Carvalho, na villa das Larangeiras na do
Sr. Padre José Joaquim de Campos a 4$000 por simestre, e na Typographia a 2$000 por trimestre, pagos
adiantados. A' direita contem esta epigraphe:
Sede justos se quereis ser livres:
Sede unidos se quereis ser fortes.
(Washington).
Publicação nas terças e sabbados. Formato: —
0,25x0,15 com quatro paginas de duas columnas largas
cada u m a . Villa Constitucional da Estancia. Typographia de Silveira.
Presume-se ter sido também redactor do:
— Diário do Conselho Geral da Provincia de Sergipe. Villa Constitucional da Estancia, 1833-1834. S e m
indicação do dia e mez da publicação. Typ. de Silveira, e C. — Para o escorço biographico deste autor
servirão de subsídios o seu testamento e u m a biographia inédita escripta pelo litterato e jornalista sergipano, Lima Júnior. (Vide este n o m e ) .
António Joaquim Vianna. — Filho de José
Joaquim de Santa Anna, conhecido por José Joaquim
Quinto, e D. Maria Gratulina de Santa Anna, nasceu
no Aracaju a 17 de Janeiro de 1862.
Fez no Atheneu Sergipense os estudos de humanidades, concluindo-os no Rio de Janeiro, onde matriculou-se na Faculdade de Medicina, cujo curso interrompeu á falta de recursos.
Abraçou o magistério fundando e m 1894 na Capital da Republica o externato "Vianna".
E' lente cathedratico de portuguez da Escola Normal do Rio de Janeiro, onde actualmente, 1924, reside.
Escreveu:
— Noites de insomnia: poesias com u m a carta particular de João Ribeiro Fernandes. — Rio, 1885, 56
pags. — in. — 16." Typ. do Circulo Catholico do Rio
de Janeiro.
António José Pereira Guimarães. — Nascido a
7 de Agosto de 1807 no município de Japaratuba, falleceu no Aracaju a 22 de Setembro de 1867. Feitos seus
estudos elementares na capital da Bahia, voltou a Sergipe, onde se alistou como cadete no batalhão 26 de
caçadores sergipanos, partindo e m 1827 para o Rio de
Janeiro. Promovido a alferes seguiu para o sul do
Império, afim de tomar parte na campanha cisplatina,
de onde regressou p<ara o Rio três annos mais tarde.
Tendo o seu batalhão se envolvido na revolução de 7 de
Abril de 1831 contra o 1.° imperador, o governo da
Regência dissolveu-o, licenceando todos os officiaes do
corpo. De volta á provincia foi logo aproveitado como
commandante do destacamento, de Própria, nomeado
e m seguida 2." commandante do corpo de policia creado
e m 1833, logar de que se exonerou para fixar residência e m Própria. Dahi por deante exerceu a advocacia,
foi por muitos annos desde 1847 até 1851 promotor
publico da comarca de Villa Nova e e m 1852 exator
e collector da Capella.
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Occupou ainda os logares de vereador e presidente
da camará municipal, juiz municipal supplente, dele
gado encarregado da policia da provincia, ajudante de
ordem por varias vezes, inclusive u m a durante a guerra
do Paraguay na presidência do Dr. Cincinato Pinto da
Silva, deputado provincial na legislatura de 1862-1863
e em outras anteriores a começar pela de 1838-1839. E m
1857 foi-lhe confiada a gerência da Associação Sergipense no Aracaju, na qual se manteve até os últimos
momentos. Pratico no manejo do verso, escreveu por
occasião da morte de sua primeira esposa as seguintes
quadras:
Roxa flor, triste saudade,
Triste emblema da afflicção,
E's retrato de minha alma,
Copia do m e u coração.
Triste qual minha ventura
Roxa qual m e u coração,
Mudamente, flor mimosa,
Exprimis minha paixão.
Encarregado pelo presidente, Dr. Manuel da
Cunha Galvão, de estudar a historia de Própria, desempenhou-se dessa commissão escrevendo u m a .
— Memoria sobre a villa de Própria desde a sua
origem até hoje (1859). Esse trabalho foi remettido
ao Ministro do Império a 29 de Novembro daquelle
anno, parecendo ter ficado inédito, pois que não é conhecido, nem delle ha outra noticia. Os traços biographicos deste autor, escriptos por Etelvino de Barros,
forão publicados no "Jornal de Sergipe" de 28 de Setembro de 1867.
Escreveu mais:
— Relatório do Gerente da Associação Sergipense
apresentado ao E x m o . Sr. Presidente da Provincia;
Doutor Thomaz Alves Júnior, a 17 de Janeiro de 1860.
Annexo — L — ao Relatório apresentado pelo referido
Presidente a Assembléa Provincial de Sergipe no dia
4 de Março de 1861.
António José da Silva Travassos Conimondador.
— Descendente de nobre linhagem portugueza por
i-arte de u m seu avoengo, fidalgo D. Diogo Gonçalves
de Travassos, que foi casado com D. Violante Velho Ca
bral, prima de Pedro Alves
Cabral, descobridor do Bra
sil, nasceu do primeiro consorcio de Francisco José
Travassos, fallecido a 12 de
Maio de 1832, com D. Anns
Hippolyta da Conceição a 5
de Julho de 1804 e m Santo
Amaro, onde falleceu a 24 de
Março de 1872. Foi no começo proprietário rural no
município de
Japaratuba,
passando-se dahi para Santo
Amaro, afim de dedicar-se
aos trabalhos do foro, sendo
logo depois nomeado tabellião do judicial e notas, loAntonio José da Silva Tra- gar que exerceo de 1825 a
vassos (Commendador) 1833. Dotado de não vulgar
intelligencia e de extraordinária actividade, não tardou
em renunciar o tabellionato por incompatível com o seu
temperamento e vocação, preferindo á atmosphera calm a do cartório a vida agitada da advocacia e da politica. N o foro conquistou logo a fama de dlstincto
advogado pelo vivo interesse e rara habilidade com
que sabia encaminhar as questões sob o seu patrocínio; e politico dedicado, elevou-se á posição de u m
dos chefes do partido liberal, empenhando-se com ardor nas renhidas luctas travadas na provincia, depois
que se formarão os velhos partidos da monarchia. Experimentado h o m e m de acção, a quem nunca intimida-
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rão as partidas ar> Iscadas, foi elle a alma do movimento sedicioso de 1836, e m Santo Amaro. Tendo figurado no período histórico da regência e do segundo
reinado, o seu fino espirito de observação habílitou-o
a conhecer perfeitamente os Homens e os factos de
Sergipe, cuja historia politica foi o primeiro a esboçar. Apreciado no ponto de vista do seu papel social,
fora da arena politica, muito salientou-se pelo decidido
esforço, com que contribuiu para a realisação de certos
melhoramentos materiaes de reconhecida vantagem
para o commercio e a industria da provincia, taes como
a navegabilidade dos rios Japaratuba e Pomonga, a rebocagem das barras e outros. A elle não se pôde contestar a iniciativa de tão importantes medidas, affirma
o autor da "Historia de Sergipe"; diga-se, porém, e m
homenagem á verdade histórica, relativamente á navegabilidade dos rios Japaratuba e Pomonga, que muito
antes da sua iniciativa precedeu a de Vicente Rodrigues
Basto, dirigindo-se ao Conselho do Governo e m Agosto
de 1824 por meio de u m a representação ou officio, e m
que fazia sentir a necessidade de ser prorogada a sessão do Conselho, a fim de tratar-se da ligação dos referidos rios. Entre outros serviços prestados á sua terra,
dignos de encómio, não é para esquecer a fundação de
u m hospital e m Santo Amaro, á expensa própria, quando a epidemia do cholera-morbus invadio a provincia
e m 1S55. D o governo imperial mereceo as distincções
honorificas de cavalheiro da ordem de Christo, commendador e official da imperial ordem da Rosa. Foi
m e m b r o do Conselho Geral da provincia, deputado provincial de 1848 a 1849, 1856-1857, procurador fiscal interino da Thesouraria Provincial e m 1855, jornalista, e
Escreveu:
— Memorial sobre a Empresa de navegação dos rios
Japaratuba e Pomonga na provincia de Sergipe. Bahia,
1865, 44 pags. in. 8.° pg. Typographia Poggetti, de Tourinho & C. — Contra este opúsculo appareceu no anno
seguinte outro, assignado por u m pseudonymo —
Um
Japaratubeiro — que se suppoz ser o vigário José Gonçalves Barroso ou o coronel João Nepomuceno Telles
de Menezes.
— Resposta á Refutação ao Memorial do C o m m e n dador António José da Silva Travassos sobre a navegação dos rios Pomonga e Japaratuba e m Sergipe. Rio
de Janeiro, 1866, 29 pags. in. 8.° pg. e mais 64 pags.
de documentos. Typographia de João Ignacio da Silva.
— Apontamentos históricos e topographicos sobre
a provincia de Sergipe Rio de Janeiro, 1875, 96 pags.
in. 16.°. Instituto Typographico do "Direito". Obra
Posthuma dada á publicidade pelo Dr. João José do
Monte, neto do autor. Este trabalho foi offerecido á
S. M . o Imperador Pedro II, quando visitou a provincia e m 1860, e m manuscripto, que se acha na bibliotheca do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro.
N a m e s m a occasião offereceo também duas cartas, u m a
topographica da provincia e outra hydrographica dos
rios Japaratuba e Pomonga, traçadas á sua custe. Esta
ultima encontra-se no Archivo Militar da Capital Federal. O "Correio de Sergipe", periódico do Aracaju,
editou nas suas columnas e m 1907 os "Apontamentos,
publicados também no "O Estado de Sergipe", a 25 de
Julho de 1912 e números seguintes.
Fundou e redigiu:
— A Voz da Rasão: hebdomadario politico. Santo
Amaro, 1854-1856. C o m João Baptista Monteiro. Este
periódico começou a ser publicado e m Larangeiras sob
a redacção de Félix José de Mello e Silva.
— O Conciliador: órgão politico. Santo Amaro,
1856-1857.
António Leonardo da Silveira Dantas, Padre. —
Filho do capitão João Félix Correia Dantas e D. Joanna
Maria de S. José e Mello, nasceu a 1 de Fevereiro de
1858 no engenho Forno, município de Divina Pastora,
e falleceu e m S. Amaro, a 15 de Fevereiro de 1919.
Estudou preparatórios na Capella, no Collegio do
Amparo; a 7 de Março de 1876 matriculou-se no semi-
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nario archiepiscopal da Bahia, onde fez todo o curso
cez. Aracaju, 1896, 6 pags. in. 8." imprensa Official
theologico, recebendo o presbyterato na cidade de Fordo Estado. N o m e s m o "Diário Official" de 27 e 28 do
taleza a 16 de Janeiro de 1881. N o dia 1." de Fevereiro
referido mez encontra-se este Relato
do m e s m o anno celebrou missa nova no convento das
— Relatório do Hospital de Caridade de Maroim,
Mercês na Bahia.
apresentado á Assembléa Cera] em 9 de Agosto de
Depois de ter sido agricultor por u m espaço de
1905. Maroim, 1905, 10 pags. In. 8." pag. imprensa
Económica de José Andrade.
cinco annos, parochiou as freguezias de Gararú por 8
annos até 1894, de Maroim a começar de 1894 a 1912 e
— Carta politica aos sergipanos. N o 'Diário de
de S. A m a r o desde esse ultimo até fallecer. N a sua
Noticias", Bahia de 24 de Novembro de 1906.
missão apostólica não descurou dos melhoramentos re— Contra protesto (Restabelecendo verdades para
a eleição de 30 deste mez.). No ".Jornal de Sergipe"
clamados pelas necessidades do culto divino e neste
de 21 de Janeiro de 1909.
sentido reconstruiu a matriz de Gararú, fundou di— Relatório do Hospital da cidade de Maroim. C o m
versos apostolados, creou o hosfital de Caridade de Maannexos. N o "Correio de Aracaju", de 26 e 29 de
roim e fez a capella do S. S. Fora da egreja occupou
Agosto de 1909.
os cargos de intendente municipal e delegado literário
em Gararú, de ambos exonerado e m Setembro de 1890;
António Luiz Loureiro Mayor. — Filho de
foi presidente do Concelho e m Maroim e deputado esoutro do m e s m o n o m e e D. Victorina de Loureiro
tadual nas legislaturas de 1894-1895 e 1896-1897. C o m o
Mayor, nasceu a 12 de Abril de 1852 no engenho Bette,
presidente da Assembléa Legislativa assumiu o governo
município de Divina Pastora. Aos quinze annos sedo Estado por duas vezes; a 14 de Março e a 27 de
guiu pura a cidade do Recife, onde estudou preparatóJulho de 1896, e m substituição ao presidente Manuel
rios no Collegio das Artes, não chegando matricular-se
Prisciliano de Oliveira Valladão. N o segundo periodo
na Faculdade de Direito por ter sido chamado á prode sua gestão administrativa foi levada a effeito por
vincia por interesses da familia. Dessa viagem resulsuggestões dos adversários u m a sublevação no corpo
tou abandonar a carreira que pretendera abraçar, ende policia, visando a sua deposição, de facto realizada
tregando-se ao cultivo da canna em terras do municía 4 de Setembro com alarmante ostentação de força.
pio do seu nascimento. Volvidos poucos annos e m SerEssa situação anormal desappareceu dentro das vinte
gipe, buscou tentar fortuna no sul do paiz, estabelee quatro horas seguintes, voltando ao poder com a gacendo-se e m 1877 com sua progenitora e m u m a fazenda
rantia da força federal que o rei oz por ordem do
de café no município de Santa Maria Magdalena, na
governo da União, conservando-se no exercicio do cargo
então provincia do Rio de Janeiro. A sorte foi-lhe sematé 24 de Outubro do m e s m o anno, quando o transmitpre adversa, tanto alli, como e m Minas e S. Paulo, de
tiu ao presidente eleito, bacharel Martinho César da
modo que cançado de luetar improficuamente pela vida,
Silveira Garcez. Por alguns annos recolhido á vida
resolveu aproveitar suas aptidões na carreira burocráprivada, não se quedou indifferente á sorte dos correlitica, menos vantajosa e m proventos materiaes, porém
gionários no momento critico, e m que se ia travar conmais segura e mais tranquilla, tendo conseguido collotra o governo do Estado u m a lueta de resultado procar-se e m 1902 no logar de escripturario de obras do
blemático.
Bastantemente affeiçoado á pessoa de Fausto Car- ' Ministério da Justiça. Não é de todo alheio á linguagem
das musas e assim é que a datar de 1879, depois do
doso, commungando as m e s m a s idéas politicas assufallecimento de sua consorte, começou a cultivar a
miu grande parte das responsabilidades e perigos do
poesia.
movimento revolucionário de Agosto de 1906, cujo epiMuitos dos seus versos foram publicados na imlogo sangrento emocionou tristemente a nação inteira. •
prensa de Aracaju e delles fazem parte o seguinte
C o m a morte do mallogrado amigo não mais se
envolveu nos negócios públicos, dando por finda sua : soneto:
carreira politica. Orador de dotes excepcionaes, obteve
11MA ASPIRAÇÃO
na tribuna sagrada reaes triumphos, fazendo reviver no
púlpito o verbo eloquente de Frei José de Santa Cecília
Quanto mais os dias passam, mais aspiro
e vigário José Gonçalves Barrozo, os dois pregadores
N a terra completar minha missão;
de maior nomeada e m Sergipe. N o seu primeiro serDelirante deixarei o m e u retiro,
m ã o pregado sobre a Eucharistia na egreja de Santa
Onde estive e m completa escravidão.
Thereza, na capital da Bahia, e com o correr dos tempos reproduzido na Matriz de Maroim, revelou-se desde
Escravo do peccado, hoje suspiro
então u m espirito culto e fino estheta da palavra. Na
Por quebrar de u m a vez esse grilhão:
imprensa periódica appareceu por vezes como collaboOs vermes não m e aterram: — os prefiro
rador do "O Lidador" e "Leituras Religiosas" da Bahia,
Aos que encontro aqui nesta prisão.
do "O Pão de S. António", de Porto Alegre, do "Jornal de Penedo", da cidade deste n o m e e m Alagoas, e do
Porque temer á morte, si ha Deus ?
"O Pharol" de Aracaju. Foi sócio correspondente do
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, que na !
Porque apego á terra, si ha Céus ?
Secção de manuscriptos da sua Bibliotheca guarda sob
E á matéria amar, si existe a alma ?
o numero 22 a autobiographia deste autor.
Despresarei, com nojo, essa matéria
Escreveu:
Para exalçar-me a mansão ethérea
— Sermões diversos. Não foram publicados.
E de Deus receber a minha palma.
— Homenagem
ao coronel José Matheus Leite
Samíaio. N a "Folha de Sergipe" Aracaju, de 18 de
Rio, 5 de Dezerbro de 1919.
Agosto de 1891.
— Relatório com que passou a Administração do
Estado ao E x m o . Sr. Coronel Manuel P. de Oliveira António Manuel de Carvalho Neto, Bacharel. —
Filho do doutor Joviniano Joaquim de Carvalho, mediValladão a 12 de Junho de 1896. Aracaju, 1896, 9 pgs.
co bahiano, e D. Josepha Freire de Carvalho, nasceu
in. 8.» Imprensa Official. Anteriormente publicado no
a 14 de Fevereiro de 1889 e m Simão Dias, hoje cidade
"Diário Official do Estado de Sergipe", de 14 do m e s m o
de Annapolis. Fez alli o curso primário e o de prepamez.
ratórios e m Aracaju. Matriculado na Faculdade Livre
— Mensagem, enviada á Assembléa Legislativa a 7
de Direito do Rio de Janeiro e m 1906, bacharelou-se
de Setembro de 1896. Renuncia Presidencial. N o cie m 1910, tendo recebido o grau a 6 de Janeiro do anno
tado "Diário" de 10 do m e s m o mez.
seguinte.
— Relatório apresentado a 24 de Outubro de 1896
Ainda não se havia ensaiado de todo na advocacia
ao passar a administração do Estado de Sergipe ao
da Capit.il Federal, trabalhando no escriptorio do douPresidente eleito Dr. Martinho Ces_r da Silveira Car
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tor Herculano Marcos Inglez de Sousa, quando foi eleito
deputado estadual para a legislatura de 1912-1913 no governo do Marechal José de Siqueira Meneses. Expirado
o mandato foi nomeado juiz municipal do termo de
Itabaiana, por decreto de 29 de Maio de 1913, removido, a pedido, para o de Japaratuba a 24 de Julho de
1916 e nelle reconduzido. Por acto de 19 de Julho de
1918 foi nomeado, e m substituição ao bacharel Esperidião Ferreira Monteiro, para fazer parte da Commissão encarregada da Organisação do Código do Processo Civil, Commercial do Estado e por decreto de 11 de
Novembro de 1918, director da Instrucção Publica exonerado, a pedido, a 28 de Outubro de 1920. Representante do Estado na Camará Federal na 11.* legislatura
de 1921-1923, foi reeleito para a legislatura seguinte
de 1924-1926. N o período académico fundou e m Simão
Dias o "Grémio Litterario Simão Diense" e no Rio o
"Grémio Teixeira de Freitas". Por sua iniciativa, ainda nesse tempo, conseguiu
que fosse inaugurado n u m
dos salões da Faculdade o
retrato de Tobias Barretto,
o que se realizou com toda a
solemnidade, sendo o orador
official.
Escreveu:
— Um trecho de Sergipe Occidental. N o "Diário
da Manhã", Aracaju de 21
a 29 de Agosto; 2 a 9 de
Outubro de 1912.
— Sombrias perspectivas.
Bacharel António Carvalho A imminencia da secca: série de artigos no m e s m o jorNetto
nal de 30 de Janeiro a 6 de
Fevereiro de 1913.
— Problema de utilidade. Idem, de 23 e 24 de
Abril de 1914.
— O direito processual brasileiro: conferencia realizada no dia 19 de Novembro de 1917 no salão da Bibliotheca Publica. Não foi impressa.
— A cartilha de u m pedagogo: série de artigos no
"Correio de Aracaju" de 5 a 13 de Junho de 1919.
Discurso pronunciado no dia 24 de Junho de 1920
na sede social da Loja Capitular Cotinguiba, e m Aracaju, pelo seu orador official. N o "Correio de Aracaju"
de 1 de Julho seguinte.
— Discurso proferido pelo orador official no acto
solemne de ser inaugurada a estatua de Tobias Barretto
no dia 24 de Outubro de 1920, na Praça Pinheiro Machado. Idem de 26 do m e s m o mez.
— Código do Processo Commercial e Civil. Idem,
de 16 de Janeiro de 1921.
— No Parlamento. Discursos e Projectos e m 1921,
Rio. 1922, 93 pags. in. 8.» Typ. da Casa Vallelle.
António Manuel Leite, Cónego. — Filho de
Francisco Manuel Leite e D. Leopoldina Escossia do Sacramento Leite, nasceu e m Larangeiras no mez de Junho de 1850 e falleceu a 2 de Julho de 1894 no convento
de S. Bento da Capital Federal.
Fez o curso theologico no seminário da Bahia, tendo
recebido o presbyterato a 22 de Setembro de 1877. Celebrou missa nova na matriz do Riachuelo a 8 de Dezembro desse anno. E m 1879 foi nomeado para reger interinamente a cadeira de latim e francez de Larangeiras;
e m 1881 parochiou como encommendado a freguezia de
N . S. das Dores; foi por algum tempo coadjutor do vigário de Maroim e seguindo depois para a Bahia, alli
exerceu a vigararia da freguezia de Itaparica, sendo cónego da Sé metropolitana. O subido conceito de que gosou como orador eloquente, grangeou-lhe o honroso
cognome de Barrozinho, por ter conseguido na tribuna
sagrada substituir dignamente o insigne pregador José
Gonçalves Barroso.
Escreveu:
— Sermões diversos. Inéditos.
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António Maria Moreira Guimarães, Bacharel. —
Filho de Rufino Alves da Cruz Guimarães e D. Ignacia
Maria d'Assumpção Moreira Guimarães, nasceu na cidade
de Larangeiras a 11 de Junho de 1868. Feitos os estudos primários matriculou-se no collegio Parthenon Sergipense, fundado e mantido e m Aracaju, pelo Dr. Ascendino Angelo dos Reis. E m 1890 assentou praça na capital do seu Estado seguindo logo para a cidade do Rio de
Janeiro, com destino á Escola Militar da Praia Vermelha, na qual matriculou-se e m Fevereiro do m e s m o anno.
Alli fez o curso annexo e as matérias do 1.° anno do curso
superior. E m Março de 1893 requereu exame de saúde
sendo pelo laudo medico considerado incapaz para o serviço militar por motivo de moléstia. Deixando o pesado
serviço militar dedicou-se ao magistério na Capital Federal lecionando nos estabelecimentos de ensino: Collegio Universitário Fluminense, Collegio Abilio, Collegio
António Teixeira, Collegio SanCAnna, Asylo S. Francisco e Instituto Didáctico. N a m e s m a cidade exerceu
o logar de professor das escolas de 2.° gráo durante alguns annos, professor da Escola Normal Livre, equiparada á Escola Normal Official, occupando a cadeira de
arithmetica, álgebra e geometria. Fez depois o curso
jurídico na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, onde recebeu o gráo de bacharel e m 1902.
Foi u m dos fundadores com o Barão H o m e m de Mello,
Drs. Duque Estrada, Laudelino Freire e outros do Instituto Didáctico, de que foi director pelo espaço de três
annos, na capital da Republica. Nos annos de 1898 a
1900 serviu como collaborador da Directoria de Estatística do Rio de Janeiro, chefiando a turma dos funccionarios encarregados do preparo de material para o recenseamento de 1900. Exercia o cargo de promotor publico de Ouro Preto quando foi nomeado juiz municipal
de Pitanguy, Estado de Minas, assumiu o exercicio daquelle cargo a 4 de Setembro de 1907, servindo até 4
de Setembro de 1911, data e m que fechou-se o cyclo do
seu quatriennio.
Foi então nomeado para judicatura egual no termo
de Abaete, no m e s m o Estado, por decreto de 1911, alli
servindo durante todo o quatriennio que terminou e m
1915.
Nomeado para o termo de Itabira de Dentro, permutou depois esse juizado municipal pelo de Bambuhy,
no m e s m o Estado, onde ainda serve, repetidamente re^
conduzido. E m Pitanguy fundou u m gymnasio, o m e s m o
fazendo e m Abaete e Bambuhy.
N o caracter de juiz municipal tem occupado por
vezes interinamente o logar de juiz de direito. Juiz recto
e integro as suas decisões são sempre pautadas pelo
sentimento da justiça, logrando sempre confirmação na
instancia superior.
Quando alumno da Escola Militar fez parte da sociedade Recreio Litterario Instructivo, de que foi presidente e m 1891. Pertence á sociedade União dos Professores e á Sociedade Litteraria da Faculdade de Direito, ambas da Capital Federal.
T o m o u parte na fundação da revista Tobias e Osório, da Escola Militar, da Revista da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e da Revista Didáctica.
Collaborou nas referidas revistas, na "Syrius" e no
pequeno jornal "O Pyrilampo", publicando nos dois últimos, uns traços de literatura, sonetos e uns traços sobre a vida militar brasileira. Os seus artigos levavam
ora a assignatura de A . M . Guimarães e as vezes simplesmente A. Guimarães. T e m a publicar sentenças,
poesias, e vários escriptos de épocas differentes.
Escreveu:
— A lei penal no tempo e no espaço. N a Revista da
Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, segundo
sua própria affirmativa.
António Militão de Bragança, Doutor. — Filho
do doutor Francisco Alberto de Bragança e D. Possidonia Maria de Santa Cruz Bragança, nasceu a 31 de
Julho de 1860 e m Larangeiras. Fez seus primeiros estudos e m Aracaju e Bahia, e na Faculdade de Medicina
dessa ultima cidade recebeu o gráo doutoral e m 15 de De-
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zembro de 1883. Medico oculista de reconhecidos sentimentos humanitários o seu consultório e m Larangeiras
é largamente frequentado por clientes de dentro e de
[óra do Estado, tendo firmado seus créditos profissionaes n u m a longa pratica de clinica oculistica, depois de
a ter exercido, a principio, em Pão de Assucar, Estado de
Alagoas. Na cidade natal tem sido lente de latim do
extincto "Lyceu Larangeirense" do professor Balthazar
Góes>. delegado de hygiene, medico e bemfeitor do Hospital da Santa Casa de Misericórdia.
Ai reciador da musica, executa-a e compõe com arte.
N a imprensa local e na de Aracaju encontram-se vários artigos seus de collaboração. E' sócio correspondente
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, e
Escreveu:
— Paralysias consecutivas
ás moléstias agudas: dissertação . Proposições. Secção de
sciencias medicas — Do beribéri, sua etiologia, pathogenia e tratamento. Secção
de sciencias cirúrgicas —
considerações sobre o abortamento. Secção de sciencias accessorias — Morte súbita e signaes da morte. These apresentada á Faculdade
António Militão de Bra
de Medicina da Bahia em 30
ganga (Doutor)
de Agosto de 1883 para o
doutoramento. Bahia, 1883,
110 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
— Observação de dous casos de amygdalotomia
com applicação da cocaína. N o "O Horizonte" Larangeiras, de 1 de Novembro de 1885.
— A varíola e m Larangeiras (1911-1912) Aracaju,
1912, 53 pags. in 8.° pg. Typ. Xavier. E' u m a descripção conscienciosa dos factos desenrolados durante a
marcha até a extincção da ei idemia havida naquella
cidade nos annos de 1911-1912.
— A Industria pastoril e m Sergipe. N o "Diário
da Manhã" de 15 de Fevereiro de 1913.
— Pela pecuária sergipana: série de artigos no
mesmo jornal de 2 a 9 de Março de 1916. Transcriptos
no "Luctador" de Penedo, nos números de 23 de Maio
a 1 de Junho do m e s m o anno.
Redigiu:
— O Município: orgam independente. Publicação
aos domingos. Larangeiras, 1908-1911.
Fazem parte do seu repertório musical as seguintes composições.
— Saudades de Philomena: mazurka.
•— Valsa Georgina. Larangeiras, 1898.
— Minha sympathia: valsa 1899.
— Como fui feliz: valsa, 1899.
— Confio e m ti: valsa, 1899.
— Minhas saudades: valsa, 1900.
— O brilho das morenas: mazurka, 1907.
— Idealizando: mazurka, 1914.
•— Desilluzõcs: valsa, 1914.
António Moitinho Dória, Bacharel. — Filho do
doutor Deocleciano da Costa Dória e D. Daria Moiti
nho Dória, nasceu a 25 de Outubro de 1874 na Estancia. E m companhia de seus pães retirou-se em 1881 de
Sergipe para Santa Catharina e dalli para o Rio de
Janeiro, onde recebeu toda a educação de letras e sciencias, bacharelando-se na Faculdade Livre de Direito
em Dezmbro de 1894, na qual occupou o logar de secretario nos annos de 1895 e 1896. Estabelecido com
escriptorio desde a sua formatura, tornou-se u m dos
advogados mais conhecidos na Capital Federal. Por
quatro vezes viajou á Europa, (1908-1911) onde aperfeiçoou seus conhecimentos jurídicos, frequentando a
Faculdade de Direito de Paris, e m que ouviu as lições
do notável commercialista Thaller. Patrocinou diversos
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processos importantes, fazendo a defesa dos réus no
de Gentil de Castro perante a Corte de Appellação e
no processo de u m dos chefes do movimnto revolucionário da Escola Militar.
Ex-professor de economia politica das escolas de
2.° grau da Prefeitura Municipal, na administração do
dr. França Carvalho na Directoria da Instrucção do
Districto Federal, é membro do Instituto da Ordem dos
Advogados do Rio de Janeiro e seu 1." Secretario nos
annos de 1909-1910 e m e m b r o correspondente do Collegio de Advogados de Lima, Republica do Peru. Convirgindo seus estudos quasi que exclusivamente para
os assumptos de sua profissão, tem escripto:
— Conselho de Guerra sobre as oceurrencias da
Escola Militar. Defesa apresentada pelo capitão dr. Alfredo Ribeiro da Costa. Rio de Janeiro, 1898, 14 pags.
in. 8.° Typ. Moraes.
— Accordo extrajudicial. Reclamação dos credores
Augusto Vaz & C o m p . e outros. Rio de Janeiro, 1900,
13 pags. in. 8.° Typ. do "Jornal do Commercio".
— Cessão de bens de Pacheco Silva & C. Parecer
da Commissão de Syndicancia. Rio de Janeiro, 1901, 11
pags. in. 8.° Typ. J. de Guimarães & C.
— Aggravo n. 2064. Corte de Appellação: Aggravante — José Fernandes Faria Machado. Aggravados
João Luiz da Silva Blusa e outros. Rio de Janeiro,
1904, 17 pags. in. 8." Papelaria Jeronymo Silva.
•— Memorial. Aggravante — Adão Jacintho Gomes.
Aggravado — I. E. Mounier. Questão sobre fallencia.
Rio de Janeiro, 1904, 3 pags. de u m a folha de papel.
Typ. Joaquim Silva.
— Embargos n. 939. Memorial, Rio de Janeiro,
1904, 3 pags. de 1 folha de papel. Typ. Joaquim Silva.
— Appellação n. 1008 Ministro Relator E x m o . Sr.
Dr. Manuel Murtinho. Appellante — A Companhia
Chargeur Reunis. Appellado — A Companhia de Serviços Marítimos de Pernambuco. Rio de Janeiro, 1904,
3. pags. escriptas e m 1 folha de palpei. Officinas de
Obras do "Jornal do Commercio".
— Minuta de aggravo. Corte de Appellação. Aggravantes: O syndico e credores da fallencia F. dos Santos. Aggravado: O fallido concordatario. Rio de Janeiro, 1905, 11 pags. in. 8." Typ. Jeronymo Silva.
— Replica á contraminuta no aggravo, n. 109.
Corte de Appellação. Aggravantes — O syndico e credores da fallencia de F. dos Santos. Aggravado — O
fallido concordatario. Juiz Relator o E x m o . Desembargador E d m u n d o Muniz Barreto, Rio de Janeiro, 1905, 8
pags. in. 8.° Typ. da Papelaria Jeronymo Silva.
— Appellação n. 3064. Corte de Appellação. Appellantes: José Fernandes Faria Machado e outros.
Appellados: João da Silva Blusa e outros. Juiz Relator: Desembargador Salvador Moniz. Pelos Appellantes. Rio de Janeiro, 1905, 11 pags. in. 8.° Typ. da
Papelaria Jeronymo Silva.
— Acção ordinária — Autores A. Avenier & C..
Réos C. H . Walker & C . Razões finaes dos Autores.
Rio de Janeiro, 1905, 23 pags. in. 8.°. Typ. da Papelaria Jeronymo Silva.
— Liberdade profissional. O exercicio da advocacia. N o "O Direito", vol. 99 (1906) pags. 497 a 514.
— Recurso eleitoral. Recorrente, José Rodrigues
Queiroz. Recorrido, A Commissão de Revisão do alistamento de S. Sebastião do Alto. Juiz Relator o Exmo.
Sr. Ministro Ribeiro de Almeida. Rio de Janeiro, 1900,
13 pags. in. 8.° Typ. da Papelaria Ribeiro.
•— Embargos á sentença — Embargante: A Companhia Chargeurs Reunis. Embargada: A Companhia
Geral de Serviços Marítimos de Pernambuco. Relator:
O E x m o . Sr. Ministro André Cavalcante. Rio de Janeiro, 1906, 20 pags. in. 8.°. Typ. da Papelaria Ribeiro.
— O direito de expulsão: estudo analytico da lei
n. 1641 de 7 de Janeiro de 1907. N o "Jornal do Brasil"
de 2 e 5 e no "Jornal do Commercio" de 7 e 8 de Fevereiro de 1907.
— Appellação n. 1513. Appellante Arthur Alfredo
Correia de Menezes. Appellado: Francisco Vilmar. Re-
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gravada. Rio de Janeiro, 1920, 12 pags. em 3 folhas de
lator o Ministro Dr. André Cavalcante. Rio de Japapel. Typ. do Jornal ão Commercio.
neiro, 1908, 24 pags. in. 8." Typ. da Papelaria Ribeiro.
— O Palácio de Justiça. No "Jornal do Commer— Embargos ao Accordam n. 1.513. Embargante
cio" de 24 de Junho de 1920.
Arthur Alfredo Corrêa de Menezes. Embargados Fran— Appellação n. 3.855. Razões do Appellante Wilcisco Vilmar e a União Federal. Juiz Relator. O Exmo.
liam Cunnigham Hector. Relator O Exm. Sr. Ministro
Sr. Dr. Amaro Cavalcante. Rio de Janeiro, 1908, 12
Sebastião de Lacerda. Rio de Janeiro, 1921, 26 pags.
pags. in. 8." Typ. da Papelaria Ribeiro.
in. 8." Typ. do Jornal ão Commercio.
— Aggravo n. 1.224. Aggravante Alfredo Novis.
— Aggravo de petição n. 3.027. Embargos ao acAggravado Maurice Le Telier. Ministro Relator Exmo.
cordam. Aggravantes, Embargados Meghe & C , e
Sr. Dr. Pedro Lessa. Rio de Janeiro, 1910, 4 pags. esArieta & C. Aggravado, Embargante A. W . Jainison.
criptas numa folha de papel. Typ. do "Jornal do ComImpugnação dos Embargados. Relator o Exin. Sr. Mimercio".
nistro Leoni Ramos. Rio de Janeiro, 1921, 6 pags. em 2
— Instituto dos Advogados — Subsidio para a
folhas de papel. Typ. do Jornal ão Commercio.
creação da Ordem. No "Jornal do Commercio" de 24
— A Cidade para o Centenário. No "Jornal do
de Março de 1911.
— Um jurisconsulto argentino (As doutrinas de Commercio" de 17 de Janeiro de 1921.
— O Centenário e a Prefeitura. O ponto de vista
Monroe e de Drago; reclamações diplomáticas) No
geral e a Exposição Internacional. No "O Imparcial",
"Jornai do Commercio" de 21 de Junho de 1914.
•— Sonegação de mercadorias sujeitas a imposto de Rio, de 30 de Julho de 1921.
O CenUnario e a Prefeitura. Origens e razões
consumo, dos lançamentos da escripta especial. Defesa
justificativas das obras. Idem, de 11 de Agosto de
da massa fallida da Companhia Fabril S. Joaquim.
Rio de Janeiro, 1915, 19 pags. in. 8.° Typ. do Jornal 1921.
— Aspecto financeiro e económico. Idem, de 14 do
do Commercio.
— Appellação Civel n. 1.150. Relator J. L. Coelho mesmo mez e anno.
— o Centenário e a Prefeitura. As obras como
pos. Appellante, Embargante Joaquim Gonçalves
idéas de uma classe; como objectivo de plano finandos Santos Pereira. Appellada Embargada A União Fe(oiro; as fontes de receita do Districto Federal. Idem,
deral. Memorial do Embargante. Rio de Janeiro,
de 19 do mesmo mez e anno.
1915, 3 pags. cscriptas em 1 folha de papel. Typogra— A Ordem dos Advogados Replicas ao voto do
phia do "O Paiz".
Senador Euzebio de Andrade, apresentado á Commissão
- Conflicto ãi jurisdição n. 342. Suscitantes Os
de Legislação e Justiça do Senado, contrario ao proliquidatários da fallencia da Companhia Fabril São
jecto de organisação do Instituto dos Advogados do
Joaquim. Relator O Exmo. Sr. Ministro Godofredo
Rio de Janeiro. No "Jornal do Commercio" de 26 de
Cunha. Rio de Janeiro, 1915, 4 pags. escriptas em 1
Novembro, 13 e 14 de Dezembro de 1921 e na "Revista
tolha de papel. Typ. do Jornal do Commercio.
Jurídica" do Rio, vol. 16 de Abril de 1922.
— Aggravo n. 1.266. Aggravantes. Os liquidatá— Conselho Nacional de mulheres do Brasil. A sua
rios da Companhia Fabril S. Joaquim. Aggravada A
fundação sob o patrocínio da Liga da Defesa Nacional.
Fazenda Nacional. Relator O Exm. Sr. Ministro AnNo "Jornal do Commercio" de 5 de Agosto de 1922,
dré Cavalcante. Rio de Janeiro, 1915, 3 pags. escriptas
pag. 4.
em 1 folha de papel. Typ. do Jornal do Commercio.
— Conselho Nacional de mulheres na Argentina. A
— O sequestro dos bens da Companhia Fabril São
communicação feita em sessão da Liga de Defesa NaJoaquim: série de artigos no "Jornal do Commercio"
cional. No "Jornal do Commercio" de 8 de Agosto de
de 23 a 25 de Setembro de 1916.
1922,
— Conflicto de jurisãicção. Embargos ao Accori pags. 3 e 4.
— Imposto sobre a renda das profissões liberaes.
dam. Embargante: A União Federal. Embargados: Os
(Justificação de voto no Instituto dos Advogados). No
liquidatários da Companhia Fabril São Joaquim. Im"Jornal". Rio, de 23 de Agosto de 1922, 1." pag.
pugnação dos embargos. Relator: O Exm. Sr. Sebas— Imposto sobre a renda das profissões. Idem,
tião de Lacerda. Rio de Janeiro, 1916, 3 paginas escriptas em 1 folha de papel. Typ. do Jornal do Com- de 28 de Agosto de 1922, 2.» pag.
— Francisco Camerino. Homenagem á memoria do
mercio.
heróe de Curupaity: discurso promnuiado por seu so—
Embargos n. 888. Embargante: Francisco
brinho neto no dia 24 de Outubro de 1922 por occasião
Gonçalves da Silva. Embargado: José Dantas Coelho.
de ser inaugurado solemnemente no quartel da 2." ComSustentação dos embargos perante as Camarás Reunipanhia do 2." Regimento de Infantaria, na Villa Milidas da Corte de Appellação. Relator. O Exm. Sr. Destar, o retrato do bravo sergipano. No "Jornal do Comembargador Sousa Pitanga. Rio de Janeiro, 1916, 18
mercio" de 26 do citado mez, 4.» pag.
pags. in. 8.°. Typ. Aurora.
— se nciiacão de mercadorias sujeitas a imposto António Moniz de Souza. — Filho de Domingos de Sousa e Oliveira e D. Victorina Francisca
de consumo, dos lançamentos da escripta especial. Recurso interposto pelos liquidatários da massa fallida ; Abreu Leite, nasceu no município da antiga villa de
Campos pelo anno de 1782 e falleceu a 17 (íe Setembro
da Companhia Fabril São Joaquim. Rio de Janeiro.
1916, 47 pags. in. 8.°. Typ. do Jornal do Commercio. de 1857 em sua chácara em Santa Rosa, na cidade de
- A administração publica e o caracter do povo.Nictheroy capital do Estado do Rio de Janeiro. Revelando desde a mais tenra idade possuir vigorosa intelNo "Jornal do Commercio" de 1 de Setembro de 1917,
ligencia e uma força de vontade admirável, aprendeu
pags. 3. •
— Companhia de Fiação e Tecidos Andarahy excomsigo mesmo os primeiros rudimentos da lingua verBotaíogo. A's Egrégias Camarás Reunidas da Corte
nácula e quando se preparava para entrar em mais
de Appellação. Rio de Janeiro, 1917, 3 pags. de 1 folha
sérios estudos, foi mandado por seu pae para uma fade papel.
zenda de gado, onde vio passar esterilmente o melhor
- A Capital da Republica. No "Jornal do Com-tempo da adolescência.
mercio" de 21 de Agosto de 1919, na parte editorial.
Sentindo-se pouco affeiçoado ao trabalho rude do
— Agitados. Idem, de 12 de Fevereiro de 1920.
campo, abraçou a carreira do commercio durante quatro
— Acção rescisória n. 30. Memorial do Autor. Re- a cinco annos, sendo por esse tempo nomeado capitão
lator: O Exm. Sr. Ministro Godofredo Cunha. Rio de
de forasteiros, em cujo caracter teve de oppôr-se aos
Janeiro, 1920, 5 pags. e meia de papel. Typ. do
actos de despotismo de um celebre sargento-mór, que,
"Jornal do Commercio".
seguido de uma quadrilha de salteadores, commettia
— Aggravo n... Aggravante. A Companhia de Setoda a sorte de tropelias e de crimes. Terminada victoguros Brasil. Aggravada. A Mission Militaire Franriosamente essa lueta, em que espontaneamente se emçaise de Ravitaillement au Brésil. Contraminuta da Ag-
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penhou para proteger seus patrícios, resolveo partir
para Portugal, disposto a offerecer seus serviços militares e m defesa da metrópole, então invadida e m 1807
pelas tropas de Napoleão sob o c o m m a n d o de Junot, não
conseguindo realisar o seu patriótico intento, por ter
naufragado na ilha de Itamaracá, e m Pernambuco. Perdidos no naufrágio os parcos recursos destinados para
a longínqua viagem de além-mar, vio-se forçado pela
contingência das circumstancias a renunciar o seu primeiro projecto e partir para o Rio de Janeiro e m u m
navio, que arribara áquella ilha. Chegado ao ponto do
seu novo destino, baldo de meios e inteiramente desconhecido, teve de refrear o forte antagonismo existente
entre o seu temperamento irrequieto e a monótona placidez dos claustros, para fazer-se donato do convento
de S. António, onde, aliás, muito aproveitou, adquirindo úteis ensinamentos, que tanto lhe serviram na vida
pratica. Foi alli que recebeu as primeiras lições de
botânica, ouvidas do sábio naturalista, Frei José Mariano da Conceição Velloso, cuja livraria muito o auxiliou nos estudos predilectos de historia natural. N o
interesse de desvendar os segredos da sciencia no seio
da própria natureza, despedio-se a 25 de Maio de 1812
do convento, embarcando e m seguida para a Bahia,
onde, depois de ter obtido licença do Conde dos Arcos
para viajar pelos sertões, deo começo e m Maio de 1817
ás suas explorações, que estendeu até Sergipe, mal podendo chegar e m Julho de 1822 e m Alagoas e no interior de Pernambuco por causa da revolução da independência. Obrigado a regressar a Sergipe, aggregouse e m Março de 1822 ao batalhão do Imperador, que, e m
marcha para a Bahia, ia reunir-se ao exercito pacificador, com o qual entrou na Capital daquella provincia
e m 2 de Julho do m e s m o anno. N o fim do anno seguinte emprehendeo a arriscadíssima viagem da Bahia
ao Rio de Janeiro por terra, costeando o mar, viagem
que levou a termo depois de ter passado por mil privações e por u m sem numero de ingentes perigos. Ainda
posteriormente fez curiosas explorações pelo centro do
Rio de Janeiro e Minas e não saciado na sua avidez de
viajar tentou por ultimo, quasi septuagenário, voltar
aos sertões do Norte e m segunda excursão scientifica.
E m 1850 mais se accentuou esse desejo para cuja realisação chegou a dar os primeiros passos, começando por
libertar os escravos que possuía e m numero de nove,
receioso de ser surprehendido pela morte e m meio das
suas investigações, sem satisfazer aos nobres impulsos
dos seus sentimentos humanitários. Elle entendia cumprir u m dever de consciência, restituindo-lhes a liberdade, para reparar uma clamorosa injustiça em ãesaggravo das leis da natureza; segundo as próprias expressões de que se serviu na petição dirigida ao Imperador, pedindo para os proteger, afim de fazel-os cidadãos dignos da pátria. A projectada viagem não logrou realizar-se, naturalmente e m razão da avançada
cdade do ousado sertanista, que deste então se recolheu á tranquillidade da vida intima, completamente
afastado do convivio social, vendo correr o resto dos
seus dias por entre os vestígios depauperantes da velhice e os consoladores cuidados da familia.
Casado com u m a senhora das cachoeiras de Macacú, no Rio de Janeiro, da qual não houve descendência, fez testamento, legando a estranhos os bens de
sua modesta fortuna. Provavelmente ao fallecer não
existiria também e m Sergipe algum m e m b r o de sua
familia, da qual affirma-se, fazia parte o sábio professor de direito, Tobias Barretto. S e m seguros elementos para attestar os laços de consanguinidade do
genial philosopho com o peregrino admirador da natureza brasileira, certo era haver entre elles perfeita
affinidade intellectual na identidade de idéas e opiniões, na altivez do caracter insubmisso e ainda na
rebeldia contra todos os actos de prepotência e despotismo, de onde quer que elles surgissem. Espirito emancipado dos prejuízos realistas, Moniz de Sousa, na sua
linguagem despretenciosa e não raras vezes incorrecta,
falando ou escrevendo, não sabia recuar diante do omnipotente autoritarismo daquelles tempos, quando nos
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seus conceitos pessimistas contra os actos da adminls
tração publica, julgava dever attingir a pessoa inviolável do imperante, a quem com a maior sobranceria e
firme desassombro increpava por não promover o progresso do paiz e a felicidade dos brasileiros. Era assim
também que se indignava o seu impetuoso conterrâneo
toda a vez que lhe cabia verberar as injustiças e os arbítrios dos governos. Deste modo, dadas as differenças
do meio e do desenvolvimento da civilisação ao tempo
e m que ambos viveram e do gráo de cultura de cada u m ,
logo transparecem os pontos salientes de perfeita homogeneidade no papel social que desempenharam, u m
no principio do século 19 e o outro muitos annos mais
tarde. Verdadeiro apostolo da civilisação e da sciencia.
Moniz de Sousa impôz-se a missão de derramar o bem
e m torno de si e de ser útil á sua pátria, servindo de
cathechista dos índios e das Raças mestiças semi-selvagens do paiz, ao m e s m o tempo que, percorrendo os
nossos sertões durante 28 annos de viagens continuas,
obedecia ao seu génio indagador e analysta, estudando
muitos vegetaes cujas virtudes até então desconhecidas,
vieram enriquecer a medicina brasileira. Os seus estudos foram além, abrangendo u m campo mais vasto de
experiências e descobertas e m mineralogia e zoologia,
de que fez preciosas collecções, offerecidas depois ao
Museu Nacional. Pena é que tão privilegiado talento
não houvesse recebido a necessária educação scientifica,
para que pudesse ter sido tão grande notabilidade nas
sciencias naturaes, quanto foi Tobias nos domínios da
Philosophia e do direito.
Escreveu:
-— Viagem e observações de u m brasileiro, que, desejando ser útil á sua pátria, se dedicou a estudar os
usos e costumes de seus Patrícios, e os três reinos da
natureza, e m vários logares e sertões do Brasil; offerecidas á nação brasileira. T o m o primeiro. Rio de
Janeiro, 1834, 218 pags. in. 8.° pg. Typ. Americana
de I. P. da Costa. N o fim deste livro acha-se u m a
breve noticia, na pag. 187 e m diante, sobre a revolução do Brasil e m 1821 nas províncias da Bahia, Sergipe
e Alagoas. O segundo tomo não chegou a ser publicado.
— Máximas e pensamentos praticados por António
Moniz de Sousa, o homem da Natureza e m suas viagens
pelos sertões do Brasil desde 1812 até 1840. Publicados por u m amigo. Nictheroy, 1843, 56 pags. in. 12."
Typographia Nictheroyense.
— Descobertas curiosas, que nos Reinos Vegetal,
Animal e Mineral, por sitios e sertões vários das Brasílicas Províncias. Bahia, Sergipe e Alagoas, fez o capitão
António Moniz de Sousa e Oliveira, natural da primeira,
com u m a breve descripção primordial do logar do nascimento ,e princípios de sua educação. Offerecidas ao
Augusto Chefe da Nação Brasileira o Senhor D. Pedro
Primeiro, Imperador e Defensor Perpetuo do Brasil.
A n n o de 1924, 63 pags. in. 8.°. Offerecida e m 1846 ao
Instituto Histórico Geographico e Ethnographico do
Brazil pelo coronel Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva. Obra Inédita.
— Petição dirigida a S. M . I. N o jornal "Philantropo" do Rio de Janeiro, numero 67 de 12 de Julho
de 1850.
•— Tratamento da morphéa pela casca da raiz de
sucupira. N o "Correio Sergipense" de 8 de Agosto de
1885.
António da Motta RabeUo. — Filho de Francisco da Motta Rabello e D. Maria Angélica da Motta
Tojal, nasceu a 24 de Janeiro de 1856 e m S. Christov a m e falleceu e m Aracaju a 2 de Setembro de 1917.
Ainda bem não havia completado o curso de humanidades, quando principiou a vida publica aos 17 annos, como archivista da thezouraria provincial, da
qual foi posteriormente contador e inspector da m e s m a
repartição com a actual denominação de thesouro do
Estado, cargo e m que se aposentou a 26 de Outubro de
1913. Além desses occupou mais os cargos de 1." supplente do substituto do juiz federal, mestre interino de
escripturação mercantil do Atheneu Sergipense, dire-
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ctor do jornal official e m 1911 e administrador dos
Correios do Estado e m 1912. Foi ainda advogado provisionado e m 1908, presidente da Liga Marítima Brasileira e e m 1912 commissario geral do serviço da defesa da borracha.
De residência no Estado de S. Paulo nos annos de
1892 a 1898 empregou-se como despachante na Companhia Paulista de Vias Férreas Fluviaes. Collaborou
por muitos annos na imprensa sergipana, onde dispendeu, talvez, maior s o m m a de actividade, do que no funccionalismo publico. Periodista de espirito irrequieto
por vezes sustentou pelos jornaes de sua affeição, ou
que redigiu, discussões calorosas e polemicas apaixonadas. Dos seus pseudonymos fez:se mais conhecido o
"Cascudo Velho", com que assignava os artigos criticohumoristicos sob o titulo "Regras e Regretas" publicados no "Jornal de Sergipe".
Escreveu:
— Mulher: versos. A m e u particular amigo, Alcibíades Villas Boas. N o "Jornal do Aracaju" de 21 de
Janeiro de 1877. E' o primeiro trabalho do autor, assignado com a sigla A. M .
— De Aracaju a Bahia (Por terra). N o "Jornal de
Sergipe" de 10 de Novembro a 11 de Dezembro de
1910 e m artigos não seguidos.
— Discurso pronunciado a 24 de Outubro de 1911
por occasião de assumir a presidência do Estado de
Sergipe o General de divisão Dr. José de Siqueira Menezes. N o referido Jornal de 29 do m e s m o mez.
Redigiu:
— Jornal de Sergipe : ultima phase. Aracaju,
1908-1911. Nesse m e s m o jornal já havia dirigido a
parte editorial até Junho de 1881.
António Nobre de Almeida Castro, Bacharel. —
Descendente pela linha materna da familia Carneiro
Leão do estado de Minas, de que foi u m dos membros
mais notáveis o estadista Marquez do Paraná, nasceu
a 19 de Junho de 1822 no engenho Cambão município de Larangeiras, do consorcio de Manuel Francisco
da Cunha Nobre com D. Maria Joaquina de Leão e Castro Nobre, e falleceu a 3 de
Novembro de 1862 na casa
de saúde do Dr. Ricord, em
Pariz, para onde seguira a
conselho medico com a saúde profundamente alterada.
Bacharel formado em 1848
pela Academia Jurídica de
Olinda, exerceo com a maior
distincção e competência di
versos cargos públicos, a começar no anno seguinte pela
António Nobre de Almeida promotoria da Capital de
Castro (Bacharel)
que com pouco tempo se exo
nerou por ter sido nomeado
a 2 de Março lente de geo
graphia e historia do Lyceu
e logo depois seu director. Leccionou interinamente a
cadeira de rhetorica, foi por mais de u m a vez procurador fiscal interino da Thesouraria Geral da Fazenda e m
1852 e 1854, e nomeado juiz municipal e de orphãos do
termo da Capella e m 1856, conseguiu e m 1859 ser reconduzido no m e s m o logar. Eleito deputado provincial
desde 1852 e m seis legislaturas consecutivas, soube honrar o mandato politico, discutindo sempre com grande
elevação de vistas todas as questões suscitadas no seio
da Assembléa, onde as suas opiniões eram ouvidas com
o respeito devido á autoridade do seu saber nas sciencias,
e m que se graduou. Bastante intelligente e de solida
cultura, gozava entre os contemporâneos os créditos de
provecto latinista e profundo conhecedor da lingua portugueza.
Escreveu:
— Exposição do estado do Lyceu da Capital apresentado a 12 de Novembro de 1853 ao E x m . Presidente, Dr.
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Luiz António Pereira Franco. Annexo ao Relatório com
que o Dr. Ignacio Joaquim Barbosa abriu e m 20 de Abril
de 1854 a sessão legislativa da Assembléa Provincial.
—• Discurso na sessão de 14 de Agosto de 1856 da Assembléa Provincial de Sergipe por occasião da primeira
discussão do projecto n. 40, autorisando o governo a
mandar trasladar da Estancia para o Aracaju os ossos do
finado Presidente, Dr. Ignacio Joaquim Barbosa. No
"Correio Sergipense" de 16 do m e s m o mez.
— Discurso recitado no dia 19 de Fevereiro de 1858
na Capella de S. Salvador por occasião do encerramento
dos restos mortaes do ex-Presidente, Dr. Ignacio Joaquim Barbosa, no tumulo de mármore para este fim
erigido no cemitério especial da m e s m a capella. Idem
de 27 de Fevereiro de 1858, e transcripto no folheto publicado pelo tenente coronel Domingos Mondim Pestana,
e no qual se acham reunidos todos os actos e solemnidades praticados antes e no momento de serem encerrados perpetuamente os ossos do fundador da nova capital.
— Felicitação que no dia 1.° de Maio de 1858 foi
dirigida ao E x m o . Sr. Presidente Dr. João Dabney de
Avellar Brotero pela commissão nomeada iela Assembléa Legislativa Provincial. Idem de 5 do m e s m o mez.
António Nogueira da Silva. — Filho de outro
do m e s m o nome e D. A n n a Amélia da Silva, nasceu no
sitio Poço das Pedras, e m Santo Amaro, a 25 de Setembro de 1863, e falleceu a 3 de Fevereiro de 1889 na
cidade da Parnahyba, antiga provincia do Piauhy. Concluido o curso de preparatórios feito no Aracaju, obteve
collocar-se modestamente na Thesouraria Provincia como
continuo, de que dentro de pouco tempo foi destituído
por questões de imprensa. Vendo-se desempregado, seguiu para o Rio de Janeiro, onde depois de approvado
em brilhante concurso entrou como official do corpo de
Fazenda da Armada por titulo de 17 de Fevereiro de
1878. De posse desse novo logar, serviu na Escola de
aprendizes marinheiros e foi secretario da Capitania
do Porto do Aracaju, e m 1879-1882; a bordo do monitor
"Alagoas" estacionado e m Itaqui, Rio Grande do Sul em
1882; e m 1882-1885 na Companhia de aprendizes marinheiros de Maceió, onde exerceu também as funeções de
secretario da Capitania do Porto; e m Pernambuco em
1886 e na Parnahyba e m 1887-1889. Cultivou desde muito
moço a poesia lyrica, deixando inéditos dois volumes,
quasi todos escriptos e m Itaqui, sob os títulos:
— Ensaios Poéticos.
— Cantos do Exílio. — Delles fazem partes as seguintes poesias:
RECORDA-TE DE MIM !
Recorda-te de mim se um dia a sorte
de novo m e lançar na negra senda
de solitário exilio! Quando minh'alma,
vivendo do passado immersa e m magoas,
embalde procurar a m ã o amiga
que a dôr lhe suavize e o pranto enxugue !
Recorda-te de mim, mas nunca saibas
quanto é triste viver do lar ausente
sem alvoradas de amor, sem lenitivo
ao acerbo pungir d'agra saudade;
oh ! nunca o saibas tu, qu'as dores d'alma
abrem no coração profundos sulcos !
Recorda-te de mim quando alta noite
scismares ao luar; e se a lembrança
das horas venturosas que gosamos
vier te annuviar a fronte meiga,
deixa livre correr o morno pranto,
bálsamo qu'alma tem p'ra infindas penas
e recorda-te de m i m !
Aracaju, 25 de Setembro de 1881. Dos Ensaios Poético*
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SEMPRE !

Se a alvorada despontando meiga
De luz colora o ondular das agoas,
Se a nuvemzinha se desfaz em prantos
E a flor pendida lhe minora as ma?o.;
Se cantão aves no silvedo agreste,
Se o sol declina no poente e m chammas,
Se a brisa amena a ciciar fagueira
De leve agita da mangueira as ramas,
Se surge a lua esplendorosa e bella
D a noite escura dissipando os véos,
E áureo manto de luzentes astros
Desdobra altiva n'amplidão dos céus,
Se a laranjeira se desate em flores
E esparge aromas de celeste odor,
Se enamorado, da viola aos threnos
N o cerro canta juvenil pastor,
Se alta noite do silencio
Ouço os accordes do
Ou de harpa eólia o
E m notas tristes de

em meio
amoroso canto,
suspirar plangente
saudoso encanto,

Nada dissipa de minh'alma as sombras,
Nada amenisa seu atroz martyrio;
Sempre os espinhos de lethal saudade
Lhe avivão as chagas no cruel delírio !
Itaqui 3 de Abril de 1882.
Dos "Cantos do exílio".
António Pancracio de Lima Vasconcellos, Doutor
— Medico sergipano nascido na Capella e m Fevereiro de
1820, falleceu no Rio de Janeiro a 6 de Fevereiro de
1890. Filho de António Pereira de Lima Vasconcellos
e D. Maria Rosa Alves de Vasconcellos, recebeu e m 18 de
Dezembro de 1851 o grau de doutor na Faculdade de Medicina da Bahia. Nomeado 2.° cirurgião do corpo de
saúde da armada por decreto de 20 de Março 1852, serviu
a principio no Rio da Prata e depois na estação naval
de Matto Grosso, onde foi elogiado pelo commandante,
e m vista do b o m desempenho dado i.os serviços a seu
cargo em Corumbá e Albuquerque, já sendo então 1.°
tenente cirurgião e m virtude da Imperial Resolução de 1
de Setembro de 1858. E m 23 de Junho de 1861 naufragou
e m Olhos d'Agua, costa do Estado Oriental, no vapor
Paraguassú, que sahira de Montevideo com destino ao Rio
de Janeiro. De 1865 a 1868 esteve na esquadra e m operações no Paraguay, havendo recebido elogios e m ordem
do dia de 8 de Fevereiro de 1867 pela correcção com que
se portou no reconhecimento e combate do dia 2 do dito
mez contra as baterias de Curupaity. Por decreto de
26 de Março de 1868 foi reformado, m a s tendo contra
ctado os seus serviços profissionaes com o governo, esteve commissionado na esquadra e m operações e m 1869
e no hospital de marinha e m Assumpção, e m 1870.
Desse anno a 1878 foi medico da companhia de aprendizes marinheiros da ilha da Bôa Viagem, Rio, e até 1884
de novo contractado serviu e m diversos navios de guerra
e no corpo de imperiaes marinheiros no Rio.
Escreveu:
— De morbis gravidarum et de dífficultate partus,
aphorismi: theses, quas ad publice propugnandas, ipses
idibus Decembris anno M D C C C L I e didit in medicina doctor. Bahke M D C C C L I , 9 pgs. in. 8." Ex Epiphanii Pedrosa. Typis.
António Pedio da Silva Marques, Bacharel. —
Filho de Pedro da Silva Marques e D. Adelina Nobre da
Silva Marques, nasceo a 29 de Maio de 1854 e m Larangeiras e falleceu a 9 de Dezembro de 1909 na Várzea,
subúrbio da capital de Pernambuco. Nessa cidade fez
todo o curso de humanidades e matriculou-se na Faculdade de direito, recebendo e m 1877 o gráo de bacharel
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e m scienMas jurídicas e sociaes. Iniciou a carreira publica em 1878 na promotoria da comarca de Amargosa,
na Bahia, de que se exonerou u m anno depois, por ter
sido nomeado e m Outubro de 1879 juiz municipal e de
orphãos do termo de Belém do Descalvado e m S. Paulo.
Tendo pedido demissão desse logar antes de completar o
segundo anno do quatriennio, voltou a occupar cargo
idêntico e m 1882 no termo do Soccorro, e m Sergipe, ne«'le
reconduzido e m 1886 e e m Outubro do m e s m o anno removido para o de Caruaru, e m Pernambuco. Desde então até.
fallecer residio sempre naquelle Estado, onde se elevou
aos mais altos cargos judiciários e políticos, cercado do
merecido conceito a que se impôz, quer como juiz recto
e illustrado, quer como u m dos mais prestigiosos chefes
do partido republicano estadual. Foi juiz de direito da
comarca do Brejo da Madre de Deus, nomeado por decreto de 24 de Novembro de 1888, e posteriormente das do
Limoeiro e Caruaru. N a Repartição da policia sob sua
direcção desde 31 de Março de 1896 a Agosto de 1899
revelou qualidades apreciáveis de administrador, organisando interessante estatística criminal e promovendo a
creação de colónias correcionaes e ontrnq importantes
melhoramentos.
Desempenhava então os encargos da
sua árdua commissão, quando a 8 de Agosto de 1898 o
Governo do estado o distinguio com a nomeação de desembargador do Superior Tribunal de Justiça, e m cujo
logar foi aposentado mais
tarde, por acto de 5 de Abril
de 1906. Eleito vice-governador e m 7 de Dezembro de
1899 para o período de 19001904, nesse caracter presidio
os trabalhos do senado estadual. N o seu 5.° anno académico Sergipe o elegeo
deputado provincial no biennio de 1878-1879 e e m 1908 António Pedro da Silva
í'el-o deputado federal na leMarques (Bacharel)
gislatura de 1909-1911, havendo comparecido apenas a poucas sessões do primeiro
anno legislativo. Representou ainda sua terra natal na
2.a Conferencia Assucareira do Brasil effectuada no Recife a 14 de Março de 1905. M e m b r o do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, foi honrado pelos seus consócios com a eleição de 1." vice-presidente
daquella notável aggremiação de homens de letras. O Almanack de Pernambuco para 1903 publicou nas suas primeiras paginas os traços biographicos do illustre sergipano, escriptos pelo Dr. Mário Freire, nos quaes pôz
e m relevo os predicados moraes do magistrado e do politico, e os inestimáveis serviços por elle prestados com
a maior dedicação á causa publica.
Escreveu:
— Relatórios como chefe de Policia do Estado de
Pernambuco.
— Relatório apresentado ao Presidente de Sergipe
pelo representante do m e s m o Estado na 2." Conferencia
Assucareira do Brasil, reunida na cidade do Recife. N o
"O Estado de Sergipe" de 20 a 23 de Maio de 1905. —
Cedo começou a escrever para a imprensa periódica.
collaborando em 1874 na revista "Congresso Litterario"
editada no Recife, ainda na phase académica, e depois
de formado, nos jornaes políticos do Aracaju, "O Americano" e m 1877 e "Gazeta do Aracaju" e m 1879.
Escreveu:
— Discurso pronunciado na Assembléa Provincial
de Sergipe na sessão de 18 de Março de 1879. N o "Jornal de Sergipe", Aracaju, de 17 de Abril seguinte.
— Discurso pronunciado na sessão solemne da inauguração do retrato do Dr. F. A. Pereira da Costa, e m
20 de Junho de 1902, pelo 1." Vice-Presidente do Instituto Archeologico e Geographico de Pernambuco. N a
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"Revista do Instituto", vol. X, pags. 336 e 338. Fundou com os seus collegas Francisco de Assis Rosa e Silva
e José Marcellino da Rosa e Silva:
— A Lucta: periódico scientifico e litterario. Publicação três vezes por mez. Pernambuco, 1875, in. foi. peq.
António Porphirio de Brítto. — Filho de outro
do m e s m o nome e D. Maria José de Britto, nasceu a
23 de Março de 1884 e m Canindé, município do Porto da
Folha. Dedica-se ao commercio e nas horas vagas ás
lettras amenas. T e m collaborado no "O Luctador" "O
Nacional", "O Monitor", "A Semana", "O Penedo", e
"O Norte" de Própria e "A Idéa" de Pão de Assucar desde
1905. Nos seus artigos para a imprensa, quando não os
assignava com o próprio nome, substituia-o pelos pseudonymos — Ramero Jaguarema, Mero, Paulo Cangerana
e Paulo Beroba.
Escreveu:
— Rebentos: phantasias. Penedo, 1908, 54 pgs. in.
8.°. Nas Artes Graphicas de J. Amorim.
— Cartas do Sertão: artigo no "O Luctador". Penedo, 1910.
— Cobras no Sertão: artigo no "O Penedo".
— O Amor de Leonor ou casamento por ambição:
Drama. Inédito.
— Flores da primavera: prosa. Inédito.
— O Martyr: ligeiro romance. Inédito.
António do Rego Travassos, Doutor. — Filho
de Cassiano do Rego Travassos e D. Florinda Magdalena
de Jesus Travassos, nasceu a 17 de Fevereiro de 1859
na villa de Japaratuba e falleceu em Junho de 1885 na
cidade de Passos, Estado de Minas.
Os parcos recursos de que a principio dispunha,
trouxeram-lhe grandes tropeços na carreira das letras,
que sempre desejou seguir, de modo que tendo começado
a vida como simples typographo, luctou com immensas
difficuldades durante o curso académico, relativamente
minoradas, depois que conseguiu fazer-se explicador de
anatomia na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
na qual recebeu o grau de doutor em 22 de Dezembro
de 1882, tendo sido approvado com distincção na these
que sustentou. Sua clinica medica de poucos annos
foi toda feita em Minas Geraes, em Três Corações do
Rio Verde e em Passos. Dado ao Commercio das musas,
deixou inéditas todas as suas producções poéticas.
Escreveu:
— Da influencia do curativo de Lister nas Septicemicas cirúrgicas: dissertação. Proposições. Secção de
sciencias accessorias. — Dos alcalóides cadavéricos ou
ptomainas de Selmi. Secção de sciencias cirúrgicas. —
Do coração. Secção de sciencias medicas. — Vias de absorpção dos medicamentos. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 25 de Setembro
de 1882 para ser sustentada por... afim de obter o
gráo de doutor e m medicina. Rio de Janeiro, 1882, 118
pags. in. 8.°. Typographia de José Dias de Oliveira.
António Ribeiro Pacheco d'Ávila, Bacharel. —
Filho de Francisco Pacheco d'Avila e D. Maria Joaquina
Ribeiro de Jesus d'Avila, nasceu a 13 de Junho de 1841
na Estancia e falleceu a 2 de Fevereiro de 1924 na cidade de Caratinga, Estado de Minas Geraes. Começados
seus estudos na cidade natal, foi terminal-os no Recife,
em cuja Faculdade de Direito recebeu o grau de bacharel
no dia 21 de Novembro de 1866.
Preparado assim para a vida publica, exerceu nos annos de 1867 a 1878 diversos cargos da Justiça na outrora
provincia da Bahia, como fossem: promotor publico das
comarcas de Monte Santo e Conde e juiz municipal dos
termos de Chique Chique e Remanso. Feito o seu quadriennio partiu para o Estado de Minas, onde por algum
tempo deu-se á advocacia, que deixou em 1880 por ter
sido nomeado promotor publico da comarca de Pouso
Alto removido logo após para a de Christina, de que se
exonerou para entregar-se mais u m a vez ás lidas da advocacia nessa ultima cidade e na de Baependy. E m 1891
com o advento da Republica tornou a entrar para a
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magistratura como juiz municipal de Christina, sendo
nomeado no anno seguinte juiz de direito da comarca
de Minas Novas, removido, a pedido, e m 1895 para a de
Bocayuva e e m 1901 para a de Abreu Campo, na qual
funccionou até 30 de Março de 1913, quando se aposentou.
Não pequena foi a sua contribuição para a imprensa mineira, collaborando nos periódicos "Christina", "Diamantina", "Caratinga" das cidades destes nomes, "Montanhez" de Abreu C a m p o e "O Phanal" de Caratinga,
usando em alguns dos seus artigos o pseudonymo —
Gracchus quando não os assignava com o cognome —
Ávila — E m Caratinga escreveu u m a série de artigos em
favor do hospital de N . S. Auxiliadora, que então se construía sob sua direcção e no "Phanal" outra serie, demonstrando a necessidade da creação de u m bispado
com sede naquella cidade.
Escreveu:
— Reivindicação da fazenda "Cachoeirinha" Razões
finaes. A. A.
— Hyppolito José de Andrade e sua mulher. Réus
— Herdeiros do finado major Luiz Joaquim Nogueira
de Meirelles Cobra. Baependy. S. Paulo, 1886, 60 pags.
in. 8.°. Typ. Barnel, Pauperis & C.
Redigiu:
— Pouso Alto. Pouso Alto, 1882-1884.
— A Cruzada. Abreu Campo, 1909-1911.
António Rodrigues de Sousa Brandão, Doutor.
— Filho do professor José Domingues de Sousa Brandão e sua mulher, D. Anna do Sacramento, nasceu na
Cidade de São Christovam a 27 de Julho de 1831 e faleceu no Aracaju, a 3 de Abril de 1903. Estudou humanidades no antigo Lyceu da Cidade natal, onde, concluído
o respectivo curso, foi professor publico do ensino ele
mentar. Tendo a Assembléa Legislativa autorisado ao
Presidente da Provincia, ex-vi da Resolução n.° 305 de
15 de Fevereiro de 1851, a conceder-lhe licença para estudar medicina, seguiu para a capital da Bahia e alli
se doutorou e m 12 de Dezembro de 1856. De posse do
diploma scientifico, fez sua clinica no Rio de Janeiro,
Espirito Santo e nas Cidades de Larangeiras e Aracaju,
distinguindo-se principalmente no delicado ramo da obstetrícia, em que se tornou habilissimo especialista. Exerceu também cargos públicos e de eleição como: secretario
do governo 1858, commissario vaccinador 1865, director
da instrucção publica de que pediu demissão por ser in
compatível com o logar de professor de grammatica de
língua nacional e historia do Brasil do Lyceu, 1." vicepresidente em 1866 e deputado provincial na legislatura
de 1866-1867 na ex-provincia do Espirito Santo; inspector do districto litterario de Larangeiras por nomeação
de 11 de Junho de 1868, director geral do ensino publico
em 1883-1885, deputado provincial 1880-1881 e inspector
de saúde dos portos de Sergipe por decreto de 14 de
Julho de 1887 e medico do Hospital de Caridade e m Aracaju. Pelos bons serviços prestados no Espirito Santo o
Governo Imperial o condecorou com o gráo de cavalheiro
da Ordem de Christo. Collaborou em vários jornaes do
Espirito Santo e Sergipe, e
Escreveu:
— Influencia da qualidade da alimentação sobre a
saúde: dissertação. Proposições. Secção medica
—
Quaes as causas da diathese purulenta? Poderá confundir-se esta com a febre étnica ? Secção cirúrgica — Fermentação em geral. These que pretende sustentar perante a Faculdade de Medicina da Bahia para o doutorado em medicina em Dezembro de 1856. Bahia, 1856.
11 pags. in. Typ. de Camillo de Lellis Masson & C.
— Relatório apresentado e m 20 de Fevereiro de
1884 ao E x m . Sr. Presidente da Provincia, Dr. Fran
cisco de Gouvêa Cunha Barretto, pelo Director Geral do
Ensino Publico. Annexo ao Relatório com que o m e s m o
Presidente abrio a 1." sessão da 25.' legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe em 2 de Março de 1884. 30
pags. in. 8.°.
— O Dr. Brandão ao vigário da Freguezia padre
Olympio. N o "Echo Liberal" de 25 de Maio de 1884.
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António dos Santos Cabral, (D.) . — Filho de
outro do m e s m o nome e D. Amélia da Gloria Cabral, nasceu e m Própria a 8 de Outubro de 1884. E m Fevereiro
de 1899 internou-se no Seminário archiepíscopal da
Bahia, onde fez todo o curso, recebendo a tonsura clerical e m 1904 e u m anno depois as ordens menores. E m
1906 foram-lhe conferidas as de subdiacono e de diácono
e as ultimas ordens, presbyterado, e m 1." de Novembro
de 1907. Era ainda tonsurado, quando pregou e m Própria o seu primeiro sermão e m Novembro de 1904 na
festa de Santa Cecília. Depois de ordenado, regressou á
cidade natal, onde cantou e m 24 de Novembro de 1907 a
primeira missa na m e s m a egreja matriz e m que foi baptisado. E m Janeiro de 1908 assumiu a vigararia de
Própria como coadjutor do Cónego Rosa Passos, a quem,
por ter fallecido, succedeu na direcção da freguezia a 17
de Março do m e s m o anno. C o m o vigário recebeu o canonicato a 4 de Agosto de
1912, por cujo motivo passou
a occupar o lugar de primeiro presbytero no Cabido da
cathedral de Aracaju, sendoIhe outorgadas nesse m e s m o
anno as insígnias de Monsenhor. Reverenciado pelos
fieis da sua freguezia sentia-se feliz e m promover o
bem da egreja e de seus parochianos por actos de religião e caridade, quando, e m
meio de suas lides apostólicas, foi nomeado por Breve
António dos Santos Ca- Pontificio de 1." de Setembral (D.) Bispo de Bello bro de 1917 bispo do Natal,
Rio Grande do Norte, como
Horizonte
successor de D. Joaquim António de Almeida, 1.° bispo
daquella diocese. Sagr.;do
bispo na cathedral metropolitana da Capital Federa!
pelo Cardeal Arcoverde a 14 de Abril de 1918, fez sua
entrada solemne na diocese e tomou posse do hispano
a 30 de Maio seguinte. Elevado á dignidade de príncipe da egreja catholica, mais se afervorou no culto
das coisas sagradas, intimamente compenetrado das
múltiplas responsabilidades do episcopado sob sua jurisdicção. Zeloso obreiro da vinha do Senhor, não somente obedecia aos deveres do ministério espiritual,
como até se comprazia e m tomar a defesa dos interesses materiaes dos seus diocesanos, esforçando-se pelo
restabelecimento da linha da navegação do Lloyd Brasileiro para os pequenos portos do Estado, como também pelo restabelecimento da Estrada de Ferro de Mossoró, pela fundação da "Escola do Commercio", inaugurada e m Natal a 8 de Setembro de 1919; o "Instituto
de Protecção ás Moças Solteiras" no m e s m o anno; o
"Curso Commercial Feminino" e a "Sociedade Propagadora do Ensino Popular" e m 1920. Devotado á pratica das virtudes christans e incansável na realização
de boas obras, deve-se ainda á sua iniciativa, effectuada
no período de Julho de 1918 a Fevereiro de 1922, a
creação da "Congregação Marianna de Moços" e o "Circulo de Operários Catholicos" e m 1918; o "Dia da Bôa
Imprensa", instituído e m 18 de Janeiro de 1919; o
"Seminário de S. Pedro" fundado a 15 de Fevereiro
de 1919, tendo iniciado o curso theologico e m 9 de Fevereiro de 1921; o "Boletim de Natal", orgam official da Diocese, fundado e m Março de 1919; o "Pão de
S. António", fundado e m 13 de Junho de 1920; a "Commissão Central das Obras da Nova Cathedral" organizada e m 27 do m e s m o mez; creou na Diocese oito novas
parochias e fundou e m varias épochas diversas associações religiosas e trinta escolas parochiaes. A sua
missão na diocese de Natal tinha de terminar por força
de u m acto emanado da Santa Sé, facultando-lhe o ensejo de desenvolver e m outro Estado as qualidades creadoras das mais úteis iniciativas, com que o dotou a
natureza. S. S. o Papa Benedicto X V , conhecedor das
revelações do seu amor ao trabalho e eminente espirito
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organizador, reunido o Consistório e m R o m a a 21 de
Novembro de 1921, o transferiu para a nova diocese de
Bello Horizonte, onde continua a proBeguir no piedoso
roteiro do seu santo apostolado.
Elevado a Arcebispo da m e s m a Diocese em 1." de
Fevereiro de 1921, é o primeiro sacerdote sergipano
que occupa tão alta dignidade.
Escreveu:
— Carta Pastoral do bispo de Natal saudando os
seus diocesanos. Petrópolis, 1918, 66 pags. in. 8." Typographia das Vozes de Petrópolis. Transcripta a começar do n." de 16 de Junho do citado anno da "A
Cruzada", orgam official da Diocese de Aracaju.
— Carta Pastoral do 1." bispo de Bello Horizonte
saudando os seus diocesanos. Rio de Jaii iro, 1922, 42
pags. in. 8.°. Heitor Ribeiro & C.
António dos Santos Jacintho, Doutor. — Filho
de João António dos Santos Jacintho e D. Maria Benta;
nasceu na cidade de Larangeiras a 3 de Maio de 1827
e falleceu a 29 de Janeiro de 1906 na sua fazenda BôaFé, no Estado do Maranhão, onde sempre residiu, desde
que recebeu o grau de doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia a 18 de Dezembro de 1852. Reputado
entre os seus condiscípulos
como u m dos estudantes
mais intelligentes da Faculdade, deu disso sobejas provas nos brilhantes exames a
que se submetteu durante o
tirocínio académico. Conhecendo profundamente o latim, escreveu nesta lingua
sua these de doutoramento,
que versou sobre as doutrinas vitalistas e m confronto
com as organicistas. Foi no
Maranhão medico da misericórdia, commissario vaccinador e por muitos annos
inspector da instrucção pu
blica. Collaborou na "Civilização", jornal catholico da D r Anton , 0 d o s g a n t o g Ja .
Capital daquella ex-provir.cintho
cia, e m cujas columnas publicou e m 1884, sob o pseudonymo de Loyola, brilhantes artigos, por occasião da lucta sustentada entre os
padres maranhenses e o notável publicista sergipano.
Tobias Barretto. A imprensa do Rio, dando noticia do
seu fallecimento, disse ter sido elle u m dos espirito?
mais cultos do Estado e m que viveu e que, medico de
grande saber, mantinha correspondência activa com celebridades européas, m a s fugia de apparecer devido á
sua excessiva modéstia. Não é de sua autoria o livro
que lhe attribue o "Diccionario Bibliographico Brasileiro", pois apenas escreveu o seguinte:
— Ultra vera, vitalis an orgânica âoctrina? Dissertatio inauguralis, quam una cum thesibas, ad summos doctoris in medicina honores rite obtinendos jubente lege, scripsit; et coram illustri soterOi.olitana
facultate medicina, sub prcesidio Meritissimi Doctoris
Joachim a Sousa Velho publice propugnavit
idibus Decembri salutis anno M.D.C.C.C.L.I.T. Bahia
X X X I I I in. VIII. Typis Oliveira e Galvão.
António de S. Camillo de Lellis, (Frei). —
Filho do coronel Francisco Félix de Carvalho e D. Lourença de Oliveira Carvalho, nasceu na então villa de
Própria a 10 de Agosto de 1820 e falleceu a 2 de Novembro de 1904 no convento franciscano da cidade do
Penedo. Sentindo-se com irresistível vocação para o
estado religioso, bem jovem ainda foi mandado por
seus pães para a capital da Bahia, onde entrou na primeira Ordem Franciscana, cujas aulas frequentou com
muito aproveitamento.
Terminado o seu noviciado, recebeu o habito de
religioso professo, sendo logo utilizadas as suas aptidões nos importantes cargos de leitor de theologia,
guardião de vários conventos, e m seguida, e provin-
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ciai da provincia franciscana do Norte. Nesta qualidade muito se esforçou pela reorganização da sua Ordem, que estava decadente, como todas as Ordens religiosas do Brasil, vendo-a depois florescer com o concurso dos frades allemães, os quaes tem contribuído efficazmente para a restauração da maior parte dos conventos existentes no Norte e Sul do Paiz. Provecto educador da mocidade, regeo no Seminário de Olinda as
cadeiras de latim e francez, depois da reforma daquelle
estabelecimento de ensino, effectuada pelo fallecido
bispo, D. João da Purificação Marques Perdigão. Apaixonado cultor da musica e orador festejado, a sua palavra assumia toda a autoridade de grande mestre da
sciencia, quando, com a elevação de u m profundo theologo, doutrinava sobre os mais delicados assumptos da
Egreja. Infelizmente ficaram inéditos todos os seus
— Sermões, muitos dos quaes foram legados ao seu
sobrinho, Monsenhor Manuel António da Silva Lessa,
residente e m Maceió.
Escreveu mais:
— Officio dirigido a S. Ex. Revma. Marquez do
Monte Paschoal, Arcebispo da Bahia. N o "Monitor
Catholico", Bahia, de 15 de Julho de 1888.
António Sebastião Bazilio Pyrrho, General. —
Filho do coronel de engenheiros, SebarMão José Basílio
Pyrrho, e D. Maria Victoria Pinheiro Pyrrho, ambos
fallecidos, nasceu a 29 de Janeiro de 1852 no povoado
Barra dos Coqueiros, naquelle tempo pertencente ao
município de Santo Amaro e hoje ao de Aracaju. C o m
praça no exercito verificada a 2 de Julho de 1875, fez
na Escola Militar o curso da arma de infantaria, concluído e m 1881 e nesse mes-,,-.-. ...vm o anno promovido a alfei res. A essa seguiram-se as
'$B^Ê
promoções de tenente e m
1887 e de capitão e m 1890,
,.STí^
ambas por estudos; de major e m 1897 por merecimenr^ra
•
W
: %•'
to, tenente coronel e m 1906
' por antiguidade, coronel e m
1909 por merecimento e nes'"""W5*-' se posto reformado compulsoriamente a 9 de Janeiro
r——
de 1918 com as honras de general de divisão graduado.
Rigoroso cumpridor dos de-•£
veres de militar e de cidadão, prestou ao paiz serviGeneral Basílio Pyrrho
ços de inapreciável valor e
desempenhou as mais honrosas commissões. E m 1887,
tendo sob seu commando
u m contingente militar, acompanhou com destino ao Estado do Paraná a commissão brasileira de limites com
a Republica Argentina, chefiada pelo barão de Capanema, que o nomeou auxiliar technico da turma exploradora dos rios Chopim e Iguassú e depois como explorador do rio Jangada. N a revolta da esquadra e m
6 de Setembro de 1893 defendeu vários pontos do littoral da capital da União contra as tentativas de desembarque dos revoltosos, transferindo-se em Fevereiro de
1894 para Nictheroy e m reforço ás tropas e m operações,
estacionando alli até ao fim do movimento sedicioso.
E m 15 de Julho de 1897 partiu para Canudos e e m 1906
para Matto Grosso por occasião da revolução "Ponce".
E m 1912 foi designado para commandar as forças e m
operações e m Irany, no Contestado. Por tantos actos de
dedicação patriótica fez jús á condecoração do habito
de Aviz e á medalha de ouro do mérito militar, que
lhe ornam o peito. Quando alferes, após paciente estudo e repetidas experiências, inventou u m apparelho
para o tiro ao alvo, que, bem tarde sendo então major
foi mandado adoptar no exercito com a denominação
de "Mesa de Pontaria Pyrrho".
Collaborou anonymamente e m alguns jornaes sobre
assumptos de administração militar e especialmente na
-Revista Militar" do Rio, na qual
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Escreveu:
— Na fronteira: série de artigos no volume 6 de
Junho de 1904, pags. 281 a 287.
— Descripção, composição e funccionamento do apparelho de tiro ao alvo de sua invenção. Trabalho inédito e m tempo apresentado ao Ministério da Guerra.
António Serafim de Almeida Vieira, Doutor. —
Filho do tenente Guilherme José Vieira e D. Carlota
Rosa do A m o r Divino Vieira, nasceu a 17 de Novembro
de 1839 no engenho Quiti, município da Capella, e falleceu a 27 de Março de 1913 e m Divina Pastora. Estudou
medicina e pharmacia na Faculdade da Bahia, tendo re
cebido o diploma de pharmaceutico e m fins de 1856 e o
grau de doutor a 30 de Novembro de 1867. Clinicou na
Capella, Própria e Divina Pastora, de cujo município
foi o primeiro intendente de nomeação do Governo, após
a proclamação da Republica, tendo exercido mais outros
cargos como o de juiz municipal supplente, delegado de
hygiene, na m e s m a localidade.
Escreveu:
— Affecções carbunculosas: dissertação. Proposições. Secção de Sciencias Cirúrgicas. — Convirá sangrar
a mulher durante a prenhez? N o caso affirmativo, qual a
épocha conveniente ? Secção de Sciencias Accessorias. —
Extractos e m geral. Secção de Sciencias Medicas — Ópio,
sua acção pihysiologica e therapeutica. These apresentada para ser sustentada e m Novembro de 1867 por...,
oharmaceutico por esta Faculdade, para obter o gráo de
loutor e m medicina. Bahia, 1867, 36 pag. in. 8.°. Typ.
Conservadora.
— Variola e vaccina. Rio de Janeiro, 1878, 32 pags.
in. 8.°. pg. Typographia do "Jornal do Povo".
António da Silva Daltro, Doutor. — Filho do
capitão António Agostinho da Silva Daltro e D. Eugenia Maria da Silva Daltro, nasceo a 25 de Novembro de 1833 no município do Soccorro e falleceu na
cidade do Rio de Janeiro a 9 de Novembro de 1888. Doutor e m medicina graduado e m 18 de Dezembro de 1852
na Faculdade da Bahia, pertenceo ao corpo de saúde do
exercito, depois de ter exercido a clinica na provincia
natal juntamente com os cargos de deputado provincial
na legislatura de 1854-55, de medico contractado da enfermaria militar do Hospital de Caridade da Cidade de
S. Christovam, por acto do presidente datado de 23 de
Março de 1859, delegado fiscal da Repartição especial das
terras publicas, extincta por decreto de 14 de Abril de
1860. Nomeado a 2 de Dezembro desse anno tenente
2.» cirurgião, sérvio e m Sergipe até Novembro de 1861,
em que foi transferido para o Rio Grande do Sul. Tende
sido graduado e m 1865 capitão 1.° cirurgião com ordem
de reunir-se ao exercito e m operação no sul do Império,
assistio ao assedio e capitulação de Uruguayana e m Setembro do m e s m o anno. Por decreto de 3 de Março de
1866 o governo imperial confirmou-o naquelle posto.
agraciando-o a 3 de Setembro seguinte com o grau de
cavalheiro da ordem de Christo e com o m e s m o grau Sa
Ordem da Rosa, por decreto de 14 de Março de 1867 pelos relevantes serviços prestados áipatria. E m 1869 seguiu de Humaytá para a Assumpção, onde, terminada a
guerra, passou a servir na divisão brasileira estacionada
naquella republica. Dispensado, a seu pedido, do serviço militar, por decreto de 10 de Julho de 1873, fixou
residência no Rio de Janeiro, onde oceupava, quando
falleceo, o logar de delegado da inspectoria de hvgiene
em exercicio na freguezia da Gávea.
Escreveu:
— Duas palavras acerca das obras de medicina escriptas ao alcance de todos. These apresentada e publicamente sustentada perante a Faculdade de Medicina da
Bahia, no dia 4 de Dezembro de 1852, para obter o gráo
de doutor e m medicina. Bahia, 1852, 21 pags. in. 8.°. Typ.
de Epiphanio Pedroza.
António Teixeira Fontes, Desembargador. —
Filho de Theophilo Martins Fontes e D. Ignez Maria
Teixeira, nasceu a 15 de Maio de 1854 e m Itaporanga.
Alumno da primeira turma da Escola Normal de Aracaju
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diplomou-se e m Novembro de 1872 e e m 1887 bacharelou-se na Faculdade de Direito do Recife. Exerceu por
alguns annos o magistério publico primário e posteriormente os cargos de promotor publico, juiz municipal,
juiz de direito, chefe de policia interino e m 1901-1905
e desembargador da Relação do Estado por decreto de
25 de Outubro de 1904, cargo e m que encerrou a vida
publica, aposentando-se e m 20 de Outubro de 1908. Foi
deputado estadual e m u m a legislatura e intendente municipal no biennio de 1910-1911; m e m b r o do Conselho
Municipal e seu presidente no biennio de 1912-1913, reeleito para o triennio de
1914-1916. De 1873 a 1904
collaborou e m diversos jornaes de Aracaju, subscrevendo alguns dos seus artigos
com os pseudonymos
—
Evandro, Ceoranni, Tenisio
e outros. N a Capital Federal representou o Estado
como Delegado á Exposição
Nacional
inaugurada
em
1908. Pertenceu ao extincto "Gabinete Literário Sergipano", ao Club União
Caixeiral da Estancia, de
que era sócio benemérito, e
foi u m dos fundadores do
"Instituto Histórico e GeoTeixeira Fontes (Desem- graphíco de Sergipe."
bargador)
Escreveu:
— Musa do desvio. C o m
esta epigraphe publicou na "Folha de Sergipe" de 1908
numerosos artigos e m verso com a assignatura de Dr.
Vargas.
>— Cartas de Sergipe ao Rio. A primeira foi publicada no referido jornal de 9 de Agosto de 1908 sob a
sigla T. F., seguindo-se outras durante o tempo que o
autor permaneceu na Capital Federal.
— Relatório apresentado ao Presidente do Estado,
Desembargador Guilherme de Souza Campos, a 16 de
Outubro de 1908 pelo Delegado ao 2.» Congresso Nacional de Agricultura, reunido no Rio de Janeiro. N o "O
Estado de Sergipe" do dia seguinte.
— Sergipe intellectual. N a "Folha de Sergipe", Aracaju, de 28 de Julho de 1910. Sob o pseudonymo de Emílio d'Al.
— Domingo de Passos. N a "Folha de Sergipe" de
16 de Março de 1911. Sob o m e s m o pseudonymo.
— Domingo de Ramos. N o citado jornal de 9 de
Abril e com o m e s m o pseudonymo.
— O mez de Maria na Cathedral. N o m e s m o jornal de 5 de Junho de 1914. Sob o pseudonymo de Emílio
d'Al.
— Discurso pronunciado por occasião de ser franqueado ao publico o salão destinado á leitura e intitulado
"Felisbello Freire", do edifício da Bibliotheca Publica
inaugurado no dia 14 de Julho de 1914 e m Aracaju.
No "Diário da Manhã", Aracaju, de 24 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado pelo presidente da Commissão "Olympio Campos", por occasião de ser inaugurada
a estatua erecta ao Monsenhor, na praça Benjamim Constant, aos 26 de Julho de 1916. N o "Jornal do Povo", Aracaju, de 29 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado na sessão solemne do dia 7
de Setembro de 1917 por occasião da inauguração do retrato do Dr. Manuel dos Passos de Oliveira Telles no salão do "Instituto Histórico e Geographico de Sergipe".
No "Diário da M a n h ã " de 13 do referido mez.
Aprigio Antero da Costa Andrade, Doutor. —
Filho do vigário António da Costa Andrade e D. Manuela Martinha Fontes, nasceu a 3 de Dezembro
de 1852 e m Simão Dias e falleceu a 7 de Janeiro
de 1892 e m Therezina, capital do Estado do Piauhy.
Doutor pela Faculdaae de Medicina da Bahia, onde recebeu o grau scientifico e m 1880. C o m praça no Corpo
de Saúde do exerecto a 17 de Maio de 1881, chegou a ser
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promovido, por merecimento, a capitão 1." cirurgião a ">
de Março de 1890. Serviu na Commissão estratégica do
Estado do Paraná e na guarnição do Piauhy.
Escreveu:
— Hemorrhagias puerperaes: dissertação. Proposições. Secção Medica. — D o beribéri e seu tratamento.
Secção cirúrgica. — operação cezariana. Secção Accesso
ria. — Qual o melhor processo para a preparação dos
vinhos medicinaes ? Theze aprezentada á Faculdade de
Medicina da Bahia para ser publicamente sustentada
e m Novembro de 1880, afim de obter o gráo de doutor
e m medicina. Bahia, 1880, 58 pags. in. 8." Typ. de Lopes
Velloso & C.
Apulchro Motta, outrora Apulchro da Motta Re.
bello — Filho de Francisco da Motta Rebello e D. Maria
Angélica da Motta Tojal, nasceu e m S. Christovam a 7
de Outubro de 1857 e falleceu e m Aracaju á primeira hora
do dia 25 de Fevereiro de 1924. Fez quasi todos os estudos de humanidades no Atheneu Sergipense, concluídos
os quaes seguiu a carreira da Fazenda a começar e m 1879
como 2.° escripturario da Alfandega de Aracaju, da qual
foi thesoureiro interino e m 1881. Nomeado em 1882 1.°
escripturario da Thesouraria Geral occupou interinamente os cargos de procurador fiscal e m 1883, inspector
da alfandega e m 1894 e e m Dezembro do m e s m o anno
inspector da Alfandega da Victoria no Espirito Santo.
Depois de ter abandonado a carreira, na qual encetou a
vida publica, exerceu vários cargos estaduaes, já tendo
sido antes secretario do Estado no governo do Coronel
Vicente Ribeiro e m 1891. Por duas vezes secretario do
governo, e m Novembro de 1896 e e m Março de 1898, passou a ser secretario geral do Estado e m 8 de Julho desse
ultimo anno na presidência do doutor Martinho Garcez.
Pouco tempo demorou nesse logar, de que se exonerou,
u m a vez verificada sua eleição de deputado no ultimo
anno da legislatura de 1898-1899. Tendo o dr. Martinho
Garcez renunciado a presidência, coube-lhe assumir no
caracter de Presidente da Assembléa o governo do Estado, e m que se manteve de 14 de Agosto a 24 de Outubro de 1899, quando se empossou o monsenhor Olympio Campos. Procedendo-se nesse anno a renovação dos
representantes dos poderes legislativo e executivo, foi
eleito vice-presidente do Estado para o triennio de 19001902. C o m o jornalista é longa a historia de sua vida na
imprensa de Sergipe. A principio revisor de provas e
autor de ligeiros artigos para os noticiários, começou a
escrever no "Jornal de Sergipe" e e m continuação no
"Echo Liberal" e nos que fundou e redigiu. Espirito de
luctador, como seu irmão António Motta, e, como elle,
ardoroso nas pugnas jornalísticas, revidava as provocações otfensivas com brusca energia, sem poupar o adversário no terreno das represálias.
Era sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e
Escreveu:
— O meu crime. N a "A Reforma" Aracaju, de 3 de
Julho de 1887.
— O desfalque da Thesouraria de Fazenda. Idem, de
30 de Agosto de 1889.
— José de Faro: elogio fúnebre. Idem, de 6 de Outubro do referido mez.
Explicações: artigo e m que o autor descreve sua
vida na imprensa. N a "Gazeta de Sergipe", Aracaju, de
25 de Março de 1890.
— Memorial sobre os cargos oceupados até 27 de
Dezembro de 1889. N o "O Republicano", Aracaju, de 27
de Abril de 1890.
— Relatório dos negócios do Estado de Sergipe apresentado ao E x m . Sr. Dr. Daniel Campos pelo Secretario
Geral do Estado e m 20 de Setembro de 1898. Aracaju,
1899, 98 pags. in. 8.° pg. Typ. do "O Estado de Sergipe".
Neste vol. encontra-se apenas u m curto officio do autor,
acompanhado de diversos. "Relatórios" de outros funccionarios.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo Presidente do Estado por occasião da installação da
2." sessão ordinária da 5." legislatura e m 7 de Setembro
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de 1899. N o "O Estado de Sergipe" de 10 do m e s m o mez.
Publicada depois e m vol. de 10 pags. in. 8." pg. na
m e s m a Typographia do "O Estado".
Redigiu com outros:
— A Reforma: órgão do partido liberal. Aracaju,
1887-1889. A principio redigido pelo bacharel Gumercindo
Bessa, passou a ser de propriedade e direcção desse
autor a datar de 1888 e m deante. De 21 de Julho a 29
de Dezmbro de 1889 publicou os actos do governo da
Provincia, de que era o órgão official.
— Gazeta de Sergipe: folha diária. Aracaju, 18901896. Foi o primeiro jornal sergipano, que se imprimiu
na machina rotativa de Marinoni.
— Diário da Manhã: jornal para todos. Aracaju,
1911-1924. Depois de dois annos de interrupção reappareceu e m 1922.
Aranha Dantas — Vide Manoel Ladisláo Aranha
Dantas.
Archibaldo Ribeiro (Padre) — Filho de Domingos Alves Ribeiro e D. Arabella Cotias de Assumpção
Ribeiro, nasceu na Estancia a 6 de Maio de 1888 e
falleceu na Capital Federal a 3 de Dezembro de 1918.
Fez o curso de humanidades no seminário archiepiscopal da Bahia, completando na Universidade Gregoriana
de R o m a e na Universidade de Paris seus estudos superiores. Concluídos elles, voltou da Europa nos princípios de 1913, sendo logo nomeado vigário encommendado da freguezia da Conceição da Praia, na Capital da
Bahia. Nesse m e s m o anno passou a occupar o cargo de
secretario particular do Dr. Duarte Leopoldo da Silva,
Arcebispo Metropolitano de S. Paulo, e de Março de
1916 até pouco antes de fallecer desempenhou as funcções ecclesiasticas de Cura da Cathedral da diocese de
Ribeirão Preto, no m e s m o Estado. E m 1918 fez a ultima visita aos seus progenitores e m Sergipe, de onde
e m regresso para o Sul embarcou e m Agosto com des
tino á Capital Federal,, effectuando no proseguimento da
viagem o propósito, de antemão manifestado aos. seus
Íntimos, de abandonar as vestes sacerdotaes; e assim o
fez, atirando ao m a r a batina, poucas horas após a sabida do porto da Bahia. N o intuito de justificar esse seu
acto, consta que se preparava para dar á publicidade
u m livro sob o titulo — Porque deixei de ser Padre, —
expondo os motivos que o levaram a abjurar a religião
catholica. Chegado á Capital Federal entrou para o jornalismo, como u m dos redactores do "O Imparcial",
sendo e m seguida admittido entre os membros da "Associação Brasileira da Imprensa", de que foi director.
Muito antes de exibir-se na imprensa carioca, collaborou
na "A Cidade" de Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, e
no "Diário da Manhã", de Aracaju. Operada a radical
transformação nas doutrinas religiosas e philosophicas,
que até então professara, enveredou por outros caminhos
e m busca de novos ideiaes, cedendo por fim ás suas tendências para o espiritismo, cuja doutrina abraçou, filiando-se a u m a Associação Espirita da Capital Federal.
Moço cheio de vida e na perspectiva de u m futuro brilhante pela sua superioridade intellectual, certamente
lhe estaria reservado u m logar de distincção entre os
homens de letras do paiz, si tão cedo não tivesse sido
ceifado pela morte.
Escreveu:
— Flor Exótica: romance do escriptor J. M . Rivas
Groot. Edição illustrada. Trad. Tours, sem data da publicação, mas impressa e m 1911, 111 pags. in. 12.". Maison A. M a m e et Fils.
— As Maravilhas de Lourdes á face da Sciencia e
da Historia. C o m gravuras. Paris, 1912, 300 pags. in.
8." pg. Librairie Saint-Joseph. Tobia et Simonet, Libraires — Editeurs.
— Echos de Paris: serie de cartas escriptas da Capital franceza para o "Diário da Manhã", de Aracaju a
começar do numero de 21 de Maio de 1912.
— A Gruta de Massabieille; o milagre de Maria
e o milagre da Eucharistia. Lembrança da Parochia da
Consolação commemorando e m S. Paulo as festas do
Congresso Eucharistico de Lourdes: allocução pronun-
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ciada a 26 de Julho de 1914 na matriz da Parochia da
Consolação. C o m u m a gravura representando a apparição da Virgem a Bernadette. S. Paulo, Julho de 1914, 13
pags. in. 8.°. pg.
— Vozes de S. Paulo: cartas escriptas da capital de
S. Paulo para o "Diário da Manhã", a começar de 8 de
Abril de 1915.
— A Obra dos Tabernáculos é tuna obra da Eucharistia: conferencia pronunciada no dia 5 de Junho de
1915 no salão de actos do Lyceu do Sagrado Coração de
Jesus, sob a presidência do E x m o . Senhor D o m Miguel Kruse, Abbade de S. Bento. N o "Nono Relatório"
(1914-1915) da Obra dos Tabernáculos, pags. 17 a 24.
— Immortalísemos a vida: conferencia realisada no
salão da Bibliotheca Publica de Aracaju no dia 4 de
Janeiro de 1916. Não foi impressa.
— Gilberto Amado. N a "Razão", da Estancia, transcripto no "Diário da M a n h ã " de 1 de Fevereiro de 1916.
— Conferencias religiosas, (3) feitas na Cidade do
Sacramento, Minas, e m Setembro de 1917.
— A Independência do Brasil: discurso proferido
na Camará Municipal da cidade do Sacramento no dia 7
de Setembro de 1917, exaltando as figuras nobres e sympathicas de Pedro I e José Bonifácio. Não consta que
estes 2 trabalhos tivessem sido publicados.
— " A suave Ascenção", Gilberto A m a d o . N o "Diário da Manhã", de 22 e 23 de Novembro de 1917.
— Jubileu de Ruy Barbosa: conferencia realisada na
noite de 12 de Agosto de 1918 no salão nobre da Assembléa Legislativa do Estado, por iniciativa do Instituto
Histórico o Geograrbico de Sergipe, e m harmonia de
vistas com o corpo redactorial do "Correio de Aracaju"
Não foi publicada.
Aristides Arminio Guaraná, General. — Filho
de Leopoldo José Martins Guaraná e D. Ursulina Francisca dos Santos Guaraná, nasceu e m Larangeiras a 25
de Dezembro de 1862. Começados seus estudos na Bahia
voltou a Sergipe, de onde seguiu e m 1859 para o Rio
como praça de cadete, afim de matricular-se na extincta Escola Central. E m meio dos seus estudos naquelle instituto de ensino romperam-se as relações internacionaes entre o Brasil e o Paraguay, declarando-se
e m 1865 a guerra entre os dois paizes. Obedecendo aos
dictames do seu patriotismo não hesitou e m interromper
o curso da Escola e offereceu-se para partilhar das
vicissitudes da guerra junto ao exercito e m operações.
Consciente dos seus deveres militares jogou com a
vida e m vários lances perigosos, manobrando com perícia e rara coragem os canhões da artilharia, a cuja
arma pertencia. Fez toda a
campanha, tendo
tomado
parte saliente nos encontros mais sangrentos com
o inimigo. N a sua longa fé j
de officio consta ter sido
promovido no theatro da General Aristides Guaraná
guerra por actos de bravura
aos três primeiros postos do
exercito e que pela acção efficaz e denodo militar desenvolvidos nos combates de 2 de Maio, 16 e 18 de Julho de 1867 e na batalha de Lombas, Valentinas a 21 de
Dezembro de 1868, onde perdeu o braço direito nas linhas de Pequieiry, foi condecorado com os gráos de
cavalheiro e official da Ordem da Rosa e Cavalheiro
da de Christo. Pelo governo do Brasil foi ainda agraciado com a medalha de mérito militar por actos de
bravura e com a da campanha do Paraguay, e também
as da campanha do Paraguay concedidas pelos governos das Republicas do Uruguay e Argentina. Quando
no cominando do exercito, o fallecido Conde d'Eu, foi
seu ajudante de campo. Por decreto de 10 de Janeiro
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de 1874 foi reformado na patente de capitão por incapacidade physica e é general de brigada honorário.
Voltando da campanha e m 1870, bacharelou-se e m mathematicas e e m sciencias physicas e naturaes, e exerceu successivamente os logares de engenheiro da Estrada de Ferro. Pedro II, hoje Central do Brasil, engenheiro da provincia e m Sergipe e engenheiro e m
commissão no Espirito Santo, como director da colónia Santa Leopoldina, onde fundou o núcleo colonial Conde D'Eu, que dirigiu por três annos, hoje
villa prospera do Estado, por onde se elegeu deputado provincial nas legislaturas de 1880-1881 e 18821883.
N a Capital Federal foi destribuidor geral
do JUÍZO e depois official vitalício do Registro de protestos de letras. Pouco conhecido como polyglotta, fala
entretanto além da lingua vernácula o francez, hespanhol, italiano e o guarany.
Escreveu:
i— Discurso pronunciado na Assembléa Provincial
do Espirito Santo na 27.° sessão de 13 de Maio de 1881.
N o "Jornal de Sergipe", Aracaju, de 13 e 17 de Agosto
do m e s m o anno.
— Processo de responsabilidade: serie de artigos
transcriptos no "Sergipe", Aracaju, de 26 de Fevereiro
e 5 de Março de 1882. Os dois primeiros sahiram no
"Echo Liberal", Aracaju, de 11 de Janeiro e 23 de Fevereiro do m e s m o anno.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente
do Estado pelo chefe da Commissão nomeada para
Federal de discriminação
acompanhar a Commissão
dos terrenos de marinha e m Guarapary. N o "Estado do
Espirito Santo", Victoria, de 20 de Junho de 1903. Foi
director politico e u m dos redactores do
— Estado do Espirito: jornal politico, órgão do"
partido constructor — automonista. Victoria, 1903-1907,
2.a phase. A 18 de Dezembro desse ultimo anno deixou
a direcção politica do jornal.
Aristides José de Souza, Doutor. —- Filho do
Coronel António Emygdio de Sousa e D. Umbelina
Francisca de Sousa, nasceu e m Itabaianinha a 21 de
Abril de 1865. Fez os exames de humanidades no
Aracaju, depois de estudadas as respectivas matérias
no collegio Parthenon Sergipense do doutor Ascendino
dos Reis. Frequentando e m seguida as aulas da Faculdade de Medicina da Bahia, nella completou o curso,
recebendo o grau doutoral e m Dezembro de 1892. Dois
annos apenas sobreviveu á posse do diploma scientifico,
que com grande sacrifício soube conquistar. A o natural regosijo de recolher-se ao seio da familia paterna,
volvendo á terra do berço succedeu o infortúnio de e m
pouco tempo adoecer gravemente, e nesse estado, tendo
partido para a Bahia, na esperança de recuperar a saúde,
veio a fallecer e m Patamuté a 19 de Agosto de 1894.
Escreveu:
— Cancro do estômago: dissertação. Proposições
sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. Theses apresentadas á Faculdade de
Medicina da Bahia e m Novembro de 1892, afim de receber o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1892, 41
pags. in. 8.° Litho-typographia de João Gonçalves Tourinho.
Aristides da Silveira Fontes, Doutor. — Filho
de outro de egual n o m e e D. Margarida da Silveira
Fontes, nasceu a 26 de Março de 1881 e m Aracaju, onde
fez seus estudos de humanidades. Medico pela Faculdade de Medicina da Bahia, graduado a 14 de Dezembro de 1904, foi nomeado e m 1905 lente interino de
geographia do Atheneu Sergipense, contractante da publicação do expediente do Governo no orgam official, o
"O Estado de Sergipe", e eleito deputado estadoal, recebeu dos seus collegas a investidura de 2.° secretario
da Assembléa Legislativa. Foi reeleito para as legislaturas de 1906-1907 e 1910-1911, na ultima das quaes
occupou o logar de 1.° secretario. C o m a reforma do
Atheneu foi nomeado lente de mechanica e astronomia,
transferido e m 1911 para a cadeira de physica, chimica
e hygiene.

ARMANDO
De 1906 a 1908 foi medico do Hospital de Caridade
de Aracaju e desde esse ultimo anno é medico contractado da Escola de aprendizes marinheiros. Conselheiro municipal e m diversos biennios, exerceu o cargo
de director do Atheneu de 1916 a 1920, de que se exonerou, a seu pedido.
Escreveu:
— Das phobias: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 31 de Outubro de 1904 para ser
defendida afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Bahia, 1904, C H I , pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
Armando de Aguiar Cardoso, Bacharel. — Filho
do Dr. Fausto de Aguiar Cardoso, adiante mencioinado e D. Maria Pastora de Aguiar, nasceu a 15 de
Novembro de 1885.
Bacharel e m sciencias Jurídicas e sociaes pela
Faculdade Livre de Direito do Rio, recebeu o grau e m
Março de 1913.
Deputado estadoal na legislatura de 1913-1914, foi
1.° Escripturario da Inspectoria federal das Estradas
de Ferro, sendo promovido a Secretario a 1." de Julho
do referido anno.
Escreveu:
— Discurso proferido no salão nobre do palácio
do governo, no dia 7 de Dezembro de 1913, pelo orador
official, por occasião das manifestações pela data natalícia do Presidente do Estado, General José de Siqueira Menezes. N o "O Estado de Sergipe de 10 do
m e s m o mez.
— Discurso lido e m nome da Assembléa Legislativa
por occasião de asumir o governo do Estado, a 24 de
Outubro de 1914, o General Manuel Prisciliano de Oliveira Valladão. N o "O Estado de Sergipe" de 27 do
mesmo mez.
-— A questão dos telephones. Contestação das rés
Brasilianische Elektricitats Gesellschaft e Rio de Janeiro and São Paulo Telephone Company, na acção proposta pela Prefeitura para annullação do contracto e m
vigor. N o "O Paiz", de 11 e 12 de Julho de 1923 e no
"Correio da M a n h ã " de 12 do m e s m o mez e anno.
Armando de Araújo Cintra Vidal, Professor. —
Filho de Joaquim de Araújo Cintra Vidal e D. Adriana
de Araújo Cintra Vidal, nasceu a 18 de Junho de 1839
e m Larangeiras e falleceu a 23 de Agosto de 1908 na
Capital Federal. N a antiga Escola Central do Rio de
Janeiro, hoje Escola Polytechnica, deu começo aos estudos superiores que abandonou no fim do primeiro
anno do curso, para applicar-se ao magistério publico.
Nomeado e m 1861 adjunto das escolas publicas do m u nicípio neutro, passou e m 1868 a professor effectivo
do ensino primário da freguezia de Inhaúma, e m cuja
cadeira se jubilou e m 1885. E m 1889 obteve privilegio
de u m a carteira para escolas, a que denominou — Apparelho Mechanico Armando — , a qual foi approvada
pelo Conselho Superior de Instrucção Publica da Corte
e adoptada nas aulas do curso elementar. Foi mais de
u m a vez autoridade policial na referida freguezia, pertenceo ao Club aeronáutico Bartholomeu de Gusmão e
fez parte da commissão do recenseamento de 1873.
Escreveu:
— Discripção e vantagens da nova carteira escolar.
Manuscripto.
Armando Hora de Mesquita, Bacharel. — Filho
do bacharel Lourenço Freire de Mesquita Dantas e
D. Rosa Bella de Vasconcellos Hora de Mesquita, nasceu na cidade do Lagarto a 26 de Agosto de 1884.
Fez os estudos rudimentares na cidade do seu nascimento e no Aracaju, para onde seus progenitores
transferiram sua residência após a proclamação da Republica. Tendo iniciado os estudos secundários com os
professores Alfredo Montes e Severiano Cardoso, transportou-se para a cidade da Bahia, sendo interno do collegio "Florêncio".
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que por mais de uma vez teve de desempenhar comMais tarde voltou ao Estado Natal, completando Os
missões de confiança. Propagandista do ensino em propreparatórios no Atheneu Sergipense. E m 1902 matrifusão, combateu fortemente o analfabetismo, promoculou-se na Faculdade Livre de Direito da Bahia, onde
vendo a creação de escolas para a educação do povo,
fez os três primeiros annos do curso jurídico, concluinfundou e foi o presidente do Centro Operário Sergiiwno.
do-os na Faculdade do Recife, onde bacharelou-se em
Escreveu:
1906. A 2 de Junho de 1902, quando académico, foi no— Natal das creanças pobres. Appello á Exma.
meado official da 2." secção da secretaria geral do seu
Sra. Dona Maria da Gloria Chaves, dedicada directora
Estado, lugar que occupou até 1906, quando foi nodo "Collegio N .S. da Conceição". No "Jornal do
meado promotor publico da comarca da Capella por acto
Povo", Aracaju, de 7 de Dezembro de 1916.-*»
de 16 de Março. A 23 de Abril de 1907 foi nomeado juiz
— O presente ão Natal: phantasia. No "Correio
municipal do termo de Japaratuba, de onde foi remode Aracaju", de 24 de Dezembro de 1916.
vido, a pedido, para o de Aracaju, a 4 de Abril de
— Exposição Nacional de Milho. No "Estado de
1908.
Sergipe", de 28 de Fevereiro de 1917.
E m 30 de Junho de 1911, findo o quatriennio, lhe
— Medidas que se impõem. No "Jornal do Povo",
foi designada, pelo presidente Rodrigues Dória, a code 6 de Julho de 1917.
marca de Maroim, e a 3 de Julho de 1916 nomeado, em
— Redempção: conto. No "Diário da Manhã", Aracommissão, procurador geral do Estado, cargo de que
foi exonerado, a pedido, a 18 de Outubro de 1921, vol- caju, de 11 e 12.
— A. B. C. do Agricultor. Critica ao livro que
tando á sua judicatura na comarca de Maroim, de onde
sob o mesmo titulo publicou o Dr. Dias Martins. Idem,
foi novamente chamado para occupar pela segunda vez,
de 20 do mesmo mez e anno.
o cargo de procurador geral do Estado, nomeado por
— Natal das creanças pobres — U m agradecimento
decreto de 26 de Março de 1924.
— U m aippello. No "Jornal do Povo" de 12 de DezemFoi deputado estadoal na legislatura de 1909-1911
bro de 1917.
e nomeado por acto de 11 de Novembro de 1919 para
— Risos e lagrimas — Boas festas! — Feliz enrever os códigos de processo criminal e de organisatrada de novo anno! No "Diário da Manhã" de 1 de
ção judiciaria do Estado com o Dr. Álvaro Silva.
Janeiro 1919.
Quando estudante de preparatórios fundou e redigiu
1
— O presente ão Natal: conto. No "Imparcial",
com seus collegas, Edilberto Campos e Oscar Prata o
Aracaju, de 4 de Janeiro do mesmo anno.
periódico:
— Guia Pratico do Empregado Arrecadador, tra— A Verdade, Aracaju, 1895.
— A Revista — A cultura Académica, da cidade do balho inédito em u m grosso volume, confeccionado por
ordem do governo, foi julgado de grande utilidade á
Recife, publicou no seu numero correspondente aos mezes de Janeiro e Fevereiro de 1906 o seu retrato acom- 'Fazenda Estadual por uma commissão de competentes;
pelo que o Presidente mandou imprimir por conta do
panhado de ligeira noticia biographica.
Estado e que fosse adoptado officialmente.
Escreveu:
Redigiu:
— Monte-Pio: discussão sobre a reforma do Mon— O Matutino: periódico de pequeno formato, de
te-Pio dos Funccionarios Públicos do Estado, firmada
que era proprietário. Bahia, Agosto de 1905.
pelo pseudonymo de Alter Nemo. No "Diário da MaArthur Diniz Barretto. —
Filho do professor
nhã" de Outubro de 1915.
— Aggravo civil, aggravante: Adolpho Justino Félix Diniz Barreto, de quem tratarei mais adiante, e
D. Flora Penna Barreto, nasceu a 27 de Setembro de
Schmidt, aggravado: O Estado de Sergipe. Aracaju,
1876 no Aracaju. Fez os seus estudos de primeiras
1917. Imprensa Official, 12 pags. in. 8.° Sahiu publiletras, matriculando-se depois no Atheneu Sergipense,
cado também no Estado de Sergipe de 23 de Junho 1917.
— O Serviço eleitoral pôde ser feito durante as fe-onde estudou preparatórios, não concluindo o curso por
preferir a carreira de telegrapho. E m Outubro de
rias? Resposta a uma entrevista do "Jornal do Povo".
1893 teve a sua primeira nomeação para Recife. E m
No mesmo jornal de 12 de Dezembro de 1917.
— Acção ordinária da inãemnisação; autor: Adol-1908 foi chefe da estação telegraphica de Fortaleza e
em 1909 promovido a telegraphista de 1." classe. Dedipho Justino Schimidt, réo: o Estado de Sergipe. Mecou-se ao estudo do Budeaut e foi o primeiro Budeaumorial ao Supremo Tribunal Federal, contendo a dedista do Norte, sendo por isto indicado para montar
fesa do réo, contestação, treplica, allegações finaes e raesse apparelho em Belém capital do Pará.
zões de appellação pelo procurador Geral do Estado.
Foi Director do "Ceará Telegraphico" revista teAracaju, 1921. Imprensa Official. 36 pags. in. 8.°.
legraphico-literaria, de collaboração exclusiva do pes— Cobrança da divida activa: resposta a uma
soal do Telegrapho. O "Jornal do Ceará" de 6 de Agosto
consulta da promotoria publica de Maroim .No "Diáde 1906 — disse "que o "Ceará Telegraphico" de uma
rio Official" do Estado de 13 de Julho de 1921.
impressão nitida, com uma feição toda moderna, era
Arnulpho Oliveira. — Filho de Francisco Xavier
no género, o primeiro que appareceu no Brasil". O seu
de Oliveira e D. Maria Almerinda da Conceição, nassummario foi o seguinte: O nosso programma da Receu a 18 de Setembro de 1886 na Capella e falleceu repentinamente no Aracaju a 29 de Abril de 1919, dentro dacção:
Dialogo entre dois Bandotistas (?) de Zenid; Funda Repartição em que era empregado. De origem hucção da terra como fio conductor, de Zenid; O nosso
milde e filho de pães pobres perdeu em creança seu
viver (soneto) de Ney da Silva; Pequeno histórico
progenitor, tornando ainda mais penosa a situação dos
telegraphico, de Soafim: Seguro telegraphico, da Reque o tinham como único arrimo. Por faltarem-lhe os
dacção; Carta aberta, de João de M . Raposo — Lerias.
necessários meios de subsistência para a familia, deide Aristobulo; Filho eléctrico, de B. Falcão. Tempesxou a viuva aquella cidade para fixar residência na
tade, de A. M. Tavares; Progresso da phonographia,
capital do Estado, onde o filho adquiriu a deficiente
— da Redacção; Recreio charadistico. de Damnadieducação literária com que se iniciou na vida real. Innho; O telegrapho e o telegraphista de Ardiba charatelligente e trabalhador, entrou para "O Estado de Serdas, de Damnadinho. E' actualmente chefe da Estação
gipe" como aprendiz da arte typographica, na qual fatelegraphica de Olinda, cargo que exerce com muita
cilmente se tornou perito, continuando a exercel-a no
competência.
"Diário de Noticias" da Capital da Bahia, de onde voltou para o Aracaju por ter sido nomeado no governo do Arthur Fortes, Professor. — Filho de António
Augusto Gentil Fortes, já mencionado neste livro, e D.
general José de Siqueira Menezes, por acto de 31 de
Antónia Junqueira Fortes, nasceu a 23 de Julho de
Dezembro de 1912, praticante do Thesouro do Estado.
1881 em Aracaju. Tem o curso de humanidades feito
A 11 de Março do anno seguinte foi promovido a 2.°
no Atheneu Sergipense, antes começado no collegio do
escripturario da mesma Repartição e tão recommendaprofessor Alfredo Montes. Como empregado da Repiarveis provas deu como funccionario competente e zeloso,
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tição dos Correios de Aracaju occupou os logares de
praticante, amannuense, official, chefe de secção e por
duas vezes administrador interino.
Por decreto de 15 de Julho de 1916 foi nomeado
professor vitalício da cadeira de historia geral e do
Brasil do "Atheneu Sergipense" e lecciona no collegio
"Tobias Barretto" historia e francez e no "Instituto
America" francez e geographia desde a fundação de
ambos. Membro effectivo do Conselho Superior do Ensino por dois annos, nomeado a 18 de Dezembro de 1922.
Foi deputado estadual na legislatura de 1910-1911 e
leader da maioria no triennio de 1923-1925. Collaborou no Almanak Sergipano e nos jornaes — "Jornal
de Sergipe", "O Estado de Sergipe", "Jornal do Povo"
e "Correio de Aracaju". Desde a fundação do "Jornal
do Povo" e m 1815 a Janeiro de 1916 redigiu a secção
sob a epigraphe "As Quintas", assignando-se Gil do
Norte. Pertenceu ás extinctas sociedades "Tobias Barretto", "Club Esperanto", de que foi orador, "Centro
Socialista Sergipano" e é sócio effectivo do Instituto
Histórico e Geograrphico de Sergipe. E' poeta e jornalista.
Escreveu:
— Primeiros Cantos: versos. Aracaju, 1900, 98
pags. in. 8.°. pg. Typ. Commercial.
— Evangelho de um triste: versos, Aracaju, 1904,
144 pags. in. 8.°. pg. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Cartas de Arthur Fortes a João Pereira Barretto. N o "O Estado de Sergipe" a começar de 20 de
Julho de 1905.
— Rosas: conferencia lida no theatro "Carlos Gomes" de Aracaju, a 10 de Maio de 1914. N o "Diário da
Manhã" do dia 12, e m resumo.
— Hymno
Socialista Sergipano. (Na musica da
Canção patriótica de A m o r Febril). Avulso impresso
em 19 de Abril de 1918, Aracaju.
— Limites inter-estaduaes. Sergipe-Bahia. No "Correio de Aracaju, de 13 de Maio de 1920. Transcripto
do jornal de Aracaju "Pela Pátria", mensario da Liga
Sergipense contra o Analphabetismo.
— E vamps ter theatro! N o "Correio de Aracaju",
de 21 de Junho de 1920. Transcripto do jornal "Pela
Pátria".
— Discurso proferido a 24 de Outubro de 1920
da sacada do Palácio da Presidência ao hastear-se pela
primeira vez a bandeira sergipana, adoptada officialmente pela lei n. 795 de 19 do m e s m o mez. No "Correio
de Aracaju", de 26 seguinte.
— Elogio do bem: poesia recitada no serão litermusical de 14 de Agosto de 1921, e m favor da caixa escolar Thereza Lobo. N o "Correio de Aracaju" e no
"Sergipe-Jornal" de 17 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado na recepção do dr. Graccho Cardoso e m 15 de Outubro de 1922. N o "SergipeJornal" de 16 e no "Correio de Aracaju" de 17 do
m e s m o mez.
— Discurso pronunciado e m frente ao palácio do
Governo por occasião da parada escolar e m 24 de Outubro de 1922. N o "Correio de Aracaju" de 29 do mesm o mez.
— Discurso pronunciado pelo deputado..., na sessão da Assembléa Estadual de 12 de Março de 1923,
a propósito do fallecimento do senador Ruy Barbosa.
N o "Diário Official" de 14 do m e s m o mez.
— Saudação feita no coreto da praça Fausto Cardoso, a 18 de Julho de 1923, ao transitarem para o Palácio do Governo os aviadores navaes, chegados nesse
dia ao porto de Aracaju. N o "Diário Official" do dia
seguinte. C o m o jornalista, fez parte durante u m anno
do corpo de redacção da — Cidade do Rio, jornal fundado por José do Patrocínio. Capital Federal, 1901.
Fundou e redigiu:
— O Cenáculo: reviste de feição litteraria, critica e noticiosa. Publicação bi-semanal, Aracaju, 1902.
Circularam apenas, 5 números.

ARTHUR
— Via Lueis: órgão litterario e scientifico, Aracaju, 1904. C o m Alfredo Cabral. E - director e redactor
chefe do
— Sergipe-Jornal: orgam politico, independente e
noticioso. Aracaju, 1921-192...
Arthur Simeão da Motta, Doutor. — Filho do
pharmaceutico Simeão da Motta Rabello e D. Eudoxia
Soledade Motta, nasceo no Aracaju a 19 de Setembro de
1879. Depois de ter concluído o curso de preparatórios no Atheneu Sergipense, seguiu para a Bahia, onde
feito o respectivo tirocínio, se titulou e m pharmacia
e m 1889. N o anno seguinte foi nomeado pharmaceutico
adjunto do exercito, designado para servir em Guarahy,
no Rio Grande do Sul, onde permaneceo até 1902, quando foi nomeado encarregado da pharmacia militar de
SanCAnna do Livramento e posteriormente das de São
Gabriel e de Porto Alegre. Durante o tempo de residência nessa ultima cidade, e sem descurar dos deveres do cargo militar, applicou toda a sua actividade intellectual no estudo das matérias professadas na Escola Livre de Medicina, na qual se doutorou em 1904,
fazendo parte da primeira turma de médicos formados
naquelle instituto scientifico do Estado. Nomeado por
decreto de 14 de Abril de 1905 medico adjunto do corpo
de saúde do exercito e u m anno depois medico de 5."
classe, por decreto de 14 de Março de 1906, com exercicio na guarnição de Pernambuco, achava-se na Capital Federal, e m transito para o ponto do seu destino,
quando succumbiu a u m a syncope cardíaca no dia 5 de
Julho seguinte. Prematuramente roubado á sciencia e
ao serviço da pátria, apenas
Escreveu:
— Estudo clinico da auscultação do apparelho respiratório. Dissertação. Cadeira de clinica propedêutica. Proposições — Três sobre cada u m a das cadeiras
do curso de sciencia medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia de
Porto Alegre, e m 30 de Setembro e perante a m e s m a
defendida em 6 de Dezembro de 1904 pelo Dr... (Pharmaceutico adjunto do exercito), Porto Alegre e m 1904
43 pags. in. 8.». Typ. da Livraria do Globo.'
Arthur Xavier Moreira, Tcnente-Coronel.
Filho de Guilhermino dos Santos Moreira e D Maria
de Jesus Moreira, e irmão de Silvestre Moreira noutro
logar mencionado, nasceu em Larangeiras a 9 de Outubro de 1871. Alli fez os primeiros estudos e e m Aracaju frequentou por algum tempo o "Atheneu Sergipense". Militar desde 17 de
Julho de 1890 e m que verificou praça, occupa u m logar de destaque entre os
seus companheiros de armas pelos seus conhecimentos technicos e fiel observância das leis da disciplina. Conta o tempo dobrado
pelos serviços prestados durante a revolta de 6 de Setembro de 1893 e nas suas
promoções obteve a de major por merecimento. T e m o
curso do estado maior e de
engenharia, e é bacharel e m
mathematicas e sciencias
physicas.
Escreveu:
Tenente-Coronel Arthur Xa— O rio Continguiba e o
vier Moreira
porto de Larangeiras. N o
"O Estado de Sergipe", de 25 de Novembro de 1904.
— De longe... Versando sobre immigração e viação. Idem, de 5 de Fevereiro de 1905.
— De longe... Versando sobre colonisação. Idem,
de 23 do m e s m o mez e anno.
— De longe... O algodão. Idem, de 12 de Março
do m e s m o anno.
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Escreveu:
— Pecuária. Escripto em Alegrete, Rio Grande do
— Diagnostico differencial das moléstias de coSul, aos 15 de Março de 1905. Na "Revista Agricola" de
ração: dissertação para receber o gráo de doutor em
Aracaju, de 1.° de Maio do mesmo anno, pags. 66 e 67.
i— Um systema singular de viticultura. Trad. do medicina pela Faculdade da Bahia. -Proposições sobre
cada uma das cadeiras de physiologia, obstetrícia e boitaliano. Na citada "Reviste" de 15 de Maio do refetânica. Bahia, 1874, 284 pags. in. 8.°. Na imprensa
rido anno, pag. 71.
— Ligeiras notas agrícolas. Escriptas no Rio de económica.
— Informações prestadas ao governo da provinJaneiro em Junho de 1905. Na mesma "Revista" de 1
cia, á requisição do ministro do império, pelo delegado
de Agosto do mesmo anno, pag. 122.
'— Cultura ão arroz. Na mencionada "Reviste" de interino do inspector geral da instrucção publica da
Corte nesta provincia, acerca dos exames prestados na
15 de Outubro de 1905, pags. 169 e 170 e na de 1." de
respectiva delegacia. No "Jornal do Commercio", AraOutubro de 1906, pags. 391 e 392 .
—
Novidades agrícolas. Semeadora americana caju, de 26 de Julho a 4 de Agosto de 1877, com intermissões.
pratica e económica. (The Cyclone Seeder). Do Fó— Utilidade das conferencias discurso proferido no
rum de Turim. Na "Revista" de 1 de Novembro de
dia 7 de Setembro de 1880. No "Echo Sergipano", Ara1906, pags. 413 e 414.
— Gado lanígero. "Revista Agricola" de 15 de Ja- caju, de Novembro do mesmo anno.
— Minha incompatibilidade. Na "Gazeta do Araneiro de 1907, pags. 161 e 162.
caju" de 26 de Julho de 1885.
— As vias de communicação e a agricultura em
— Recurso ao Governo Provincial por sua suspenSergipe. Na "Revista Agricola" de 1 de Fevereiro de
são como Lente de Historia da Escola Normal. Aracaju,
1907, pags. 471 e 472.
1885, 37 pags. in. 8.° Typ. da "Gazeta do Aracaju".
— Esclarecimentos históricos. Notas e apreciação,
Redigiu:
seguidas de vários documentos sobre o patriota, major
— O Académico: periódico quinzena], dedicado á
Silvestre Jequitibá Botucudo. No "O Estado de Sermedicina e á litteratura. Bahia, 1872. Com Ribeiro da
gipe" de 9 de Agosto de 1907.
Cunha, Moura Júnior e Arêa Leão.
— As mattas e as seccas em Sergipe. Na "Revista
— O protesto: publicação periódica. Aracaju, 1875.
Agricola" de 1." de Outubro de 1907, pags. 631 e 632.
— Horácio Hora. Carta aberta aos sergipanos. No Com Justiniano de Mello e Silva.
— Sergipe: jornal dedicado aos interesses da la"O Estado de Sergipe" de 20 de Dezembro de 1908.
!— Pela Engenharia: serie de artigos sobre assum- voura, commercio e melhoramentos geraes da Provincia. Propriedade de uma associação. Aracaju, 1881pto militar. Na "Defesa Nacional", Rio de Janeiro,
1882. Com outros.
ns. 41 e 47, de Fevereiro a Agosto de 1917.
Ascendino Xavier Ferrão de Argollo, Bacharel. —
Ascendino Angelo dos Reis, Doutor e Bacharel.
Filho de José Pedro Ferrão de Argollo e D. Emilia
— Filho de João Francisco dos Reis e D. Rosa FloCavalcanti de Albuquerque de Argollo nasceu em 3 de
rinda do Amor Divino, nasceu a 20 de Abril de 1852 em
Maio de 1889 em Própria. Fez o curso primário em
S. Christovam. Transportando-se para a Bahia com o
Penedo na capital da Bahia, e todo curso de preparafim de applicar-se aos estudos de línguas e sciencias,
tórios no Lyceu Alagoano" de Maceió. Matriculado
emquanto residiu naquella capital destribuiu vantajoem 1907 na Faculdade de Direito do Recife, recebeu o
samente o tempo, ensinando e aprendendo com resuldiploma de bacharel em 1911. De volta a Sergipe abriu
tados efficazes. Simultaneamente professor e alumno,
banca de advogado na cidade do seu nascimento, ao
si por u m lado transmittia a instrucção aos seus discípulos, por outro ouvia as lições dos mestres da Faculdade mesmo tempo que inaugurava o "Instituto 24 de Outubro", que dirigiu até fins de 1912, leccionando nelle
de Medicina, onde conseguiu completar o curso medico,
línguas e sciencias. E m 1912 e 1913 foi promotor publirecebendo em 1874 a laurea de doutor. Nomeado 2.°
co das comarcas de Itabaianinha e Lagarto e nesse ultenente do Corpo de Saúde por decreto d 13 de Fevetimo anno recebeu a nomeação de inspector geral do
reiro de 1875, serviu na guarnição de Sergipe até 1885
e na de S. Paulo até reformar-se em 1899, depois de ter ensino seguindo-se em 1913 a de membro do Conselho
Superior da instrucção do Estado. Exerceu interinasido promovido a Capitão, 1." cirurgião, por decreto
mente o logar de auditor de guerra na circumscripção
de 5 de Março de 1890 e decorridos poucos dias a mamilitar de Sergipe e por decreto de 18 de Dezembro de
jor, medico de 3." classe, por merecimento. Dentro do
1922 foi nomeado membro effectivo do Conselho Supeespaço de tempo que estacionou em Aracaju, foi delerior do Ensino. Tem collaborado na imprensa de divergado especial dos exames de preparatórios em 1876,
lente da cadeira de inglez do Atheneu Sergipense, trans- sos Estados, a saber: — "Norte de Sergipe", e "A
Pérola", de Própria; "O Nacional", editado no começo
ferido em 1877 para a de historia do mesmo estabeleciem Própria e depois em Penedo; "A Pátria" e "A Promento, director do "Parthenon Sergipense", collegio
vincia", de Pernambuco; a revista "A Alvorada", do
de instrucção secundaria, inaugurado a 9 de Fevereiro
Piauhy e "O Estado de Sergipe", de Aracaju. Os seus
de 1879, professor de historia da Escola Normal em
artigos quando não assignados, eram subscriptos pelos
1882, medico gratuito do extincto Asylo de N. S. da
pseudonymos — Monte D'Alva. Max Verdan. Alceste.
Pureza e remunerado do corpo de policia, nomeado em
Atlico, Charles Janet, Plínio e Annunzio Morato. No
Maio desse mesmo anno, depois de nelle ter servido graRecife pertenceu ao "Centro Litterario Olavo Bilac",
tuitamente por mais de dois annos. Residente na cade que foi orador e presidente e fez parte do "Theatro
pital de S. Paulo desde 1886, alli frequentou a FaculAyres Gama", aggremiação de alguns académicos de
dade de Direito, fez o curso completo, recebendo o
direito, tendo realizado naquelle conferencias scientigráo de bacharel em 25 de Novembro de 1889. Nem por
ficas, philosophicas, jurídicas e literárias e nesse lido
ter conquistado mais u m titulo scientifico abandonou
a sua conferencia sob o titulo — "Coração". Tem puo magistério, que sempre foi a carreira de sua predilecção. Lente por concurso, de geographia geral, choro- blicado vários relatórios e pareceres na qualidade de
inspector de ensino e como membro do Conselho Supegraphia do Brasil e cosmographia, da Escola Normal
rior de instrucção. E' advogado nos auditórios de AraSecundaria de S. Paulo, nomeado em Agosto de 1907,
caju e sócio correspondente do Instituto Histórico e
foi exonerado por decreto de 5 de Fevereiro de 1914
Geographico de Sergipe.
por ter sido na mesma data nomeado lente cathedratico
Escreveu:
da 3." cadeira do 1." anno do curso geral da Faculdade
— A Republica em brisa: comedia em 1 acto 1906.
de Medicina e Cirurgia daquelle Estado, em cuja caE m collaboração com António Bernardes de Souza Bapital tem seu consultório medico.
rateiro (Vide este nome).
E' provável que o presente artigo se resinta de al— A verdade: serie de artigos no "Norte de Sergumas omissões, á falta dos apontamentos que me fogipe", em resposta ás "Cartas Philosophicas" do Dr.
ram negados por esse autor.
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Adolpho Ávila Lima (Vide este n o m e ) . Nos números
de 1 de Julho e 2 de Dezembro de 1909, 12 e 19 de Maio
de 1910.
— Ave! Sergipe. N o "O Estado de Sergipe" de 21
de Outubro de 1914.
— Influencia do pensamento sergipano na litteratura brasileira: conferencia realizada no salão do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e m 30 de Janeiro de 1916. Inédito.
— Discurso proferido, por delegação do Conselho
Superior de Instrucção, na solemnidade da collação de
gráo ás normalistas de 1919. N o "Diário Official do
Estado de Sergipe", de 23 de Junho de 1920.
— Ensaios jurídicos. Inéditos.
•— Estudos de Direito Constitucional Brasileiro.
Idem.
— Botânica de Sergipe. Idem.
C o m o jornalista, fundou e redigiu:
— Jornal de Noticias. Aracaju, 1915. C o m Plácido
Gama. O primeiro sahiu a 15 de Janeiro e o ultimo
a 22 de Junho, todos com 6 columnas e m cada u m a
das quatro paginas.
Augusto Accioli do Prado, Engenheiro agrónomo.
— Filho do coronel Francisco Lucino do Prado e Dona
Maria Accioli do Prado, nasceu no engenho Capim
Pubo, termo de Divina Pastora, a 1.° de Agosto de 1872.
Preparou-se e m humanidades no Aracaju e na Bahia, para onde seguiu afim de cursar a Escola Agricola,
na qual recebeu o gráo de engenheiro agrónomo e m
1895.
Depois de algum tempo de residência e m Sergipe
partiu em 1899, para o Estado de S. Paulo, estebelecendo-se e m Capivary e depois e m Jaboticabal, onde cultiva café e m fazendas de sua propriedade. Serviu como
Conselheiro Municipal de Monte Alto e representou o
municipio de Jaboticabal no comício agricola de Mococa.
Escreveu:
— Hygiene dos animaes domésticos: dissertação.
Proposições. Secção de Sciencias Accessorias. — Physica. — Electricidade, athmospherica. Secção de Mechanica e Engenharia. Fundações. Secção de Agricultura, e chimica applicada á agricultura. Importância
da agua na Agricultura. These apresentada á Escola
Agricola da Bahia para ser perante a m e s m a publicamente sustentada, afim de obter o gráo de Engenheiro
Agrónomo. Bahia, 1895, 43 pags. in. 8.°, Litho-typ. de
João Gonçalves Tourinho.
Augusto Álvaro de Carvalho Aranha, Bacharel.
— Filho de Manoel Antonino de Carvalho Aranha e
D. Maria Brasilina Fontes de Carvalho Aranha, nasceu e m Aracaju a 30 de Janeiro de 1876.
C o m seis annos de edade começou, ao doce influxo
de sua genitora a travar conhecimento com as lettras
do alphabeto. E m 1883 acompanhando seu pae para o
Maranhão, matriculou-se na
escola particular de D. Luiza Rego, frequentando depois as aulas dos professores Manoel Jansem Muller e
José Augusto Correia. Do
Maranhão foi ao Pará e dahi
a Pernambuco, onde iniciou
os estudos preparatórios.
completando o curso de humanidades e m 1895 e m São
Paulo. E m 1897 matriculouAugusto Álvaro de Carva- se na Faculdade de Direito
daquella Cidade, de onde
lho Aranha
sahiu bacharel e m sciencias
jurídicas e sociaes e m 1901.
Quando académico, empregou sua actividade no ensino de matérias do curso
secundário e m diversos estabelecimentos da Capital
Paulista. E m 1904 foi nomeado promotor publico da

Comarca de Caconde, S. Paulo, removido e m 1908 para
a de Queluz e desta e m Janeiro de 1910 para a de Piudamonhagaba.
Nomeado Juiz de Direito da Comarca de Patrocínio do Sapucahy em 11 de Agosto de 1919, foi removido,
por merecimento, a 9 de Março de 1923 para de segunda entrancia, com sede na cidade de Descalvado,
onde actualmente (1924) se acha.
E' sócio do Instituto Histórico e Geographico de
S. Paulo. Poeta primoroso e festejado da escola parnasiana, é também u m espirito dotado de iphilantropia
e u m juiz culto e recto. A sua evolução no terreno das
lettras começou no "O Municipio", hebdomadario de
Aracaju. Escreveu na "A Provincia", "Commercio de
Pernambuco", "Revista Contemporânea" e "Gazeta da
Tarde", periódicos do Recife, tendo estado a seu cargo
a secção literária do ultimo, que era redigido por Martins Júnior. Collaborou no "O Paiz" e na "A Estação',
ambos da Capital Federal, no "Correio Paulistano" e
outros da Capital paulista, na "A Tribuna", de Pindamonhagaba, no "O Progresso", do Patrocino do Sapu
cahy", na "A Tribuna", de Iguarapava, e e m vários outros órgãos da imprensa do interior do Estado de São
Paulo.
Escreveu:
— PrimÃcias: versos, com u m prefacio do Dr. Clóvis Beviláqua, S. Paulo, 1896, 155 pags. Typ. de Heunies Irmãos. T e m 2.:l edição.
— Eu: prosa. S. Paulo, 1900, 162 pags. in. 12.°
Editores Heunies Irmãos. E' o primeiro de u m a serie
de 6 livros sob a denominação geral de Teias.
T e m inéditas as seguintes obras: Carteira de lembranças (contos e phantasias 1893-1896) — Cinzeluras
(sonetos) Cinerario (poesias). Livro de um Misantropo (Fragmento e reflexões) . Monólogos do Tédio
(versos).
Harnos a seguir u m a jóia do seu talento poético:

AO

MAR

A' Clóvis Bevilacjufi.
Mar! T u dormes rugindo e palpitando choras
A magna colossal que te lacera, ingrata,
Profunda, como a dor terrível que m e mata,
Arranca-me do ser esplendidas auroras.
Minha alma na tua alma eterna se retrata;
O pezar que te punge e a soluçar devoras,
Explode dentro e m m i m m e povoando as horas
D a agonia cruel que o seio teu dilata.
Teu sarcasmo de espuma affronta o ceu; e quando
A tristeza m e lança e m fundos dissabores,
E u fito o azul do céo, impávido, cantando.
Se as tuas dores tenho e as tuas alegrias,
Quando eu estiver sorrindo, ó velho mar, não chores!
Quando eu estiver chorando, ó velho mar, não rias!
Augusto Amado. — Filho de José Amado de
Faria e D. Maria do Espirito Santo Amado, nasceu a
6 de Dezembro de 1878 e m Campos. Alli e na Estancia
fez os seus primeiros estudos. Muito moço foi para
a Bahia e depois para o Rio, empregando-se nessas duas
cidades no commercio. C o m a pratica adquirida no jogo
das transacções mercantis, auxiliado pelos estudos a
que se applicou, tornou-se perito guarda livro e fala
diversas línguas. T e m collaborado no "Diário de Noticias" da Bahia e e m outros jornaes da m e s m a cidade
e e m jornaes e revistas da Capital Federal.
Escreveu:
— Três beijos: poemeto. Rio de Janeiro.
— Mundos: poema, dividido e m 4 partes sob os títulos: M u n d o Interior, Mundo Exterior, Mundo Moral
e M u n d o Ideal. Rio de Janeiro, 1918, 220 pags. in. 12.°.
Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
— Forças da natureza: versos. Rio de Janeiro,
1920, 193 pags. in. 12.°.
Augusto Cezar Leite, Doutor. — Filho do coronel Francisco Rabello Leite e D. Maria Virgínia Ac-
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cioly Leite e irmão do Dr. Sylvio Leite mencionado
neste livro, nasceu a 30 de Julho de 1886 no engenho
Espirito Santo, municipio de Riachuelo.
Iniciou os estudos primários na cidade natal e o
curso de preparatórios nos collegios "Sebrão" e "Carneiro Ribeiro" da Bahia, prestando alguns exames no
Atheneu Sergipense.
Medico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, recebeu o grau de doutor a 2 de Janeiro de
1909. Depois de formado clinicou nas cidades da Capella e Maroim, fixando residência em Aracaju, onde
desenvolve a sua grande actividade de abalisado clinico. Nomeado director da Escola de Aprendizes Artífices de Aracaju por Decreto de 6 de Janeiro de 1910;
tomou posse a 5 de Fevereiro seguinte, sendo exonerado e m 1916 por ter sido nomeado, a 24 de Julho do
m e s m o anno, professor cathedratico de noções de Hygiene Geral e desenvolvimento da Historia Natural applicavel á Agricultura, á Zootechnia e a outros ramos
da Industria Nacional do Atheneu Sergipense.
E m Agosto desse anno foi nomeado membro effectivo do Conselho Superior da Instrucção Publica e eleito membro do Conselho Municipal do Aracaju para o
biennio de 1917-1919.
E m Fevereiro de 1918 passou a reger a cadeira de
Historia Natural do Seminário Diocesano de Aracaju.
E' presidente effectivo da Sociedade de Medicina
de Sergipe e Director do Serviço Cirúrgico do Hospital
"Santa Isabel".
Possuindo rara perícia no manejo do bisturi é
reputado u m a das futuras glorias da medicina no Brasil. E m Junho de 1913 seguiu para a Europa afim de
aperfeiçoar-se nos estudos scientificos e em 1914 fez
pela primeira vez e m Sergipe a operação de laparatomia, e a esta seguiram-se outras da m e s m a natureza
sempre com óptimos resultados.
Mudou-se para o Recife em Agosto de 1922, de
onde regressou no anno seguinte.
Escreveu:
— Da eontra-indicação renal do emprego do salicilato de sódio: dissertação. Proposições. Trez sobre
cada, u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e
cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 23 de Outubro de 1908 para
ser defendida por... afim de obter o gráo de doutor
e m medicina. Rio de Janeiro, 1908, 71 pags. in. 8.°.
Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
— Discurso proferido a 1.° de Novembro de 1911
por occasião de ser inaugurada a Escola de Apprendizes Artífices. N o "Correio de Aracaju" de 5 do mesm o mez.
— Lição para vindouros N o "Correio de Aracaju"
de 9 de Novembro de 1919. Transcripto e m folheto.
— Conferencia realisada no dia 14 de Julho de 1919
no salão da Bibliotheca Publica de Aracaju, sobre u m
caso verificado na sua clinica. Aracaju, 1920, 99
pags. in. 8.°. pq. Estabelecimento Graph.ico de Frederico Sampaio & C.
— Discurso pronunciado no dia 1.° de Novembro de
1923 por occasião do lançamento da pedra fundamenta] do -Hospital de Cirurgia" por iniciativa da Sociedade de Medicina e Cirurgia sob os auspícios do Governo do Estado. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no almoço offerecido no
palácio do Governo do Estado pelo Dr. Parreiras Horta
aos seus collegas da classe medica de Aracaju, no dia 4
de Maio de 1924. N o "Diário Official" do dia 6 do mesm o mez.
Augusto Cezar da Silva, Capitão de mar e guerra.
— Filho de Manuel da Silva Rosa e D. Constância
Cândida da Silva Rosa, nasceu a 17 de Dezembro de
1833 e m S. Christovam e falleceu na Capital Federal a
18 de Outubro de 1918. Seguiu a carreira das armas
como o seu irmão, o general Manuel da Silva Rosa, também mencionado nesta obra. Sua vida militar começou
como piloto da armada embarcado e m 1855 no patacho
Thereza. Nomeado 2." tenente por decreto de 28 de N o
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vembro de 1863, foi servir no anno seguinte na divi
são naval do Rio da Prata.
Data de 21 de Janeiro de 1867 sua promoção a 1.°
tenente, sendo nesse m e s m o anno distinguido com a nomeação de cavalheiro da Ordem da Rosa. A 19 de Fevereiro de 1868 assistiu ao bombardeamento contra as
fortificações inimigas e m frente ao Potreiro Pires, dirigindo o fogo de rodízio da chata Mercedes. Prestou
exames de artilharia e machinas na nova escola de
marinha, e m cujas matérias revelou regulares conhecimentos technicos a contento da mesa examinadora. Capitão Tenente por decreto de 9 de Dezembro de 1879,
foi compulsado a 7 de Janeiro de 1890 no posto de capitão de fragata. O Governo, attendendo aos serviços
prestados e m defesa da Republica, concedeu-lhe a graduação de capitão de mar e guerra, por decreto de 14
de Novembro de 1894, e neste posto foi reformado em
egual date do anno seguinte. Durante o tempo de serviço activo na marinha de guerra desempenhou successivamente diversas commissões com inexcedivel zelo e
muita aptidão. E m 1871-1875 commandou a Companhia de aprendizes marinheiros de Sergipe; em 1876
serviu como ajudante do Capitão do porto de Pernam-buco, passando e m Novembro do m e s m o anno a ser
ajudante da Capitania do porto daquella provincia; em
1877 foi commandante da Companhia de aprendizes marinheiros do Rio Grande do Norte; e m 1878 esteve como
ajudante da Capitania do porto do Pará; e m 1879,
como Capitão do porto interino de Sergipe, demorouse neste cargo até 25 de Fevereiro de 1880; em 1882,
decorrido certo tempo de embarque, foi nomeado Capitão do porto de Alagoas, de que se exonerou por ter
permutado com o de Sergipe, onde se conservou até
1887; e m 1887 exerceu interinamente o logar de Inspector do Arsenal de Marinha do Pará, sendo exonerado
em Março de 1888; e m 1888 foi commissionado, por
Avizo de 5 de Abril, como ajudante da Inspecção do
Arsenal de marinha da Bahia, desligado e m Novembro
por ter sido nomeado Capitão do porto do Espirito
Santo de que pediu dispensa a 8 de Julho de 1889.
Nesse m e s m o mez foi nomeado ajudante da Inspecção do Arsenal de marinha da Bahia, assumindo em
Agosto o cargo de vice inspector. Desligado em Dezembro do Arsenal, seguiu para Aracaju como Capitão
do porto, cargo que exerceu desde 18 do m e s m o mez a
17 de Agosto de 1890. Depois de reformado, o Governo
Provisório da Republica o nomeou por decreto de 21
de Maio de 1890 vice-governador do Estado de Sergipe,
cujos destinos dirigiu de 17 de Agosto a 4 de Novembro desse anno e m substituição ao Dr. Felisbello Firm o de Oliveira Freire; occupou o cargo de vice-inspector do Arsenal de Marinha da Bahia e foi por muitos annos director-gerente da Companhia Bahiana de
Navegação Costeira. Possuia a medalha de bronze da
Campanha do Paraguay e a de prata da Republica Argentina, commemorativa da m e s m a Campanha.
Escreveu:
— Relatório com que o governador deste Estado
passou, no dia 4 de Novembro de 1890 a administração
do m e s m o Estado ao E x m o . Sr. Dr. Lourenço Freire
de Mesquita Dantas. N o "O Republicano" de 7 do mesm o mez.
AugTisto Freire de Mattos Barretto, Doutor. —
Filho do bacharel António Freire de Mattos Barretto.
e D. \ntonia Eugenia de Mattos Barretto, e irm ã o do doutor António Freire de Mattos Barretto,
já contemplado neste livro, nasceu a 13 de Junho de
1862 no engenho Contadôro, municipio de Larangeiras,
onde fez o curso elementar, continuando seus estudos
no antigo Collegio Kopke, e m Petrópolis, e no Collegio
S. José, outrora Gymnasio Bahiano, fundado na Bahia
pelo doutor Abilio Borges, depois barão de Macahúbas. Alumno intelligente estudioso, obteve a nota de
distincção e m vários preparatórios prestados nessa ultima cidade para a matricula na Faculdade de Medicina. Alli fez os três primeiros annos do curso académico e os outros três na Faculdade de Medicina do Rio de
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Janeiro, e m que se formou em fins de 1883, tendo sido [
approvalo com distincção na defesa da these que sustentou. Foi interno, por concurso, da clinica de moléstias de creanças da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e chefe de clinica do m e s m o serviço de moléstias de creanças na Policlínica Geral da m e s m a cidade
Alli frequentou também a clinica especial de partos
do doutor Feijó na Maternidade do Dr. José Lourenço
e a de gynecologia do Dr. Pedro Paulo, retirando-se
depois de formado para S. Paulo, onde tem exercido
a clinica, com as suas especialidades de moléstias da?
creanças, partos e moléstias de senhoras, primeiro na
cidade de Capivary, e depois na de Mocóca, fixando
ihi sua residência desde 1885. Exerceu durante 3 annos
o cargo de 1." Supplente de Juiz Municipal, por nomeação do governo da então provincia de S. Paulo e
depois o de vereador municipal, occupando os postos
de Presidente da Camará e de Intendente Geral do
Municipio. Fez parte do Directório Local como u m dos
seus membros. N a Bahia, emquanto collegial, pertenceu
á Sociedade Litteraria, " A m o r Scientifico", da qual foi
presidente; e, quando académico, foi sócio do "Grémio
Litterario". Fez parte do 6." Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia, reunido e m S. Paulo em 1907, e
do 4.° Congresso Medico Latino Americano, reunido no
Rio de Janeiro e m 1909. Foi eleito e m 1916 deputado
ao Congresso Legislativo do Estado de S. Paulo. Fundou o jornal " A Mocóca", órgão politico, que em sua
brilhante carreira muito tem concorrido para o desenvolvimento desta prospera cidade de S. Paulo e cujo
primeiro numero appareceu a 13 de Abril de 1895.
Escreveu:
— Impaludismo na Infância: dissertação. These
inaugural apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro e m 1883, sustentada por... afim de obter o
grau de doutor e m medicina.
Este trabalho foi fundado e m 805 observações pessoaes na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e destribuido pelas diversas livrarias da m e s m a cidade para
ser applicado o producto da venda ao património daquella instituição de caridade e sciencia.
Pela sua originalidade mereceu as mais honrosas
referencias da imprensa do Rio de Janeiro, e tem o
formato em 8. com 80 paginas. Typographia J. D.
Oliveira, Rua do Ouvidor, 141.
Aurélio Garcindo Fernandes de Sá, Capitão de
M a r e guerra. — Filho de Mathias José Fernandes de
Sá e D. Felippa Maria de Santiago, nasceu a 31 de
Agosto de 1829 e m Villa Nova e falleceu na cidade do
Rio de Janeiro a 12 de Agosto de 1873. Depois de ter
cursado como externo gratuito o primeiro anno do Collegio Pedro II teve praça de aspirante a Guarda Marinha em 24 de Fevereiro de 1S45, havendo feito a viagem de instrucção nas corvetas Bertioga e D. Francisca, desde Dezembro desse anno a 27 de Fevereiro de
1847. Terminado o curso da Academia de Marinha foi
nomeado a 22 de Dezembro de 1848 Guarda Marinha,
promovido a 2.° Tenente e m 9 de Janeiro de 1851 e no
anno seguinte a 18 de Março nomeado para servir no
corpo de Imperiaes Marinheiros na Corte do Império.
Neste posto fez a campanha oriental contra o general
Oribe, auxiliado pelo dictador Rosas. De 1854 a 1857
esteve embarcado e m diversos vasos de guerra da marinha nacional. Promovido \ or Decreto de 2 de Dezembro de 1856 a 1." Tenente subiu ao posto immediato,
Capitão Tenente, a 28 de Junho de 1864, por merecimento. Obedecia ao seu cominando desde Junho de 1859
a canhoneira Parnahyba, quando a 11 de Junho de
1865 se travou o combate naval de Riachuelo. Foi nessa
quadra memorável de sua carreira militar que elle se
cobriu de louros na mais estupenda batalha ferido nas
aguas sul-americanas. Recordando esse feito grandioso,
já m e foi dado dizer pela imprensa periódica, que o
bravo sergipano, sobranceiro a todos os perigos, jogava
estoicamente com a vida para salvar a honra da pátria.
O intrépido marinheiro, logo no começo da acção, sentira
o seu navio immobilizar-se n u m banco de areia, como
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já se havia immobilizado o Jequitinhonha n u m barranco
debaixo das baterias inimigas; e quando se esforçava
para desencalhal-o, é abordado por quatro vapores paraguayos, que despejaram sobre o seu convez as hordas fanatizadas de Lopez. As forças inimigas chocaram-se com u m a impetuosidade inaudita; o sangue corria a jorros no tombadilho da Parnahyba, onde, pelejando corpo a corpo cahiram como heróes Pedro Affonso, Greenhalgh e o valoroso marinheiro Marcilio Dias.
Os paraguayos triplicadamente superiores e m combatentes já não duvidavam da victoria, contando apoderar-se dentro em pouco da presa cobiçada, mas presen
tindo o commandente que a resistência da guarnição
mais tarde teria fatalmente de ceder, á superioridade
numérica das hostes inimigas, ordenou ao escrivão de
bordo, Correia da Silva, de accordo com o immediato,
que, á primeira voz, lançasse fogo no paiol da pólvora,
preferindo deste modo a morte dos bravos a soffrer a
vergonha de u m a rendição ao inimigo.
" A ordem, diz u m historiador, ia ser cumprida,
quando se ouvem vivas á Nação Brasileira, ao Imperador, ao Chefe Barrozo e ao Almirante Tamandaré, que
fizeram sustar a imminente catastrophe. Era o A m a zonas, o navio chefe, acompanhado pela Belmonte e
Mearim, que avançando a toda a força contra os inimigos destroça os navios paraguayos" libertando a Parnahyba ,que desencalhada ainda tomou parte activa na
lucta.
O seu brioso commandente, conjurada a terrivel
desgraça, continuou a figurar dignamente nas operações da esquadra, forçando as baterias de Curupaity e
do Humaytá, occupando o logar de maior perigo ao
alcance da metralha inimiga, emquanto a divisão naval
forçava a passagem e m frente as baterias da celebre
fortaleza. Coube-lhe ainda o forçamento das baterias
de Timbó, Mercedes e Cuevas. Passando a commandar
a 24 de Agosto de 1868 o encouraçado Barrozo, entrou
no rio Tebicuary debaixo de vivo fogo, afim de proteger a passagem do exercito por esse rio e a 1 de Outubro forçou as baterias de Angustura, tendo recebido
pelo completo desempenho de todos esses feitos elogiosos referencias e m mais de u m a ordem do dia. Tantas
provas de valor durante a campanha nos arriscados commettimentos que lhe foram confiados e nas quaes sempre se portou com toda a correcção e destemor, não o
ampararam contra os rigores das leis privativas que o
obrigavam a responder perante o tribunal militar pelos
factos occorridos na Parnahyba durante o combate de
11 de Junho. A sua innocencia nunca fora posta e m
duvida, m a s e m cumprimento á imperativa disposição
da lei foi submettido a conselho de guerra, no qual
se defendeu cabalmente, sendo absolvido pelo Conselho
Supremo Militar de Justiça (p:or sentença de 9 de Fevereiro de 1S67 e nesse m e s m o mez promovido a Capitão de Fragata, por merecimento. Foi ainda por merecimento a sua ultima promoção decretada a 12 de
Abril de 1868 no posto de Capitão de Mar e Guerra, e m
que se reformou a 14 de Fevereiro de 1870. Os velhos
guerreiros do Conselho Supremo, íntegros juizes profissionaes na arte da guerra, não vacillaram e m reconhecer a nenhuma responsabilidade do commandante
da Parnahyba, cuja acção intelligente e efficaz naquelle
momento critico o ministro da guerra, Affonso Celso,
exalçou nos seguintes períodos do seu relatório: " A defeza da Parnahyba é u m episodio que illustra os annaes da nossa marinha e recommenda á posteridade os
nomes do seu commandante e immediato. A Parnahyba
manobrou entre os navios que a atacavam; investiu
sobre alguns, repelliu a abordagem, e terminou e m
duello desesperado, corpo a corpo, a lucta de que teve
a final sanguinolenta victoria. Estas peripécias, actos
incontestáveis de intelligencia e bravura, não se deram
ao acaso; nada menos foram que o resultado de u m a
deliberação, que já não é permittido contestar ao Capitão Tenente Garcindo e ao seu immediato." Quando
não bastasse o juizo imparcial e altamente honroso do
notável estadista, então na pasta da marinha, viriam
e m nossos dias dignificar a memoria do heróe sergi-
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pano as palavras do fluente escriptor, Escragnolle Dória insertas no "Jornal do Commercio", de 11 de Junho de 1817, anniversario da grande batalha. E m phrases impregnadas de patriótico enthusiasmo assim se exprimiu elle:
"No centro da linha de combate freme a Parnahyba,
que paga fogo com fogo, ousadia com ousadia. Os Paraguayos attingem-lhe o convez. Trava-se o combate
corpo a corpo. O chefe do navio resolveu deitar chammas ao paiol da pólvora. O momento é extremo. O navio vae voar pelos ares, arremessando-lhes o inimigo.
E m soccorro da Parnahyba vem a Amazonas, a Mearim a Belmonte. Os vasos aggressores são postos a pique e os tripulantes delles a nado.
Eis o instante supremo de allivio após as horas
desesperadas.
A Parnahyba, no poema épico de Luiz José Pereira
da Silva, Riachuelo, encontrou u m a estancia:
"Era nella a vontade respeitada
Daquelle heróe que nella governava,
Cuja fama por m i m será cantada
E se estenda nas terras onde lava
O Tibre, Sena, o Tejo, o Nilo e cada
Antigo ou novo rio que se encrava
N o paiz mais remoto, e não prescindo
Que o nome a todos chegue de Garcindo."
Aurélio Garcindo Fernandes de Sá agigantou-se
no convez da Parnahyba. A sua bravura foi u m dos
grandes episódios do magno dia de Riachuelo .O seu
nome figura no bronze; e sua memoria no corpo da historia e no coração da pátria."
Aurélio de Mello Rezende, Doutor. — Filho do
Doutor Manuel Simões de Mello, mencionado noutro
logar, e D. Maria Jesuina de Rezende, nasceu a 12 de
Novembro de 1861 no engenho Dirá, municipio de Itaporanga, e falleceu a 10 de Outubro de 1913 e m Aracaju,
poucas horas após a sua chegada daquella villa, já e m
precário estado de saúde. Estudou preparatórios e m
Aracaju, e tendo feito o curso superior na Faculdade de
Medicina da Bahia, recebeu o grau de doutor a 7 de
Dezembro de 1889.
De posse do diploma scientifico, fixou residência
e m Itaporanga, onde a u m só tempo se dedicou a clinica, á agricultura e á politica. Alli foi delegado de
hygiene, juiz preparador e Intendente Municipal, cujas
fmicções desempenhava ao fallecer. O seu corpo foi
inhumado na capella do engenho Dirá.
Escreveu:
— Considerações acerca da dystocia fetal: dissertação dividida e m três partes. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. Theses
apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m
30 de Agosto de 1889 afim de obter o gráo de doutor
e m medicina. Bahia, 1889( 104 pags. in. 8.°. Typographia dos Dois Mundos.
Avelino de Medeiros Chaves. — Filho do coronel Guilhermino José de Medeiros Chaves e D. Antónia Gracinda de Medeiros Chaves, nasceu a 4 de Novembro de 1875 no povoado Sitio do Meio, municipio
de Própria, e falleceu no dia 2 de Junho de 1919 e m
S a m Sebastian no reino da Hespanha. Muito moço entregou-se á vida activa do trabalho. Aos 17 annos retirou-se para o Pará, e m cuja capital se empregou no
commercio; mas attrahido pela carreira militar, abandonou o balcão para verificar praça no Rio de Janeiro,
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tendo como alumno da Escola Militar prestado relevantes serviços ao Governo na revolução federalista de
1893.
Promovido a official por decreto de 3 de Novembro
de 1894, desligou-se das fileiras do exercito e m 1899
por ter sido reformado no posto de 1." tenente, deixando de motu próprio de receber dahi por deante os
vencimentos da reforma. De volta ao Norte do paiz,
concluiu o curso de agrimensura e m Belém do Pará,
de onde pela primeira vez partiu e m viagem para o
território do Acre. Dotado de distinctas qualidades,
cajptivante no trato social, accessivel e generoso, facilmente insinuou-se no espirito do povo acreano, e m
cujo seio contava dedicados amigos e muitos admiradores. Nas luctas pela reinvidicação acreana contribuiu
com o melhor do seu esforço para, de armas na m ã o ao
lado dos patriotas Plácido de Castro, Gentil Norberto
e outros, libertar do domínio estrangeiro grande parte
do território brasileiro. Terminada a patriótica aventura e restituído á vida pacifica de sua profissão, internou-se na região do Jáco, onde após perigosa exploração fundou á margem direita desse rio a vasta propriedade — Guanabara, na qual se estabeleceu definitivamente e m 1900, resolvido a empregar toda a sua
actividade na industria extractiva da borracha. Foi
demarcando terras e cultivando seu extenso seringai,
que chegou accumular u m a avultada fortuna superior
a 2 mil contos, e desfarte tido como o mais rico proprietário daquella zona.
Incançavel advogado na defeza dos legítimos interesses do território, dirigia-se annualmente á capital
do paiz para pugnar junto aos seus amigos do Congresso pela autonomia do Acre. Por três vezes prefeito do Departamento do Alto Purús, promoveu na
sua profícua administração notáveis melhoramentos,
taes como a creação da Escola Agricola "Assis Brasil" a estrada entre Senna Madureira e a Boca do Macauhan e dahi a São Bento, a disseminação do ensino
publico, a construcção do varadouro u\a estrada do
Xaburena, ao rio Cayaté e outros. C o m o premio pela
sua acção benéfica e m prol do desenvolvimento progressivo da Amazónia, apenas recebeu dos poderes públicos a patente de coronel da Guarda Nacional e da
politica regional a presidência da Commissão Executiva
do Partido Republicano do Alto Purús.
Escreveu:
— A exploração da hevea no Território Federal
do Acre: monographia apresentada á Exposição Nacional da Borracha. 1 volume com varias photographias, a
carta geographica do Acre, segundo o Atlas H o m e m de
Mello, e u m Annexo. Rio de Janeiro, 1913, 112, X X pags.
in. 8.°. Lth. Turnauer & Machado.
— Memorial e m favor da reducção dos excessivos
impostos que actualmente gravam a borracha do Acre,
apresentado á commissão de finanças da Camará dos
Deputados pelo proprietário de seringaes naquella região. N o "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 28
de Setembro de 1915.
— Necessidades capitães da Amazónia: conferencia realizada na Sociedade Nacional de Agricultura do
Rio de Janeiro na sessão de 18 de Novembro de 1918,
sob a presidência do dr. Miguel Calmon. Rio de Janeiro, 1918, 16 pags.. in. 8.°. Typographia da "Revista
da Época". — Publicada anteriormente no "O Paiz", de
21 de Novembro, no "Estado de Sergipe" de 8 a 15
de Dezembro do m e s m o anno, no "Jornal do Commercio" de Manáos, de 18 de Janeiro e na "Gazeta do Purús" de Senna Madureira, de 30 de Janeiro a Fevereiro de 1919.
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Balthazar de Araújo Góes, Professor. — Filho
do capitão Francisco José de Góes e D. Maria Rosa de
Araújo Mello, nasceu a 30 de Outubro de 1853, na fazenda Nossa Senhora dos Prazeres, contigua ao enge
nho Belém, municipio de Itaporanga, e falleceu no Aracaju a 13 de Janeiro de 1914. Tinha o curso de humanidades feito no "Atheneu Sergipense". N a edade de
16 annos exerceu por alguns mezes o logar de Correio
d'Alfandega, começando assim, muito modestamente, a
sua carreira no funccionalismo publico, decorrida toda
ella nas cidades de Aracaju e Larangeiras.
E m 1872 substituiu o professor da 1." cadeira primaria da capital, onde ensinou gratuitamente durante
os annos de 1871-1872 no curso noturno de adultos,
creado pelo presidente da provincia, Doutor António
Cândido da Cunha Leitão. E m 1877 entrou e m concurso para u m emprego vago na Thesouraria Provincial, no qual serviu pouco tempo, tendo sido provido
cinco annos depois na cadeira de francez e arithmetica
de Larangeiras.
C o m o advento da Republica e m 1889, foi acclamado membro do Triumvirato ou Junta Provisória do
novo Estado, dissolvido com a chegada do 1.° Governador, Doutor Felisbello Firmo de Oliveira Freire, que o
removeu de Larangeiras para a cadeira de portuguez
da Escola Normal, restaurada e m 1890.
Fez parte da primeira Intendência da capital por
nomeação do governo e suppressa a Escola Normal, passou para o "Atheneu Sergipense" como lente de geographia geral e astronomia, e m cujo logar lhe foi concedido o titulo de jubilação e m 1898, sendo governador o Doutor Martinho César da Silveira Garcez. Reclamado ao magistério publico pelo presidente do Estado,
Monsenhor Olympio de Sousa Campos, tornou a Larangeiras e m 1900 para reger a
cadeira de ensino secundário, dahi voltando para a de
portuguez da Escola Normal,
outra vez restaurada, e na
qual accumulou e m 1901 o
logar de lente interino de
pedagogia, como também o
de director do "Atheneu
Sergipense". Director interino da instrucção e m 1905,
reverteu e m Agosto de 1909
para a classe dos funccionarios inactivos como professor jubilado na cadeira priBalthazar Góes (Professor) maria da antiga Escola Normal. Director, por contracto de 5 de Outubro de 1911,
dos grupos modelo e central,
annexos á moderna Escola
Normal, foi este o ultimo
logar que occupou no seu longo percurso feito no professorado. "Espirito solidamente preparado nos profundos estudos, a que desde moço se affeiçoou, cedo a
sua individualidade conquistou pelo talento u m a posição
preponderante entre os mais distinctos dos seus companheiros de magistério. Jornalista e politico na accepção
scientifica da palavra, escreveu para a imprensa local
artigos de propaganda das idéas democráticas, de que

foi sempre u m adepto convencido". Estes juizos já u m a
vez emittidos na biographia por m i m escripta e m 1906
para a "Reviste Didáctica" do Rio de Janeiro, photographam fielmente o seu perfil de h o m e m publico, quer seja
encarado como preceptor competentíssimo, quer como hábil esgrimista nos torneios da imprensa. De convicções
politicas inabaláveis, preferia sacrificar as mais caras
affeições a trahir os princípios, não hesitando e m dissentir francamente da opinião dos melhores amigos, quando
se convencia de que as deliberações do seu partido não
se encaminhavam para a realisação dos ideiaes republicanos. Caracter da velha tempera, inflexível e recto,
abominando as linhas curvas e as sinuosidades das tricas partidárias, viveu por ultimo inteiramente retrahido
da politica, devotando-se somente ao seu magistério, desilludido de que a nação se organizasse e m verdadeira
Republica. Fez parte de varias sociedades instructivas
e de recreio, da maior parte das quaes foi fundador.
Entre outras e m Aracaju, o theatrinho São Salvador; a
philarmonica Euterpe, cujos primeiros mestres forão Felisbello Freire e Joaquim Honório, e m 1874-1877; o club
Lettras e Artes, cujo fim se deprehende do titulo; União
Aracajuana, para a pratica de actos humanitários. E m
Larangeiras, o club Democrata com bibliotheca, tribuna
de conferencias populares e escolas, do qual foi primeiro
orador o doutor Fausto Cardoso; o Club Dramático; o
Lyceu Larangeirense, estabelecimento particular de ensino, sob sua direcção, que floresceu de 1883 a 1888 com
grande aproveitamento de seus discípulos e o Club Republicano, de que foi o principal factor.
Prestou a sua collaboração aos jornaes "O Presente"
1877-1878, e "Correio de Sergipe", 1890, editados no Aracaju e nos seguintes de Larangeiras: "O Horizonte",
1885-1886, "O Larangeirense", 1887-1888, e "O Republicano", 1889, no qual, além dos artigos assignados com o
pseudonymo Tupy, fez sempre o resumo do movimento
do partido e m todo o paiz. O Instituto do Ceará elegeu-o
seu sócio correspondente.
Escreveu:
— Regeneração do clero: serie de artigos no "O Presente", Aracaju, de 23 de Agosto a 20 de Setembro de
1878.
— Relatório apresentado pelos membros do Governo
do Estado de Sergipe, os cidadãos Engenheiro José de
Siqueira Menezes e Professor Balthazar ao illustre cidadão, Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Freire, a 13 de Dezembro de 1889. N o "O Republicano" de 16 de Janeiro a
5 de Março de 1890 e no Appendice do livro — A Republica e m Sergipe. — Tanto no Relatório, como no livro está escripto erradamente — Novembro, e m vez
de Dezembro.
— Ordem c Progresso. Protesto contra o Decreto do
Governador deste Estado, n.° 80, de 30 de Setembro deste
anno, acto n.° 381 da m e s m a data e despacho de 3 de Outubro, dado á petição dos professores de Portuguez e de
Mathematicas da Escola Normal. Bahia, 1890, 21 pags.
in. 8.°. pq. Litho-Zinco-Typographia Ligouri & C.
— A Republica em Sergipe. (Apontamentos para a
Historia). 1870-1889. Aracaju, 1891, 226 pags. in. 8.».
pq. Typ. do "Correio de Sergipe".
— Biographia de Francisco Hora de Magalhães, publicada sob a epigraphe — Sergipanos no Brasil — no
n.° 589 do "Estado de Sergipe" de 14 de Agosto de 1900.
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— Biographia de "Horácio Hora" — "O Pintor Ser- blicado na União Medica do Rio de Janeiro, vol. 5, pags.
gipano". Aracaju, 1902, 4 pags. in. 8." pq. Typ. d'"0
565 a 570.
Estado de Sergipe".
— Da antipyrina (dimethyloxyquinizina) e de suas
— Joaquim Honório: noticia a propósito do falleciapplicações, particularmente na tuberculose pulmonal:
mento desse conhecido musico. No "O Estado de Sergipe ' memoria apresentada á Academia Imperial de Medicina,
de 19 de Abril de 1904.
para o fim de ser eleito membro titular da mesma. Na
— Apostillas de Pedagogia precedidas de algumas"União Medica" de 1885, vol. 5 e em vol. in. 8.°. publinoções de Psychologia colhidas de bons mestres, coorde- cado no mesmo anno no Rio de Janeiro.
nadas e redigidas por... professor da Escola Normal de
— Da elephancia (Elephantiasis dos Árabes) e de
Sergipe — Aracaju. Rio de Janeiro, 1905, 96 pags. in.
seu tratamento pela electricidade. Rio de Janeiro, 1884
12.° com 8 modelos. Impressores — M. Orosco & C. Este
XVI — 203 pags. in. 8.° G. Leuzinger & Filhos —
trabalho foi approvado unanimemente pelo Conselho SuEditores.
sT-J]
perior de Instrucção .
— Do impaludismo agudo no Rio de Janeiro e suas
— Programma para o ensino primário especialmente
múltiplas formas de perniciosidade, especialmente a esos grupos escholares do Estado de Sergipe. Approvado
tomatorrhagia. Idem, vols. 5 e 6, 1885-1886.
unanimemente pelo Concelho (sic) Superior da Instru— Considerações sobre a publicação que, sob o titucção. Aracaju, 1912, 15 pags. in. 8.° Typ. do "O Estado
lo "Contribuition á 1'étude clinique des applications théde Sergipe":
rapeutiques de l'antipyrine", acaba de fazer o Dr. Cle— Traços biographicos do grande mechanico e ar- ment Ferreira. Idem, idem, pags. 525 a 539.
tista sergipano, José Francisco da Silva Zuca. E m col— Do micróbio do paludismo agudo e de sua idenlaboração com o Dr. Dyonisio Eleutherio de Menezes.
tidade com a febre amarella. Idem, vol. 6, 1886, pags.
Aracaju, 1913, 52 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commercial.
153 a 161.
— Grammatica da Língua Portugueza, para uso de
— Refutações á opinião manifestada pelo Sr. Dr.
seus filhos. Inédita. Deste trabalho dá noticia o Dr.
Silva Lima sobre a identidade etiológica da febre paManoel dos Passos no prefacio á biographia de Horácio
lustre e amarella. Idem, pags. 212 a 225.
Hora. Foi um dos redactores do:
— Nova e valiosa contribuição em favor da identi— O Porvir: jornal litterario e recreativo. Aracaju, dade da febre amarella e do impaludismo agudo. Idem,
1874. Propriedade de uma associação de estudantes. Com
pags. 337 a 346.
Eutychio Lins, Manuel Alves Machado, Juvencio de Si— Parallelo entre a febre amarella (hyper-paludismo
queira Montes, Felisbello Freire, Amâncio Bezerra, Raagudo) e a febre typhoidéa. Idem, de 1886, pags. 385 a
malho Silva e Félix Vasconcellos.
392.
Balthazar Vieira de Mello, Doutor. — Filho de
— Tratamento do cholera morbus pelo acido tannico
outro do mesmo nome e D. Rosa Maria de Mello, nasem enteroclyse pelo Sr. Professor Arnaldo Cantani.
ceu a 27 de Maio de 1857 no engenho Cassange, munici- Trad. Idem, pags. 538 a 549.
pio de Divina Pastora. Cursou preparatórios no Atheneu
— O processo anti-rabico de Pasteur applicado inSergipense, fez os primeiros annos de medicina na Faductiva e relativamente ao tratamento da syphilis pelo
culdade da Bahia e formou-se na do Rio de Janeiro em
Sr. Prof. P. Gamberini Trad. do italiano. Idem, de
fins de 1883. Sua these mereceu approvação distincta,
1887, pags. 255 a 269.
tendo sido anteriormente publicada na "União Medica"
— Da jugulação da febre amarella pela quinina
do Rio no mesmo anno em francez, espanhol e italiano.
(Nota dirigida ao "Annual of the Universal Medicai
Ha longos annos residente na capital de S. Paulo, tem
Sciences", de Philadelphia). Idem, de 1887, pags. 432 a
sido alli clinico, funccionario publico e escriptor. Exer440.
cia o cargo de medico de hygiene, quando se deu a reor— Da heredo-syphilis como factor pathogenico da hysganização do serviço sanitário do Estado, por effeito da
teria e da epilepsia (Nota dirigida ao mesmo "Annual"
qual foi nomeado inspector sanitário da capital por deem 1887, pags. 482 a 487.
creto de 11 de Novembro de 1911 e em Janeiro de 1917
— Caso notável de paresia intestinal com dilatachefe do serviço de inspecção medica escolar. Tem colção gástrica curada pela faradisação. Idem, vol., S de
laborado no ''jornal do Commercio", no "O Paiz" e ou1888, pags. 145 a 155.
tros jornaes do Rio; no "Correio Paulistano",, "Gazeta
— Contribuição para o estudo das myclopathia bleClinica" e outros, nos quaes se encontram muitos artinorrhagicas. Na "União Medica", de 1888, pags. 343
gos seus sobre assumptos médicos e de hygiene. Foi ana 347.
tigo chefe de clinica das moléstias da pelle e syphiliti— Do paludismo agudo e de suas modalidades clicas na Policlínica geral do Rio de Janeiro, encarregado
nicas inclusive a febre amarella. Rio de Janeiro, 1889,
do serviço clinico do Gabinete de electricidade medica na
99 pags. in. 8.° Imprensa a vapor H. Lombaert & C.
mesma Policlínica; é membro titular da Academia de
— A epidemia de Campinas e os soccorros prestaMedicina do Rio, membro correspondente do Circulo Medos pela commissão Lidgerwood. Relatório organizado
dico Argentino, de Buenos Ayres, eleito em 1884, e mempor, etc. Rio de Janeiro, 1889, 27 pags. in. 8." Imprensa
bro de outras associações estrangeiras. E m 1912 fundou
a vapor H. Lombaert & C.
em S. Paulo a Assistência medica e dentaria ás creanças
— Nota sobre u m caso de encephalopathia hystedas escolas, por muitos annos sob sua humanitária dirica, reputado syphilitica. Na "União Medica", vol. 9,
recção e em 1913 viajou pela Europa.
1889, pags. 385 a 395.
Escreveu:
— Tutela aos médicos (Contestação ao Dr. Alberto
— Natureza e tratamento da Elephantíasís dos Ára- Mendonça): serie de artigos no "Correio Paulistano",
bes. Dissertação. Proposições. Cadeira de botânica medide 3, 5 e 7 de Outubro de 1905.
ca e zoologia. Os animaes parisitas do homem. Cadeira
— A questão dos serums (Ao Dr. Arthur Mendonde pathologia cirúrgica. — Das affecções ósseas syphiliça). Idem, de 8, 10 e 12 do mesmo mez e anno.
ticas. Cadeira de pathologia medica. Febres perniciosas
— Da naturalidade applicada á vida escolar: memono Rio de Janeiro. These apresentada á Faculdade de
ria apresentada ao 6." Congresso Brasileiro de Medicina
Medicina do Rio de Janeiro, em 15 de Setembro de 1883
e Cirurgia, reunido na Capital de S. Paulo em Setembro
para ser sustentada afim de obter o gráo de doutor em
de 1907. Na "Imprensa Medica", S. Paulo, de 10 de Semedicina. Rio de Janeiro, 1883, 203 pags. in. 8.°. Typ.
tembro do mesmo anno, pags. 275 a 283.
de G. Leuzinger & Filhos.
— A Organisação do Serviço de Inspecção Medico— Da antipyrina nas febres palustres e nas affe- Sanitaria das Escolas em S. Paulo. S. Paulo, 1912, 39
cções bronco pulmonaes. Rio de Janeiro, 1885, in. 8.°.
pags. in .16.° com uma gravura. Weiszflog Irmãos.
— De Videntité de la fievre jaune et de 1'impaludis- — Relatório apresentado na Assembléa Geral de
m e aigu: consequente contagiosité de 1'impaludisme et
25 de Março de 1915 pelo Director Geral da Associação
curabilité de la fievre jaune. Rio de Janeiro, 1885. PuPaulista de Assistência Dentaria Escolar. S. Paulo,
Rio 1915, 16 pags. in. 16.° Weiszflog Irmãos.
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— A propósito da extirpação de amygdalas avariapartição, tendo desempenhado as suas funeções até Sedas. Refutação ao Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho.
tembro de 1S94, e m que foi aposentado, de;ois de ter
São Paulo, 1916, 16 pags. in. 12.". Weiszflog Irmãos.
dado as melhores provas de zelo e dedicação pelo ser— Relatório apresentado á Associação Paulista de
viço publico, na acção fiscalizadora exercida sobre a reAssistência Escolar na Assembléa Geral de 25 de Março
ceita postal e na applicação escrupulosa dos dinheiros
de 1916. S. Paulo e Rio, 1916, 31 pags. in. 16 com 5
da Nação sob a sua guarda.
gravuras. Weiszflog Irmãos.
Escreveu:
— Hygiene Escolar e Pedagógica para uso de mé— Almanak Paraense de administração, commercio,
dicos, educadores e estabelecimentos de ensino (inspeindustria e estatística para o anno de 1883, organisado
cção medica escolar do Estado de S. Paulo). S. Paulo,
por..., e Marcellino A. L i m a Barata, ex-chefe de sec1917, 183 pags. in. 12.° com estampas. Casa Vanerden.
ção da secretaria do Governo. 1." Anno. Pará, 1883, 4S4
— Escolas ao ar Livre e Colónias de Ferias para
pags. in. 12.° Typ. de Assis & Lemos. Não continuou.
débeis. Escolas especiaes para tardos (anormaes intelle— Relatório apresentado ao Dr. Luiz Betim Pae:ctuaes). S. Paulo, 1917, 37 pags. in. 8.°. Casa Espíndola.
Leme, director geral dos correios, pelo administrador
Extrahido da "Gazeta Clinica" de Outubro de 1917.
dos correios do Pará. Belém, 1891. Fundou e foi re— Synopsc dos serviços realizados e m 1918. Reladactor chefe da
tório apresentado ao Director da Instrucção Publica pelo
— Gazeta Postal: periódico consagrado aos interesDr. Chefe da Inspecção Medica Escolar. S. Paulo, 1919,
res postaes. Belém, 1889-1891. Foi publicado o 1.° nu46 pags. in. 8.°. Augusto Siqueira & C.
mero a 2 de Abril daquelle anno e o ultimo a 20 de
— A Inspecção Medica Escolar e m S. Paulo no exerDezembro desse.
cicio de 1918. S. Paulo, 1919, 46 pags. in. 8.°. Augusto
Bemvindo
Pinto Lobão, Desembargador. —
Siqueira & C.
Filho de Gonçalo Pinto Lobão e D. Maria Victoria da
— A Inspecção Medica Escolar e m S. Paulo, no exerGraça, e irmão do conselheiro Alexandre Lobão, (vide)
cicio de 1919. S. Paulo, 1920, 57 pags. in. 8.° Typ. Aunasceu na então villa de Itabaiana a 23 de Novembro
gusto Siqueira & C.
de 1837 e falleceu e m Aracaju a 14 de Abril de 1904.
Foi redactor correspondente da revista.
Formado e m direito na Faculdsde de Recife, e m 1864,
— Annual of the Universal Medicai Sciences, de Phi; ercorreu todos os cargos da magistratura até chegar
ladelphia. Redactor gerente e depois redactor chefe da:
no de desembargador do Tribunal da Relação do Estado,
— União Medica: archivo internacional de sciencias
rm que se aposentou a 8 de Ju'ho de 1898. Eleito depumedicas. Rio de Janeiro, 1881-1888. Sob a sua direcção a:
tado provincial para as legislaturas de 1872-1873, 1874— União Medica. S. Paulo, 1891, e também a:
75, e m ambas occupou o logar de 2." secretario da Mesa.
— Imprensa Medica: revista de medicina, cirurgia,
Foi chefe de policia interino e m Dezembro de 1891 e
hygiene e pharmacologia. S. Paulo, 1904. (Si neste arcollaborador de diversos jornaes do Estado.
tigo forem notadas prováveis omissões, deve-se a esse auEscreveu:
tor, a quem m e dirigi pessoalmente e m S. Paulo, pe— Ao Exmo. Sr. Presidente da Provincia: queixa
dindo alguns dados comi lementares, que m e não foram
entre o juiz de direito interino da comarca de Itabaiasubministrados) .
na, Tito Livio Vieira Dortas. N o "Jornal de Aracaju"
Barão de Cotinguiba — Vide — Bento de Mello
de 2 de Março de 1871.
Pereira.
— Discurso pronunciado na Assembléa Provincial
ua sessão de 14 de Abril de 1874. N o m e s m o jornal de
António Dias
Barão da Estancia —
Vide —
23 do dito mez.
Coelho e Mello.
— Resposta a u m a denuncia do Promotor Publico
Barão de Maroim —
Vide —
João G o m e s de \ da comarca de Gararú, António Alves Gouveia Lima.
Mello.
N a "Gazeta do Aracaju", de 10 de Setembro de 1881.
— Academia de direito. A propósito da idéa de
Barão de Própria —
Vide —
José da Trindade
creação de u m a Faculdade Livre de Direito e m AraPrado.
caju. N o "O Estado de Sergipe", de 31 de Agosto
Barão do Rio A p a —
Vide —
António Eneas
de 1881.
Gustavo Galvão.
—
Habeas-corpus. Idem, de 1." de Setembro do
m e s m o anno.
Barão de Traipú —
Vide —
Manuel G o m e s Ri— Magistratura. Idem, de 3 do referido mez e anno.
beiro .
— Monte-pio. N o "Jornal de Sergipe", de 21 de JuO seu seBartho^omeu Ferreira Lagarto. —
nho a 2 de Julho de 1903.
gundo cognome, tomado talvez do logar e m que nasceo,
C o m outros redigiu:
e o assumpto do trabalho infra indicado fazem crer ser
— O Conservador: órgão do partido. Aracaju, 1873.
sergipano este outro. Barbosa Machado citando-o na BiBenedicto da Silva Cardoso. —
Filho de
bliotheca Lusitana apenas adianta que o novo addicionador da Bibl. Occid. de António de Leão, tom. 2, tit. Joaquim Maurício Cardoso, também contemplado neste
livro, e D. Júlia da Silva Cardoso, nasceu a 28 de
12, col. 683, o intitula de doutor.
Novembro de 1903, no Aracaju. Estudou primeiras letEscreveu:
tras no Aracaju, fazendo o curso secundário no Colle— Advertências pertencentes ao Soccorro do Estado
gio "Grémio Escolar" fundado pelo desembargador
do Brazil. Manuscripto in. foi. existente na Bibliotheca
Evangelino de Faro nesta m e s m a capital. E" Cirurgião
d'El-Rei Catholico.
Dentista, m e m b r o da Academia "Manoel Victorino"
Belmiro Paes de Azevedo. — Filho de Manoel
da Bahia e telegraphista, tendo servido nas repartições
Paes de Azevedo e D. Josepha Narcisa Gomes de Azevedo,
de Caravellas, Ilhéos e actualmente (1924) na Capital
nasceo e m S. Christovão a 2 de Agosto de 1840 e falleceo
da Bahia. Collaborou no "Correio de Aracaju", "Corna capital da Bahia a 19 de Agosto de 1910. Principiou
reio de Ilhéos" e diversos jornaes da Bahia.
sua carreira publica e m 1859, occupando o logar de
Escreveu:
addido á Administração dos correios do Maranhão. No— Auroras Boreaes: versos — 120 pags. in. 8.°.
meado e m 1860 pelo Governo Imperial official papeBahia, 1924 —
Livraria Económica.
lista e e m 1869 contador da m e s m a Repartição, como tal
foi commissionado e m 1882 para inspeccionar e regula- Benjamim Fernandes da Fonseca, Doutor. —
Filho de José Fernandes da Fonseca e D. Francisca Marisar o serviço postal do Pará, onde poucos mezes deria da Fonseca, nasceu no termo do Boquim a 31 de
pois passou a exercer effectivamente o m e s m o cargo.
Março de 1862 e falleceu a 25 de Julho de 1906 na
Indicado por suas comprovadas aptidões para u m posto
cidade de Óbidos, no Pará. Doutor pela Faculdade de
de maiores responsabilidades, foi por decreto de 23 de
Medicina da Bahia, graduado e m 10 de Beremhro de
Fevereiro de 1884 nomeado Administrador dessa Re-
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1887, foi nomeado e m Agosto de 1891 medico adjunto
do corpo de saúde do exercito e exercia, como capitão
medico de 4.a classe, que era desde 1903, a clinica militar na guarnição daquella cidade, quando se deu o seu
fallecimento.
Escreveu:
— Febre typhica: dissertação. Proposições — Três
sobre cada cadeira do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 29 de Setembro de 1887 afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 18S7, 113 pags. in. 8.°. Typ. dos Dois
Mundos.
Bcrillo Vieira Leite, Doutor. — Filho do Major Sizenando de Sousa Vieira e D. Adelaide de Sousa
Leite, e irmão do doutor João Vieira Leite, noutro logar mencionado, nasceu a 16 de Fevereiro de 1878 no
engenho São Félix, municipio de Santa Luzia. Tendo
começado a vida como praticante do Telegrapho Nacional, foi nomeado em 1." de Março de 1897 telegraphista
de 4.° classe, logar que abandonou e m Abril de 1907.
Durante o tempo (pie funccionou na Repartição dos Telegraphos na capital da Bahia, frequentou a Faculdade
de Medicina, onde se formou, collando o grau de doutor e m 22 de Dezembro de 1906. De começo teve consultório medico na Estancia, estabelecendo-se depois
em Aracaju, onde é considerado como u m dos membros
mais distinctos de sua classe. E m 3 de Julho de 1909
foi nomeado Chefe da Saúde dos Portos do Estado, cargo
que exerce desde aquella data sem nenhuma interrupção.
Escreveu:
— Da rachislovainisação: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras medico-cirurgicas.
These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia
e m 21 de Outubro de 1906 para ser perante a m e s m a
defendida afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Bahia, 1906, 67 pags. in. 8.°. Typ. e Encadernação do
Lyceu de Artes e Officios.
Bento de Mello Pereira, Barão de Cotinguiba.
— Nasceu e m Villa Nova no anno de 1780, sendo filho
de Felippe de Mello Pereira e D. Rosa Maria do Espirito Santo, e falleceu a 23 de Setembro de 1866.
Capitão-mór de ordenanças de Villa Nova, foi depois Barão de Cotinguiba por Decreto de 25 de Março
de 1849. Prestou muito bons serviços á legalidade, quando o movimento revolucionário e m 1817 e m Pernambuco, repercutiu nas margens do rio S. Francisco.
Foi commandante das arm a s de Sergipe de 1827 a
1829; membro do Governo
da Provincia e m 1830; presidente de Sergipe por carta
imperial de 27 de Agosto de
1837 e commandante superior da Guarda Nacional da
comarca de Villa Nova, exonerado a 17 de Outubro de
1843. Esteve no Governo e m
u m período de grande agitação, tendo sido Vice-Presiem
1834-1837-8939dente
Barão de Cotinguiba
1842. Entrou na lista triplice para senador do Império na eleição procedida a 5
de Janeiro de 1859 e era
commendador da O r d e m
de Christo e Official da Ordem da Rosa.
Escreveu:
— Proclamação aos Sergipanos e m 17 de Novembro de 1836 pelo Presidente, etc. Avulso. Transcripto
no "Jornal do Commercio" do Rio de 24 de Dezembro
seguinte.
Bernardino José de Souza, Bacharel. —
Filho de Octávio José de Souza e D. Philomena Maciel
de Faria, nasceu na villa Christina a 8 de Fevereiro
de 1SS5. Estudou no conceituado "Gymnasio Carneiro
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Ribeiro" os seus preparatórios, matriculando-se na Faculdade Livre de Direito da Bahia e m que se formou e m
1905, sendo escolhido pelos collegas, orador da turm a de bacharelandos. Logo após a sua formatura, entregou-se ao magistério, sendo nomeado professor de
Geographia do "Gymnasio Carneiro" e m 1906 e de
Historia Geral e m 1907. Nesse ultimo anno foi convidado para reger u m a das cadeiras do extincto "Instituto
de Sciencias e Letras". A o deixar a Faculdade de Direito foi eleito Deputado á Assembléa do Estado, sendo
reeleito e m 1907. E m 1906 fez concurso na Faculdade
para substituto da 2. secção de Direito Internacional
Publico, Diplomacia e Direito Internacional Privado e
Direito Publico e Constitucional e e m virtude da Lei
Orgânica do Ensino de 1911, passou a ser Lente Extraordinário da 1." Secção, comprehendendo aquellas 2
cadeiras e mais a de Encyclopedia Jurídica. C o m o delegado do Instituto Geographico e Histórico da Bahia
ao 1." Congresso Brasileiro de Geographia do Rio de
Janeiro e m 1909, foi u m dos que mais provaram competência, apresentando duas memorias, que foram acceitas e commentadas favoravelmente. C o m o professor do Educandario dos "Perdões", Escola Normal,
equiparado e m 1911, foi nomeado para leccionar GeograI hia e Historia. E m virtude de u m a nova lei de ensino
foi nomeado cathedratico de direito publico internacional e m Abril de 1915. E' sócio correspondente do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano; do
Instituto Histórico e Geographico de S. Paulo; do Instituto Histórico e Geographico de Minas Geraes e membro correspondente da Sociedade de Geographia do Rio
de Janeiro e de outras sociedades nacionaes e extrangeiras. Além de vários folhetos já publicados, collaborou no "Diário da Bahia", "Jornal de Noticias", "ViaLactea", revista "Litero-Scientifica" da Bahia, n.° 10,
do mez de Abril de 1912.
Redigiu:
— O Académico — periódico scientifico e litterario redigido por académicos de Direito — Bahia, 1901.
Redactor-chefe, Francisco Borges de Barros. Redactores — Bernardino de Souza e Santos Cruz.
Escreveu:
— Discurso pronunciado por occasião da solemnidade da collaçâo de grau aos bacharelandos de 1904
por... orador eleito por seus collegas. Bahia, 1904, 59
pags. in. 8.°. Officinas dos Dois Mundos.
— Ensino da geographia: memoria apresentada ao
Primeiro Congresso Brasileiro de Geographia, reunido
no Rio de Janeiro á 7 de Setembro de 1909.
— Discurso recitado a 8 de Setembro de 1909 no
palácio Monroe na sessão de Assembléa Geral do 1."
Congresso Brasileiro de Geographia para a eleição de
u m a mesa. N o "Correio da Manhã" do dia seguinte.
— Relatório apresentado ao Instituto Geographico
e Histórico da Bahia, na sessão de 3 de Outubro de
1909, como delegado do m e s m o Instituto no Congresso
de Geographia reunido no Rio de Janeiro a 7 de Setembro do dito anno. N o "Diário da Bahia" de 6 a 10
daquelle mez e na "Revista" do Instituto, vol. 16,
pags. 1 a 25.
— Nomenclatura Geographico peculiar ao Brasil:
memoria apresentada ao Primeiro Congresso Brasileiro
de Geographia, realisado na cidade do Rio de Janeiro,
em Setembro de 1909. Bahia, 1910, 18 pags. in. 8.°.
Lith-Typ. e encadernação Reis & C. N a "Revista" do
Instituto, vol. 16 pags. 28 a 40. T e m 2.a Edição publicada na Bahia. Imprensa Official do Estado em 1917
com 35 pags. in. 8.°.
— Leituras geographicas: memoria apresentada ao
Primeiro Congresso Brasileiro de Geographia e m Setembro de 1909. (Para o "Jornal de Noticias" da Bahia). U m a longa serie de artigos publicados no referido jornal a começar do n.° de 14 de Novembro de
1910. O 18.° artigo vem nos ns. 3, 4, 9, 12 e 18 de Outubro de 1912.
— A carta geographica da Bahia. U m serviço inadiável. Appello á Assembléa Legislativa do Estado.
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Idem de 20, 22, 25, 26, 28 de Abril; 4 e 20 de Maio e I commissão, o governo imperial por decreto de 12 de
| Novembro seguinte designou-lhe o juizado da 1." vara
22 de Junho de 1911.
commercial do Recife, onde também exerceu e m 1859
— Problemas internacionaes. Idem de 13 de Julho
as funcções de chefe de policia interino. E m 1857-1858
de 1911.
presidiu a ex-provincia do Rio Grande do Norte. No— Barão ão Rio Branco: conferencia realisada no
meado por decreto de 23 de Janeiro de 1S63 desembarInstituto Geographico e Histórico da Bahia, na sessão
solemne de 3 de Maio de 1912, pelo orador official do I gador da Relação da Bahia, foi removido e m 1872 para
m e s m o Instituto. N o "Jornal de Noticias" de 9 de | a de Recife e por decreto de 6 de Novembro de 1873
I dessa para a Relação de Fortaleza, Capital do Ceará,
Maio de 1912. Sahiu depois e m folheto sob o titulo:
— Bordo fio Rio Branco: elogio histórico pronun- • cabendo-lhe a honra de installal-a soleninemente a :'. de
Fevereiro do anno seguinte no caracter de seu presiciado na sessão solemne do Instituto Histórico da Bahia, e m 3 de Maio de 1912. Bahia, 1912, 54 pags. in. 8.". dente. Organizado o serviço do novo regimen judicial
na provincia, voltou por decreto de 17 de Abril de 1875
— Pescarias bahianas. N o "Jornal de Noticias" da
para a Relação do Recife, na qual se conservou por
Bahia de 26 e 30 de Julho de 1912.
alguns annos até ser decretada a sua aposentadoria. E m
— O nome do Estado da Bahia. N a revista menSergipe occupou o cargo de 3." vice-presidente no pesal "Via-Lactea", Bahia, pags. 29 a 31 do n.° 1, de 1912.
ríodo de 1851-1854, além dos demais que exerceu na pro— Mares e Terras: C o m u m prefacio de Theodoro
vincia. Era do conselho de S. M . I. Pedro II official
Sampaio. Livraria Catilina. Bahia, 1913.
da imperial Ordem da Rosa e
•—• Chorographia do Estado do Piauhy. Mandada
Escreveu:
inipjrimir pela Intendência Municipal da cidade da
—
Relatório apresentado pelo E x m o . Presidente
Parnahyba. 1913.
Dr
, ao E x m o . Vice-Presidente, Dr. Octaviano Ca— A Sciencia Geographnca, seu conceito e suas dibral Raposo da Camará, por occasião de passar-lhe a
visões. Bahia, 1914. Typ. Bahiana de Cincinato Meladministração da Provincia do Rio Grande do Norte,
chiades.
e m 19 de Maio de 1858. Natal, 1858, 51 pags. in. X."
— A Expansão
Germânica: serie de artigos no
inclusive os appensos. Typ. Liberal Rio Grandense.
"Jornal de Noticias", Bahia, de 30, 31 de Julho e 1 de
•— Discurso pronunciado no Paço da Assembléa
Agosto de 1915.
Provincial do Ceará, a 3 de Fevereiro de 1874, por oci— Nas terras ão Ceará: conferencia realisada no
casião de ser installado o Tribunal da Relação do Dis"Gymnasio Ypiranga" na noite de 8 de Agosto de 1915.
tricto. N o tomo XIV, 1900 pags. 119 á 123 da Revista
Idem de 10 a 12 do m e s m o mez e anno.
— Discurso proferido na sessão da abertura do 4."
Trimensal do Instituto do Ceará.
Congresso Brasileiro de Geographia reunido no Recife
em 7 de Setembro de 1915 pelo representante do Estado Bittencourt Sampaio — Vide Francisco Leite de
da Bahia. N o "Jornal de Noticias", Bahia, 16 e 17 do
referido mez.
Braz Bernardino Loureiro Tavares, Bacharel. —
•— Discurso pronunciado no dia 2 de Julho de 1918,
Filho de Francisco Tavares de Sá e D. Catharina Anás 10 horas da manhã, no momento da inauguração do
gélica de Sá, nasceu a 26 de Junho de 1851 no engenho
Pavilhão, 2 de Julho. N a "Bahia Illustrada", Rio de
S. José, municipio de Japaratuba, e falleceu na CapiJaneiro, n.° 8 de Julho de 1918.
tal Federal a 24 de Junho de 1921. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes formado e m 1874 na Faculdade
Bernardo Machado da Costa Dória, Conselheiro.
do Recife, começou a vida publica e m Sergipe como pro— Filho do capitão António Rodrigues da Costa Dória
motor das comarcas de Lagarto e Japaratuba e m 1875
e D. Maria Joaquina da Costa Dória, nasceu a 12 de
a 1877. Zeloso advogado da justiça no desempenho de
Março de 1811 na outrora villa de Própria e falleceu j suas funcções, foi e m seguida juiz municipal de Monna cidade do Recife a 5 de Setembro de 1878. Bacharel I tes Claros e m Minas, 1877-1879; de Santa Luzia e m Goyaz,
e m sciencias jurídicas e so1879-1882; juiz de direito da comarca de Cavalcanti,
i
• ciaes, formado e m 1837, ten- ainda e m Goyaz, 1882-1884 e das comarcas mineiras de
do por companheiro Tobias
Itapecerica e m 1884-1890, São Paulo de Muriahé e m
Barbosa Ferreira da Silva,
1890-1894 e de Juiz de Fora e m 1894 a 1919, termi^íSS"^^
foram elles os primeiros sernando nessa ultima a sua judicatura, por ter sido apof
^
••' ' gipanos que se graduaram sentado e m 27 de Maio de 1919. Quando juiz municipal de Santa-Luzia fundou a colónia orphanologica Bla_, 1
'']
na Academia Jurídica de
Olinda. Dedicando-se á carsiana, á m a r g e m do rio Corumbá, destinada a receber
*
-^
reira da magistratura, muimenores orphãos. E m Juiz de Fora, onde distribuiu jus"dgESl
to honrou a sua toga pelo
tiça durante 24 annos deixou a mais honrosa tradição
i^^
saber e elevado espirito de
de juiz integro e cidadão modelar.
S e m jamais ter aspirado as altas posições, sem ou^^^òàS^BÊ
fe^
rectidão, vindo encerrar o
tra ambição mais, do que dar inteiro cumprimento aos
j^á
cvclo de sua longa vida pudeveres do cargo e obedecer aos dictames do seu espirito
blica, como desembargador
religioso, recusou u m a cadeira no Egrégio Tribunal da
kg
S
da Relação do Recife, em
Relação de Minas Geraes, offerecida pelo Presidente do
£â
$|
cujo cargo foi aposentado
Estado, Doutor Delfim Moreira, allegando não ter ainda
Wk M
por Decreto de 11 de Maio de
terminada a sua piedosa missão de reerguimento da
1878. Para chegar á eminenSanta Casa de Misericórdia, de que foi provedor desde
Conselheiro Bernardo Ma- cia dessa posição foi pri1897 a 1918, no exercicio de cujo cargo prestou inolvichado
meiramente juiz de direito
dáveis serviços, pelos quaes Sua Santidade lhe conceda comarca de Alagoas e m
deu a bençam apostólica até a 3." geração, como u m
1839-1841, removido para a de Villa Nova e m 15 de Dedos maiores bemfeitores daquella pia instituição. N o
zembro de 1841 e embora alguma vez transferida a sede
seu ultimo Relatório apresentado á Mesa Administrada comarca para Própria, nella continuou por muitos
tiva e m Janeiro de 1919, ao fazer suas despedidas, terannos até 1854, tendo interrompido o exercicio do carminou nos seguintes termos: "Diz-me a consciência que
go por duas vezes para servir interinamente como chefiz quanto e m m i m cabia para corresponder a essa confe de policia; e m 1847, nos últimos dias da vice-presificiança: elevei a nossa instituição ao maior gráo de
dencia do doutor João José de Bittencourt Calasans e
prosperidade .procurando com as minhas fracas forças,
começo da administração do doutor Joaquim José Teixeina minha passagem pela terra, amparar e suavisar os
ra, e e m 1852 na presidência do doutor José António de
soffrimentos dos nossos semelhantes, afim de merecer
Oliveira e Silva. Por decreto de 1.° de Fevereiro de 1854
pela infinita graça de Deus o perdão de minhas faltas."
foi nomeado chefe de policia do Rio Grande do Sul e exoCatholico pratico, de crenças religiosas arraigadas,
nerado a 14 de Setembro de 1855. Dispensado dessa
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coube-lhe a honra de presidir o 1.° Congresso Catholico
de Minas. Fundada e m 1914 a Faculdade de Direito
de Juiz de Fora, foi escolhido lente cathedratico de theoria do processo civil, commercial e criminal, ensinada
no quarto anno do curso. C o m o Provedor escreveu vários Relatórios annuaes, e m cujo numero se contam os
seguintes:
— Relatório da Administração da Irmandade do Senhor dos Passos e da Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora concernente ao anno compromissal de
1905 apresentado e m reunião da Mesa Administrativa
de 1906. Juiz de Fora, 1906, 14 pags. in. 8.°. Papelaria-Typographia Central.
— Relatório da Administração da Irmandade do
Senhor dos Passos e da Santa Casa de Misericórdia de
Juiz de Fora, concernente ao anno compromissal de
1906. Apresentado e m reunião da Mesa Administrativa
de 1 de Janeiro de 1907. Juiz de Fora, 1907, 19 pags. in.
8.°, inclusive 9 annexos e o Parecer da Commissão. Typographia Brasil.
— Relatório do anno de 1913 apresentado pelo Provedor... á Mesa Administrativa e m 1 de Janeiro de
1914 e unanimemente approvado. Juiz de Fora, 1914,
38 pags. in. 8.° com 13 annexos. Typographia Brasil.
— Relatório do anno de 1914 apresentado á Mesa
Administrativa pelo Provedor e m 1 de Janeiro de 1915
e unanimemente approvado. Juiz de Fora, 1915, 30
pags. in. 8." com 13 annexos e u m Parecer do Egrégio Conselho. Typographia Brasil.
— Relatório do anno de 1915 apresentado pelo
Provedor... á Mesa Administrativa em 1916 e unanimemente approvado. Juiz de Fora, 1916, 34 pags. in.
8.° com 15 annexos, Parecer do Egrégio Conselho e u m
diagramma do movimento da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.
— Relatório do anno de 1916 apresentado pelo
Provedor á Mesa Administrativa e m 1 de Janeiro de
1917, e unanimemente ap-provado. Juiz de Fora, 1917,
8 pags. in. 8.°, com 15 annexos e u m parecer da Commissão de Contas. Typ. Brasil.
— Relatório do anno de 1917 apresentado pelo Provedor á Mesa Administrativa e m 1.° de Janeiro de 1918
e unanimemente approvado. Juiz de Fora, 1918, 7 pags.
in. 8.°. com 16 annexos e u m parecer da commissão de
contas. Typ. "íris".
— Relatório do anno de 1918 apresentado pelo Provedor á Mesa Admnistrativa e m 1." de Janeiro de 1919
e unanimemente approvado. Juiz de Fora, 1919, 39 pags.
in. 8.°, inclusivo 17 annexos e o Parecer da commissão de contas. Typ. "íris".
Bricio Maurício de Azevedo Cardoso, Professor.
Filho do advogado Joaquim Maurício Cardoso, professor de mathematicas e geographia no "Externato Provincial" da Estancia e D. Joanna Baptista de Azevedo Cardoso, nasceu nessa cidade no dia 9 de Julho de
1844. Alli começou o seu curso de humanidades, recebendo as lições de seu progenitor, do seu tio o cónego,
•tigario José Luiz de Azevedo, dos doutores António Ribeiro Lima e Galdino Barbosa de Araújo e terminou-o
no collegio "Atheneu Bahiano" na capital da Bahia,
onde estudou philosophia com o preclaro mestre, frei
António da Virgem Maria Itaparica, depois de ter cursado as aulas do seminário pequeno daquella archidiocese. Iniciou sua vida publica, antes de concluir o curso
de preparatórios, como professor substituto da cadeira de geometria da Estancia e professor de primeiras lettras da villa do Espirito Santo e m substituição ao professor António Quirino de Souza,
irmão do bispo D. Domingos Quirino de Souza. Por
acto de 24 de Outubro de 1870 foi nomeado professor
publico do ensino primário superior na sua cidade natal,
removido e m 1874 para a cadeira de rhetorica e poética
do "Atheneu Sergipense", e m cujo estabelecimento regeu também a cadeira de grammatica da lingua vernácula, tendo anteriormente dado por algum tempo lições
de historia universal e especialmente de historia de Sergipe. Simultaneamente com a cadeira de rhetorica e poé-
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tica leccionou na de grammatica portugueza nas duas Escolas Normaes de ambos os sexos das quaes foi director
desde 1877, ora a titulo gratuito, ora a titulo remunerado,
tendo sido dispensado desse ultimo cargo e m Abril de
1879. Após demorado tempo de exercicio no magistério
publico, jubilou-se a 31 de Julho de 1912 com 42 annos
de bons serviços, no desempenho dos quaes sempre demonstrou grande competência e o alto valor de seus conhecimentos pedagógicos. N o longo percurso do seu professorado não se limitou apenas ao exercicio do magistério publico, foi mais além, disseminou a instrucção em
diversos institutos particulares da Bahia e Sergipe. N a
Capital daquelle Estado ensinou no "Atheneu Bahiano"
religião exclusivamente a seu cargo e latim juntamente
com o notável hellenista, João da Veiga Muricy; em Aracaju leccionou philosophia e rhetorica no Parthenon Sergipense, fundado pelo Dr. Ascendino Angelo dos Reis;
grammatica portugueza ,mathematicas e geographia no
collegio fundado p e l o bacharel Gonçalo Vieira de
Mello; portuguez no collegio para meninas " N . S.
de Lourdes" dirigido por
Irmans
Sacramentinas e
portuguez, latim e historia
universal no collegio "Tobias Barretto" sob sua directoria, installado a 9 de Maio
de 1919 por seu sobrinho,
o professor José de Alencar
Cardoso.. N o regimen decahido foi deputado provincial na legislatura de 187879 e com o advento da Republica fez parte da primeira
Assembléa Constituinte, de
varias legislaturas estaduaes p r o f e s s o r Bricio Cardoso
e eleito m e m b r o do Conselho
Municipal de Aracaju, dirigiu como seu presidente os trabalhos das respectivas sessões. Exerceu o cargo de secretario do Estado nos governos do General Valladão e doutor Martinho Garcez.
Jornalista de longa pratica no manejo da penna, além
do muito que, a datar do Império, escreveu nos jornaes
que fundou e redigiu, collaborou no "Correio de Alagoinhas", da Bahia, (1908) no "Sul de Sergipe" de propriedade de José Maria Gomes de Sousa, Estancia (1870-71),
e e m Aracaju nos jornaes — "Jornal do Commercio"
(1877-78) "O Guarany", (1878-79) "O T e m p o ) , (1898-99)
"Correio de Aracaju", (1906-918) "O Pharol", (1907-908)
"A Colmeia", (1909) "Necydalus" (1909) "Diário da Manhã", (1911-918) " A Cruzada", (1918-1922). Foram seus
pseudonymos na imprensa — Dr. Langrado na "Bahia
Illustrada", Caliopio no "O Pharol" de Hercules Campos
e Insciens na secção — Pinceladas -- na "A Colmeia",
Aracaju, a começar a 4 de Abril de 1909.
— Oração fúnebre recitada no dia 18 de Fevereiro
de 1863 na Matriz da Estancia por occasião do officio
celebrado pela alma do Sr. Tenente Coronel Paulo de
Sousa Vieira. Offerecido ao Commandante Superior João
José de Oliveira Leite. E m 1869 constituiu-se na capital
da Bahia a sociedade beneficente "Fraternidade Sergipana"; de que foi u m dos fundadores e é sócio effectivo
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
Escreveu:
— Noites do Seminário. Conferencias moraes e religiosas, por u m ex-seminarista. Livro de estreia. Bahia,
1870, X X V I I I — 117 pags. in. 16 gr. Lytho-typo. da Bahia Illustrada. Editor, Symphronio Cardoso.
— Os herpes sociaes: romance. Na "Bahia Illustrada", n.° 5, de 17 de Fevereiro de 1867 ao n.° 117 de 11
de Abril de 1869.
— A céguinha: drama em 4 actos. Bahia, 1868, 124
pags. in. 8.". pg. Typ. Constitucional de França Guerra.
— Discurso proferido na sessão magna e inaugura]
da Sociedade Beneficente "Fraternidade Sergipana" a
25 de Julho de 1869. N a "Bahia Illustrada" desse dia a
8 de Agosto seguinte.
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— Refutação á carta programma do Conselheiro José
António Saraiva e ao Sr. Conselheiro Senador Nabuco de
Araújo. Bahia, 1869, 32 pags. in. 8." pg. Typ. Constitucional de França Guerra. Este trabalho foi transcripto
na "Gazeta do Aracaju" a começar do numero de 10 de
Abril de 1880.
— O escravo educado: drama e m 3 actos e m que se
descrevem scenas commoventes da escravidão. Bahia,
1870, 124 pags. in. 12.». Typ. de Camillo Lellis de Masson & C.
— O "Atheneu Sergipense". Appello á Estancia. N o
"Sul de Sergipe" da Estancia, transcripto no "Jornal do
Aracaju", de 15 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 1871.
— A Providencia: estudo philosophico. N o m e s m o
jornal de 23 de Fevereiro de 1871.
— Estudos pedagógicos: serie de artigos no "Jornal
do Aracaju" de 11 a 16 de Abril de 1872.
— Discurso proferido no dia do encerramento das
sessões da aula do ensino primário superior da cidade
da Estancia, pelo respectivo professor, no anno lectivo
de 1872. N o referido jornal de 15 de Janeiro de 1873.
— Apostilla de Grammatica (Aos meus discípulos).
Serie de artigos no m e s m o jornal de 22 de Outubro de
1873 a 14 de Abril de 1874.
— Discurso proferido na abertura da eschola em
1874. No citado jornal de 5 de Fevereiro do m e s m o
anno.
— Cultura intellectual. Idem de 22 do m e s m o mez.
— Discurso inaugural á cadeira de rhetorica e poética no Atheneu Sergipense, pronunciado a 15 de Maio
de 1874. Idem de 17 do referido mez.
—• Interpellação ao século e m que andamos. Idem de
3 de Junho de 1874.
— Lamentações de u m filho junto a campa sepulchral de sua mãe. Idem de 20 de Junho de 1874.
— Supplicio do desleal. Idem de 2 de Julho de 1874.
— Discurso do professor. . . na inauguração da nova
Escola Normal. Idem de 6 de Junho de 1875.
— Hygiene das escolas. Idem de 28 de Fevereiro de
1877.
— Projecto de uma caixa agrónomo económica e m
Sergipe. N o "Jornal do Commercio", Aracaju, de 24 e
26 de Julho de 1877.
— Aspecto interno das escolas primarias em Sergipe: communicado. Idem de 7 de Agosto de 1877.
— Viagem botânica pelas differentes partes do globo.
Idem de 10 e 17 de Agosto de 1877.
— Volta da Escola Normal ao Atheneu. No "Jornal
do Aracaju", de 16 a 23 de Outubro de 1877 e no "Jornal do Commercio" de 21 do m e s m o mez o ultimo artigo
da série.
— Escolas Normaes. N o "Jornal do Aracaju" de 8
de Novembro de 1877.
— Relatório annuo apresentado a 27 de Novembro
de 1877 ao Ulmo. e E x m o . Sr. Dr. José Martins Fontes,
M . D. 1.» Vice-Presidente em exercicio pelo Director das
Escolas Normaes da provincia de Sergipe. Annexo de 21
pags. in. 8.". ao Relatório com que o m e s m o Vice-Presidente abriu a 1." sessão da 22." Legislatura da Assembléa
Provincial no dia 1.» de Março de 1878.
— Educação da sensibilid.de infantil. N o "Jornal
do Aracaju" de 8 de Dezembro de 1877.
— Linhas precursoras da próxima publicação de minha Grammatica Nacional. N a "Gazeta do Aracaju", de
3 de Setembro de 1879.
— Grammatica Nacional. Idem de 11 de Setembro
a 24 de Dezembro de 1879 interpoladamente. O manuscriíto contem 450 paginas in. 8.°.
— Educação e instrucção. N o "Jornal do Commercio" de 31 de Outubro de 1879.
— Apostilla, segundo Andrieux. Eloquência académica. Aos estudantes de eloquência do "Atheneu Sergipense". N o "O Republicano" de 1 de Agosto e 24 de
Setembro de 1890.
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— Relatório do Secretario do Estado de Sergipe. Aracaju, 1895, 53 pags. in. 8.°. Imprensa Official do Estado.
— Domine Deus! N o "O Pharol", Aracaju de 14 de
Dezembro de 1907. Assignado — Calliopio.
— Joanna da Cruz. A abbadessa carmelita: conto.
N o "Estado de Sergipe" de 29 de Janeiro de 1908, transcripto do "Correio de Alagoinhas".
— A Pio X. N o "O Pharol" de 8 de Fevereiro de
1908.
— A Religião e a Revolução. N o m e s m o jornal de
21 de Março de 1908 sob o pseudonymo de Calliopio.
— Pelo divorcio. U m a mulher que julga. N o "Estado
de Sergipe", de 25 e 26 de Setembro de 1908.
— Tempos idos. A casa das cinco mortes. "Correio
de Aracaju" de 24 de Outubro de 1908.
— Poeta noctívago e seus amores. N o "Estado de
Sergipe" de 15 de Janeiro de 1909.
— Asylo de Mendicidade. No "O Correio de Aracaju" de 17 do m e s m o mez.
— João. Diabo. Idem de 17 do referido mez e anno.
•— Bandeira e a baixella. Idem de 24 do mez e anno
citados.
— Pela mulher: Idem de 28 do m e s m o mez e anno.
— Estancia. Montibus patriis. Alagoinhas, (Bahia),
1909, 20 pags. in. 12.° Officinas do "Correio de Alagoinhas". Publicado anteriormente e m folhetim no mencionado jornal.
— Discurso lido a 22 de Março de 1911 na sala da
Congregação do "Atheneu Sergipense" como pnranympho do alumno Gentil Tavares da Motta no acto de collar
o gráo de bacharel em sciencias e letras. N o "O Estado
de Sergipe" e no "Diário da Manhã", Aracaju, do dia
seguinte.
— Discurso proferido no dia 24 de Maio de 1912
como paranympho da alumna, Sylvia de Oliveira Ribeiro,
no acto de receber o gráo de bacharela em sciencias e
letras. N o "Estado de Sergipe", de 26 do m e s m o mez
— Adeus á mocidade: despedida aos seus discípulos
e m seguida ao acto de sua jubilação. N o "Correio de
Aracaujú" e no "Diário da M a n h ã " de 2 de Agosto de
1912.
— Ler escrever e contar bem. N o "Correio de Aracaju", de 4 de Fevereiro de 1915.
— Poetizas e litteratas sergipanas. Cartas dirigidas
ao Barão H o m e m de Mello — N o "Diário da M a n h ã " de
5 de Fevereiro e 25 de Março de 1916. Nesta lista de artigos do autor deixam de ser mencionados muitos outros
publicados nos diversos jornaes do Estado. C o m seu irmão, Severiano Cardoso, (vide este nome), fundou e redigiu:
— Bahia Illustrada: jornal de caricaturas e chistoso com o seguinte lemma: ridentem dicere verum quid
vetat? Bahia, 1867, 1870. Publicação semanal aos dom ; ngos. Typ. Constitucional de França Guerra.
— Phcnix: gazeta illustrada e hebdomadaria, redigida com Severiano Cardoso. Bahia 1870.
— Jornal dos Caixeiros: órgão da Classe caixeiral.
C o m Severiano Cardoso. Bahia, 1870. O primeiro numero
feahiu a 26 de Fevereiro. Typ. da Bahia Illustrada.
C o m Severiano Cardoso e mais outros redigiu:
— Gazeta do Aracaju: jornal politico e noticioso.
Aracaju 1879-1889. Publicação u m a e mais vezes por semana.
— O Republicano: órgão official do governo do "Estado. Aracaju, 1890-1893. Director — Joaquim Anastácio de Menezes. Redactor único — Bricio Cardos.
— Jornal do Aracaju (2.°): publicação diária sob
sua exclusiva redacção. Aracaju, 1894.
— A Noticia: diário da tarde. C o m outros. Aracaju, 1896-1898.
— O Estado de Sergipe: jornal official, politico e
noticioso. Aracaju, 1898-1919. Esteve sob sua redacção
desde 1898 até 1904.
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CALDAS

C
Caldas Júnior —
Caldas Júnior.

Vide Francisco António Vieira

Cândido da Costa Pinto, Doutor. — Filho do
Padre Thomaz António da Costa e D. Maria Praxedes da
Soledade, nasceu a 26 de Março de 1855 e m Divina Pastora e falleceu a 15 de Abril de 1915 na capital da Bahia,
onde e m 1880 se doutorou e m sciencias medico-cirurgicas.
N a outr'ora Villa Nova da Rainha, hoje cidade do Bomfim daquelle Estado, clinicou por muitos annos, foi delegado de hygiene e por diversas vezes commissionado
pelo governo estadual para tratamento de doentes e m
epochas de epidemias. Volvendo á terra natal, após longa
ausência, occupou o cargo de director do "Atheneu Sergipense" desde Setembro de 1904 a Abril de 1912, anno
e m que de novo fixou residência na Bahia, vindo no
correr de poucos tempos terminar os seus dias no hospício de S. João de Deus, de que era medico. Foi major
cirurgião do Estado Maior da 24." Brigada da Guarda
Nacional do Estado da Bahia, sócio do "Grémio Litterario" Villa Novense, "Club 5 de Dezembro" e fundador
da Loja Maçónica — Força e União — na Capital da
Bahia.
Escreveu:
— Da operação cezariana: dissertação. Proposições.
Secção de sciencias medicas. — Thermometria clinica.
Secção de sciencias cirúrgicas. — Considerações acerca
do parto prematuro artifical. Secção de sciencias accessorias. — Experimentação phisiologica e m texicologia.
These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia
para ser defendida, afim de receber o gráo de doutor.
Bahia, 1880, 51 pags. in. 8." Typ. de Lopes Velloso & C.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Sousa Campos, Presidente do Estado,
pelo Director do Atheneu Sergipense. Annexo á Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa de Sergipe na
2." Sessão da 8." Legislatura e m 7 de Setembro de 1907
pelo referido Presidente, pag. 1 a 3.
— Relatório apresentado ao-Exmo. Sr. Desembargador Guilherme de Sousa Campos, Presidente do Estado,
pelo Director do "Atheneu Sergipense". N o vol. dos Relatórios apresentados ao m e s m o Presidente e m Agosto
de 1908, pag. 1 a 5.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. José
Rodrigues da Costa Dória, Digníssimo Presidente do Estado pelo Director do "Atheneu Sergipense". N o "O Estado de Sergipe", de 15 de Outubro de 1910.
Cândido Pinto de Carvalho Júnior, Capitão. —
Filho de outro do m e s m o nome e D. Clara Júlia Pinto
de Carvalho, nasceu e m 15 de Outubro de 1867 no engenho S. Francisco, municipio do Soccorro. C o m o praça
do exercito e m 28 de Março de 1889 entrou para a Escola
Militar, onde fez o curso geral das três armas pelo .Regulamento de 189S. Promovido a 2." tenente da arma de
artilharia e m 5 de Setembro de 1893 e a 1.° e m 26 de
Julho de 1901, ascendeu ao posto immediato e m 27 de
Agosto de 1908, no qual foi reformado a 17 de Outubro
de' 1917. Reside no Estado de Matto Grosso e
Escreveu:
— Grammatica Portuguesa para uso das Escolas Regimentees do Exercito. 1.° Ed. Bagé, (Rio Grande do

Sul) 1901, 51 pags. in. 12.° Typ. da Livraria " A Popular".
— Compendio de Arithmetica para uso das Escolas
Regimentaes do Exercito. Bagé, 1901, pags. in. 12" Typ.
da Livraria " A Popular".
Cândido de Oliveira Ribeiro, Bacharel. — Filho
do segundo consorcio do coronel Pedro António de Oliveira Ribeiro com D. Cândida Brito de Oliveira Ribeiro, nasceu a 15 de Maio de 1859 no engenho C a m p o
Grande, municipio de Larangeiras, e falleceu na cidade
deste nome a 29 de Novembro de 1903. Era irmão Consanguíneo de Pedro António de Oliveira Ribeiro e Vicente
Luiz de Oliveira Ribeiro, contemplados neste livro. Estudou preparatórios no Aracaju e na Bahia e fez o curso
de direito na Faculdade do Recife, recebendo o grau de
bacharel e m 1880. Foi promotor publico da comarca do
Rio Real e juiz de Direito da comarca de Gararú. N o
regimen dominante, sendo Governador seu irmão, Vicente
Luiz de Oliveira Ribeiro, foi nomeado m e m b r o do Tribunal de Appellação do Estado. Por muito pouco tempo
esteve interinamente na chefia de policia. Dissolvida a
magistratura de que fazia parte, foi declarado juiz de
direito e m disponibilidade. Livre dos encargos da judicatura, entregou-se aos misteres do foro e da imprensa,
pondo e m evidencia as suas aptidões de advogado e de
jornalista.
Escreveu:
— Esbulho entre condóminos. Critica do accordam
da Relação de 1 de Março de 1896. Larangeiras — Sergipe. Aracaju, 1896, 20 pags. in. 12.» Typ. Commercial.
Foi redactor principal do
— O Novo Século: órgão dos interesses da lavoura e
do commercio. Larangeiras, 1900. Publicações aos domingos. O primeiro numero é datado de 1 de Janeiro.
Carivaldo José Chavantes, Doutor. — Filho io
commendador Anacleto José Chavantes e D. Maria Pastora Alves Chavantes, nasceu e m Larangeiras a 28 de Setembro de 1848 e falleceu na cidade de Alfenas, e m Minas, a 14 de Setembro de 1907. Graduado doutor pela
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e m cuja cidade
fez toda a educação litteraria e onde sempre se deo ao
exercicio da clinica, foi também vereador da Camará, figurando entre os legisladores municipaes da antiga Corte
no período de 1883-1887.
Escreveu:
— Parallelo entre a embyotomia e a operação e a
operação cesariana: dissertação. Proposições. Secção de
sciencias medicas. — Indicações e contra-indicações dos
saes de quinina nas pyrexias. Secção de sciencias cirúrgicas — Amputação coxo-femural. Secção de sciencias accessorias — D a escolha dos medicamentos. These apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m
30 de Setembro de 1872 afim de obter o gráo de doutor
e m medicina. Rio de Janeiro, 1872, 46 pags. in. 8..
Typographia de Quirino.
Caídos Leopoldo Fontes Ribeiro, Bacharel. —
Nasceu no Aracaju, a 2 de Outubro de 1896, sendo seus
pães o bacharel Pedro Polyeneto Ribeiro e a professora
D. Rosa Fontes Ribeiro. Feitos os estudos elementares iniciou o curso secundário no "Atheneu Sergipense",

CARLOS

53

OHRISPINIANO

seguindo depois para a Capital Federal, onde compleparo, com seu irmáo, Lindolpho Salles, u m livro de prosa
tou o m e s m o curso no "Collegio Pedro II". Matriculoue verso intitulado, "Colmêa de Rosas" o qual surgirá
se na Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro de
brevemente.
onde sahiu bacharel em 13 de Março de 1924. Fundou e
Escreveu:
redigiu, e m Aracaju, o
— Torturejos. (versos) Aracaju, 1912, 43 pags. in.
— Século XX, cujo primeiro numero sahiu a 7 de
8." pq. Typographia Xavier. E' de seu livro o seguinte
Maio de 1916.
soneto offerecido a sua professora D. Marianna Diniz:
Escreveu:
AVE, MARIA
— Coisas leves: artigos sob esta epigraphe, assignados com o pseudonymo de Sousa Leal. N o "Século X X "
Hontem a tarde era um kiric santo
— Veludos c oiro: outra secção no m e s m o jornal com
A natureza. Que painel mimoso!
o m e s m o pseudonymo.
N a extrema do horizonte o sol pendia,
— Conferencia literária realisada na Bibliotheca PuAgonisante, triste e pesaroso.
blica, a convite do "Centro Civico Amynthas Jorge", ás
A brisa murmurava triste endeixa,
7 V-2 horas da noite de 7 de Setembro de 1918.
Desprendendo perfumes docemente;
Carlos Pires Ramos. — Filho do conselheiro AnAs aves pressurosas regressavam
gelo Pires R a m o s e D. Josephina Pires Ramos, nasceu
N u m mórbido gorgear, triste e dolente.
no Aracaju a 8 de Junho de 1857 e falleceu a 21 de
Março de 1885, quando em plena florescência da vida
Subia a tarde em carro vaporoso,
buscava nos grémios scientificos do velho mundo aproVolvendo para a terra u m adeus saudoso,
fundar os estudos a que se applicava dedicadamente.
Pois tudo no crepusc'lo s'envolvia;
Tendo se habilitado e m humanidades na capital da Bahia,
alli fez parte do curso medico, que terminou em 1881 na
Emfim, ness'hora tétrica eu scismava
faculdade de medicina do Rio de Janeiro, sendo approE no vago scismar m'ajoelhava
vado com distineção na defesa da these que sustentou.
Para ouvir o tanger da Ave Maria.
Pouco tempo depois de doutorado partiu para a Europa
Carvalho Aranha — (Vide Augusto Álvaro de).
com destino a Vienna d'Austria, onde permaneceu dois
annos consecutivos, frequentando as prelecções de cliCarpophoro Mendonça Lima, Doutor. — Filho
nica cirúrgica dos mais notáveis professores e cooperando
de Luiz Cyrillo Lima e D. Carolina da Rocha Lima, nasna maioria das importantes operações praticadas especeu a 10 de Dezembro de 1860 em Campos e falleceu a 27
cialmente nos hospitaes. A esses trabalhos aceumulava
de Novembro de 1902 no Rio Claro, Estado de S. Paulo.
os de interno da clinica do celebre Dr. Billroth. DesDoutor e m medicina pela Faculdade da Bahia, onde tamcurando das prudentes precauções reclamadas pela sua
bém fez todos os estudos preliminares, clinicou na Esdébil compleição, foi atacado no segundo verão que pastancia, a principio ,e, posteriormente e m diversos ponsou naquella capital por u m a tisica de caracter galopante,
tos de S. Paulo, como Itatiba, Palmeiras, Pirassinunga,
retirando-se por conselho dos médicos para Pariz, onde
Dois Córregos, Santos e Rio Claro.
exhalou o ultimo suspiro, apezar dos máximos esforços
Escreveu:
empregados por seu irmão, Dr. Affonso Ramos, para sal— Febre remittente biliosa dos paizes quentes: disval-o. Foi interno da Casa de Saúde de N. S. d'Ajuda
sertação. Proposições. Três sobre as diversas cadeiras
e da Maternidade Municipal e u m dos fundadores da
do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de
Polyclinica do Rio de Janeiro.
Medicina da Bahia e m 31 de Agosto de 1886 para serem
Escreveu:
— Quaes as medidas hygicnicas que se devem obser- publicamente sustentadas, afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1886, 48 pags. in. 8.° Imvar para impedir o desenvolvimento crescente da syphiprensa Popular.
lis no Rio de Janeiro ?: dissertação. Proposições. Secção
Cezario Ferreira de Britto Travassos, Doutor. —
de sciencias accessorias — D o ópio. Secção de sciencias
Filho do Dr. João Ferreira de Britto Travassos e D.
medicas — Anestésicos. Secção de sciencias cirúrgicas.
Clara America da Silva Travassos, nasceu no engenho
— Do valor das injecções hypodermicas no tratamento
"Rio Vermelho", comarca de Japaratuba, a 13 de Fedas moléstias internas. These apresentada á Faculdade
vereiro de 1864.
de Medicina do Rio de Janeiro, e m 30 de Setembro de
Medico pela Faculdade de Medicina da Bahia e m
1881, defendida e m 12 de Dezembro do m e s m o anno e
1886. Reside em Santa Rita do Passa Quatro, cidade
approvada com distineção. Rio de Janeiro, 1881, 88
do Estado de S. Paulo, onde é clinico, fazendeiro, jorpags. in. 8.°. Imprensa Industrial.
— Guia para o tratamento antiseptico das feridas, nalista, director e redactor do jornal "Gazeta de Santa
Ritta" e influencia politica, sendo eleito deputado essegundo o methodo usado na clinica do professor Billtadual e m 1910.
roth, pelo Sr. Dr. Victor Ritter von Uacker, medico
Escreveu:
assistente da clinica cirúrgica do professor Billroth, e m
— Nervos suspensivos e acceleradores: dissertação.
Vienna. Traducção feita e m Vienna. N a "União Medica"
Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia
do Rio de Janeiro, vols. 5 e 6, 1885-1886, a começar da
para serem publicamente sustentadas afim de receber o
--ag. 469 do vol. 5.
grau de doutor. Proposições. Três sobre cada u m a das
D. Carlota Salles de Campos. — Filha de Bem_
cadeiras da Faculdade. Bahia, 1886, 58 pags. in. 8.".
vindo Salles de Campos e D. Emília Freire Salles de
Imprensa Popular.
Campos, nasceu no Aracaju a 18 de Novembro de 1884
— Discurso proferido no theatro "Polytheama" de
Depois de u m curso brilhante na Escola Normal, foi adJaboticabal, Estado de S. Paulo, por occasião das ftsjunta de u m dos grupos Escolares, sendo e m Julho de
tas. promovidas pelos sergipanos residentes naquella ci1913 nomeada professora do Povoado Calumby, municipio
dade no dia 24 de Outubro de 1920, 1." centenário da
de Soccorro removida para o povoado Telha; municiemancipação politica da provincia, hoje Estado de Serpio de Aracaju, e dahi para a Barra dos Coqueiros, do
gipe. N o "O Democrata" de Jaboticabal de 28 do m e s m o
mesmo municipio, a 14 de Fevereiro de 1914. E m 28 de
mez.
Agosto de 1918 foi promovida para a villa de Itaporanga
e a 10 de Agosto de 1922 pediu disponibilidade da cadei- Chrispiniano Garcia Rosa. — Filho do tenente
Manuel Victorino Garcia Rosa e D. Rita Maria da Conra, seguindo para o Recife onde foi leccionar n u m colleceição, nasceu no Rosário do Catéte a 25 de Outubro de
gio Americano Baptista. A 15 de Fevereiro de 1924
1847 e falleceu na Capital Federal a 10 de Setembro de
transferiu sua residência para a Cidade de Jaguaquara,
(Bahia), onde foi empregar sua actividade n u m curso
elementar no Collegio Brasileiro Egydio. T e m e m pre-
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— Notas contemporâneas: Idem de 1 a 3 de Dezem1895. Tendo feito o curso de preparatórios no Atheneu
bro de 1916.
Sergipense, matriculou-se e m 1877 na Faculdade de Me— Notas contemporâneas: estudo critico sobre urn
dicina da Bahia, que frequentou até ao 3.° anno lectivo,
livro inédito de versos de Mário Hora. Idem de 8 a 10 e
interrompendo o tirocínio académico por ter sido sus15 de Maio de 1917.
penso pela congregação dos lentes e m consequência da
— Malhusalem: conto. Idem de 31 de Julho de
aggressão soffrida por u m delles. Após esse incidente se1917.
guiu para o Rio de Janeiro resolvido a, terminada a peDa
•— Ainda o Alcino Dutra. Idem, de 25 e 26 de laimposta, proseguir nos seus estudos, o que e m m á
neiro de 1918.
hora deixou de realizar para entregar-se ás demasias da
— "Sombras" de Magalhães Carneiro. Idem de 1 e 5
vida bohemia. C o m o poeta, o seu talento muito haveria
de Junho de 1918. Transcripto no "Correio de Aracaju"
produzido, si tivesse sido melhor aproveitado; m e s m o
de 5 e 8 do m e s m o m e z .
assim, além de muitas poesias publicadas nos jornaes ca— Aguas correntes... N a "Gazeta Suburbana", Rio
riocas,
de 21 de Julho de 1918.
Escreveu:
— A Bella do Cotinguiba (Perfil) Idem de 24 de De— Magnólias opúsculo de 60 estrophes dedicado ao
zembro de 1918.
Conde de Mattosinhos. Rio de Janeiro, 1883, 43 pags.
— Aguas correntes. Idem de 12 de Janeiro de 1919.
in. 8.°. Typ. de Oliveira & C.
— Aguas correntes... Idem, de 31 de Janeiro e 1."
— Testium das messalinas: poesias. Rio de Janeiro,
de Fevereiro de 1919.
18.
— Bronzes sangrentos. Idem, 2 de Fevereiro de 1919.
— O Norte. A' Eleonora Duse Checchi. Rio de Ja•— Torre de Babel I Labyrintho de Creta, II Memoneiro, 1885, 16 pags. in. 16.° Typ. de A. dos Santos.
rias do Lago de Tiberiade. Rio, 1919, 275 pags. in. 12.°
São três poesias dedicadas a essa actriz.
Typ. do "Gymnasio 28 de Setembro".
— Sarah Bernharãt: poesias. Rio de Janeiro, 1S86,
— Tabaréos e Tabarôas, por Mário Hora: juizo cri19 pags. in. 12.°. Typ. Theatral. Consta este folheto de
tico. N o "Jornal da Noite" de Santos, transcripto no
4 composições offerecidas a celebre actriz deste nome.
"Correio de Aracaju", de 10 de Agosto de 1922.
Cleobulo Amasonas Duarte, Bacharel. — Filho
— Sergipe d'El-Rey. N o "Jornal da Noite", Santos.
de António Pedro Duarte e D. Irinéa Amasonas Duarte,
S. Paulo de 24 de Outubro de 1922.
nasceu a 2 de Fevereiro de 1898 e m Aracaju. C o m 4 an— Discurso de paranympho pronunciado a 6 de Denos de edade acompanhou sua progenitora para Maroim
zembro de 1923 na collação de grau das professorandas
com quem estudou primeiras letras. E m 1909 matiido "Lyceu Feminino" de Santos. N o "Jornal da Noite"
culou-se no "Atheneu Sergipense", onde cursou até o 5°
de Santos, S. Paulo, de 10 a 14 do m e s m o mez.
anno. Estudou no "Grémio Escolar" os dois primeiCleomenes
Campos de Oliveira. — Filho de Ma.
ros annos, e particularmente o francez com a professora
noel Joaquim de Oliveira e D. Maria da Conceição VieiEtelvina Amália de Siqueira e o portuguez com o prora Campos de Oliveira, nasceu na cidade de Maroim a
fessor Hemeterio Gouvêa.
10 de Agosto de 1895.
E m 1913 foi para Santos e e m Agosto de 1914 seComeçou seus estudos primários na cidade do seu
guiu para o Rio. E m 1915 matriculou-se e m pharmacia
que abandonou no ultimo anno para fazer o curso de i nascimento e m 1908, matriculou-se no Lyceu S. José dirigido na Capella pelo padre José da Motta Cabral, sedireito no anno seguinte, formando-se a 12 de Dezembro
guindo e m 1910 para a Bahia, onde foi alumno do Gyde 1921. Exerceu o professorado no Rio durante muito
mnasio
S. José do Dr. João Florêncio Gomes. Voltando
tempo ensinando nos collegios "Lessa"; "Sylvio Leite"
ao Aracaju e m 1911 frequentou o Atheneu Sergipense até
e "Gymnasio 28 de Setembro".
1912, quando, attendendo ao chamado do seu irmão Dr.
Neste ultimo foi secretario geral e professor de
António Campos de Oliveira transportou-se para Santos,
historia universal e litteratura. E m 1921 voltou para
empregando-se alli na importante casa Martinelli.
Santos e alli exerceu o cargo de vice-director e professor
Deixando a vida commercial passou-se para as Dode geographia, chorographia, historia universal e hiscas
de
Santos e mais tarde, mediante concurso feito em
toria do Brasil no "Gymnasio 28 de Setembro". PresenS.
Paulo,
entrou para o serviço dos Correios da Republitemente, (1924) exerce a advocacia e m Santos. E m 1913
ca, e m cuja Repartição ainda permanece (1924).
serviu como revisor do "Correio de Aracaju". Nesse anno
Escreveu:
iniciou sua vida na imprensa, publicando no "Diário da
— Coração encantado: versos. Livro de estréa. São
Manhã" seus primeiros trabalhos de versos, collaborando
Paulo, 1923, 167 pags. in. 8.° Monteiro Lobato & C. Editambém do Rio no "Atheneu", Século X X " de Aracaju
tores.
e "Commercio" de Maroim.
Na capital de S. Paulo publicou vários contos na Clodomir de Souza e Silva. — Filho de Eugénio
José da Silva e D. Argemira de S. Pedro e Silva, nas"A Platéa" entre elles "Fogo fátuo". E m Santos na
ceu
no Aracaju a 20 de Fevereiro de 1892. Estudou pre"Fita", na "A Tribuna", Diário de Santos", "Commerparatórios no "Atheneu Sergipe", estabelecimento que
cio de Santos" e nas revistas "Flamma" e "Nota" Coldeixou de frequentar no quinto anno, depois da reforma
laborou mais na revista do "Gymnasio 28 de Setembro"
"Rivadavia" que estabeleceu os exames vestibulares nas
e no "Rio e m Foco" de vida ephemera, no qual escreveu
escolas
superiores. Não descendendo de pães abastados
u m a serie de artigos de critica sobre pintura e esculptucedo teve de enfrentar as duras realidades da lucta pela
ra, por cujo assumpto tem especial inclinação.
pela vida. Norteou a sua actividade para as caixas lyE m 1919 redigiu a "Revista do Commercio" de poupographicas e dahi passou ao jornalismo a que se conca durarão e é director responsável do "Jornal da Voite"
sagrou.
de Santos, 1924.
Ao m e s m o tempo que tirava da vida de imprensa OE
T e m inéditos:
recursos
necessários a sua subsistência recorria também
— Pan ç Vénus: versos (desde 1917).
ao magistério particular para, lecionando portuguez e ou— Circuito da agonia: contos.
tras matérias cujos conhecimentos ia adquirindo, sup— Arco iris: critica de arte.
prir a escassez dos proventos que lhe dava a imprensa.
— E m elaboração:
A 4 de Novembro de 1916 foi nomeado redactor-se— As origens dos deuses.
cretario
do jornal official do Estado "O Estado de Ser— A aranha de ouro: contos históricos.
gipe",
cabendo-lhe,
neste caracter, oceupar interinamente
Escreveu:
o
logar
de
director
por espaço de u m anno. A 30 de
— Solitário de S. António (Garcia Rosa). N o "DiáMarço de 1918 foi nomeado professor adjuncto da cadeira
rio da Manhã" de 18 de Junho de 1916.
de portuguez do Atheneu Sergipense, sendo depois de— Ironia de u m pintor de provincia. N o "Diário da
signado para ter exercicio na escola de commercio "ConM a n h ã " de 20 a 24 de Outubro de 1916.
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selheiro Orlando", quando foi crcudo o referido estabe— Discurso proferido na sessão da Assembléa Legislecimento, onde leciona actualmente (1924).
lativa do Estado de 13 de Julho de 1922. N o m e s m o jorFoi u m dos fundadores do "O Necydalus", de que foi
nal de 14 do m e s m o mez.
director e redactor do "Correio de Aracaju", de 1911 a
— Quem nom ãã p'a fubá: conferencia lida no salão
1918. Redigiu e m Aracaju diversos periódicos literários
da Bibliotheca Publica a 22 de Julho de 1922 e m favor
e humorísticos, entre os quaes, "O Tagarella", A Rua. A
do "Club Sportivo Feminino". No m e s m o jornal de 29
Trombeta, O Espião. Vida Serpipana. Heliantho, e A Se- e 31 do m e s m o mez.
mana. T e m usado na imprensa os pseudonymos Essielle
— Carro da pancada: pagina regional lida no sarau
e João das Cubas.
literário e recreativo do Club Sportivo Feminino em 14
E' u m dos redactores do Sergipe-Jornal, director da de Abril de 1923. No "Sergipe-Jornal" de 16 e 17 do
A Folha e quarto annista da Faculdade de Direito do
m e s m o mez.
Recite. Nomeado e m dezembro de 1920 membro substi— Decadência de capacidade: N o m e s m o Jornal de
tuto do Conselho Superior do Ensino deixou de tomar
2 de Maio do m e s m o anno.
posse para não perder o mandato de deputado que exer— A Cotinguiba. Idem de 4 a 14 de Maio de 1923.
cia, eleito para a legislatura de 1920 a 1922. Este man— Discurso proferido em nome do povo e m a noite
dato de deputado lhe foi renovado para a legislatura de
de 27 de Julho de 1923 e m homenagem aos aviadores na1923 a 1925. N o primeiro anno da legislatura de 1920
vaes. N o "Diário Official" do dia seguinte.
a 1922 foi eleito segundo secretario da mesa.
— Discurso proferido a 5 de Agosto de 1923 ao ser
Escreveu:
inaugurada a ponte de desembarque na villa de Santo
—Notas ú margem. N o "Correio de Aracaju", de 4
Amaro. Idem do dia seguinte.
de Novembro de 1916.
— Genipapo de maleta: pagina regional lida na festa
— Poente de legenda. N o m e s m o jornal de 24 de Deliterária e m prol da estatua do Christo Redemptor, effezembro de 1916.
ctuada em 23 de Setembro de 1923 no salão da Biblio— A Legenda Christã. N o m e s m o jornal de 5 de Abril theca Publica. N o "Sergipe Jornal" .
de 1917.
— Minha gente (Costumes de Sergipe): pagina de
— Discurso pronunciado no Instituto Histórico e
versos regionaes lida e m favor do club Sportivo FemiGeographico de Sergipe no dia 3 de Maio de 1917. N o
nino, em a festa de 1." de Dezembro de 1923. No "Sergi"Estado de Sergipe" de 5 do m e s m o mez.
pe-Jornal", de 4 a 10 do m e s m o mez
— Discurso pronunciado em Larangeiras na inaugu- Concita Ferraz — (Vide Maria da Conceição Perração da praça "Marcolino Ezequiel", a 7 de Outubro de
digão Ferraz) .
1917. No "Correio de Aracaju", de 9 do referido mei. Conrado Álvaro de Córdova Lima, Bacharel —
— Mudança da Capital: conferencia feita no salão da Filho do major Domingos José de Lima e D. Hilária
Bibliotheca Publica do Estado por iniciativa do Centro
Maria de Jesus Lima, nasceu a 19 de Fevereiro de 1S34
Civico Amynthas Jorge a 17 de Março de 1918. N o "Ese falleceu a 12 de Novembro de 1890. Teve os melhores
tado de Sergipe" de 20 a 22 do m e s m o mez.
preceptores nos estudos de humanidades, entre os quaes
— Vida do Mato. N o "Correio de Aracaju", de 5
figurava o Padre Domingos Quirino, depois bispo de
de Maio de 1918.
Goyaz, de quem ouviu as lições da lingua latina. Bacha— Jesus, Maria, José. N o m e s m o jornal de 8 do re- rel e m sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade do
ferido mez.
Recife, graduado a 4 de Dezembro de 1857, fez toda a car— Senador Pereira Lobo. Ainda no m e s m o Jornal,
reira publica na Estancia, cidade dò seu nascimento e do
de 24 de Julho de 1918.
seu ultimo repouso. Foi delegado de policia, inspector do
— Allocução proferida no enterro de Péricles Mudistricto literário, promotor publico da comarca em vaniz Barreto. N o "Diário da Manhã" de 17 de Outubro
rias situações politicas do seu partido no antigo regimen.
de 1918.
deputado provincial por mais de u m a vez, advogado do
— Discurso pronunciado na sessão civica realisada
nota e jornalista. Tendo-se convertido á fé republicana
no palacete da Assembléa Legislativa do Estado a 28
antes de ser proclamada a nova forma de governo, volde Novembro de 1918. N o "Estado de Sergipe" de 1." de
tou a oceupar a m e s m a promotoria, cujas funcções exerDezembro seguinte. Sahiu também no "Correio de Araceu até fallecer. Intransigente no terreno dos princípios
caju" do m e s m o dia.
e impellido pelo ardor do seu temperamento combativo,
— Natal. N o "Estado de Sergipe" de 25 do m e s m o
empenhou-se e m serias luetas travadas na tribuna da
mez.
Assembléa Legislativa, em discussões pelas columnas dos
— Meu sertão. N o "Correio de Aracaju", de 11 de Ja- periódicos locaes, como nos autos das questões forenneiro de 1919.
ses sem se preoceupar com a violência do ataque, cujas
— Discurso pronunciado na sessão da Assembléa Leconsequências, por arriscadas que fossem, jamais o figislativa do Estado de 31 de Dezembro de 1919. N o "Diázeram recuar do ponto de vista e m que se collocara na
rio Official" de 1.° de Janeiro de 1920. Sahiu anteriordefesa de suas opiniões. Intelligencia vivaz, de palavra
mente no "Correio de Aracaju".
fácil e polemista vigoroso, não foram poucos os trium— As Vezes — Notas do Rio. N o "Correio de Araphos alcançados nas lides parlamentares e forenses e
caju", de 22 de Agosto de 1920.
nas do jornalismo. Muito escreveu para a imprensa e
— O verdadeiro nacionalismo. N o m e s m o Jornal de
para os feitos judiciaes, mas dos seus trabalhos apenas
19 de Setembro do m e s m o anno. Transcripto do "Jornal
pude colligir o seguinte:
da Noite" de Santos.
— Discurso que como orador do povo, proferiu no
— Álbum de Sergipe, 1820-1920. S. Paulo, 1920. 328 paço da Intendência Municipal da cidade da Estancia,
pags. in. 4.°. gr. Secção de obras do "O Estado de São
e m a noite de 11 de Agosto de 1890. No "O Republicano",
Paulo".
Aracaju de 19 do m e s m o mez.
— Aracaju. No "Correio de Aracaju", de 17 de Mar— Razões finaes, na acção de nunciação de obia
ço de 1921.
nova, que o capitão Francisco de Paula Lima agitou ao
— O invoco (costumes de Sergipe): conferencia lida
major Sizenando de Souza Vieira, Estancia, 1890, 11
na festa das normalistas pobres, levada a effeito pela
pags. in. 8." pg. Typ. do Monitor. Foi talvez, o seu ulDirectoria da Caixa Escolar Theresa Lobo e m 14 de Agostimo trabalho de advocacia.
to de 1921. N o "Sergipe-Jornal" de 18 a 23 do m e s m o
Redigiu:
mez.
— O Pharol: semanário. Estancia, 1879-1887. Pro— No frigi dos óvo (costumes de Sergipe): confe- priedade de u m a associação. Redactores — Bacharel
rencia feita e m favor dos alumnos pobres da Escola
Conrado Álvaro de Córdova Lima e e m 1883 e Doutor
Complementar prestigiada pela Caixa Escolar "Alencar ,: João Tillemont Fontes. Administrador — João Maria da
Cardoso" e m 18 de Junho de 1922. N o "Correio de AraCosta e Silva. Publicações aos sabbados, mudado decaju", de 22 a 28 do m e s m o mez.
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pois para os domingos. O 1." numero sahiu a 15 de Abril
daquelle anno, lendo-se na primeira pagina, abaixo do
titulo, o brocardo latino:
— Suum cuique tribure. E m 1887 tomou feição ostensivamente republicana, substituindo o primitivo lemm a pela seguinte epigraphe: — Pátria e Democracia. —
Tornando-se diária a datar de 1 de Outubro a 1 de Novembro do referido anno, voltou a circular periodicamente, como dantes. Formato 0,26x0,27 y2 com 4 pags. e ás
vezes 6, contendo 3 columnas cada u m a . A começar do
numero 7 augmentou o formato para 0"30x0,27 V-, com
u m a columna de mais. Typ.'rua do Riachuelo n. 10.
— O Monitor: periódico. Estancia, 1879-1890. Propriedade de Marques & C. Redactores — Bacharel Conrado Álvaro de Córdova Lima e José Caetano Marques.
Formato e m 1888, já então transformado em folha de
franca e activa propaganda evolucionista: — 0,35x0,20
com quatro paginas de outras tantas columnas estreitas
cada u m a . Poucos dias antes do movimento revolucionário de 15 de Novembro de 1889 declarou-se orgam republicano, adoptando como divisa de sua nova orientação
o conhecido pensamento de Washington: — Sede justo
se quereis ser livres: sede unidos se quereis ser fortes.
Typ. do Monitor. Rua de Riachuelo.
Constâncio Cecilio Soledade, Doutor. — Filho de
Urbano Joaquim da Soledade e D. Maria Júlia de Azevedo Soledade, e irmão do Dr. Gumercindo Bessa, adiante mencionado, nasceu na Estancia a 19 de Setembro
de 1852. Estudou primeiras lettras na cidade do seu nascimento com o professor Isaias Horácio de Souza e fez
no Aracaju, no Atheneu Sergipense, o curso de humanidades, passando-se depois para a Bahia, e m cuja Faculdade de Medicina matriculou-se, recebendo o gráo de
doutor em 1876. Quando estudante esteve e m N . Senhora das Dores encarregado pelo governo da provincia do
tratamento dos desvalidos atacados de varíola na epidemia de 1874. Por decreto de 14 de Fevereiro de 1877 foi
nomeado 2.° cirurgião do corpo de saúde da Armada seguindo na corveta "Vital de Oliveira" e m viagem de
instrucção aos mares do Pacifico, voltando a Corte e m
Novembro do m e s m o anno.
Sérvio na Companhia de Aprendizes Marinheiros da
Parahyba por nomeação de 11 de Janeiro de 1878. Sendo
accommettido de u m ataque de loucura, foi recolhido
ao Hospital de Marinha onde esteve até 16 de Fevereiro
de 1880. Por decreto de 1.° de Outubro de 1881, foi reformado e internado por sua familia, como pensionista,
no Hospício Nacional do Rio, onde falleceu no dia 9 de
Abril de 1924. Durante a sua lamentável loucura, contão os de sua familia: " E m certa occasião foi alguém
fazer e m sua presença u m a consulta ao medico do Hospício; notou elle que o collega errara o diagnostico feito,
e aproveitando o instante que o medico foi passar a receita, disse para o consultante: — "Não dê aquelle remédio", "o doente tem cataporas". Desnecessário é dizer que o conselho de u m louco não foi tomado, e entretanto no dia seguinte as cataporas se manifestarão". N a
sua vida de interno conservava u m a certa serenidade que
não deixava vêr o seu verdadeiro estado mental.
Escreveu:
— Signaes diagnósticos fornecidos pelo exame das
urinas: dissertação dividida e m três capítulos: Proposições. Secção cirúrgica. Histologia dos rins e descamação catarrhal de seus canaliculos. Secção medica.
Circulação capillar. Secção accessoria. Applicação do estudo clinico da urina ao diagnostico e á therapeutica.
These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia
para obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1876,
56 pags. in. 8.°. Officina Litho-typographica de J. G.
Tourinho.
— Estancia. A' pedido. N a "Bahia Illustrada" numero 114, de 21 de Março de 1869.
Canstantino José Gomes de Souza, Doutor. —
Filho de José Maria Gomes de Souza e D. Maria Joanna
da Conceição, e irmão de José Maria Gomes de Souza,
contemplado neste livro, nasceu na Estancia a 18 de Se-
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tembro de 1825, date verificada na sua carta de medico,
e falleceu na antiga Corte do Império a 2 de Setemlro
de 1877. Entre os seus conterrâneos promptificou-se e m
primeiras letras na aula do professor Joaquim Mauricio
Cardoso e depois de ter tomado algumas lições de latim
com o padre R a y m u n d o de Campos da Silveira passou-se
para a Bahia, onde completou o curso secundário, matriculando-se e m 1844 na Faculdade de Medicina. E m 1849,
ainda quarto-annista, seguiu para o Rio de Janeiro em
cuja Faculdade terminou e m 1851 o tirocínio académico,
sendo forçado, por faltarem-lhe os recursos necessários,
a demorar a defesa da these, que só se realizou a 12 de
Agosto de 1853, recebendo a 20 do m e s m o mez o grau
de doutor. Tão brilhante figura fez na Faculdade e tal
a fama dos seus talentos entre os collegas de turma, que
u m delles, o doutor Paulino Corrêa Vidigal, mais tarde
clinico conceituado, na dedicatória escripta na these
que lhe offereceu, assim se exprimiu: "O dr. Constantino foi u m a das mais vastas intelligencias, com que o século 19.° honrou a Escola de Medicina do Rio". Nos primeiros annos após a formatura clinicou na Corte e em
Macacú, Parahyba do Sul, Valença e Vassouras na então
provincia do Rio de Janeiro e na sua permanência de
cerca de três annos, 1855-1857, e m Sergipe, foi encarregado e m 1856 do serviço da quarentena no porto da Estancia e do tratamento dos cholericos na villa de Santa
Luzia. A 9 de Maio de 1873 contractou com o governo
geral prestar serviços médicos na guarnição da Corte
com as vantagens de 2.° tenente do Corpo de Saúde do
exercito. Profissional illustre da sciencia medica, não
se distinguiu somente no exercicio da clinica; foi também dramaturgo, romancista e considerado por Sylvio
Romero e Prado Sampaio como o decano dos poetas sergipanos, si bem que antes delle tivessem versejado Frei
José de Santa Cecília e o professor Manuel Joaquim de
Oliveira Campos. Verdade é que esses foram mais reputados, o primeiro como orador sacro e o segundo como
preceptor da mocidade; quem quer, porém, que se remontar ás épocas mais afastadas com o fim de illustrar-se
sobre os primórdios da literatura brasileira, encontrará
o nome do sergipano Luiz Canello de Noronha, a respeito de quem disseram Bento Farinha e Fernand Denis ser dos mais distinctos poetas do século XVII. De
conceito firmado entre os intellectuaes contemporâneos
cultivou, como se vê, vários géneros de literatura, procurando dar aos seus trabalhos u m tom local, harmonizando-os com a natureza e os costumes de sua terra, ou
cantando as bellezas do pátrio rio, ou descrevendo os hábitos patriarchaes da familia sergipana e m outros tempos. Emquanto bem applicou a sua actividade, muito trabalhou e muito produziu; mas, apezar dos recursos intellectuaes de que dispunha, apezar dos proventos da profissão medica, da collaboração para a imprensa e das
obras que publicou, não correram felizes os seus últimos dias. O m a u fado, sinistro companheiro de tantos
poetas, fel-o desviar-se da senda do dever, attrahido pelas seducções do jogo, que o reduziu á extrema pobreza,
até que a morte o libertou das privações que o assediaram no occaso da existência. Trataram da sua personalidade Joaquim Manuel de Macedo no "Anno Biographico", (1880) Teixeira de Mello nas "Ephemerides Naccionaes", (1881) Carvalho Lima Júnior no "Almanach
Litterario Sergipano" para 1892, Sacramento Blake no
"Diccionario Bibliographico Brazileiro", vol. 2, (1893)
Sylvio Roméro no "Parnaso Sergipano" vol. 1, (1899)
e no livro "Outros Estudos da Litteratura Contemporânea", (1906) Prado Sampaio na "A Litteratura Sergipana", (1908) e Liberato Bittencourt nos "Sergipanos
Illustres", (1913).
Ainda estudante appareceu na imprensa, escrevendo
no "O Crepúsculo", periódico instructivo e moral, e no
hebdomadario litterario "A Borboleta", ambos da Bahia,
e no Rio de Janeiro collaborou no "Jornal do Commercio", na "Illustração Brasileira", na "Semana Illustrada"
e outros.
Escreveu:
— Prelúdios Poéticos: versos. Bahia, 1848. E' o seu
primeiro livro, segundo o seu biographo Carvalho Lima
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anno deixou a redacção ,,,/r ter de retirar-se para o Kic
Júnior contra a affirmativa de Teixeira de Mello, susde Janeiro.
tentando ter o poeta estreado com
— A Grinalda: revista semanal, litteraria e re— Palmira ou a Ceguinha Brazileira: noticia sobre
creativa. Rio de Janeiro, 1861. Ed. Paula Brito. O
o romance em verso com este titulo, escripto xelo douprimeiro numero sahiu a 2 de Dezembro, com 16 pagitor Francisco Bonifácio de Abreu. No "O Atheneu" periódico scientifico e litterario, pags. 55 a 57 do 1.° vo- nas. São de sua collaboração na imprensa bahiana,
quando ainda estudante, o seguinte:
lume. Bahia, 1849. '
— Alfeno e Clorindo: romance em verso. No "O
— Os hymnos da minh'alma: poesias. Rio de Jacrepúsculo", periódico instruetivo e moral. No tomo
neiro, 1851, 282 pags. in. 8." pg. Typ. de F. de Paula
1.", 1845, ns. 1 e 2.
Brito. — Além de outras composições poéticas contém
— Consolação: ode, O Escravo: poesia, pag. 39;
o volume o poemeto intitulado — O índio Mysterioso —
e o romance em verso, dividido em 6 cantos, — O Men- A Rosa c as flores murchas: fabula, pag. 108; .-I vos
digo — 0 barão de Santa Angelo, Manuel de Araújo Por-da consciência: ode. No mesmo periódico, tomo, 1.°,
1845, n. 2 e tomo 2.", 1846, ns. 15, 19, e 24.
to-Alegre, esternando as suas impressões sobre Os hymnos escreveu que o seu autor se tinha elevado ás re- Constantino da Silva Tavares Filho, Doutor. —
Filho do coronel Constantino da Silva Tavares e Dona
giões a que subiram Gonçalves Dias e Gonçalves de MaJúlia Austeria de Loureiro Tavares, nasceu a 20 de Degalhães, os mais afamados poetas da época.
— Quaes são as causas âa morte súbita.' Qual é ezembro de 1883 na fazenda Nictheroy, municipio do
Porto da Folha, e falleceu a 17 de Dezembro de 1909
qual deve ser a nossa legislação relativa aos mortos? D.
no districto de Mauá, termo de Monte Santo no Estado
Signaes e tratamento das feridas envenenadas. III —
da Bahia, para onde poucos mezes antes se havia transAlbuminúria. These sustentada perante a Faculdade de
portado por doente. Estudou preparatórios na cidade
Medicina do Rio de Janeiro aos 12 de Agosto de 1853 pelo
doutor ,etc. Rio de Janeiro, 1853, 30 pags. in. 8." Typo- do Penedo e em Maceió fez todos os exames necessários
para a matricula do curso medico. Frequentou a Fagraphia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C.
culdade de Medicina da Bahia, em que se formou em
— O espectro da floresta: drama. Rio de Janeiro,
pharmacia a 31 de Dezembro de 1903 e em Dezembro
1856, in. 8." pg. Foi representado pela primeira vez no
de 1905, defendeu these na mesma Faculdade para retheatro S. Pedro de Alcântara do Rio em Julho desse
ceber o grau de doutor em medicina. Tendo fixado reanno.
sidência em Simão Dias, alli constituiu familia e exer— Ha dezesete Annos ou A Filha do Salineiro: draceu a clinica desde sua formatura até fallecer.
ma original brasileiro em 3 actos e 6 quadros. Rio de
Escreveu:
Janeiro, 1860, 133 pags. in. 12.°. Typographia Univer— Estudo clinico sobre Basedovismo: dissertasal de Laemmert.
— O engeitado. drama original brasileiro em 3 actos,ção Proposições. — Três sobre cada uma das cadeiras do curso de sciencias medico cirúrgicas. Theze
representado pela primeira vez a 4 de Dezembro de 1860
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia em 31
no mesmo theatro S. Pedro de Alcântara. Rio de Janeide Outubro de 1905 para ser defendida pelo pharmaro, 1860, 134 pags. in. 16.°. Typographia de F. de Paula
ceutico. . . afim de obter o grau de doutor em sciencias
Brito. — Este drama, como os dois precedentes foram
medico-cirurgicas. Bahia, 1905, 97 pags. in. 8.°. Lilevados á scena pelo celebre actor João Caetano dos
tho-Tipographia Passos.
Santos.
Costa e Silva — (Vide José da Costa e Silva)
— Os três companheiros de infância: drama original em 4 actos. Rio de Janeiro, 1869, XVIII — 134 rags. Curvello de Mendonça — (Vide Manoel Curvello
in. 12.° — Traz no principio uma lisongeira apreciação
de Mendonça) .
de Mello Moraes Filho, na qual, exaltando o grande mérito do auctor, o denominou de summo sacerdote na litte- Cypriano Corrêa Duarte. — Filho de José Florêncio dos Santos e D. Maria Clara Beija-flor dos Sanratura pátria e um dos luzeiros das escolas clássicas e
tos, nasceu a 17 de Maio de 1852 em S. Christovam,
romântica a paz de José de Alencar, Pinheiro Guimaonde fez os estudos primários e tomou lições de arirães e Quintino Bocayuva. Egual juizo expendeu um órthmetica e francez com o vigário José Gonçalves Bargão da imprensa paulista — A Legenda — , reputando-o
roso. Impossibilitado por escassez de recursos de comum dos mais felizes engenhos dramáticos do nosso paiz.
pletar o curso de humanidade, tornada mais difficil
— O desengano: romance brasileiro. Nictheroy,
a sua situação pela necessidade de amparar a familia
1871, 258 pags. in. 12." Typ. do Apostolo. — José
paterna, envidou os meios de collocar-se no funeciode Alencar, referindo-se a este trabalho, escreveu, que
nalismo publico, tendo sido antes pequeno negociante
— "ha muito não apparecia em nosso meio litterario
na velha capital e nella secretario da Camará Municiuma obra como esta."
— A filha sem mãe: romance brasileiro. Rio de Ja- pal nos annos de 1876 a 1877. De residência em Aracaju entrou em concurso para guarda da Recebedoria
neiro, 1873.
Estadual, para o qual foi nomeado a 13 de Julho de
— O Grumete: romance marítimo. Publicado em fo1877. Dahi passou a escripturario em 1885, removido
lhetim na "Semana Illustrada" do Rio de Janeiro, a copara o Thesouro do Estado, em 1889 como 1." esmeçar de 27 de Julho de 1873 em deante, tendo intercripturario, cargo em que se aposentou a 3 de Janeiro
rompido no numero de 15 de Março de 1874 por molésde 1895. Livre dos encargos do funecionalismo reentia do autor.
— Aryeurana: romance brasileiro. No mesmo sema- trou para o commercio como guarda livros de divernário de 15 de Novembro de 1874 em seguimento e tran- sas casas de Aracaju, até que por acto de 25 de Outubro de 1911 voltou aos labores burocráticos como adscripto no "Commercio de S. Paulo". — E' uma cominoministrador da Recebedoria Estadual, em cujo cargo
vente historia de amor entre filhos das tribus sergipanas,
se aposentou, a pedido, a 7 de Maio de 1917. E m Julho
que o autor remonta á época anterior ao descobrimento
seguinte foi nomeado pelo Governo da União, 2." supde Sergipe.
plente do juiz federal no municipio da Capital. Colla— O Cego: romance original escripto para a "Illusborou no "Jornal de Sergipe" e na "Gazeta de Sertração Brasileira", Rio de Janeiro, a começar no numegipe". Na ultima phase do "Jornal" em 1909 assignou
ro 25 de 1 de Julho de 1877, pag. 2 até o anno seguinte
vários artigos com os pseudonymos Um soldado firme.
sem ter concluído.
Veritas. Epaminondas, Justos e Felício. Na "Gazeta
— O libertino: drama. Inédito.
em artigos de polemica com o doutor Graccho Cardoso,
— Os ladrões titulares: drama. Inédito. — Na immais tarde Presidente do Estado, tomou o pseudonymo
prensa redigiu:
— A Epocha Litteraria: periódico scientifico, histó-de Fileno.
rico e de bellas artes, redigido por uma sociedade sob a
sua direcção. Bahia, 1849-1853. No numero 3 daquelle
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Escreveu:
— Eduardo ou vinte annos depois: ensaio dramático em 4 actos. Aracaju, 1881, 96 pags. in. 8." pg.
Typ. do "Jornal de Sergipe". Foi sua estreia.
— O crime pela honra ou o segredo inviolável:
drama em 4 actos. Aracaju, 1887, 107 pags. in. 8.°.
pg. Typ. do "Echo Liberal".
— O Engeitado: drama em 5 actos. Aracaju, 1881,
95 pags. in. 8." pg. Typ. da "Gazeta de Sergipe".
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Álvaro de Sousa e Sá Vianna. S. Paulo 1881 O primeiro numero sahiu a 18 de Junho in foi. pq.
Escreveu:
— Estudos sociaes e litterarios. Rio de Janeiro
1880, 95 pag. in. 16." Typ. de G. Leuzinger & C. Filhos. Era então o autor 3.° annista de direito. Abre
o opúsculo uma carta de Quintino Bbcayuva. São artigos já publicados no "Constituinte" e na "Gazeta do
Povo", sob o anagramma — Oryc — versando sobre o
principio de autoridade e liberdade humana; os reis e
Cyro Franklin de Azevedo, Bacharel. — Filho de
os povos; a revolução; a prostituição e o adultério, etc.
Domingos José da Silva Azevedo e D. Maria Isabel de
'— Discurso pronunciado na defesa de Alberico DeAzevedo, nasceu a 16 de Abril de 1858. Bacharel em
lascar de Sousa Leite. Rio de Janeiro, 1886. Trata de
sciencias jurídicas e sociaes pela faculdade de S. Paulo,
um dos crimes mais celebres do Rio de Janeiro.
recebeu o grau a 24 de Novembro de 1882. Exerceu na
— Defesa — Alberico — (2.a). Rio de Janeiro,
antiga Corte o cargo de delegado de policia, tendo sido
1886 — 90 pags. in. 16.° Typ. Montenegro. Neste
antes promotor publico da Comarca do Rio Bonito no
trabalho revelador do talento e illustração do autor.
Estado do Rio. Nomeado Enviado Extraordinário e Miestão reunidas a defesa e treplica produzidas perante
nistro Plenipotenciário no Chile em II de Janeiro de
o jury.
1890, foi removido para o Peru, por Decreto de 6 de
— Conferencias. U m opúsculo com três conferenMarço do mesmo anno. No
cias — "A Republica em S. Paulo". Extracto da condesempenho desse cargo seferencia feita no dia 5 de Dezembro de 1886 em Camguiu para a Hespanha a 4
pinas e "Morte, de Luiz XVI". in. folio peq.
de Dezembro ainda de 1870;
— Um anw.0 de imprensa: collecçâo de artigos
para a Republica Argentina
de jornaes. Rio de Janeiro, 1887.
a 7 de Março de 1890 e a
— Propaganda Republicana. Rio de Janeiro, 1889.
2 dê Março de 1892 para o
— Alma enferma: estudo de psychologia publicado
México. Removido para Vina "Nacion" de Buenos Ayres no n.° de 25 de Março
enna em 16 de Dezembro de
de 1903 em diante. Foi publicado depois em vol. sob
1895, foi mandado a 10 de
a epigraphe —
Janeiro de i S98 para a Al— Alma dorida! Paris, 1904, 174 pags. in. 12."
lemanha. Nomeado para a
Edg. U. — Garnier.
1^12
Republica Argentina em 26
— Chemin faisant... Rio, 1910.
cle J u l n o (le 1900
'*f~*mk I
> toi remo— Hilanderas: comedia representada pela 1." vez
fcfe vido para a Austria-Huna 17 de Maio de 1918 no "Theatro Urquisa" em Montegria a 16 de Janeiro de
video pela companhia uruguaysj-argentina. Podestá
1905, sendo depois removiBallerine.
Dr. Cyro de Azevedo
do para a Republica Orien— Conferencias sobre litteratura Brasileira — Montal do Uruguay em 4 de
tevideo, Julho, 1918 — 142 pags. in. 8.° pq.
Junho de 1914, aonde pos— Conferencias em Buenos Ayres (Litteratura Brateriormente
alposentou-se.
sileira Derecho Internacional). Montevideo, 1919, 153
Advogado conhecido na Europa. A sua defesa — Alpags. Contém o pequeno volume 4 conferencias pronun111 no — mereceu honrosa referencia de César Lom- ciadas em Buenos Ayres em 1918 na Faculdade de Fibroso, na revista que este criminalista italiano redilosofia e Letras e no "Centro de Estudantes de Deregiu. Como estudante collaborou em alguns jornaes e
cho". Versaram ellas sobre a poesia, o romance e o
redigiu com outros — "A Republica", orgam do Club theatro no Brasil na Faculdade e a 4.' no Centro de
Republicano Académico. S. Paulo 1880. "O AmeriDireito do Ensaio sobre a evolução e a saneção do
cano" do qual era proprietário e redactor com Manoel
Direito Internacional.
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Daniel C a m p o s , Doutor. — Filho de Daniel Cae.
tano da Silva Campos e D. Antónia Pinto da Silva
Campos, nasceu a 25 de Maio de 1855 no engenho Feiticeira, municipio da Capella, e falleceu e m Aracaju,
a 8 de Fevereiro de 1922. Tendo resolvido abraçar a
carreira de sua preferencia preparou-se e m humanidades no collegio S. João, antigo estabellecimento de ensino secundário na capital da Bahia, e m cuja Faculdade de Medicina fez todo o curso académico, recebendo
o grau de doutor a 17 de Dezembro de 1882. E m Aracaju, onde sempre residiu, estreou como clinico, exercendo nobremente a profissão medica sem visar vantagens materiaes, n e m pretender captar o favor publico
em proveito próprio.
Desinteressado e modesto, jamais recusou seus serviços profissionaes ao rico, como ao pobre, attendendo,
sempre com aquelle inalterável génio pouco expansivo,
a todos egualmente com a urbanidade e devotamento de
consciencioso cultor da sciencia, a que consagrou u m a
boa parte da existência.
N o funccionalismo publico occupou os cargos de
maiores responsabilidades no Estado, obedecendo e m todos elles á m e s m a norma de fiel observador dos deveres
contrahidos no momento e m que os acceitou. Foi lente
de elementos de sciencias physicas e naturaes do Atheneu Sergipense ( denominado até 1890 Escola Normal de
2." grau para o sexo masculino) por acto de 17 de
Abril de 1882, removido e m 28 de Julho do anno seguinte para a cadeira de philosophia. Suppressa esta,
voltou para a primitiva cadeira de sciencias physicas
e naturaes a 16 de Março de 1893. Nomeado a 24 de
Novembro de 1896 inspector de hygiene na presidência
do então coronel Oliveira Valladão, teve de optar por
este logar, no qual se aposentou a 19 de Março de 1903.
N o período revolucionário do Governo Provisório da Republica foi nomeado inspector de hygiene federal e m
30 de Dezembro de 1889, mantendo-se nesse logar até a
nova organização administrativa do Estado federado.
Deputado a 1.* Constituinte de Sergipe, reeleito para
as quatro legislaturas ordinárias de 1896-1903, assumiu a 8 de Julho de 1898 o governo de Estado, como
presidente da Assembléa, restituindo-o a 25 de Abril
do anno seguinte ao presidente effectivo, doutor Martinho César da Silveira Garcez. Collaborou e m diversos orgams da imprensa sergipana, como bem no "Echo
Liberal", na "Reforma" e na "Gazeta de Sergipe".
Fundou e redigiu:
— A Reacção: jornal para todos, publicado e m dias
indeterminados. Aracaju, 1886. 0 1." numero sahiu a
8 de Agosto.
Escreveu:
— Acção physiologica e effeitos therapeuticos do
esporão de centeio; indicações e contra-indicações na
dystocia deduzidas daquellas acções: dissertação. Proposições. Secção accessoria — Morte súbita. Secção
cirúrgica — Tumores fibrosos do útero. Secção Medica
— Physionomia clinica das moléstias inflamatórias agudas complicadas de malária. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Setembro de
1882 e defendida e m Dezembro do m e s m o anno, afim
de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1882,
59 pags. in. S.". Typ. á R u a Direita de Palácio n. 28.

— Ao Paiz, ao E x m o . Sr. Presidente da provincia
e ao Sr. Ministro da Fazenda: serie de artigos publicados na " A Reacção" de 8 e 21 de Agosto e 5 de Setembro de 1886. O 1.° artigo da serie foi editado no
"Diário de Noticias", Aracaju de 31 de Julho.
— O Dr. Joviniano Roméro. N a "A Reforma", Aracaju, de 25 de Setembro de 1887.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado por occasião da installação da 1." sessão ordinária da 5." legislatura, e m 7 de Setembro de 1898, 10 da
Republica. Aracaju, 1898, 10 pags. in. 8.". Typ. do
"Estado de Sergipe".
— Relatório do Inspector de Hygiene apresentado
ao E x m o . Sr. Secretario Geral do Estado e m 18 de
Agosto de 1900. Aracaju, 1900, 19 pags. in. 8.° e Annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
Daniel Campos de Madureira, Doutor. — Filho
do desembargador Qasemiro de Senna Madureira e
D. Elisa Campos Madureira, nasceu a 31 de Agosto de
1887 e m Sergipe. Feito o curso de humanidades matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
onde se graduou e m 1912.
Externo e mais tarde interno da Maternidade dessa Capital.
Escreveu:
— Tratamento cirúrgico das fistulas vesico-vagiuaes: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro, e m 27 de Março de 1912 para ser
defendida afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Rio, 1912, 61 pags. in. 8." pq. Typo-Lithographia Pimenta de Mello & C.
Davino Nomysio de Aquino, Doutor. — Filho do
major Manuel T h o m a z de Aquino e D. Clara Maria de
Mello Aquino; nasceu na então villa de Própria a 8 de
Dezembro de 1850 e falleceu no Aracaju, a 2 de Abril,
de 1903. Concluídos os seus estudos de humanidades
feitos e m Maceió, seguiu para a Bahia, afim de iniciar o curso de medicina, e m cuja Faculdade se doutorou e m 18 de Dezembro de 1880. As distineções obtidas e m cinco exames preparatórios e o m e s m o grau de
approvação no exame das matérias do 4.° anno medico
firmaram-lhe os créditos de estudante intelligente e applicado, que ao seu próprio merecimento deveu ter sido
interno, por concurso, de clinica cirúrgica da Faculdade no Hospital de Misericórdia e professor de geographia da Sociedade Democrática Classe Caixeiral. Exerceu a clinica e m Própria, logo depois de formado, tomando ao m e s m o tempo parte activa na politica local. Deputado provincial e estadual e m 1888-89 por
Sergipe, foi na vigência do Governo Provisório presidente da Intendência municipal e delegado de hygiene
na cidade natal; Inspector, interino, de hygiene na capital e por ultimo Inspector de saúde dos portos do
Estado. Collaborou no "O Collegial", "O Lynce" e "O
Liberal", jornaes de Maceió, na União Liberal de Própria e e m outros da imprensa sergipana. Sócio do
"Club Conventual" da Bahia e seu presidente, do "Club
Litterario Recreativo" de Pão de Assucar, e m Alagoas,
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foi u m dos fundadores da sociedade "Amparo das Familias" com sede no Aracaju.
Escreveu:
— Nenia. (Escripta por occasião da morte de u m a
joven esposa). Bahia, 1879, 16 pags. in. 12.° Editor —
A. C. Tolentino Alvares. Typ. Constitucional.
— Feridas envenenadas: dissertação. Proposições.
Secção de sciencias cirúrgicas — Apreciação dos meios
empregados na cura dos estreitamentos da urethra.
Secção de sciencias accessorias — Juizo critico acerca
dos extractos pharmaceuticos. Secção de sciencias medicas — Herança pathologica. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia para ser publicamente
sustentada afim de obter o grau de doutor. Bahia, 1880,
56 pags. in. 8." Lytho (sic.) — TypograpJaia de João
Gonçalves Tourinho.
— Caridade (Recitado por occasião de subscreverem-se os académicos da aula de Botânica e Zoologia
e m favor do Hospital de Mendicidade, a convite de seu
illustrado Professor, o Sr. Pedro Ribeiro de Araújo).
N a "União Liberal", Própria, de 4 de Julho de 1885.
E' o terceiro artigo da serie começada no "Trabalho"
de Pão de Assucar, de Alagoas, de 20 de Outubro de
1883.
— Algumas palavras (Recitadas em sessão solemne
da inauguração da Sociedade Litteraria - Club - Conventual, — presentes todos os sócios e convidados distinctos) . Idem de 4 e 25 de Julho de 1885.
— Aos meus comprovincianos, especialmente ao
eleitorado do 4." districto. Idem, de 8 e 23 de Agosto;
7 e 20 de Setembro 1885.
— Discurso inaugural. (Recitado na inauguração
da Sociedade Ortologica). Bahia. Idem. de 7 de Setembro de 1885.
— Loqucla congratulatoria. (Para ser dirigida ao
Sr. Dr. A. G. Martins, por occasião de encerrar o
curso de anatomia discriptiva) . Idem, de 19 de Outubro de 1885.
— Negócios de Própria. Idem, de 28 de Outubro;
7 de Novembro e 3 de Dezembro de 1886. Série de artigos transcriptos do "Diário da Bahia" de 14 de Outubro.
— Relatório apresentado a 6 de Setembro de 1898
ao E x m o . Cidadão Dr. Presidente do Estado pelo Inspector de hygiene, interino. Annexo ao Relatório do
Director da Secretaria Geral dos Negócios do Estado,
pags. 64 a 79.
Decio Vieira de Mello. — Filho de Izaias
Vieira de Mello e D. Thereza Barreto de Mello Pinna,
nasceu a 4 de Fevereiro de 1879 na cidade de Maroim,
onde falleceo a 22 de Outubro de 1901. E m í regado do
commercio nos primeiros annos de sua vida activa, collocou-se depois, em 1896, no escriptorio de exportação
da Central do Brasil em Santos, cidade do Estado de
São Paulo. U m a boa parte de sua curta existência foi
dedicada ao estudo das letras amenas, tendo deixado e m
livro as primícias de suas inspirações poéticas. Manfredo Aubert era o seu pseudonymo literário.
Escreveu:
— Trovas: sonetos. Aracaju, 1900. 64 pag. in. 8.°.
Typ. d'"0 Estado de Sergipe".
— Perpetuas: versos. Inédito.
Demócrito de Bittencourt Calasans, Doutor. —
Filho do doutor João José de Bittencourt Calasans
(vide este nome) e D. Constança Maria Amália, nasceu no engenho Castello, municipio de Santa Luzia, a
23 de Agosto de 1861. Fez curso completo de preparatórios no Atheneu Sergipense e o de medicina na Faculdade da Bahia, tendo collado o grau a 8 de Dezembro
de 1888.
Logo que recebeu o doutorado, foi para Belmonte,
na Bahia, onde clinicou durante 24 annos, depois dos
quaes, fixou residência na capital do Estado desde 1911.
Tendo deixado a clinica, ao retirar-se de Belmonte, dedicou-se á lavoura, de que aufere as vantagens correspondentes ao seu esforço.
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Escreveu:
— Formas clinicas do impaludismo agudo: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras
da Faculdade. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 12 de Julho de 1888 afim de obter
o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1888, 70 pags.
in. 8.°. Typographia dos Dois mundos.
Demócrito de Vasconcellos Linhares, Doutor. —
Filho de António da Silveira Linhares e D. Cândida
de Vasconcellos Linhares e irmão de Florival Linhares,
adeante mencionado, nasceu a 21 de Janeiro de 1892
e m Larangeiras. Estudou preparatórios nos Collegios
do Professor Alfredo Montes, e m Aracaju, e no Saleziano de Sta. Rosa e m Nictheroy. Fez todo o curso
medico na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
onde recebeu o gráo de doutor e m 1917. Ex-interno effectivo da primeira cadeira de clinica cirúrgica da mesm a . Faculdade; ex-interno de primeira classe do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia; ex-auxiliar
académico do Posto Central de Assistência Publica,
laureado com o •premio "Manoel Feliciano". Medico da
Santa Casa de Misericórdia; da Maternidade, e da Polyclinica do Rio de Janeiro, é também assistente de clinica cirúrgica da m e s m a Faculdade.
Escreveu:
— Lições de Anatomia Pathologica segundo as aulas do Professor R. Leitão da Cunha destinadas aos
alumnos da quarta serie medica. São 2 folhetos in.
8.°. pq. sobre o m e s m o assumi to; u m de 87 pags., o
primeiro, com 19 lições; e o outro de 83 pags. com as
lições de 20 a 40. Rio de Janeiro, 1915. Officinas Graphicas do "Jornal do Brazil".
— Arraneamento de dedos por anneis.
— Sobre um caso de clinica cirúrgica (Mycetoma
podai): dissertação. These apresentada á Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e m 20 de Novembro de
1917 e defendida a 19 de Dezembro do m e s m o anno.
C o m diversas vinhetas. Approvada com distineção e
laureada pela Congregação. Rio de Janeiro, 1917. II
— 125 pags. in. 8.°. Revista dos Tribunaes.
Deniterio Hercules da Silveira, Doutor — Filho
de Hercules António da Silveira e D. Maria Isabel da
Silveira, nasceu no engenho Bôa Hora, termo de Maroim, a 10 de Novembro de 1860. Depois de estudar
preparatórios e m Aracaju e na Capital bahiana, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, onde fez
todo o curso medico, doutorando-se e m 23 de Dezembro
de 1885. Formado, regressou á provincia natal, abrindo consultório clinico na cidade de Maroim, onde exerce
actualmente 1924 a sua nobre profissão, sendo reputado
excellente profissional na clinica obstétrica.
Escreveu:
— Retenção da urina e meios de a remediar. 1."
Cadeira de cilnica cirúrgica: dissertação. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 13 de
Agosto de 1885 para serem sustentadas, afim de obter
o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1885, 70 pags.
in. 8.". Typographia dos Dous Mundos. Esta these foi
approvada com distineção.
Deoclides Martins Ferreira, Doutor. — Filho de
Manuel José Ferreira e D. Maria da Purificação Martins Ferreira, nasceu no Rosário do Cattete a 6 de
Agosto de 1862 e falleceu e m 6 de Março de 1906 na
cidade do Amparo, Estado de S. Paulo. Doutor em
medicina graduado e m 23 de Dezembro de 1885 na Academia da Bahia, foi no logar do seu nascimento delegado de hygiene, delegado de policia e presidente da
Intendência municipal. Desejoso de applicar-se á clinica e m u m centro de maiores recursos, transferiu a
residência para o Estado de S. Paulo, preferindo a
cidade do A m p a r o para nella exercer a sua actividade
profissional e onde foi medico de hygiene. Pertenceo
ao grémio litterario "Carlos Ferreira" daquelle logar,
e apenas

DEODATO

61

Escreveu:
— Erysipela — Dissertação. Proposições — Três
sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. Theses
apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 18
de Agosto de 1885 para serem sustentadas por, etc.
Bahia, 1885, 70 pags. in. 8.°. Typ. dos Dous Mundos.
Deodato da Silva Maia, Bacharel. — Filho de
outro de igual nome e D. U/mbelina de Oliveira Borges Maia, nasceu na cidade de Maroim a 29 de Novembro de 1876.
Iniciado nos estudos elementares seguiu para a
capital da Bahia, aos 11 annos de idade, matriculando-se alli no internato do collegio "Sete de Setembro",
onde fez os primeiros estudos de humanidades. Accommettido de beribéri seus pais o transferiram para o Rio
de Janeiro, onde fez nos collegios "Pedro II" e "Gabalda" os preparatórios para o curso de engenharia
civil.
Acabava de matricular-se no curso annexo da Escola Polytechnica, quando rebentou a revolta da Armada. Regressando então a Sergipe, completou no
"Atheneu Sergipense" os preparatórios necessários a
qualquer carreira scientifica.
Voltando a Capital Federal e estando ainda suspensos os trabalhos da Escola Polytechnica, matriculouse na Faculdade Livre de Direito, bacharelando-se em
1901, sendo escolhido orador da sua turma.
No quarto anno foi eleito, unanimemente, por seus
collegas para, representando a Faculdade, acompanhar, em 1900, o presidente Campos Salles na sua viagem á Republica Argentina, e m retribuição á visita
do General Júlio Rocca, cabendo-lhe realizar u m a conferencia no "Centro Jurídico y de Ciências Sociales"
e collaborar na "Revista de Derecho Historia y Lettras"
(Buenos Ayres) 1901, dirigida pelo Dr. Estanislau Zeballos.
Após a sua formatura abriu escriptorio de advocacia na Capital da Republica, sendo-lhe para logo confiadas causas importantes.
Foi professor de psychologia collectiva da "Universidade Popular Livre e lente de geographia do "Instituto Commercial" do Rio de Janeiro.
Nomeado secretario do governo do Estado de Sergipe, por decreto' de 30 de Julho de 1914, não chegou a
tomar posse por ter sido nomeado chefe de policia, por
decreto de 26 de Outubro assumindo o exercicio a 7 de
Novembro seguinte. Exerceu
esse cargo até 29 de Outubro de 1917, data e m que foi
exonerado á pedido, afim de
3esincompatibilisar-se para
pleitear u m a cadeira de
deputado federal, mandato
que exerceu na legislatura
de 1918 a 1920.
No desempenho do cargo de chefe de policia fez
grandes reformas na parte
interna do edifício da então
Dr. Deodato Maia
Repartição Central da Policia, hoje Directoria de Segurança Publica; creou postos
policiaes nos subúrbios da
cidade; u m corpo de agentes de investigação e segurança publica; a guarda civil e o Gabinete de Identificação, instituição útil e proveitosa e introduziu melhoramentos materiaes e moraes no serviço de detenção
dos sentenciados, dando a estes trabalho remunerado,
escola e prisões hygienicas.
E' sócio do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros; do Instituto Jurídico y de Ciências Sociales,
de Buenos Ayres, (correspondente); da Sociedade dos
H o m e n s de Letras do Brasil; do Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe; do Grémio dos Estudantes da
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Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, do qual
foi orador official; da Associação dos Chronistas Desportivos; do Circulo dos Operários da União; do Instituto Varnagem, de que também foi fundador, em 1922,
na capital da Republica e sócio honorário do Gabinete
de Leitura de Maroim, na sua cidade natal.
Quando estudante fundou o Centro Jurídico 11
de Agosto.
Foi membro dos 1." e 2." Congressos Jurídicos Americanos; do 1.° Congresso Maçónico Brasileiro; vogal
da Secção de Direito do 1." Con-gresso Americano da
Creança, reunido em Buenos Ayres; Presidente da 4."
Secção do 1." Congresso de Imprensa do Brasil; membro e relator de these do 2." Congresso da Creança,
realisado no Rio de Janeiro; membro das Commissões
de Justiça, Obras Publicas e Redacção da Camará dos
Deputados e relactor do parecer sobre a constitucionalidade do Tratado da Paz.
Foi redactor chefe da "Revista Académica" 18961901; redactor da "Rua do Ouvidor" (1898-1902) e da
"Gazeta da Tarde" (1900) todas do Rio de Janeiro; secretario do "O Lar" e da "União Académica", órgão dos
estudantes das Escolas Superiores do Rio de Janeiro
(1898), sendo u m dos fundadores da ultima.
C o m o correspondente do "Correio de Aracaju" escreveu e m 1909 as "Cartas do Rio".
Collaborou nos seguintes orgams:
— O Maroinense: 1889-1890.
— Revista Literária, Maroim: 1890-1891.
— Nova Era, Aracaju 1889-1891.
— Gazeta de Sergipe. Aracaju 1891.
— O Figaro, Rio de Janeiro, 1893.
— O Progresso, Maroim, 1896-1901.
— Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1899.
— O Estado, Nictheroy, 1919.
T e m usado na imprensa os pseudonymos: Publion
Maia, Silva Maia, Del Mário. Luiz Peralta, De Metrio
e Dias Moreya.
Escreveu:
— Historia da civilisação brasileira: Serie de artigos. N a "União Académica".
— Literatura argentina. N a "Rua do Ouvidor",
Transcripto na "Imprensa Portenha".
— Pro-Sergipe: artigos publicados no "Jornal do
Commercio", do Rio de Janeiro sob o titulo "Politica
de Sergipe". X-37 pags. Rio de Janeiro, 1906. Typ.
Aldina, formato in. 12.°.
— Aggravo n.° 825 para a Corte de Appellação.
(2.* Camará) Aggravantes: José e Leonel Alves da
Silveira; aggravado: Jacintho Magalhães. Contraminuta. Este trabalho está assignado também pelo advogado Pedro Delduque de Macedo. 10 pags. in. 8.°. Rio
de Janeiro, 1907. Typ. do "Jornal do Commercio" de
Rodrigues & C.
— Negócios de Sergipe. Ao E x m o . Sr. Presidente
da Republica por Demétrio. No "Jornal do Commercio"
do Rio de Janeiro, de 4 e 5 de Junho de 1908.
— Lenda sergipana. A' Moreira Guimarães (José
Maria). No "Correio de Aracaju", de 28 de Novembro
a 3 de Dezembro de 1909.
— Cartas do Rio. C o m o correspondente do m e s m o
jornal a começar de 1909.
— Regulamentação do trabalho. 85 pags. in. 12.°.
Rio de Janeiro, 1912. Livraria editora Jacintho Silva.
Neste opúsculo o autor propõe a regulamentação do
trabalho das mulheres e das creanças na industria e
no commercio, contribuindo desta arte para a formação" do direito operário brasileiro. E' a primeira de
u m a serie de publicações projectadas pela "Bibliotheca Sociológica Brazileira". Este trabalho foi anteriormente divulgado e m 1911 pelo "O Paiz", a começar dos
números de Agosto e a terminar em Outubro. Sahiu
então com o titulo "Regulamentaçãlo do Trabalho",
Projecto do Instituto dos Advogados.
— Projecto de lei do divorcio. Apresentado ao Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros na sessão
de 6 de Junho de 1912. Rio de Janeiro, 1912, 8 pags.
in. 8.°. Typ. Besnard Fréres.
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DOMINGOS

era sócio correspondente do Instituto Histórico e Geo— Recurso Extraordinário (Estado de Matto Grosgraphico de Sergipe.
so) memorial do recorrente, Coronel Joaquim Alves de
Escreveu:
Arruda. Rio de Janeiro, 1913, Typ. do "Jornal do Com— Traços biographicos do grande mechanico e armercio", de Rodrigues & C , 39 pags. in. 8.°.
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. General tista sergipano José Francisco da Silva Zuca. E m collaboração com Balthazar Góes. Aracaju, 1913, 52 pags.
Manuel P. de Oliveira Valladão, Digníssimo Presiin. 8.". pg. Typ. Commercial.
dente do Estado pelo Chefe de Policia em 15 de Agosto
Dionysio Rodrigues Dantas, Bacharel. — Filho
de 1916. Aracaju, 1917, Imprensa Official, 63 pags.
de António Rodrigues Dantes e D. Anna Joaquina da
in. 8.°.
— Legislação Social discursos parlamentares. Rio Silva Dantas, nasceu no engenho Cachoeira, termo da
Estancia, em Julho de 1832 e falleceu no Aracaju, a 3 de
de Janeiro, 1918. Pap. Americana 63 pags. in. 12.
— Nos tempos coloniacs. (Lenda sergipana). Na Maio de 1880. Fez o curso jurídico na Faculdade do
Recife, onde recebeu o grau de bacharel em 1851. Oc"Gazeta do Norte", do Rio de Janeiro, de 23 de Nocupou diversos cargos, como promotor publico da Esvembro de 1918.
tancia, nomeado a 11 de Janeiro de 1858, exonerado, á
— Parecer sobre a constitucionalidade do Tratado
pedido, a 28 de Abril de 1858; promotor interino de
de Paz apresentado á Camará dos Deputados em 11 de
Outubro de 1919. Rio de Janeiro, 1919, 16 pags. in. 8.°. Aracaju por acto de 15 de Setembro desse anno, passando a effectivo a 2 de Junho de 1860. E m 1861 exerceu
Imprensa Nacional. Transcripto no "Jornal do Povo",
interinamente as funcções de procurador fiscal da Thede Aracaju, de 11 a 25 de Novembro seguinte.
souraria Provincial. Esteve na presidência da Camará
— Legislação Internacional ão Trabalho. No "CorMunicipal do Soccorro e foi deputado provincial nas lereio de Aracaju" de 27 e 29 de Abril de 1919.
— O Departamento do Trabalho. No "O Estado" de gislaturas de 1862-1863 e 1878-1879, tendo feito parte
da mesa, como 1." secretario, na ultima das referidas
Nictheroy. Transcripto no "Correio de Aracaju", de
legislaturas. Nomeado '2.° vice-presidente, por carta
18 de Maio de 1919.
imperial de 30 de Julho de 1868, assumiu, nesse cara— Trabalhos Parlamentares (1918-1919). Rio de
cter, o governo da provincia a 8 de Novembro de 1869,
Janeiro, 1920, 91 pags. in. 12. Typ. Pap. "Editora Cagovernando até 2 de Dezembro seguinte, quando lhe
rioca".
— Discursos Parlamentares (1919-1920). Rio de Ja- suecedeu o Tenente-coronel Francisco José Cardoso Júnior. A 14 de Agosto de 1871 assumiu novamente o goneiro, 1920. Typ. "Editora Carioca", 98 pags. in. 12.
— A Minha Candidatura e as violências do go- verno da provincia, e governou até 21 do mesmo mez.
Escreveu:
verno como preparo ás eleições. Contestação. No "Jor— Relatório com que o 2.° Vice-Presidente... pasnal do Povo" de Aracaju, de 12 de Maio de 1921.
— Nos tempos coloniaes. (Lenda Sergipana). No sou a administração da provincia de Sergipe no dia
2 de Dezembro de 1869 ao Exmo. Sr. Presidente Dr.
"O Norte" Rio, de 1." de Janeiro de 1923.
Francisco José Cardoso Júnior. Aracaju, 16 pags. inDionysio Eleutherio de Menezes, Bacharel. —
8.°. gr. Typ. do "Jornal do Aracaju".
Filho de José Sotero de Menezes e D. Rosa Florinda da
— Relatório com que o Exmo. Sr. Dr... 2." ViceTrindade, nasceu no antigo engenho Cahype no RosáPresidente passou a administração da provincia a S. Exa.
rio do Catête, então simples povoado pertencente á
Sr. Barão de Própria, 1.° Vice-Presidente, no dia 21
freguezia de Santo Amaro das Brotas. Si bem que do
de Agosto de 1871. Vem junto ao Relatório com que o
seu diploma scientifico conste ter nascido a 29 de
Exmo. Sr. Dr. António Cândido da Cunha Leitão pasJulho de 1828, solemnizava-se no seio da familia o dia
sou a administração áquelle Vice-Presidente.
13 de Agosto como sendo a data do seu nascimento.
Domingos Barbosa. — Filho de Manuel BarFalleceu na cidade de Riachuelo a 10 de Julho de
bosa e D. Joanna Barbosa, nasceu a 4 de Agosto de
1919. Estudou preparatórios no collegio do Padre Pe1862 no sitio dos seus progenitores, denominado Bella
reira estabelecido na capital da Bahia, e depois de haVista, no povoado Caitetú, municipio de Maroim, e falbilitado para entrar no curso superior seguiu para
leceu em Maceió, a 3 de Fevereiro de 1922. Com os esOlinda, onde se formou em direito, recebendo o grau
tudos primários feitos nas escolas publicas de Maroim
de bacharel no dia 10 de Novembro de 1852.
e particularmente com o professor Manoel de Barros
Intelligente e de rara facilidade na enunciação do
Feitosa, seguiu aos 15 annos de edade para a Bahia,
pensamento, o seu fino espirito de homem educado apuonde esteve como auxiliar do commercio durante oito
rava-se no emprego dos termos mais delicados para exannos, aos quaes se seguiram mais três empregados no
primir-se com graça e elegância na sua variada conmesmo mister na praça commercial do Rio de Janeiversação com as pessoas intimas, como nas mais selero. E m 1892 voltou a Maceió encorporado á empresa
ctas reuniões. Jamais se utilizou da carta de formadramática da Companhia Coimbra. Alli tornou-se por
tura, nem desempenhou qualquer funeção publica em
algum tempo negociante no bairro de Jaraguá e foi
toda a sua longa existência, tendo preferido continuar
procurador das sociedades "Luzeiro da Caridade", "Bloa vida de agricultor dos seus antepassados. E m attenco Alagoano" e "Gladiantes".
ção a amigas solicitações apenas acceitou o cargo de
Alimentando a fugaz esperança de facilmente coljuiz municipal supplente do termo de Larangeiras para
locar-se em condições favoráveis na sua terra natal,
exercêl-o por muito pouco tempo. Sua natural vocação
partiu em Setembro de 1915, após prolongada ausência,
para as artes desviou-o da sciencia que estudou, para
em demanda do Estado, mal conseguindo dos seus didedicar-se, fora das horas do trabalho rural, ao exerrigentes políticos no anno seguinte o modesto logar de
cicio da mechanica nas suas officinas montadas no próthesoureiro da Intendência de Itaporanga, de que se
prio engenho, nas quaes executou curiosas obras d'arte,
sobrelevando em perfeição as preparadas no torno.. Pre- exonerou em 1918 para de novo regressar a Maceió, onde
também não lhe correram prósperos os dias.
disposto o seu temperamento de artista a apaixonar-se
Actor e autor, intelligente e operoso, nem mesmo
pela musica foi instrumentista e compositor. Seus insa adversidade pôde subtrahil-o ao estudo do gabinete e
trumentos predilectos foram o violão e a flauta e da
á elaboração das suas producções literárias. Muito esbôa copia de peças musicaes que produziu, fazem parte
creveu e se contam em grande numero os fruetos do
as duas valsas intituladas — As cólicas de sabbatinas
seu fértil engenho. Infelizmente as vantagens pecuniá— e — Escuta, moleque — feitas no tempo de estudante.
rias provenientes dos trabalhos que publicou, reverteram
Quando apparecia na imprensa, assignava invariavelna maior parte em favor dos editores, de sorte que em
mente os seus artigos sempre escriptos em estylo episnada lhe serviram para attenuar as prementes necessitolar. Viajou pela Europa, tendo assistido em Paris a
dades da vida, as quaes, pelo contrario, mais se aggraExposição de 1867. Fez parte do extincto Comício Agrivaram na velhice, em que teve de soffrer as agruras da
cola Sergipense, de que foi vice-presidente em 1871, e
extrema pobresa, apenas mitigada nos últimos dias pela
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generosidade de alguns serpiganos residentes e m Aracaju. O belletrista alagoano, Jayme Altavilla, no seu livro de chronicas "Mil e duas noites" no capitulo sob a
epigraphe: " U m escriptor vencido", de pags. 116 a 119,
diz o seguinte a respeito deste autor: "escreveu a principio para dar u m pouco de azas á pobre phantasia".
Finalmente desilludido de sua vocação e sem meios de
se tornar u m cultivado, preferiu vender os livros dos
outros e envelhecer no silencio da penumbra."
Escreveu:
— A heróica Alagoana: romance original. Maceió.
1904, 56 pags. in. 16.° Lyth. Trigueiros.
— Orgulho humilhado: drama e m 3 actos. Maceió,
1904, 35 pags. in. 16.°.
— O cavalheiro da Rosa Branca: romance.
— O brado da Consciência: romance original. Maceió, 1905, 64 pags. in. 16.°. Livraria Fonseca.
— A Filha do Mestre Braz: drama e m 3 actos. Maceió, 1905, 36 pags. in. 8.°. Officina Fonseca.
— Os dois cascaãuras: comedia e m 1 acto, annexo
ao volume antecedente, pags. 37 a 56.
— Centelhas — Sob este titulo o autor reuniu e m
u m só volume de numeração seguida os 3 trabalhos seguintes:
— O convite do anjo. Historia verídica. Laços de
amor: romance. Maceió, 1906, pags. 1 a 19 in. 12.°.
Lith. Trigueiros.
— A crise de Um Mestre Escola: comedia e m 1 acto
pags. 23 a 53.
— O bicheiro: scena cómica e m 1 acto, pags. 55
a 63.
— Um homem perigoso: romance. Scenas do Rio de
Janeiro. Maceió, 1906, 48 pags. in. 8.°. Officinas Fonseca.
— A Virgem Bella c Duilio: conto. Maceió, 1907, 23
pags. in. 8.°. Livraria Fonseca.
— A Filha do Sargento da Primeira: comedia e m 1
acto, no mesmo volume antecedente, pags. 25 a 64.
— Tragedias ão Lar: romance. Maceió, 1907, 47
pags. in. 8.°. Livraria Fonseca.
— Duas Esposas e um só marido: romance. Maceió, 1907, 74 pags. in. 16.°. Livraria Fonseca.
— Guilherme o recrutado: drama em 3 actos. Maceió, 1907, 62 pags. in. 8.°. Livraria Fonseca.
— A Rosa de Valparaiso ou o Peccador arrependido: drama e m 3 actos. Maceió, 1909, 60 pags. in. 8.°.
Impresso nas Officinas da Livraria Fonseca.
— Uma Herança incógnita: romance.
— Traição e crime: drama.
— Uma noite no Hotel: comedio.
— A Republica em minha casa!: drama. Inédito.
— Os dois Prisioneiros: drama. Inédito.
Domingos Gordo da Cruz — Filho de Pedro
Gordo da Cruz e D. Ignez Cardoso da Cruz, nasceu na
cidade da Estancia a 1.° de Agosto de 1882.
Estudou humanidades e m Aracaju e tem o curso
para matricula da Escola de Engenharia Civil. Exerceu
o cargo de praticante da Administração dos Correios para
o qual foi nomeado por Portaria do Administrador major António Coelho Barretto e promovido a amanuense
e m 1910. Actualmente exerce o cargo de Telegraphista.
Foi sócio fundador do Club Litterario "Tobias Barretto",
em Aracaju, do "Club Litterario e Recreativo Commercial" da Estancia e adjunto de orador da Loj.: Cap.:
Continguiba no Or.: de Aracaju. Foi fundador do "O
Chrysanthemo" e m 1905 no Aracaju, cujo primeiro numero sahiu a 2 de Abril do m e s m o anno. Collaborou
na "A Razão", da Estancia e m 1903; no "Almanack Sergipano". Idem, e m Aracaju; no "Estado de Sergipe".
Idem; no "Jornal de Sergipe", Aracaju", 1904; N a "A
Primavera", Idem; N a "Via Lucis", idem, e no "Descanso" em 1905, na cidade da Estancia.
Escreveu:
— Alvorada: u m volume de poesias, contos e descripções de scenas sergipanas. Aracaju, 1904, 158 pags.
in 8.". Typographia da Papelaria Commercial. Editor —
Elias do Rosário Montalvão.
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— Estratagema dum cascabulho: comedia e m 1 acto
escripta especialmente para ser levada a scena da Estancia.
•—Incommossivcl: monologo.
— Via-lactca: poesias
— A Filha do Marinheiro: novella.
Domingos José Alves —
Natural da villa de
Itaporanga, alli falleceu no dia 7 de Julho de 1854, contando trinta e u m annos de edade. Tendo teito o curso
completo de medicina na Faculdade da Bahia, graduouse doutor e m 1849, pouco sobrevivendo á sua formatura.
N o exercicio da profissão medica, além da rápida clinica que p«raticou, apenas foi commissionado pelo governo e m 1850 para tratar das pessoas pobres atacadas pela
epidemia das febres e m Pacatuba. No vigor da mocidade
e e m bom começo de u m a carreira de futuro auspicioso,
encurtou inconscientemente os dias da existência, suicidando-se n u m accesso de febre maligna, que o fez enlouquecer.
Escreveu:
— Breves considerações sobre a puberdade nos dois
sexos: these apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia para obter o grau de doutor e m medicina, Bahia 1849.
Domingos de Oliveira Ribeiro, Bacharel. — Filho
do capitão José António de Oliveira e D. Anna Josepha
de Oliveira, e pae do bacharel Homero de Oliveira, nascido a 7 de Abril de 1858 no Recife e fallecido a 17
de Dezembro de 1910, nasceu em Larangeiras em 5 de
Dezembro de 1829 e alli falleceu a 4 de Agosto de 1898.
Estudou humanidades e m S. Christovam sob a direcção do padre José Gonçalves Barroso, tendo feito e m
S. Paulo os exames preparatórios e os dois primeiros
annos do curso jurídico, completou na Faculdade do
Recife, recebendo o grau de bacharel e m 17 de Dezembro
de 1860. Annos antes do seu bacharelado foi deputado
provincial na legislatura de 1854-55 e após terminado
o curso académico occupou a promotoria da comarca de
Larangeiras, cargo que exerceu por muitos annos e m
períodos differentes, e a da comarca da Capella e m 1883,
tendo se dedicado principalmente á advocacia, que foi a
sua profissão preferida durante o espaço de 40 annos.
Além dos trabalhos forenses,
Escreveu:
— A Igreja e a Revolução: opúsculo. Aracaju, (?),
1873. Escripto por occasião da questão entre D. Vital,
bispo de Olinda e a Maçonaria.
— O Bacharel Domingos de Oliveira Ribeiro ao publico. N o "Jornal do Aracaju" de 10 de Fevereiro de
1875. E' u m a resposta ás aceusações feitas por Francisco José Alves no "Diário da Bahia" de 17 de Janeiro.
— Breve allocução dirigida ao Ulmo. Sr. Dr. Francisco Manoel Paraíso Cavalcanti a 30 de Maio de 1879 ao
reassumir o exercicio da vara de direito da comarca de
Larangeiras, sendo-lhe offerecido nesse acto pelos seus
junsdiccionados u m a penna de ouro cravada de brilhantes com u m honroso offerecimento. N o "Jornal Popular".
Aracaju, de 29 de Junho de 1879.
Fundou e redigiu:
— A Columna ão Throno: hebdomadario de feição
monarchista. Larangeiras, 1864-1865. O primeiro numero sahiu e m Janeiro daquelle anno com 4 pags. e três
columnas estreitas e m cada u m a . Formato: 0,34x0,21.
Domingos Portella Lima, Doutor. — Filho de
Luiz Cyrillo Lima e D. Carolina da Rocha Lima, nasceu, a 28 de Setembro de 1862 na antiga villa de Campos.
N a Bahia cursou todas as disciplinas do ensino secundário, matriculando-se depois na Faculdade de Medicina,
na qual recebeu o gráo de doutor e m 1889. . Afagado pela
esperança de collocar-se vantajosamente n'um dos Estados do Sul, seguiu para S. Paulo, escolhendo para centro de sua clinica Vargem Grande, de onde com pouco
tempo se passou para Ribeirão Bonito, terminando alli
sua curta existência a 28 de Agosto de 1891.
Escreveu:
— Febre biliosa palustre: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. The-
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ses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia, e m
2 de Agosto de 1889 afim de obter o gráo de doutor e m
medicina. Bahia, 1889 ,42 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
D. Domingos Quirino de Souza, 2." Bispo de
Goyaz. — Filho de João Quirino de Souza e Dona Victoria Gonçalves Stella, nasceu a 25 de Setembro de 1813
no antigo povoado hoje cidade da Estancia, então pertencendo á freguezia de Santa Luzia, e m cuja matriz
foi baptisado, trinta dias depois, pelo padre José Venâncio da Silveira, sendo padrinhos, Manuel Gomes Ferreira e Dona Rita Maria de Jesus.
Encetou os seus estudos na terra natal, distinguindo-se como applicado discípulo das aulas de instrucção
primaria e secundaria, passando depois a frequentar o
seminário archiepiscopal da Bahia, onde fez todo o curso sepurior, tendo-lhe sido conferidas em 1839 as ordens
sacras do presbyterado pelo arcebispo, D. Romualdo António de Seixas, o sábio marquez de Santa Cruz. Essa
m e s m a data assignala o começo da sua carreira sacerdotal, a que se consagrou com inexcedivsl tervor apostólico, já doutrinando sobre as verdades da religião:
já aconselhando por meio da palavra e do exemplo a
pratica do bem, já finalmente proporcionando com paternal solicitude o pão do espirito aos seus jovens
conterrâneos. De reconhecida proficiência na lingua latina, substituiu a 5 de Março de 1845 o Padre Raymundo de Campos e Silveira, professor dessa cadeira na
Estancia, e na qual, depois de ter sido e m exame prévio approvado com louvor, foi a 15 de Abril seguinte
provido vitaliciamente, leccionando nella até 14 de Junho d 1859, e m que se jubilou. Por esse tempo o simples presbytero já se havia imposto ao affecto e admiração da sociedade estanciana, toda ella consorciada
no m e s m o culto á pureza dos seus costumes, ao seu
desapego pelos haveres materiaes e ao sentimento de
piedade, que sempre lhe inspiraram as infelicidades humanas. Tendo chegado até ao throno imperial a bôa
fama dos seus actos meritórios de devoção e caridade,
o Imperador Pedro II ao passar pela Estancia e m Janeiro de 1860, na sua excursão
pelas províncias do Norte,
procurou com perscrutador
interesse conhecer o modesto sacerdote, a quem depois cumulou de honras e
distincções. Agraciado com
a commenda da Ordem da
Rosa pelos serviços prodigalizados á população da
cidade natal, foi e m seguida nomeado por Decreto de
23 de Abril de 1800 bispo da
D. Domingos Quirino de diocese de Goyaz, vaga desde Agosto de 1854 pela morSouza
te do respectivo prelado, D.
Francisco Ferreira de Azevedo.
Após o acto da preconização pelo pontífice Pio IX no consistório secreto de 18 de Março de 1861, D. Quirino, de posse
das bulias de confirmação, seguiu para o Rio de Janeiro, deixando as mais gratas recordações a todos
quantos o veneravam como o modelo das mais acrisoladas virtudes. Antes de partir, porém, quiz dar ainda
u m a prova de seu espirito de commiseração pelos infelizes desherdados da fortuna, pondo ao abrigo da
indigência aquellas pessoas que viviam sob sua protecção, na maioria piedosas mulheres dedicadas ao serviço da Egreja, de quem era director espiritual e e m
favor das quaes destinou os parcos ordenados da sua
jubilação. U m a vez chegado ao Rio de Janeiro, recebeu
a devida sagração no dia 1.° de Dezembro de 1861,
tendo tomado posse do bispado a 23 de Fevereiro do
anno seguinte, representado por seu legitimo procurador. Durante nove mezes demorou-se na capital do
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Império, seguindo e m Setembro de 1862 para a cidade
de Goyaz, onde, vencida a penosíssima viagem, fez
sua entrada solemne e m Fevereiro de 1863 por entre as
mais significativas demonstrações de jubilo da parte
dos seus diocesanos. Longe estava das suas cogitações
o funesto presentimento de que com a elevação ao episcopado teria coincidentemente de experimentar as mais
cruéis provações, que a serenidade do seu rosto mal
encobria, supportadas, como erão, com a stoica resignação de u m verdadeiro martyr. Referindo-se a esse doloroso período da vida do desditoso prelado, escreveu
"O Constitucional", periódico do Rio de Janeiro, redigido por Pedro de Calasans: " — elevado ás eminências
do episcopado não teve outro caminho que o induzisse
ao seu destino senão o da rua da amargura. Vivendo
feliz no seu humilde retiro e m companhia de sua mãe
e suas irmãs, seu saber e suas virtudes o infelicitarão.
A mitra foi u m a coroa de espinhos, com que lhe circumdarão a fronte, o báculo foi a sua cruz." Dores infinitas cruciavam-lhe todo o ser deante do tristíssimo
estado de sua progenitora e duas irmãs, enlouquecidas
em caminho para Goyaz e a cujos desatinos assistia
com o coração consternado. Physica e moralmente
combalido fôra-lhe impossível resistir por longo tempo
á afflictiva situação a que o acorrentara innominavel
fatalidade; o cálix do fel que o infortúnio lhe havia
chegado dos lábios, estava prestes a exgottar-se. Não
foi portanto u m acontecimento para surprehender terem-se aggravado os seus padecimentos, e m consequência dos quaes succumbiu a 12 de Setembro de 1863,
dando sua morte causa á perda da razão da única irmã
que restava com as faculdades perfeitas.
Baldo de recursos pecuniários o seu enterro foi
feito ás expensas do Governo, que a esse digno procedimento juntou outro, tanto ou mais louvável ainda,
prestando-se a auxiliar a familia do pranteado antistite na repatriação para a Estancia. Seu corpo foi sepultado no dia seguinte na capella mór da cathedral
de Goyaz, da qual teve de ser exhumado e m 1891
para proceder-se a demolição do velho templo que ameaçava desabar. Além de commendador da Ordem da
Rosa, era egualmente condecorado com a Ordem de
Christo e possuia o titulo de conselho de S. M . o Imperador. Sobre sua pessoa occuparão-se o Padre Carlos Augusto Peixoto de Alencar no "Roteiro dos bispados do Brasil e seus respectivos bispos", o Cónego
Lino do Monte Carmelo Luna na "Galeria dos bispos
brasileiros", obra inédita encontrada entre os manuscriptos do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, o doutor José Alexandre Teixeira de Mello nas
"Ephemerides Nacionaes" e o doutor Sacramento Blake
no "Dicionário Bibliographico Brasileiro". Nas primeiras paginas do Almanach Sergipano" para 1914 vem
publicada esta noticia com algumas modificações.
Escreveu:
— Carta de despedida a seus queridos comprovincianos de Sergipe d'El-Rei ao retirar-se da cidade da
Estancia (sua pátria natal) para a provincia de Goyaz
na qualidade de Bispo daquella diocese. Nictheroy,
1861, 16 pags. in. 16.°. Typ. do Monitor Provincial,
largo Municipal, 18.
— Carta pastoral, á seus amados diocesanos, dirigida da cidade da Estancia da provincia de Sergipe,
exhortando-os á confiadamente adorarem a Omnipotência de Deus e m sua Providencia, a segurarem a sua
salvação por meio de boas e santas obras; e emfim
acautelarem-se contra o mal. Bahia, 1862, 22 pags.
in. 12." Typ. de Camillo de Lellis Masson & C.
— Carta pastoral, aos seus amados diocesanos, etc.
Não chegou a ser impressa. Escripta e m 1863 na diocese de Goyaz, foi transcripta no competente livro da
Secretaria do bispado e passada íXara os livros do
T o m b o das vigararias. Os originaes das duas primeiras Cartas achão-se archivadas na secção de manuscriptos da Bibliotheca Publica de Aracaju, como também a sua certidão de baptismo.
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cadeiras do curso medico. These de doutoramento. Rio
Edgard Coelho, Bacharel. —
Filho do major
de Janeiro, 1905, 65 pags. in. 8.". Impressores. M.
Estevam Coelho e D. Jesuina Sampaio Coelho, nasceu
Orosco & C.
a 25 de Julho de 1886 em Aracaju.
— Hygiene Escolar, sob o pseudonymo — U m EsNo "Atheneu Sergipense" fez o curso secundário
tudante Sergipano — No "O Estado de Sergipe" de
no período de 1903 a 1907, frequentando depois a Fa21 e 22 de Junho de 1905.
culdade Livre de Direito da Bahia, recebendo o grau
— O uso dos óculos. Idem, de 3 de Setembro do
de bacharel a 8 de Dezembro de 1911. E m 22 de Maio
mesmo anno.
de 1912 foi nomeado interinamente procurador fiscal do
— O Traehoma e sua importância no Brasil: serie
Thesouro do Estado e em 4 de Março do anno seguinte
de artigos no "O Estado de Sergipe", de 1 a 12 de
designado para exercer o lugar de Inspector Geral do
Dezembro de 1905. Sob o mesmo pseudonymo — U m
Ensino. E m 22 de Junho de 1916 foi nomeado Direestudante Sergipano.
ctor do Grupo Escolar "General Siqueira". Por De— Prophilaxia da ophtalmia dos recem-nascidos.
creto de 19 de Julho do mesmo anno tomou posse do
No "O Estado de Sergipe" de 2 e 3 de Maio de 1907.
cargo de professor cathedractico da cadeira de Educa— Sobre o tratamento das cataractas incipientes
ção moral e civica, noções de Sociologia e Direito da
sem operação. Ao illustre Dr. Helvécio de Andrade.
Escola Normal de Aracaju.
No "O Estado de Sergipe", de 12 de Novembro de 1908.
Escreveu:
— Contribution à 1'étude des complications du
— Relatórios apresentados ao Director da Insr
ptérygion. Na revista de Paris. "La clinique Ophtaltrucção Publica. Aracaju, 1914. Typographia do "Esmologique", jornal mensal de clinica e de therapeutica
tado de Sergipe", de 24 de Janeiro de 1914 e 19 de Noocular, de 10 de Outubro de 1909, pags. 486 a 490.
vembro de 1914.
— Um novo methodo de operar as cataractas. No
— Relatórios apresentados ao Director da Instru"O Estado de Sergipe" de 12 de Março de 1911.
cção Publica pelo Director do "Grupo Escolar". Ara— Ulceração stf.philitica da conjunctiva. Archiv
caju 1915. Typographia do "Estado de Sergipe", de
Brasileiro de Medicina, Rio de Janeiro, Outubro de
6 de Abril de 1915 e 26 de Outubro do mesmo anno.
1911.
Edilberto de Souza Campos, Doutor. — Filho
— Reminiscências. (Fragmento de uma carta). No
do Desembargador Guilherme de Souza Campos, adiante
"O Estado de Sergipe" de 19 de Março de 1911. Trata
mencionado e D. Anna de Souza Campos, nasceu a 4
principalmente do 16.° Congresso Internacional de Mede Setembro de 1883, no Lagarto.
dicina, installado em Buda-Pest, capital da Hungria, a
Fez os exames de humanidades no Aracaju e os
29 de Agosto de 1909.
três primeiros annos do curso medico na Bahia, dou— Clinica ophtalmologica — O enxerto do tecido
torndo-se em 1905 no Rio de Janeiro. Iniciou a cligorduroso como meio de melhorar a applicação dos
nica na cidade de Cataguazes, em Minas Geraes, em
olhos artificiaes. No "Brasil-Medico", Rio de Janeiro
1906, e por pouco tempo na Estancia, quando em visita
de 22 de Dezembro de 1912, pags. 503 a 507.
a sua familia. Por decreto de 23 de Dezembro de 1907
— A iriãectomia peripherica preventiva do profoi nomeado secretario do Governo do Estado, cargo
lapso do iris. Na "A Tribuna Medica" do Rio de Jaque occupou até Outubro de 1908.
neiro, n.° 22 de 15 de Novembro de 1912, pags. 367 a
No concurso para a cadeira de clinica ophtalmologica da Faculdade de Medicina de Bello Horizonte, foi 375 e n.° 4 de 15 de Fevereiro de 1913, pags. 55 e 56.
— A cegueira crepuscular aguda e sua etio-pathoclassificado em 2.° lugar entre 3 candidatos.
genia. No "Brasil-Medico", Rio de 15 de Janeiro e 1
E m viagem de estudos na Europa, voltou ao Brasil
de Fevereiro — 1914.
em Janeiro de 1911, depois de se ter demorado na Al— Operação de Toti e operação de West. Nos "Anlemanha por algum tempo, aperfeiçoando-se em oculisnaes da Sociedade de Medicina e Cirurgia" do Rio de
tica. E' assistente da clinica de olhos na Polyclinica
Janeiro, pags. 43 a 56, vol. III de 1914.
Infantil da Santa Casa do Rio de Janeiro, desde 1912;
— Hygiene dos olhos na infância. Na "Revista
Occulista do Ambulatório Rivadavia Corrêa, na ColóEducação e Pediatria" n.° 27 de 1915
nia de Alienados; professor da Escola de Enfermeiras
— Tuberculose ocular e seu tratamento pela tuberAlfredo Pinto; secretario geral da Sociedade Brasileiculina. These de concurso apresentada á Faculdade de
ra de Ophtalmologia do Hospital de Creanças, de cujo
Medicina de Bello Horizonte. Rio de Janeiro, 1916, 96
serviço também é assistente, e foi durante cinco annos
pags. in. 8.°. Typ. da "Revista dos Tribunaes". Pusecretario da Sociedade de Medicina e cirurgia do Rio
blicada em extracto nos "Archivos Brasileiros de Mede Janeiro.
dicina" do Rio de Janeiro, pags 15 a 75 do fascículo
Tem collaborado no "Formulário de Therapeutica
de Janeiro de 1916.
Infantil" do Dr. A. A. Santos Moreira, publicado em
— Medicamentos de uso local em oculistka. Col1917 no Rio de Janeiro; no "Brasil Medico", "Tribuna
laborações no Formulário de Moléstias das creanças".
Medica", •'Archivos Brasileiros de Medicina", "A CliSantos Moreira, Rio de Janeiro, 1917, 1918, 1920. Três
nica", "Annales d'Oculistica", "Revista de Medicina",
Edições.
"Educação e Pediatria", "O Estado de Sergipe" e
— O traehoma em Sergipe. Nota apresentada a
outros.
respeito do traehoma em Sergipe no 1." Congresso do
Escreveu:
— Notas sobre a correcção óptica permanente naTraehoma, effectuado na Capital Federal de 13 a 20 de
Outubro de 1918. No "Estado de Sergipe" de 5 de Demyopia: dissertação. Proposições sobre cada uma das
zembro de 1918.
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— Tuberculina em occulistica infantil. (Communicação feita á Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro). Nos "Archivos Brasileros de Medicina", pags. 483 a 505, fasciculo de Agosto de 1918.
— Operações de Ftose: Sociedade Brasileira d'0;htalmologia, 20 de Novembro de 1922, no "Brasil Medico" de Dezembro do mesmo anno.
— Applicação da insulina no tratamento da diabetes: communicação apresentada á Sociedade Brasileira
de Ophtalmologia e Otorhinolaryngologia, do Rio de
Janeiro, na sessão de Dezembro de 1923. No "Correio
da Manhã" de 26 do mesmo mez.
Edison Nobre de Lacerda, Bacharel. — Filho
do bacharel Francisco Carneiro Nobre jãe Lacerda e D.
Irinéa Nobre de Lacerda, nasceu a 23 de Maio de 1897
no engenho S. Pedro, municipio do Soccorro. Estudou
humanidades no "Atheneu Sergipense" e em aulas particulares em Aracaju e depois de habilitado para o curso superior, matriculou-se em 1914 na Faculdade de Direito da Bahia, que frequentou até ao 3.° anno, cursando
os dois seguintes na Faculdade Livre de Direito do
Rio de Janeiro, na qual se graduou a 31 de Dezembro
de 1918. Ainda estudante foi nomeado inspector Escolar a 20 de Julho de 1916, em cujo exercicio esteve até
1920, quando se exonerou. Deputado estadoal nos triennios de 1917-1919, 1920-1922. Tem collaborado em Aracaju no "Diário da Manhã", sob o pseudonymo de
João Jacob, "Jornal do Povo" sob o pseudonymo de Ruy
de Pina nos artigos subordinados á epigraphe Grammatiquice na revista "Hélio" no "Jornal Falado".
Escreveu:
— Fragmentos (De direito, literatura, philologia).
Compõem-se de estudos, publicados na imprensa periódica durante a vida académica do autor. Rio de Janeiro, 1919, 62 pags. in. 12." Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
Edison de Oliveira Ribeiro, Bacharel. — Filho
de Demosthenes de Oliveira Ribeiro e D. Maria das
Dores de Oliveira Ribeiro, nasceu a 21 de Agosto de
1897 em Larangeiras. Fez o curso de humanidades no
"Atheneu Sergipense" e no Gymnasio S. Salvador da
Bahia, onde collou o gráo de bacharel em sciencias jurídicas e sociaes a S de Dezembro de 1918 na Faculdade de Direito.
Foi promotor publico de Aracaju e de outras comarcas e tem occupado interinamente os seguintes cargos: procurador geral da Republica; procurador geral
do Estado e auditor de guerra na justiça militar.
E' advogado em Aracaju e dirige como proprietário o "Correio de Aracaju", orgam independente.
Com os pseudonymos — Naside Herbert e Luz collaborou na "A Noticia" e "Revista Académica" (Bahia) "Estado das Alagoas", "Correio de S. Francisco",
(Alagoas); "O Commercio de Maroim" e foi redactor
do "Jornal do Povo" de Aracaju. Neste jornal manteve
a secção "Veritas" que continuou no "Correio de Aracaju" sobre assumptos politico-sociaes.
Foi orador official do "Centro de Propaganda do
"Voto Secreto" e por 2 vezes presidiu a Liga Desportiva Sergipana.
E' sócio effectivo do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e
Escreveu:
— Discurso pronunciado no dia 4 de Janeiro de
1924 em nome do povo sergipano por occasião do regresso do Dr. Graccho Cardoso da Capital Federal.
No "Correio de Aracaju" e "Diário Official" do dia seguinte.
Edmundo Esteves da Silveira. — Filho do
commendador Ernesto Esteves da Silveira e D. Maria
Bemvinda da Silveira, nasceu a 2 de Fevereiro de 1879
na Estancia e falleceu a 24 de Dezembro de 1917 no
Aracaju, para onde se transportou da Capital Federal
em grave estado de saúde. Ligado por laços de sangue

EDUARDO
ao poeta da "A Noviça", Joaquim Esteves, e irmão de
João Esteves ambos contemplados neste livro, foi como
elles poeta e jornalista. Tendo seguido a carreira das
armas, entrou para a Escola Militar, como alumno, que
foi intelligente e applicado, e após ter prestado serviços no Rio Grande do Sul em diversos batalhões até
terminar o seu tempo de praça, obteve baixa, regressando para o Estado natal. Não tardou muito que, em
busca de u m campo mais vasto para expansão do seu
talento, resolvesse fixar-se na capital da União, onde
occupou diversos cargos públicos, o ultimo dos quaes
na Recebedoria do Districto Federal. Collaborou na
"Revista da Semana", na revista "Mar e Terra" e em
diversos jornaes publicando trabalhos em prosa e verso.
Sua biographia vem impressa na "Reviste Illustrada"
— "Mar e Terra", — pags. 44, n.° de Outubro a 15 de
Novembro de 1913.
Escreveu:
— Dialogo entre o Brasil e a Republica: Poemeto.
Foi sua estreia literária. Rio de Janeiro, 1910, 33
pgs. in. 8.° pg. Typ. Monteiro & Vianna.
— Os Mysterios dos Frades de Portugal: satyra.
— A Pátria Portugueza: poema.
— Duello entre um General Allemão e um General Francez: poemeto. Rio de Janeiro, 1914, 10
pags. in. 16.°. Martins de Araújo & C. O autor assignou este trabalho invertendo o seu segundo nome.
— A Secca ão Norte: poemeto. Rio de Janeiro,
1915 pgs. in. 16.° Martins de Araújo & C.
— Duas mascaras: versos. Inédito.
Edmundo Veiga, Bacharel. (*) — Filho do Dr.
Francisco Luiz da Veiga e D. Ricardina E. Cebra da
Veiga, nasceu a 11 de Maio de 1869 em Aracaju.
Feito com brilhantismo o curso de preparatório em
Pouso Alegre e Ouro Preto (Minas Geraes) matriculouse na Faculdade de Direito de S. Paulo, sendo diplomado bacharel em sciencias jurídicas e sociaes em 1889.
Depois de formado exerceu vários cargos políticos e administrativos do Estado de Minas.
Começou sua carreira publica como Secretario deste
Estado em Janeiro de 1891; em Julho de 1892 foi nomeado Director da Imprensa Official e redactor do
"Minas Geraes", órgão official daquelle Estado, tendo
então occasião de pôr em evidencia suas qualidades de
jornalista.
E m 5 de Setembro de 1894 passou a accupar o
lugar de Consultor da Secretaria do Interior até Agosto
do anno seguinte, data em que foi outra vez Director
da Imprensa Official e redactor do "Minas Geraes'
cargo que desempenhou até Março de 1898.
Nessa data passou a exercer as funcções de Director da Secretaria do Interior nas quaes se conservou
durante algumas administrações.
Além dessas importantes commissões desempenhou
temporariamente, por duas vezes as funcções de Chefe
de Policia do Estado de Minas.
Como estudante, em S. Paulo, collaborou em diversos periódicos.
Secretario do Presidente da Republica por nomeação de 15 de Novembro de 1906, foi exonerado a pedido
por Decreto de 18 de Junho de 1909.
E m 22 de Abril de 1910 assumiu o exercicio de Subsecretario do Supremo Tribunal Federal. E' membro
honorário do Instituto da Ordem dos Advogados do
Rio de Janeiro.
Eduardo Fernandes de Magalhães, Doutor. —
Filho do notável medico sergipano Dr. José Lourenço
de Magalhães também contemplado neste livro e D.
Luiza Fernandes de Magalhães, nasceu na cidade da
Estancia a 16 de Fevereiro de 1866. Fez os estudos su(*) A despeito de reiteradas pesquizas, não me
foi possível colher informações relativas á parte bibliographica de tão illustre patrício.
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— O acido arsénico na febre amarella, Rio de Janeiro, 1899, 75 pags. in. 8.°. Typ. Besnard Fréres.
— O acido arsenioso na febre amarella: memoria
apresentada a 11 de Novembro de 1S97, para admissão na qualidade de membro correspondente da Academia Nacional de Medicina. Nos "Annaes da Academia de Medicina" do Rio de Janeiro, tomo 65, de
1899, pags. 33 á 107.
— As dyspepsia? no Rio de Janeiro. Artigos publicados no "Jornal do Commercio" — 1900.
f
4
Paulo.
— Hygiene alimentar. 1.° volume. Rio de JaneiNessa cidade exerceu os
ro, 1908, XXII — 448 pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacargos de deiegado de hycional, 2." volume, prefaciado pelos professores Rocha
giene e de vaccinador muFaria, Miguel Couto, Silva Lima e Gonçalo Muniz; linicipal.
lustrado
com 81 gravuras. Rio de Janeiro, 1909 XX-312
E' membro correspondente
pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacional.
d i Sociedade de Medicina
Este trabalho foi vulgarisado antes pelas collundo Rio de Janeiro e collanas do "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro.
borador do "Jornal do Com— Arthritismo nos meninos. Rio de Janeiro, 1909.
mercio". Medico de incon64 pags. in. 8.°. com estampas. Imprensa Nacional.
testável valor como pro— Arthritismo nos meninos. Rio de Janeiro, 1909.
profissional disse a seu res33 pags. in. 8.°. com estampas. Imprensa Nacional.
peito uma folha paulista"...
E d u a r d o de Magalhães Seguindo o exemplo de seu
— Arthritismo no moço. Rio de Janeiro 1909, 38
(Doutor)
pags. in. 8.°. com estampas. Imprensa Nacional.
pai, o notável brazileiro Dr.
— Arihricismo no adulto e suas principaes maniJosé Lourenço de Magalhães,
festações — dyspepsia neurasthenia e arterio-sclerose.
elle estuda para ser o
Rio de Janeiro, 1909, 86 pags. in. 8.°. com estampas.
que a vocação lhe inspirou — um medico, isto é, um
Imprensa Nacional.
profissional que deseja profundar dia e noite os arcaEduardo Leite Volloso, Doutor. — Filho do
nos da sciencia a que consagra todas as energias da
bacharel Eduardo Gomes Ferreira Velloso, natural da
sua esclarecida intelligencia e toda a dignidade como
Bahia, fallecido a 11 de Setembro de 1923, e D. Maria
funccionario, o que provou na ultima epidemia em
Constança Leite Velloso, nasceu no engenho Rugio, muCampinas."
nicipio do Araná, a 26 de Setembro de 1881 e falleEscreveu:
ceu na capital da Bahia a 9 de Setembro de 1923, dois
— Das Dermatoses de origem diabética: these de
dias antes do passamento do seu progenitor. Alli didoutoramento. Rio de Janeiro 1888.
— A Influenza: serie de artigos. Na Gazeta de plomou-se em pharmacia e formou-se em medicina, collando o gráo de doutor no fim do anno de 1902. EstaNoticias, 1890.
belecido na capital do Pará, foi, além de clinico, de— A Gymnastiea Hygienica, Rio de Janeiro, 1894,
legado sanitário municipal, medico do hospital dos es23 pags. in. 8.°. Typ. Leusinger.
— Relatório sobre a Hygiene em Campinas, 1894. trangeiros até 1907, anno em que tendo feito concurso
— Febre Amarella, 1895. Na "Cidade de Campinas". para a armada obteve a nomeação de 1." tenente cirur— Relatórios sobre as medidas hygienicas em Cam- gião do corpo de saúde naval a 21 de Setembro, graduado no posto de capitão-tenente a 23 de Outubro de
pinas, 1896.
1913,
confirmado a 19 do mez seguinte, e capitão de
— O Acido picrico no tratamento das queimaducorveta a 17 de Março de 1920. Deputado pela Bahia no
ras, 1896.
— A prophylaxia arsenical da febre amarella: se-congresso estadual soube honrar o mandato politico,
prestando o concurso do seu talento nas questões de
rie de artigos, 1896. No "Diário de Campinas".
— Do arsénico em medicina: serie de artigos 1897. interesse vital para o Estado.
Escreveu:
Na "Cidade de Campinas".
— Da influencia benéfica da erysipela na syphilis:
— A prophylaxia da febre amarella pelo acido ardissertação. Proposições. Três sobre cada uma das casenioso: memoria apresentada á Academia Nacional de
deiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These
Medicina — 1897.
— Conselhos e instrucçfes para o emprego do ar- apresentada a Faculdade de Medicina da Bahia a 2
de Setembro de 1902 para ser defendida, afim de obter
sénico como preventivo da febre amarella, 1897.
— E' caso di~ paralysia arsenical? Consulta á Aca-o gráo de doutor em medicina. Bahia, 1902, 43 pags.
in. 8.°. Imprensa Popular.
demia Nacional de Medicina — 1897.
Efren Lima.. — Filho de Ulysses de Araújo
— Moléstias bronco-pulmonares: monographia conLima e D. Águeda Lima, nasceu a 8 de Janeiro de 1887
tendo um prefacio do Dr. Francisco de Castro, Rio
no Aracaju. E m Novembro de 1916 seguiu para os
de Janeiro, 1897, 51 pags. in. 8.". Typ. Pereira Braga
& C. Com uma estampa re: resentando o apparelho de Estados Unidos para aperfeiçoar-se na vida commercial de onde regressou em 1920. De Nova-York encetou
sua invenção intitulado — "Fumigador do Dr. Eduaruma serie de correspondências para o "Diário da Mado de Magalhães".
— A dyspepsiu: Serie de artigos. 1898. No "Diá- nhã" tendo sido publicada a primeira no numero de
10 de Novembro de 1917. Na sua permanência na Amerio Popular".
rica
do Norte redigiu desde Julho de 1919 a Setembro
— A dyspepsia e seu tratamento. S. Paulo, 1898,
de 1920, a edição portugueza da "La Hacienda" edi106 pags. in. 8.°. Typographia do Industrial de São
tada na cidade de Buttalo, Estado de New York. E'
Paulo. — E' a reedição de artigos que sahiram no
actualmente empregado do Commercio e collaborou no
"Diário Popular" de S. Paulo.
"Século XX", e "O Democrata".
— Guia do dyspeptico. S. Paulo, 1898, 14 pags.
Escreveu:
in. 16.°. Typ. de Albercio Ramos Moreira.
— Sobre os direitos da mulher. No "Diário da
— Gymnastiea infantil. Prefacio do Dr. Monzorvo,
Manhã", Aracaju, de 19 e 20 de Setembro de 1914.
1S99.
— A prostituição em Sergipe. Idem, de 15 de Ou— Acido arsenioso como preventivo das moléstias
tubro seguinte.
infecto-contagiosas, artigos. No "Diário Popular" de
— O Presente. Idem, de 30 de Janeiro de 1914.
S. Paulo. 1899.
— Iniquidade. Idem de 30 de Janeiro de 1915.
— A Coqueluche e seu tratamento. Artigos publicados no mesmo jornal.
— As idiosyncrasias. Idem, Idem. Idem.

periores na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
onde recebeu o gráo de doutor em 1888.
Depois de formado abriu consultório clinico na
Corte do Império, seguindo em 1889 para Entre Rios,
no Estado do Rio de Janeiro, na commissão de combate
á febre amarella, indo em
1890, em commissão idêntica para a cidade de Cam<V*
pinas no Estado de São

ELEYSON
— Fragmentos. Carta a Lima Júnior. Idem, de 11
de Abril de 1915.
— Que lucta! Idem, de 23 e 27 de Abril e 6 de
Maio de 1915.
— Consciências que despertam. Idem, de 12 de
Maio de 1915.
— Idiosynerasia do artista. Idem, de 1." de Outubro de 1916.
— Eliczér Kaminetzky. N o "O Democrata", Aracaju, de 18 de Fevereiro de 1917.
— O vento gemedor. (Fol-lore de Sergipe). Na
"A Garoa", S. Paulo, n.° 26 de 20 de Agosto de 1923.
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: e a tradiccional festa dos Passos na cidade de S. Christovão e também sobre a denominação de u m a rua naquella cidade. N a "Folha de Sergipe" manteve u m a sej cção ás quintas e domingos sobre o Mez Mariano. T e m
usado na imprensa os pseudonymos Paulo du Bois. Leo! nor e J. M. Santos.
Collaborou na "Folha de Sergipe", "O Estado de
Sergipe", "Diário da M a n h ã " e "Correio de Aracaju".
Escreveu:

— Dcscripção de um passeio de Aracaju a S. Christovão, 1906.
— O Anniversario da morte do Monsenhor Olympio
Campos. N o "O Estado de Sergipe", 1907.
Eleyson Cardoso, Doutor. — Filho do professor
— No Convento, contos, 1908.
Bricio Cardoso já mencionado e D. Mirena Cardoso
— Heroísmo de Mulher — Idem, Idem.
nasceu a 14 de Junho de 1892 no Aracaju. Estudou
— Vicio supplantado: contos, 1908.
humanidades e m sua terra natal, terminando no Ceará.
— Defesa de um governo: N o "Jornal do CommerN o Rio de Janeiro, onde era empregado na Repartição
cio" do Rio de Janeiro, 1920.
dos Telegraphos, matriculou-se na Faculdade de MediT e m no prelo u m trabalho intitulado:
cina, doutorando-se em 1917. C o m pronunciada voca— Ivo ão Prado, excorço biographico.
ção para a musica é insigne pianista e compositor
desde os 14 annos de edade. Serviu no Telegrapho Elias do Rosário Montalvão, Cirurgião-Denttsta.
Nacional, como telegraphista manipulando apparelhos
— Filho de Joaquim José Montalvão e D. Hermenegilda
Morse, Baudot e especializando-se e m radio-telegraphia,
Serva de Nazareth, nasceu a 17 de Abril de 1873 e m Camhavendo trabalhado 2 annos na Estação de Amaralina
pos. Estudou preparatórios e m Aracaju e formou-se e m
e 3 na de Babylonia no Rio de Janeiro.
odontologia na Faculdade de Medicina da Bahia em
Foi interno no Hospital Central da Marinha e m
1909, recebendo o grau a 4 de Dezembro, quando já era
1910 e serviu como medico e m navios de transportes
empregado de Fazenda, tendo sido antes empregado do
durante a guerra européa, 1914-1919. Inspector sanicommercio no Aracaju. Depois de ter feito concurso
tário Marítimo e m 1917; Veterinário do Serviço de Inpara os empregos de Fazenda, foi nomeado praticante
dustria Pastoril, servindo na Inspecção de Leite e
da Thesouraria do Aracaju, e sendo esta extincta, ficou
Derivado no Estado do Rio e m 1921; chefe do Districto
addido á Alfandega da m e s m a cidade. Tendo interromda Directoria de Saneamento e Prophilaxia Rural, em
pido a carreira voltou depois ao commercio, que mais
commissão no Estado de Sergipe e m 1921. Bacharel e m
u m a vez deixou para seguir a anterior, sendo nomeado
sciencias e letras pelo Lyceu do Ceará; Sócio effectivo
4.° escripturario da Alfandega da Bahia a 24 de Outuda Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Jabro de 1897 de onde foi removido para a Delegacia de
neiro e m 1922; sócio fundador da "Sociedade Brasileira
Aracaju por Decreto de 21 de Julho de 1910, onde se
de Hygiene" no m e s m o anno e Director da "Companhia
acha actualmente, 1924. Neste m e s m o anno foi auxiliar
Agricola" do Estado de Sergipe.
do 1." escripturario do Thesouro Nacional, Antenor AuEscreveu:
gusto Corrêa, na commissão de exame da escripta da
— Assistência publica no Rio de Janeiro: disser- Companhia União Fabril da Bahia, e m que se desempetação. These apresentada á Faculdade de Medicina do
nhou nobremente, e e m 1911 foi commissionado para exRio de Janeiro e m IS de Janeiro de 1917 defendida e m
peccionar a Alfandega e Delegacia da Parahyba. E' ca23 de Março do m e s m o anno. Rio de Janeiro, 1917 71
pitão da Guarda Nacional. Collaborou na "Gazeta de
pags. in. 8.°. Typ. Villas Boas & C.
Domingo" 1890, no "Echo Juvenil" 1888 e fundou e re— Discurso proferido no dia 4 de Julho de 1922 ao
digiu:
ser recebido como sócio da Sociedade de Medicina e Ci— O Caixeiro: Aracaju, 1891.
rurgia do Rio de Janeiro. N o "Sergipe Jornal", AraEscreveu:
caju, de 1.° de Agosto seguinte.
— Pelo Direito e pela historia de Sergipe: confe— Contribuição ao estudo do Schistoromõse no Esrencia lida no Instituto Histórico e geographico de Sertado de Sergipe. No "Sergipe-Jornal" de 28 e 29 de Degipe, e m sessão de 25 de Julho de 1915. N o "Diário da
zembro de 1923. Extrahido da revista "Brasil Medico",
Manhã", Aracaju, de 30 de Julho a 4 de Agosto de 1915.
Elias Carmello. — Natural da cidade de S.
— Comarca do Rio Real. Idem, de 14 e 15 de OuChristovam, nasceu a 23 de Maio de 1876; é filho de
tubro de 1915.
Maximiano Teixeira de Jesus e D. Januaria Carolina de
— Meu Sergipe: ensino da Historia e Chrorogra
Jesus e irmão do Padre António Carmello, já mencionado
phia de Sergipe. Obra approvada unanimemente pela
neste livro.
Congregação da Escola Normal do Estado para ser adoTendo feito os primeiros estudos em S. Christovam
ptada nas Escolas Primarias e já retocada de conforfrequentou o "Gymnasio Sergipense" estabelecimento de
midade com as poucas alterações posteriores á data da
ensino secundário mantido e m Aracaju pelo professor
approvação. Aracaju, 1916, 91 pags. in. 8.°. pq. TypoAlfredo Montes. E m 1897 seguiu para a Bahia e m cujo
graphia Commercial.
alto commercio passou cerca de u m anno transportan— Limites Sergipe-Bahia. Protesto contra a redudo-se depois para o Estado de S. Paulo, onde continuou
cção do direito ao território de Sergipe. N o "Diário da
a exercer a mesma actividade.
Manhã", Aracaju, 9 de Maio de 1918.
E m 1900 voltou ao seu Estado, sendo nomeado e m
— Limites- Sergipe-Balvia — Refutação ao contra pro1904 amanuense da então secretaria de policia, hoje Ditesto do Dr. Ávila Lima, apresentada na sessão ordinárectoria de Segurança Publica. Dalli passou, e m 1908
ria do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe em
para a Secretaria do Governo, hoje Secretaria Geral do
6 de Julho de 1918. N o "Diário da Manhã" de 12 a 20
Estado, occupando o lugar de amanuense, sendo logo prodo m e s m o mez. Aracaju, 1918, 25 pags. in. 8." Imprenmovido a official e depois a chefe de secção, lugar que
sa Official.
ainda oceupa (1924).
— Historia e Chorographia de Maroim. Aracaju,
Nesse caracter esteve como Secretario Geral interino,
1921, 32 pags. Estabelecimento Graphico F. Sampaio.
no Governo do General Valladão. E' sócio effectivo do Eliczér do Rego Barros. — Nasceu em 28 de
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, e no "CorSetembro de 1885 no Aracaju, filho de Agostinho do
reio de Aracaju", publicou artigos sobre limites de SerRego Barros e D. Maria Georgina do Rego Barros.
gipe e Bahia, polemica sobre matéria religiosa, a partir
Cursou até o 2." anno o "Atheneu Sergipense", tendo
de Setembro de 1923; chronicas sobre sexta-feira Santa
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deixado os estudos para abraçar a carreira burocrática
no Rio de Janeiro.
Retirou-se de Sergipe e m Outubro de 1902 e desde
2904 é empregado do Ministro da Viação. T e m collaborado nos jornaes cariocas, é romancista, poeta e escriptor theatral.
Escreveu:
— Poesias com os subtítulos — Voos d'alma e —
Sons dispersos. Rio de Janeiro, (sem date) 89pags. in.
12. Papelaria Americana.
— Amor e chicote: romance. Rio de Janeiro, 1921,
131 pags. in. 16.°. Typographia S. Ribeiro de Aragão.
— Azas de cera: romance. Rio de Janeiro, 1921,
157 pags. in. 12.°. Typ. S. Ribeiro de Aragão.
— Prophecia de cigana.
Elziario Prudencio da Lapa Pinto. — Filho do
capitão José Pinto da Cruz e D. Maria de S. José da
Lapa Pinto, nasceu a 28 de Abril de 1839 e m S. Christovam e falleceu a 22 de Novembro de 1897 na Bocca
do Matto, Estação do Meyer, no Rio de Janeiro. Os
primeiros annos da sua mocidade decorreram no seio da
familia, utilizando-se desse tempo para continuar nos
seus estudos e e m preparar a intelligencia dos jovens
conterrâneos, transmittindo-lhes as lições iniciaes do
ensino primário, recebidas dos mestres da cidade natal.
Desejando alcançar u m a posição mais segura, garantidora de melhor futuro, e m breve deixou o magistério
particular, visto ter sido nomeado praticante da Thesouraria Geral de Fazenda, por portaria de 2 de Outubro
de 1857.
O decreto de 5 de Fevereiro de 1859 elevou-o a 2.°
escripturario da m e s m a repartição e por egual acto de
6 de Junho de 1861 foi removido, sem accesso, para a
Recebedoria de Rendas internas da Bahia, cargo de que
foi exonerado após poucos annos de exercicio.
Desligado do funecionalismo publico, enveredou pelos meandros da politica partidária, a que prestou franco
apoio, não somente como correligionário, m a s também
como autoridade policial e m u m dos districtos da Capital bahiana. Estando por esse tempo accesa a lucta
entre o Brasil e a Republica do Paraguay, formou
u m batalhão de voluntários que acompanhou até ao Sul,
de onde regressou sem ter chegado ao theatro das operações do exercito brasileiro. Por ultimo, escolhida a
cidade do Rio de Janeiro para sua residência, surgiuIhe alli a idéa de applicar-se ao estudo da medicina homceopathica, feito o que e depois de adquirido na clinica
particular a pratica de curar, transportou-se para a republica do Peru, onde obteve a carta de medico. Poeta,
vivendo n u m m u n d o de illusões, jamais se preoceupou
com os vaivéns da fortuna, sempre indifferente ás imposições da vida material, sem se advertir dos dias aziagos, que se approximavam. E foi deante da triste realidade, que, já sem forças para aparar os golpes da adversidade, declararam-se e m dias de Junho de 1890 os symptomas assustadores da loucura, que o inutilizou para
sempre. Nesse estado de inconsciência, perdida de todo
a luz da razão, extinguiu-se-lhe também, passados alguns annos, a luz da existência martyrisada por infortúnios suecessivos. Perfeito artista do verso, imaginoso
e fluente, a egualar ao génio de Gonçalves Dias na cadencia da rima, nutriu como elle o m e s m o pensamento
de nacionalizar a poesia, dando-lhe u m a feição caracteristicamente brasileira. U m a bôa parte das suas producções obedece a este plano ideado pelos dois poetes.
Sobre este autor, tão pouco conhecido, e a quem Sylvio Roméro faz elogiosa referencia na "Historia da Litteratura Brasileira", apenas existe u m estudo mais minucioso, sob a epigraphe — U m Estheta — publicado no
"O Estado de Sergipe" de Abril de 1900 por Annibal
Freire. (Vide este n o m e ) . Collaborou no "Correio Sergipense", "Diário da Bahia", "O Horizonte", periódico
bahiano, e outros.
Foi sócio e orador da sociedade beneficente, "Fraternidade Sergipana" na capitel da Bahia e da sociedade
"Terpsichore Aracajuana", official da G. N . e como periodista redigiu:
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— O Telegrapho: jornal critico, litterario e recreativo. Aracaju, 1860. O primeiro numero sahiu a 8 de
Março e m pequeno formato.
Escreveu:
— O cravo branco: poesia. No "Correio Sergipense" de 9 de Outubro de 1857.
— O Naufrágio: poesia. Idem, de 12 de Maio de
1858.
— Improviso no dia 9 de Setembro no theatro da
cidade de S. Christovam, depois de recitada u m a bella
poesia do Dr. Francisco da Silva Freire. Idem de 21
de Setembro de 1859.
—• Ao 2Jf ãe Outubro: poesia recitada de improviso
n u m jantar na Barra dos Coqueiros na tarde do referido dia. Idem, de 26 de Outubro de 1859.
— Allocução dirigida as S.S. Magestades, o Imperador e a Imperatriz, e m nome dos habitantes da Barra dos Coqueiros, por occasião das suas visitas a esse
povoado, e m 13 de Janeiro de 1860. Idem de 25 do mesm o mez.
— A Festa da Liberdade, offerecida a S. M . D. Pedro II, e m 13 de Janeiro de 1860, e recitada por occasião
da sua visita á Barra dos Coqueiros. Versos. N o folheto — Visita Imperial á provincia de Sergipe — pags.
64 a 68.
— Despedida: versos offerecidos as S.S. M . I.I.
por occasião do seu regresso á Corte. Idem, de 10 de
Fevereiro de 1860.
— O festim ãe Balthazar: poesia. 1865. Publicada
pela primeira vez e m 1868, no numero 4 do periódico "A
Idéa" da Bahia, sob a direcção dos académicos de medicina Júlio Mário e Paulo Marques e posteriormente na
"Lyra Sergipana" de Felinto do Nascimento, pags. 58 a
64; no tomo 2.°, 2." edição, da "Historia da Litteratura
Brasileira" por Sylvio Roméro, pags. 247 a 253, e no
"Parnaso Sergipano", 1.° volume, pags. 84 a 90, deste
ultimo autor. E' u m bellissimo poema escripto e m estylo
epico-lyrico, que Alexandre Herculano qualificou de
verdadeiro festim oriental, superior ao "Festim de Balthazar" do poeta portuguez, João de Lemos, e Sylvio
Roméro disse ser u m a das poesias mais bellas da língua portugueza no século X I X .
— O busto e o livro: poesia offerecida ao Grémio Litterario da Bahia. N a "Lyra Sergipana", pags. 76 a 79.
— Considerações sobre o theatro grego: polemica
sustentada no "Diário da Bahia" com o jornalista Belarmino Barretto.
— Reformas. A emancipação dos escravos. O. C. D.
ás sociedades maçónicas e abolicionistas do Império. Bahia, 1870, 79 pags. in. 8.°.
— Cartas ao Ministro da Guerra, e m nome dos Voluntários da Pátria. Serie de artigos publicados e m 1872
no "Horizonte" da Bahia.
Deixou inéditos vários trabalhos, taes como:
— Estudos sobre as reformas e m 3 vols. de 250
pags. cada u m .
— Sergipe: poema e m 3 cantos, composto e m 1860.
— Itaporanga: poesia.
Vae rematar este artigo a seguinte poesia, já divulgada pela imprensa, e e m cujas estancias de encantadora suavidade o poeta com a alma invadida por
u m a tristeza nostálgica fala ao pequenino actro de sua
predilecção, pedindo novas da terra querida do berço.
Intitula-se:
A ESTRELLA DO NORTE
Astrosinho feiticeiro —
Que habitas no firmamento,
Que giras o m u n d o inteiro,
S e m parar u m só momento...
Porque sempre no horisonte
D a parte daquelle monte
Te vejo a noite surgir?!...
E logo, logo ao sol posto
Amostras teu lindo rosto
Tão docemente a sorrir?!
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D o norte acaso virás,
D'aquelle céo bem azul,
C o m o outro aqui não terás
C o m o não ha neste sul ?
Ai! dize! dize, astrosinho,
Não encontraste e m caminho
Siquer u m suspiro m e u ?
Algum lamento sentido,
U m ai saudoso... u m gemido
E m busca daquelle céu
Não viste a nuvem passar
Se estendendo como u m manto ?
Não viste a nuvem chorar ?...
E de quem era esse pranto?!
Não viste a brisa saudosa
Pelos ares suspirosa
Soluçar, gemer de dor?
Que tinha a brisa fagueira ?
Ou quem n'a fez mensageira,
Dessas reliquias d'amor?...
Viste a casa onde habitei ?
O logar onde eu chorava ?
A mulher que tanto amei?...
(Que amei quando inda amava) ?
Ai! fala! Não tenhas medo!...
Que por entre esse arvoredo
Ninguém nos pode espreitar.
A' margem do Cotinguiba,
Não ouviste a Patativa
No coqueiro a soluçar ?
Não subiste sobre o monte ?
Sobre a areia não brincaste?
Não te banhaste na fonte ?
N o rio não te miraste ?
Não viste a planta rasteira,
Melindrosa trepadeira,
Pela encosta se enroscar ?
Não viste o pequeno arbusto
Crescer, agitar-se a custo,
Junto ao cedro secular ?
Não sabes? pois este pranto
Choro eu de noite e dia !
Suave perfume santo
Da flor da melancolia
E á nuvemsinha innocente
Que passa pelo ambiente,
Que passa toda manhã,
E u peço por piedade
Qu'esse fruto da saudade
Seja entregue a minha irmã.
E esse gemido pungente,
Esse soluço, esse ai
Mandei-os eu reverente,
Beijar os pés de m e u pae.
E após u m longo suspiro,
Nascido cá no retiro
Nascido do coração,
Por minha pátria soltei-o,
Aos meus amigos mandei-o
Nas azas da viração.
Astrosinho feiticeiro
Que habitas no firmamento,
Que giras o m u n d o inteiro,
Sem parar u m só momento,
Ai! dize! dize e m segredo
Aqui por entre o arvoredo
O que te vou perguntar:
Passaste por minha terra ?
Viste a igrejinha na serra ?
Viste as canoas no mar ?

E não ouviste o canário
Nas palmas do Ouricury ?
Cantar, cantar solitário,
A' beira do Siriry ?
Não viste o Japaratuba,
Por quem o velho Pacatuba
Tantas vezes suspirou ?
Quando a poupa d'uma Ygara
O famoso Ningaçara
Seu pátrio rio cantou ?
Não viste as várzeas floridas ?
As campinas verdejantes ?
As palmeiras retorcidas ?
As florestas sussurrantes ?
Não viste o Paramopama
Estorcer-se pela g r a m m a
Pelas selvas s'espraiar ?
E o doce Piauhytinga
Vir saltando da catinga
Sobre pedras se deitar ?
Ai! fala q'essa tardança
M e torna a dór mais intensa
Venha o raiar da esperança
Quebrar o gelo á descrença...
Não falas? Ai! Já descoras
Não queres a taes deshoras...
Vir commigo conversar ?
Pois sim... m a s guarda segredo
E volte amanhã mais cedo
V e m ouvir-me suspirar.
Enéas Manuel Ferreira, Doutor. — Filho de
António Manuel Ferreira e D .Maria Angélica Ferreira, nasceu em 21 de Junho de 1865 no povoado
Brejo Grande, municipio de Villa Nova, e m cuja cidade falleceu a 24 de Junho de 1922. Frequentou a
Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo a grau de
doutor e m 1888. Foi interno, por concurso, da 2.* cadeira de clinica cirúrgica da m e s m a Faculdade e depois medico do Hospital daquella capital. Clinicou em
Cururipe, Matte Grande, Agua Branca e Pão de Assucar no Estado de Alagoas. E m Aracaju exerceu
por algum tempo o logar de medico da municipalidade.
E m Villa Nova, onde possuiu u m a pharmacia, foi delegado de hygiene, nomeado e m Abril de 1915, e por
acto de 22 de Julho de 1916 administrador da Mesa de
Rendas, que occupou até fallecer.
Escreveu:
•— Do tratamento cirúrgico da tuberculose: dissertação com 4 estampas. Proposições. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas e accessorias da Faculdade. Theses apresentadas
á Faculdade de Medicina da Bahia e m 28 de Setembro
de 1888 afim de obter o gráo de doutor em medicina,
Bahia, 1888, 166 pags. in. 8.°. Imprensa Popular.
Enjobras Vampré, Doutor. — Filho do Dr. Fabricio Carneiro Tupinambá Vampré, também contemplado neste livro, e D. Mathilde de Andrade Vampré,
nasceu a 4 de Julho de 1885 e m Larangeiras. Fez o
curso brilhante de preparatórios e é conhecedor da
língua allemã, falando correctamente o inglez. C o m o estudante exerceu os seguintes cargos: ex-interno de clinica psychiatrica e de moléstias nervosas; ex-interno
do Hospital de Isolamento de peste em Monte-Serrat
(1906-1908); época de sua formatura; ex-chefe da commissão contra a peste e m Alagoinhas; ex-presidente da
Sociedade de Beneficência Académica da Sociedade de
Medicina e Cirurgia da Bahia e membro titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo, de que foi
presidente. Era medico interno do Hospício de Juquery, e m S. Paulo. Doutorando-se em 19 de Dezembro
de 1908 e tendo feito o curso com grande brilhantismo,
obteve o premio de viagem por conta do governo.
E m Março de 1911 seguiu para a Europa, de onde
regressou no m e s m o anno. C o m a reorganisação do
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Redigiu de Aracaju o semanário de Maruim, —
O Commercio, cujo 1 ."numero sahiu a 1." de Junho de
1916.
T e m u m drama em 3 actos, intitulado A Calumnia,
inédito, e e m bom andamento, a traducção do original
francez do romance de Pierre Mael — Pas de Dot que
publicará obtida a necessária autorisação.
Escreveu:
— Ligeiras considerações sobre as perturbações
— A viuva sentimental. N o "Diário da Manhã" de
nervosas e mentaes da Peste Bubonica: dissertação.
20 de Novembro de 1912.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso
— O susto do rei Jorge V. Idem, de 30 de Jude Sciencias Medicas e Cirúrgicas. These apresentada
lho de 1913.
á Faculdade de Medicina da Bahia em 1.° de Outubro
— O cinematographo em Aracaju, Idem de 10 de
de 1908 para ser defendida por... afim de obter o grau
Agosto do m e s m o anno.
de Doutor em Medicina. Bahia, 1908, 132 pags. in. 8.°.
— Discurso pronunciado por occasião da sessão
Litho-Typ. e encadernação Reis & C.
magna commemorativa do trigésimo sexto anno da
— Hospício do Juquery. N a "A Revista Medica" de
fundação do Gabinete de Leitura da cidade de Maroim
S. Paulo, n.° 4 do vol. 13 (1910).
na noite de 17 do referido mez e anno. Maroim, 1913,
— Interessante caso de u m syndroma endocrimico 22 pag. in. 12.° Imprensa Económica da Viuva Solegenital. N a "A Revista Medica" de S. Paulo de 1910,
dade & Filho.
pags. 10 e 11.
— O Dr. Ignacio Joaquim Barbosa e a cidade de
— Um caso de psychore comicial. prit-convulsiva.
Aracaju: conferencia realisada na noite de 24 de OutuIdem, de 1910. Pags. 21 a 23.
bro de 1915 no salão do Instituto Histórico e Geogra— Hospício de Juquery. Idem, pags. 64 e 65.
phico de Sergipe. N o "O Estado de Sergipe" de 31 do
— Um caso de paranóia. Idem, pags. 103 e 104.
mesmo mez.
—• Responsabilidade criminal dos epilépticos. (No— Discurso pronunciado na sessão da inauguração
tas e observações medico legaes por Carlos Penafiel).
da Bibliotheca da Loj.: Cotinguiba, no Aracaju, a 15
Idem, pags. 133 e 134.
de Novembro de 1916. N o "Jornal do Povo" de 18 do
— A tachypnéa na peste bubonica. Idem, pags.
mesmo mez.
141 e 143.
— Discurso proferido e m nome do Dr. Intendente
— Epilepsya psychica com syndroma de Stockes —
Municipal no acto de ser entregue ao municipio o moAdams. Idem, pags. 184 a 186.
numento inaugurado a 17 de Março de 1917 e m home— Perturbações mentaes da peste bubonica. Idem,
nagem ao fundador do Aracaju, Dr. Ignacio Joaquim
pags. 243 á 249 de 31 de Setembro.
Barbosa. Idem, de 19 do m e s m o mez.
— Prophylaxia da lepra. N o "O Estado de São
— Divindade: poesia, posta em musica por DomiPaulo" de 20 de Junho de 1912.
cio Fraga e cantada pela primeira vez no palco do Rio
— Contribuição ao estudo do mal do engasgo. PuBranco pelo Geraldo, na noite do seu beneficio. Avulso.
blicação do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo.
Aracaju, 1917. Imprensa Popular.
São Paulo, 1919, 73 pags. in. 8.°. com 5 gravuras.
— Discurso pronunciado na sessão de 24 de Se— Uma epidemia de polynevrites arsenicaes. S.
tembro de 1919 em commemoração do 3.° anniver*Paulo, 1920, 106 pags. in. 8.°. Casa Espíndola.
sario da fundação da Liga contra o Analphabetismo por
Enock Santiago. — Filho de Ivo de Santiago
seu orador official. N o "Estado de Sergipe", de 2 de OuMathuzalém e D. Maria Bemvinda, nasceu a 10 de
tubro seguinte.
Novembro de 1892 no Lagarto.
— Discurso pronunciado pelo orador official da Liga
Seus estudos feitos a principio na Escola Agricola
contra o Analphabetismo na inauguração da 6.* escola
Saleziana na Thebaida, municipio de S. Christovão,
da Liga Cesário Pessoa, effectuada a 24 de Fevereiro de
continuaram no Aracaju, com diversos professores, par1920 no povoado Barra dos Coqueiros. N o mensario "Pela
ticularmente, de modo especial com João Hemeterio de
Pátria", Aracaju, de Março do m e s m o anno.
Gouveia e Silva.
— Discurso proferido pelo orador da "Liga SergiE m Novembro de 1906 foi nomeado continuo da
pense contra o Analphabetismo", no festival do dia
Inspectoria de Hygiene e em 5 de Março de 1907 trans21 de Abril de 1920. Idem, Idem, do m e s m o mez.
ferido para egual cargo na Recebedoria do Estado, onde
— Discurso pronunciado pelo orador da "Liga confoi promovido a guarda conferente no dia 28 de Detra o Analphabetismo" na inauguração da Escola Olymzembro de 1911. Transferido para Maruim nas funpio Campos". N o mensario da "Liga Sergipense Pela
cções desse cargo, fundou alli o Ganhamoroba, cujo 1."
Pátria" de Julho de 1920. Aracaju.
numero sahiu no dia 14 de Setembro de 1913. Assumiu
— Palavras verdadeiras. N o "Jornal do Povo", Araa direcção do semanário O Paladino, no dia 13 de Maio caju, de 10, 11, 15, 17, 21 e 23 de Setembro de 1920.
de 1914, folha que reformou e passou a editar ás quinTranscripto no "Correio de Aracaju" de 12, 15, 17, 19,
tas e aos domingos.
23 e 25 do m e s m o mez e anno. Referem-se á ultima MenFoi secretario e orador do Gabinete de Leitura da
sagem apresentada a Assembléa Legislativa pelo Govermesma cidade. Por decreto de 16 de Setembro de 1918
nador do Estado, Coronel José Joaquim Pereira Lobo.
foi nomeado 3.° escripturario da Recebedoria do Es— Discurso lido no dia 1.° de Agosto de 1920 pelo
tado.
orador da Liga Sergipense contra o Analphabetismo na
E' sócio do Gabinete de Leitura de Maroim, seu
inauguração da Escola Commendador Travassos na
secretario e orador, e sócio correspondente do Instituto
villa de Santo Amaro. N o Mensario n.° 10 de Agosto
Histórico e Geographico de Sergipe e 4." annista da
e Setembro do m e s m o anno.
Faculdade da Bahia.
— Percorrendo Sergipe: serie de artigos com diComeçou a ensaiar-se na imprensa, escrevendo para
versos sub-titulos. N o "Diário da Manhã" de 22 e 24
o "Diário da Manhã", como collaborador, mantendo
de Março e 6, 11, e 15 de Abril.
u m a secção de versos humorísticos intitulada Fitas, sob
•— Cartas da Exposição. N o "Diário da Manhã" de
o pseudonymo de Max. Convidado pelos redactores do
18 de Julho de 1923.
Jornal do Povo, na sua fundação, manteve alli u m a
— Na Casa de Saúde do Dr. Eiras. U m a visita a
secção, também de humorismo intitulada Rimas AleJoão Menezes. Idem, de 11 de Agosto de 1923.
gres, dando u m soneto diariamente e assignando Kai— Feiras livres. Idem, de 31 de Janeiro de 1924.
ser, e depois outra secção sob o titulo — "A's Quintas", Epiphanio da Fonseca Dória e Menezes. —
assignando-se Gil do Sul.
Filho do Capitão José Narciso Chaves de Menezes e D.

serviço sanitário do Estado de S. Paulo, foi nomeado
inspector sanitário da Capital por decreto de 17 de
Novembro de 1911. E' u m dos redactores da revista:
— Annaes Paulista de Medicina e Cirurgia. São
Paulo, 1921. Publicação mensal. Antes desta data era
collaborador.
Escreveu:
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Josepha da Fonseca Dória e Menezes, nasceu a 7 de
Abril de 1884, na fazenda Barro Cahido, municipio de
Campos. Não dispondo seus pães de recursos para
custear a sua educação, ficou privado de recebel-a nos
graus secundário e superior. Escudado na sua própria
força de vontade conseguiu
adquirir alguns conhecimentos por meio de leituras que
foi fazendo, depois de curto
áf^
3>K.
período de escola primaria
/
no povoado Poço Verde e na
w
^t
villa hoje cidade de Campos.
E m 1898 serviu como auxiliar da casa commercial de
seu
parente Juvencio de
Souza e Oliveira e m Campos, passando e m 1899 para
outra casa do major Leonidas de Carvalho Fontes, na
villa do Boquim, onde este
até princípios de 1906. Durante esse ultimo anno manEpiphanio da Fonseca Dória teve na referida villa u m
internato para o ensino primário. E m Julho de 1907
foi nomeado adjuncto do
promotor de Maroim, logar que exerceu até Novembro,
vindo nesse m e s m o anno para o Aracaju, onde foi incumbido de dirigir a organisação do archivo da secretaria do governo, trabalho que durou cerca de três mezes. A 20 de Maio de 1908 obteve a nomeação de amanuense da segunda secção da m e s m a secretaria e e m seguida foi nomeado bibliothecario da Bibliotheca Publica
do Estado, por acto de 21 de Outubro do m e s m o anno.
Tomando posse do novo logar,, o seu incessante esforço
tem sido para melhorar esse estabelecimento, promovendo
com a sua direcção intelligente e zelosa melhoramentos
de que estava a carecer. Os presidentes General Oliveira
Valladão e Drs. Pereira Lobo e Graccho Cardoso têm
dado forte amparo ao seu trabalho de engrandecimento
da Bibliotheca.
E m 1914 foi nomeado director, por força da reforma
de 1913, cargo que continua a occupar com a m e s m a dedicação. E m 1905 promoveu a fundação do "Club Literário Progressistas" da villa do Boquim, instituição que
teve vida ephemera.
E m 1907 foi secretario do Gabinete de Leitura de
Maroim cujo archivo organisou pacientemente.
Faz parte do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe e é sócio correspondente do Instituto Histórico
e Geographico Parahybano.
Esteve por muito tempo na presidência da "Liga
Sergipense" Contra o Analphabetismo, e tem collaborado
nos seguintes jornaes: "A Razão", da Estancia; "O Imparcial", de Maroim; "A Ideia", de Pão de Assucar;
"O Estado de Sergipe"; Folha de Sergipe; O Democrata;
Gazeta da Tarde; Diário da Manhã; Jornal ão Povo, todos de Aracaju.
T e m a publicar u m a noticia sobre a Bibliotheca Publica Provincial de 1851 a 1889.
Está reunindo elementos para as "Ephemerides Sergipanas", que deseja publicar futuramente, tendo iniciado
a publicação no "Jornal do Povo" e no "Sergipe Jornal".
Escreveu:
'— Terêncio ãe Carvalho: necrologia. N o "O Estado
de Sergipe", de 15 de Janeiro de 1909.
— Archivo Publico de Sergipe. N a A Razão da Estancia, de 27 de Novembro de 1910.
— Discurso pronunciado no dia 26 de Outubro de
1911 e m saudação ao E x m o . Sr. Presidente do Estado,
General José de Siqueira Menezes. N a Folha ãe Sergipe, de 1." de Novembro seguinte.
— 61 annos (Notas extrahidas de u m trabalho e m
preparação). N o Diário da Manhã, de 2 de Julho de
1912. Trata da fundação da Bibliotheca Publica e m São
Christovão.
— Discurso pronunciado em 24 de Outubro de 1912
por occasião de ser collocado na Secretaria do quartel
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do Corpo de Policia o retrato do Presidente do Estado
General José de Siqueira Menezes. N o Diário da Manhã e no O Estado ãe Sergipe, de 26 do m e s m o mez.
— Bibliotheca e Archivo Publico de Sergipe: m e m o
rial apresentado ao E x m o . Sr. General Dr. José de Siqueira Menezes. 10 pags. in. 8.°. Aracaju, 1912. Typ.
do O Estado ãe Sergipe.
— Bibliotheca Publica ão Estado ãe Sergipe: exposição apresentada ao Dr. Sylvio Motta, Secretario do
Governo, e m 8 de Agosto de 1912. 16 pags. in. 8.°. Typ.
do O Estado de Sergipe. Aracaju, 1912. Sahiu formando
u m só folheto com o Memorial acima referido.
— Confederação das sociedades mutuas de Sergipe.
N o Diário da Manhã, de 20 de Maio de 1913.
— A Bibliotheca Publica do Estado de Sergipe no
anno administrativo de Agosto de 1912 a Julho de 1913:
noticia dada ao secretario interino do Governo Major
José Alipio de Oliveira e m 12 de Agosto de 1913. 31
pags. in. 8.°. peq. Aracaju, 1913. Typ. do O Estado
de Sergipe.
— Bibliotheca Publica do Estado de Sergipe: Relatório de 1913-1914 apresentado ao E x m o . Sr. Coronel
Pedro Freire de Carvalho Vice-presidente do Estado, em
15 de Agosto de 1914. 60 pags. in. 8.°. Rio de Janeiro,
1920. Typ. do "Jornal do Commercio", de Rodrigues & C.
— Dr. Pclino Nobre: subsídios para a sua biographia. N o Jornal do Povo, de Aracaju, de 17 a 30 de Junho de 1915. Este trabalho foi publicado e m folheto de
35 pags. in. 18. gr. Rio de Janeiro, 1916. Typ. do Jornal do Commercio. Foi publicado também no vol. III
(1915) da "Revista" do Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe, pags. 183 a 205.
— Bibliotheca Publica do Estado de Sergipe: Relatório apresentado ao E x m o . Sr. General Manuel P. de
Oliveira Valladão, D D . Presidente do Estado, e m 31 de
Julho de 1915. 31 pags. in. 8.". Aracaju, 1915.
— O A. B. C. e a politica americana: sobre o livro
do Dr. Dunshee de Abranches publicado com este titulo.
N o Jornal elo Povo, de Aracaju, de 26 de Novembro de
1915.
— Discurso proferido a 24 de Outubro de 1916 no
salão da Bibliotheca Publica, por occasião da inauguração
dos retratos do General Oliveira Valladão, Dr. Gumersindo Bessa e Vicente Calamelli. N o Estado de Sergipe,
de 27 do m e s m o mez.
— Bibliotheca Publica do Estado de Sergipe; Relatórios dos annos de 1915, 1916 e 1917 apresentados ao
E x m o . Sr. Dr. Secretario Geral do Estado e m 15 de julho de 1916, 13 de Julho de 1917 e 15 de julho de 1918,
respectivamente. 67 pags. in. 8.°. Rio de Janeiro, 1918.
Typ. do Jornal ão Commercio, de Rodrigues & C.
— Bibliotheca Publica do Estado de Sergipe: Relatórios dos annos de 1918 e 1919 apresentados ao E x m o . Sr.
Dr. Secretario Geral do Estado e m 15 de julho de 1919 e
15 de Julho de 1920, respectivamente. 54 pags. in. 8.°.
Rio de Janeiro, 1920'. Typ. do Jornal do Commercio, de
Rodrigues & C.
Erasmo de Lima, General. — Filho de Luiz
Francisco de Lima e D. Flora Pautilha dos Santos Lima,
nasceu a 2 de Junho de 1867 no engenho Campestre do
municipio do Riachão. Estudou primeiras lettras na cidade da Estancia com o professor Manoel Alves Vianna.
Verificou praça com destino a Escola Militar a 17 de Fevereiro de 1886, sendo 2.° tenente a 14 de Abril de 1890.
A 24 de Dezembro de 1902 foi promovido a 1.° Tenente
e a capitão por antiguidade a 6 de Dezembro de 1906.
Por merecimento foi major a 8 de Outubro de 1913;
ainda por merecimento promovido a Tenente Coronel a 8
de Fevereiro de 1918, e a 28 de Janeiro de 1921 elevado
ao posto de coronel. T e m o curso geral do regulamento
de 1893 e tomou parte na revolta de 7 de Março desse
anno, a Outubro de 1895.
C o m m a n d o u e m Juiz de Fora, (Minas) o extincto
57." de Caçadores e exerceu o posto de Fiscal do 10.°
Regimento. E m 1924 commandava a 6.* Região na Bahia, quando foi promovido a General de Brigada e logo
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após reformado e m General de Divisão com 39 annos e
6 mezes de bons serviços.
A's altas autoridades militares apresentou u m a brilhante memoria descriptiva de u m engenhoso apparelho
de sua invenção: — Torno para limpesa do fuzil — typo
Commandante Erasmo. A respeito desse apparelho o Capitão Furtado Sobrinho, diz: — "Não podemos deixar
de fazer u m a justa referencia ao Torno typo commandante Erasmo. Julgamol-o o typo mais acceitavel para as
nossas reservas de armamento e m e s m o para o âmbito
das companhias. Esse apparelho, indispensável á boa conservação dos canos, deveria existir, ao menos na proporção de dois por companhia. ("Defesa Nacional" Anno
VI, n." 70, pag. 369).
No "O Paiz" de 2 de Março, de 1921.
Ernesto Caldas Barretto, Bacharel. — Filho do
desembargador Manoel Caldas Barretto e D. Marianna
Garcez Caldas Barretto, nasceu e m Larangeiras a 15 de
Março de 1874. Desde os bancos académicos distinguiuse como bom estudante, salientando-se entre os collegas
da turma em que se bacharelou e m sciencias sociaes na
Faculdade de Direito do Recife e m 1896, e e m sciencias
jurídicas na Capital Federal e m 1898 — na Faculdade
Livre de Sciencias Jurídicas e sociaes. B e m não havia
terminado o curso e já se habilitava na imprensa pernambucana, assignando trabalhos jurídicos e literários.
O jornalista passou a occupar u m logar na representação estadual, como deputado a Assembléa Legislativa de
Pernambuco. Mudando-se para o Rio de Janeiro assentou banca de advogado e depois de algum tempo de exercicio de supplente de policia, foi, e m 1901, nomeado delegado da então 8." circumscripção suburbana, na ilha
do Governador, passando dessa para outras circumscripções suburbanas até chegar a 3.° delegado auxiliar
da Capital, tendo nesses diversos cargos, grangeado a
confiança dos chefes de policia, a cujas ordens serviu, pelos reaes serviços prestados á segurança publica. E m 1906
foi eleito intendente municipal do Districto Federal, cujo
mandato honrou com projectos de sua iniciativa, que
constão dos Annaes do Conselho.
E m 1917 foi ainda reeleito para o m e s m o cargo.
Ernesto Pinto Lobão Cedro, Desembargador. —
Filho de António Correia de Araújo Cedro e D. Ignacia Lobão Cedro, nasceu a 8 de Maio de 1836 e falleceu
a 24 de Junho de 1903 e m Santa Rosa, subúrbio de Nictheroy, capital do Estado do
Rio de Janeiro. Natural de
Itabaiana, alli começou a
vida publica como professor
de ensino primário, e m cuja
cadeira se fêz substituir
para cursar u m a das nossas
Faculdades, chegando a matricular-se e m 1857 no 1.°
anno da de Medicina da Bahia. Ou porque tivesse verificado não ser essa a carreira de sua vocação, ou por
outra circumstancia superveniente, abandonou os estudos médicos, e seguindo para
Ernesto Lobão (Desembar- o Recife, lá se bacharelou
e m direito em 1863.
gador)
Voltando á provincia,
estabeleceu-se como advogado e m Maroim e occupou em
1868-1869 as promotorias do Lagarto e Larangeiras, e
de 1871-73 o juizado municipal do termo de São João
do Príncipe, provincia do Rio de Janeiro, tendo exercido depois o cargo de juiz de direito nas comarcas de
Atalaia, e m Alagoas, nomeado a 20 de Dezembro de
1873, Itajahy, e m Santa Catharina, São João do Príncipe, no Rio de Janeiro, Itapemerim, no Espirito Santo,
Cantagallo, São João Marcos e Nictheroy, no Rio de
Janeiro.
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Dessa ultima comarca passou para o Tribunal da
Relação do m e s m o Estado, de que era desembargador
aposentado.
"Espirito culto e caracter integro, exerceu a magistratura com grande independência" e
Escreveu:
— Collecção de artigos e sentenças sobre Direito e
Jurisprudência, Rio de Janeiro, 1898, 130 pags. in.
8.°. pg. Typographia do "Jornal do Commercio" — Rodrigues & C.
Ernesto Pio dos Miares Guia, Bacharel. —
Filho do tenente Manuel Joaquim da Guia e D. Anna
Maria Rodrigues da Guia, nasceu e m S. Christovam a
5 de Maio de 1832 e falleceu a 28 de Maio de 1917
e m Cataguazes, Estado de Minas-Geraes. Tendo estudado preparatórios no collegio do Padre Pereira, na
Bahia, fez e m seguida o curso de direito em Olinda,
recebendo o grau de bacharel e m Novembro de 1852.
Regressando á provincia, exerceu interinamente, por
duas vezes, o logar de procurador fiscal da Thesouraria de Fazenda, de 16 de Dezembro de 1852 a 17 de
Maio de 1853 e de 18 de Agosto á 6 de Novembro desse
ultimo anno. Nomeado promotor publico da comarca da
Estancia a 26 de Janeiro de 1854, deixou o exercicio
do cargo a 13 de Dezembro seguinte, por ter sido nomeado juiz municipal e de orphãos do termo da Conceição,
e m Minas, por decreto de 18 de Agosto do m e s m o anno.
Terminado o quatriennio, afastou-se da magistratura,
para melhormente collaborar na politica mineira, de
que e m pouco tempo se tornou u m dos chefes de mais
prestigio. Eleito varias vezes deputado provincial a começar de 1859, representou aquella provincia na Camará
dos Deputados na 19.a legislatura, dissolvida no primeiro anno do seu funccionamento, a 26 de Setembro
de 1885. C o m a proclamação da Republica terminou
sua carreira politica. O novo regimen veio encontral-o
exhausto de forças para a reconquista das posições perdidas e á mingua de recursos, por ter sacrifisrado a
fortuna no interesse do partido a que se filiou. Descarte, premido pelas imperiosas difficuldades da vida
material, voltou, depois de ter subido tão alto na
politica do Império, a fazer parte da magistratura mineira, como juiz municipal de Palma, nomeado e m 1907,
vindo a fallecer no exercicio de egual cargo no termo
de Cataguazes. N a sua cidade natal foi sócio da Sociedade da Philodramatica e collaborou na "A União Liberal" e e m Minas manteve u m orgam politico no Serro,
onde teve longa residência.
Escreveu:
— Aos eleitores da provincia de Minas: circular.
N o "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 25 de
Outubro de 1876.
Ernesto Rodrigues Vieira, Bacharel. *— Nascido a 14 de Novembro de 1848 na cidade de Maroim,
nella falleceo a 16 de Dezembro de 1898, tendo tido por
progenitores, José Rodrigues Vieira e D. Anna Rodrigues Vieira. N a capital da Bahia fez os estudos necessários para a matricula na Faculdade de Direito do
Recife, onde recebeo o gráo de bacharel no anno de
1870. Nomeado por decreto de 18 de Dezembro de 1872
juiz municipal dos termos reunidos de Serpa e Silves,
no Amazonas, assumio o exercicio a 18 de Maio do
anno seguinte, tendo exercido mais na m e s m a ex-provincia os cargos de promotor publico da capital, 18741877, chefe de policia interino, e m 1874, director geral
da instrucção, 1877-1878, e professor interino de mathematicas do Lyceu Amazonense. T a m b é m figuriu na
imprensa politica de Manáos como redactor de vários
jornaes. De volta á terra natal, obteve e m Junho de
1882 a nomeação de procurador fiscal do Thesouro Provincial, de que foi destituído no fim do anno de 1885.
E m 1890 foi Presidente do Conselho da Intendência do
Aracaju e e m 1895 juiz municipal de Aracaju, depois
juiz preparador e m virtude da reforma constitucional,
logar que deixou a 1 de Agosto do m e s m o anno por ter
sido nomeado secretario da relação.
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Fundou a redigio:
— Liberal ão Amazonas: órgão politico. Manáos,
1873-1874. O seu apparecimento data de 20 de Novembro
daquelle anno.
O Jornal do Amasonas: órgão da verdade, da
justiça, do progresso e da civilisação. Manáos, 18751878. O primeiro numero sahio a 8 de Abril daquelle
anno. E m 13 de Novembro de 1877 tornou-se órgão do
partido conservador, passando a ser propriedade do capitão Domingos Alves Pereira de Queiroz. Continuou
até 1S91 com interrupções.
— A Democracia: periódico. Manáos, 1878. Tendo
começado a 4 de Agosto, desappareceo com o numero de
24 de Outubro.
— A Nova Era: hebdomadario politico. Aracaju,
1889-1891. C o m o Engenheiro Firmino Rodrigues Vieira. O primeiro numero é de Novembro daquelle anno.
Escreveu:
— .Mais respeito!... Resposta a u m artigo do Dr.
Accioli Menezes, publicado na "Gazeta do Aracaju",
sob a m e s m a epigraphe. N a " A Nova Era", de 12 de
Março de 1890.
Eronides Ferreira de Carvalho, Doutor. — Filho de António Ferreira de Carvalho e D. Balbina
Mendonça de Carvalho, nasceu a 25 de Abril de 1895
no povoado Canhoba, municipio de Própria. Fez seus
primeiros estudos e m Maceió no collegio 11 de Janeiro,
tendo cursado depois o Lyceu Alagoano, onde terminou
em 1910 os preparatórios. E m Março de 1911 matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, que frequentou até o 6.° anno, conquistando o grau de doutor no dia 20 de Dezembro de 1917. C o m o estudante
foi auxiliar do Laboratório da Cadeira de Therapeutica, interno do Hospício, São João de Deus, director
da Beneficência Académica, auxiliar da clinica hospitalar do cirurgião professor António Borja, e membro da
Sociedade medica dos hospitaes da Bahia. Depois de
formado, foi nomeado interinamente e m 12 de Novembro de 1918 director geral de hygiene e saúde publica
do Estado e dirigiu os serviços de prophilaxia durante
o período da pandemia da grippe; por nomeação de 2
de Janeiro de 1919, foi director interino do Posto de
Assistência Publica do Estado; em 28 de Fevereiro de
1920 inspector medico escolar. Por portaria de 5 de
Agosto de 1921 do Ministro da Agricultura, Industria e
Commercio foi nomeado interinamente veterinário do
corpo de veterinários, do serviço de industria pastoril
e por portaria de egual data designado para exercer
as funcções de encarregado do Porto de Assistência
veterinária no Estado. Depois de ter-se inscripto no
concurso de medico para o Corpo de Saúde do exercito
e sendo approvado, foi nomeado por Decreto de 23 de
Fevereiro de 1923 segundo tenente e classificado no 10.°
Regimento de cavallaria Independente na Cidade de
Bella Vista no Matto Grosso, transferido e m Abril para
o 28." batalhão de caçadores estacionado e m Aracaju.
E m 16 de Outubro de 1920 foi commissionado pelo governo de Sergipe para representar officialmente o Estado no Congresso de Protecção á Infância no Rio de
Janeiro e como fosse adiado o Congresso, recebeu a
commissão de estudar no Estado de S. Paulo o serviço
de inspecção medica escolar.
— Do ópio em Therapeutica mental: dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de Sciencias medico-cirurgicas. These apresentada
á Faculdade de Medicina da Bahia, e m 30 de Outubro de 1917, defendida publicamente e m 18 de Dezembro e approvada com distineção, afim de obter o grau
de doutor e m Medicina, recebido a 20 do m e s m o anno.
Bahia, 1917, 59 pags. in. 8.°. Livraria Económica.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Coronel
José Joaquim Pereira Lobo pelo medico encarregado do
serviço de combate á influenza hespanhola. AracajúSergipe, 1919, 58 pags.,*in. 8.°. com 4 Annexos. Imprensa Official.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Coronel Presidente do Estado pelo encarregado da commis-
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são medica contra as febres reinantes nos pontos ribeirinhos do Rio S. Francisco. N o "O Estado de Sergipe"
de 4 de Outubro de 1919.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente
do Estado, dando o resultado das observações feitas
no povoado Buril, municipio de Pacatuba sobre os casos suspeitos de peste bubonica alli existentes. N o
"Diário Official" de 26 de Junho de 1921
— Discurso pronunciado pelo orador official no
salão nobre da Escola Normal de Aracaju a 14 de Julho de 1921 na sessão solemne commemorativa do 2.»
anniversario da fundação da Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Sergipe —
N o "Correio de Aracaju", de
16 do m e s m o mez.

Esperidião Ferreira Monteiro, Bacharel.
Filho de Francisco de Paula Monteiro e D. Rosa Amélia Monteiro, nasceu a 16 de Julho de 1868 na villa de
Santo A m a r o e falleceu na Capital Federal a 15 de Julho de 1918. Aos 18 annos de edade, depois de se ter
habilitado e m humanidades no Atheneu Sergipense, matriculou-se na Faculdade de
Direito do Recife, e m que
recebeu o grau de bacharel
e m 1889. Durante o tirocínio académico fez parte do
corpo docente de alguns estabelecimentos particulares,
ensinando línguas, com preferencia a franceza e ingleza, e m que era bastantemente versado, escrevendo e falando, como se fosse seu
próprio idioma. Após ter-se
formado, fundou u m collegio de instrucção secundaria
na cidade de Limoeiro, onde
occupou os cargos de intenDr. Espiridião Monteiro
dente municipal e promotor
publico da comarca, e successivamente das de Bezerros e Gravata. Constituída
a magistratura de Pernambuco foi nomeado juiz de direito da comarca de Gloria de Goitá, de que foi destituído por u m acto arbitrário do Governador do Estado,
annullando toda a organização judiciaria, de pouco tempo adoptada e e m pleno vigor. E m consequência desse
attentado, tendo sido declarado juiz e m disponibilidade,
abriu banca de advogado, na cidade da Victoria, transportando-se mais tarde para o Recife, e m cujos auditórios trabalhou, até retirar-se para os Estados Unidos,
seguindo dalli e m 1899 para a Europa. E m Paris, não
podendo na qualidade de estrangeiro exercer a advocacia, encarregava-se de encaminhar os negócios, que tivessem de ser resolvidos e m Portugal e no Brasil. De
volta ao seu paiz e m 1907 conseguiu que u m syndicato
americano se dispuzesse a explorar as nossas riquezas
mineraes, começando por Minas, Sergipe e Bahia, onde
foram descobertas grandes jazidas de maganez e u m a
abundantíssima de cobre no ultimo desses Estados. Já
era desde então advogado no foro da Capital Federal,
quando foi distrahido das suas oecupações profissionaes
para oceupar na Camará dos Deputados a cadeira vaga
pelo fallecimento do doutor Felisbello Freire na legislatura de 1915 a 1917. Dos seus vários trabalhos forenses
e jornalísticos apenas foi possível apurar os dois seguintes:
— Processo por crime ãe caium mias. Apellante: —
Júlio dos Santos Pereira. Appellado: — João Cardoso
Valença. Razões de Appellação.. Recife, 1895, 16 pags.
in 8.°. pg. Typ. de P. Boulitreau.
— O Estado de Sergipe e o seu progresso. Mensagem do General Oliveira Valladão. N o "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 30 de Setembro; 7, 14, 21,
28 de Outubro e 4 de Novembro de 1817. Substituída a
assignatura do autor pela sigla & & & a principio e depois
por 3 X X X .
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—
Etelvina Amália do Siqueira, Professora.
Irmã germana do poeta José Jorge de Siqueira, (vide
este nome) nasceu no dia 5 de Novembro de 1862 e m Itabaiana. De posse do diploma de normalista conferido
pela Escola Normal de Aracaju, a 11 de Novembro de
1884, abriu e m Janeiro do anno seguinte u m curso primário e secundário, particular, que funccionou sob sua
exclusiva direcção até 1900, quando a 13 de Novembro foi
nomeada professora publica do povoado Barra dos Coqueiros, de onde foi removida a 31 de Janeiro de 1901
para a aula elementar, annexa á Escola Normal. Nomeada professora da Escola
modelo por acto de 2 de Setembro de 1911 e auxiliar do
director da Escola Normal e
Annexa, passou a 27 de Setembro de 1912 a ser professora cathedratica de portuguez da m e s m a Escola,
cargo e m que ainda se conserva com proveito para instrucção publica. Por algum
tempo frequentadora da imprensa, collaborou na "A
Discussão" de Pelotas, 18831885, escrevendo sobre o aboEtelvina Amália de Siqueilicionismo; em vários jorra (Professora)
naes de Aracaju, inclusive a
"Nova Era" e nos Almanaks
Sergipanos de 1887 a 1902,
escrevendo versos e artigos literários. Preceptora abalizada e poetisa de surtos delicados,
Escreveu:
— Discurso proferido na "Cabana de Pae Thomaz"
no dia 2 de Dezembro de 1883. N o "O Libertador" e no
"O Planeto", do Aracaju de 8 do m e s m o mez.'
— A escravidão e a mulher. N a "Gazeta do Aracaju," de 15 de Dezembro do m e s m o anno. Transcripto
na "A Discussão" de Pelotas, Rio Grande do Sul, de 17
de Julho de 1884.
— Pequenos voos: contos. Aracaju, 1890, 39 pags. in.
8." pg. Typ. da "Gazeta do Aracaju".
— Discurso pronunciado a 15 de Agosto de 1911 no
acto da inauguração do edifício destinado para a Escola
Normal e Escolas Annexas.
No "O Estado de Sergipe" de 17 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado a 15 de Agosto de 1911 por
I occasião de ser collocado no salão nobre da Escola Modelo e Annexas do Aracaju o retrato do E x m o . Presidente do Estado, Dr. José Rodrigues da Costa Dória.
No referido jornal de 17 do m e s m o mez.
E' de sua penna o seguinte Soneto:
Singrando ligeiro, garboso barquinho,
Cortando dos mares o leito azulado,
Robusto gageiro, moreno, tostado,
O remo lançando de leve, mansinho;
As garças em bando, vestidas de arminho,
O céo de matizes subtis recamado,
E m rubras alfombras o sol reclinado,
Os gratos aromas do vento marinho;
A brisa cheirosa, que passa indolente,
Cantigas suaves além repetindo,
Da terna pastora o canto innocente,
A funda saudade do sol se sumindo,
Accordam-me n'alma, tristonha, pungente
Amarga lembrança de u m sonho tão lindo !
Etelvino José de Barros. — Filho de Lourenço
José de Barros e D. Joanna Baptista de Oliveira, nasceu e m Larangeiras pelo anno de 1849 e falleceu no Aracaju a 6 de Dezembro de 1879. Feita sua primeira educação e m S. Christovam, lugar da residência de seus pães,
e se julgando suficientemente habilitado, transportouse para o Aracaju, afim de se encarreirar na vida pu-
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blica. Tendo-a começado n u m modesto emprego da Alfandega, passou e m seguida para a Thezouraria Provincial como 2.° escripturario, promovido a 1." em 19 de Novembro de 1869. E m 3 de Julho de 1S72 foi nomeado
chefe da 3." secção da Secretaria do governo. Mais
tarde deixou essa Repartição para exercer as funcções
de amanuense da Secretaria da Policia, elevado nos
fins de 1872 ao cargo de Secretario e m que se distinguiu pela sua intelligencia e critério. E m 1877 serviu
de secretario do governo do Paraná na presidência do
Dr. Joaquim Bento de Oliveira Júnior. Foi sócio e
orador do Gabinete Litterario Sergipano e gozava os
foros de litterato, poeta e jornalista.
Escreveu:
— Um olhar para o presente. N a "Bahia Illustrada" n.° 62 de 22 ao n.° 64 de 29 de Março de 1868.
— Uma idéa grandiosa: opúsculo consagrado aos
interesses da mocidade estudiosa e amantes das lettras.
Aracaju, 1868, 19 pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal de
Sergipe".
— Discurso recitado no acto da inauguração do
Atheneu Sergipense e m 3 de Fevereiro de 1871. No
"Jornal do Aracaju" de 12 do m e s m o mez.
— Discurso proferido e m sessão do anniversario da
Sociedade Propagadora da Instrucção Publica pelo representante do Gabinete Litterario Sergipano. N o mesm o jornal de 23 de Junho de 1874.
— A' memoria do sócio benemérito do Gabinete
Litterario Sergipano, Barão de Própria; discurso do
orador da m e s m a Sociedade, proferido e m sessão magna
de 26 de Julho de 1875.
Idem, de 28 do m e s m o mez.
Etelvino de Menezes Tavares, Doutor.
—
Filho do coronel Miguel Nunes da Silva Tavares e D.
Maria Feliciana de Menezes Tavares, nasceu a 10 de
Junho de 1S88 na fazenda do Sacco Grande, municipio
do Porto da Folha. Fez todo o curso de medicina na
Faculdade da Bahia, recebendo o grau de doutor a 27
de Dezembro de 1913. N o seu tirocínio académico foi
interno de clinica pediátrica medica e hygiene infantil.
E' clinico e m Própria, delegado de hygiene do municipio por decreto de 2 de Agosto de 1916 e veterinário do
serviço industrial pastoril por portaria de 30 de Junho
de 1923 do Ministro da Agricultura.
Escreveu:
— Dos suppostos acciãentes da primeira dentição:
dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These
apresentada a Faculdade de Medicina da Bahia e m 30
de Outubro de 1913 para ser defendida afim de obter o
gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1913, 99 pags. in8.°. Typographia e Ene. Z. Costa & C.
Eugénio Guimarães Rebello, Doutor —
Filho
do Desembargador Henrique Jorge Rebello, natural da
Bahia e D. Carolina Freire do Prado, sergipana, nasceu a 21 de Janeiro de 1848 e m S. Christovam e falleceu na Capital Federal a 22 de Outubro de 1922. Entregue com poucos annos de edade aos cuidados exclusivos de seu progenitor, creou-se e se educou na capital da Bahia, e m cuja Faculdade de Medicina recebeu a
laurea de doutor e m 1869, depois de ter sido distinguido pelos seus collegas de turma com a eleição de
orador official na cerimonia da collação do gráo. N o
4.° anno lectivo (1867) interrompeu o curso académico
para prestar serviços médicos no exercito e m operação
no Paraguay como segundo cirurgião e m commissão.
Apenas formado, estabeleceu-se no Paraná, onde logrou
tornar-se conhecido como clinico e principalmente como
h o m e m de letras, tendo* conseguido imprimir u m grande movimento literário na ex-provincia durante o tempo que nella residiu.
Retirando-se e m 1875 para o Rio de Janeiro, dedicou-se a principio á medicina e por ultimo quasi exclusivamente ao magistério, quando já arrefecida a sua
predilecção pelos estudos literários, pelos trabalhos de
critica theatral e pelas luetas da imprensa. Por decreto
de 28 de Abril de 1883 voltou ao serviço militar como
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2.° tenente do corpo de saúde da armada, de que pediu
demissão a 26 de Janeiro de 1884, para mais livremente
attender ás obrigações do professorado. Depois de u m
largo tirocínio no ensino particular, inscreveu-se em vários concursos para os cargos do magistério publico,
vindo por fim a ser nomeado lente cathedratico de línguas na Escola Normal e na Escola Naval, em que se
aposentou em 1912. Desobrigado deste modo dos deveres do magistério sobrava-lhe tempo para, recordando seus torneios literários de outrora, surgir a espaços
na tribuna e na imprensa com apuradas producções do
seu fecundo talento. E m 1910 foi com seu collega de
ensino, doutor Curvello de Mendonça, (vide este nome)
em commissão da Directoria de Instrucção Publica do
Districto Federal assistir aos Congressos Pedagógicos
de Bruxellas e de Paris. Tendo sido convidado para,
em nome do Brazil, usar da palavra na abertura do
Congresso de Hygiene escolar em Paris, desempenhouse tão brilhantemente que ao terminar o seu discurso
serviu de alvo das mais enthusiasticas ovações por
parte dos assistentes, não tendo sido menos feliz, quando brindou em Bruxellas o Presidente honorário do
Congresso e o burgomestre daquella cidade em nome
dos delegados das nações estrangeiras.
Tão honrosas manifestações prodigalisadas na Europa em homenagem aos seus dotes oratórios e vastos
conhecimentos scientificos e pedagógicos constituíram
novos triumphos accrescidos aos anteriormente conquistados na sua pátria, quando por mais de uma vez
fez-se ouvir em conferencias perante Pedro II, como
nas pronunciadas na Gloria; e bem assim no vigente
regime nas proferidas no Lyceu de Artes e Officios e
no Centro Republicano Radical. Na mais risonha quadra da vida, a phase da juventude, transitou pelas regiões do Parnaso, fazendo vibrar na sua lyra em suaves
percussões os mais bellos versos, hoje esquecidos nas
columnas das revistas e jornaes daquelle tempo. Para
prova authentica dessa outra face dos seus predicados
intellectuaes, presta-se perfeitamente para ser lida a
mimosa poesia sob o titulo:
A TUA MÃO
Contemplo com enthusiasmo
As obras da Creação,
Que provam a omnisciência
De um poder sem restricção;
Porém... maior maravilha
E' tua formosa mão.
Nada me prende a este mundo
Todo chiméra e illusão,
Nem os fulgores do ouro,
Nem os sonhos de ambição!
Que digo?! Prende-me um élo...
A tua formosa mão.
Porque assim a perfumas
Com tanto esmero e paixão ?
Se já exhalas fragrâncias
Que me desvairam a razão ?!
Não sejas, donzella, injusta
Com a tua formosa mão.
Dizem que tudo nos orbes
Soffre eterna mutação;
Se assim é, eis o meu voto
P'ra nova transformação:
Que eu seja a luva que estreita
A tua formosa mão.
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occupando depois os lugares de inspector de hygiene,
membro do Conselho de Instrucção Publica do Districto Federal, presidente da associação dos professores
do Brasil na Capital Federal; inspector da instrucção
publica e director do collegio "Gymnasio Friburguense"
de Nova Friburgo no Estado do Rio.
Pertencia á Sociedade de Geographia do Rio de
Janeiro e era cavalheiro da Imperial Ordem da Rosa
por serviços de campanha. Espirito privilegiado e
culto foi u m vigoroso polemista nas frequentes discussões que sustentou reveladoras de u m solido preparo
scientifico.
Escreveu:
— As raças humanas descendem de uma só origem?:
dissertação. Proposições. Secção medica — Influencia
do celibato sobre a saúde do homem. Secção Accessoria — Do infanticídio sob o ponto de vista medico legal.
Secção cirúrgica — Ferimentos por arma de fogo. These apresentada e publicamente sustentada na Faculdade
de Medicina da Bahia em Novembro de 1869 para obter
o gráo de doutor em medicina, Bahia, 1869, 22 pags. in.
8." Typ. do Diário.
— Discurso proferido no acto solemne da collação
de gráo aos doutorandos em medicina, a 29 de Novembro de 1869 pelo orador da turma. Bahia, 1869, 14
pags. in. 8.°.
— Division des propositions. Des differentes espéces de sujet et de complément. Thése de concour á la
chaise de professeur aggregé de la premiére section du
cours de sciences et lettres á l'E'cole Normale de Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro, 1881, XVI — 75 pags. in.
8.°. Andrade Carvalhaes & Comp.
— Da negação — sua theoria lógica e grammatical
(primeiro ponto). Historia da litteratura franceza no
século XVIII: these de concurso á cadeira de francez da
Escola Militar da Corte pelo professor interino da mesma
cadeira. Rio de Janeiro, 1882, 32 pags. in. 8.°. Typ.
Montenegro.
— Théoric logique et grammaticale de 1'interjection
(premiére partie). Origine de la langue française prouvée par le vocabulaire. (deuxiéme partie.): thése de
concours pour la chaise de trançais de l'E'cole Militaire
de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1886, 63 pags. in8." pg. Typ. Carioca.
— Factos ãa Marinha ãe Guerra Brasileira. O Contra-Almirante Luiz Felippe Saldanha da Gama. No "Jornal do Commercio" do Rio. Transcripto na "Gazeta de
Noticias" de 24 de Junho de 1896 por occasião do anniversario do fallecimento do contra-almirante, morto em
combate no campo Osório, Rio Grande do Sul, nessa
data do anno anterior.
— Corte de Appellação: serie de artigos no "Jornal
do Commercio", de 22 de Janeiro a 27 de Fevereiro de
1907 com intervallos.
— Influencia ão ensino publico sobre a educação republicana: conferencia realisada a 15 e 22 de Setembro
de 1907 no theatro S. José, como sócio do Club Republicano Radical.
Urge reformar a instrucção publica municipal; conferencia pedagógica realisada a 5 de Abril de 1910 no
salão nobre da Prefeitura do Rio de Janeiro. Publicada
em resumo no "O Paiz" de 7 do mesmo mez.
— Instrucção Municipal: artigos no "Jornal do Commercio" de 14 a 16 de Maio de 1910.
— A crise social. Cartas abertas ao Exmo. Sr. Senador Sá Freire. No "O Paiz". Rio de Janeiro, de 30 de
Muito cedo alistou-se nas fileiras dos mais valentes
Novembro e 23 de Dezembro de 191. . .
batalhadores da imprensa, collaborando nos jornaes e
— Jo.sc Veríssimo: discurso que tinha de ser lido
revistas da Bahia, ainda estudante,, fundando e redina sessão commemorativa do fallecimento deste escriptor.
gindo outros alli, no Rio e Paraná. No "Jornal do
No "O Paiz" de 23 de Março de 1916.
Commercio" e "Jornal do Brasil" escreveu longas se— A crise social. Cartas abertas ao Exmo. Sr. Dr.
ries de artigos sobre instrucção publica que dariam para
Esmeraldino Bandeira. No "O Paiz" de 21 de Setembro
mais de u m volume. No seu 3." anno académico foi
de 1919.
eleito membro do Conservatório Dramático da Bahia,
Fundou e redigiu:
— O Instituto: jornal scientifico, litterario e recreativo, de sua propriedade, com a segunda divisa:
"Avante, e sempre": Com José Alde Mello. Bahia, 18 de
Setembro de 1866.
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— Echo Litterario: orgam do "Club litterario Paranaense", fundado por iniciativa sua e do qual foi o primeiro presidente. Curityba, 187...
— Revista de Hygiene: publicação mensal. Rio de
Janeiro, 1886. Sahiram apenas 6 números de Maio a
Outubro e no emtanto tão grande foi a sua acceitação,
que o ministro do Império tomou u m avultado numero
de assignaturas para distribuil-as pelos estabelecimentos
aos quaes ella interessasse.
— A Escola: orgam da "Associação dos Professores
do Brasil," de que foi fundador e seu presidente por alg u m tempo por unanime pronunciamento da classe. Rio
de Janeiro, 1900.
Eugénio José de Lima. — Filho de António
Gothardo de Brito e D. Ignacia de Brito, nasceo na
freguezia do C a m p o do Brito a 13 de Novembro de 1827
e falleceu a 11 de Novembro de 1891 e m Nictheroy, capital do Estado do Rio de Janeiro. Negociante intelligente e laborioso, residiu por muitos annos na cidade
de Larangeiras, dirigindo acreditada casa commercial;
que lhe proporcionou regulares vantagens mais ou menos remuneradoras da sua
i perseverante actividade. Dotado de u m génio em^rehendedor e progressista, dedij^HP^tk
cava o diminuto tempo que
\
lhe ficava das preoccupam „
ções commerciaes ?o estudo
das necessidades de Sergipe
Jk/*Y^|
i1 «los meios conducentes ao
J^BÊi
seu
engrandecimento
\'
^ M t J J J l L
clarividência do seu espirito
esboçarão-se desde logo os
v\r.™
primeiros delineamentos de
'I
u m a estrada de ferro, que,
ligando as zonas productoras e os centros pooulosos
.. da província, constituísse o
mais poderoso elemento de
progresso para a agricultuEugenio José de Lima
r a, commercio e a rudimentar
industria de Sergipe.
Creador da ideia, tudo fez para tornal-a u m a realidade,
não poupando os maiores sacrifícios, até o da própria
fortuna, que vio desapparecer totalmente ,tendo apenas
conseguido o privilegio exchisivo para construir u m a
estrada de ferro de Larangeiras a Simão Dias, concedido por acto do Presidente da provincia datado de 8
de Janeiro de 1873, posteriormente declarado caduco por
outro acto emanado da m e s m a autoridade. Exhausto de
recursos pecuniários, quasi se havia deixado vencer pelo
desanimo, quando, ao proclamar-se o novo regimen politico, surgirão no Rio de Janeiro diversas empresas de
melhoramentos materiaes e m todo o paiz.
Foi nessa épocha effervescente de arrojadas tentativas económicas e industriaes, que se trasportou para
a Capital Federal, onde efficazmente auxiliado pelos Doutores Felisbello Freire e João do Monte obteve do Governo Provisório a revalidação do primitivo privilegio
mais ampliado, cujos direitos transferio a u m a Companhia, que por circumstancias estranhas não correspondeo ás esperanças do cessionário, fallecido pouco depois
sem ter visto realisado a sua mais ardente aspiração.
Na narração dos numerosos incidentes que, no largo período de quasi 40 annos, precederão a construcção da
via férrea e m Sergipe, a historia, por certo, não regateará ao esforçado sergipano a justiça de registrar o
seu nome como o do primeiro propugnador da ideia patriótica, pela qual se bateu com a tenacidade de u m verdadeiro convencido.
Pertenceu-lhe também a concessão do governo provincial para a montagem de u m a fabrica de fiação e
tecidos, concessão de que outros usufruirão os proventos, fundando no Aracaju o prospero estabelecimento fabril, Sergipe Industrial, hoje pertencente á firma social
— Cruz, Ferraz & C.
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Escreveu:
— Memorial apresentado ao governo sobre o projecto da estrada de ferro de Aracaju a Simão Dias (Provincia de Sergipe). Para a qual pede garantia de juros.
Rio de Janeiro, 1875, 32 pags. in. 8.", inclusive os documentos que o instruem, a começar de fs. 21 e m deante. Typ. de G. Leuzinger & Filhos.
— Extorção maligna: serie de artigo no "O Raio",
Aracaju, de 18 de Fevereiro, 2 e 11 de Março de 1880.
Eugénio Telles da Silveira Fontes, Bacharel. —
Filho do capitão-mór Joaquim Martins Fontes e D. Anna
Mauricia da Silveira Fontes, nasceu a 7 de Fevereiro
de 1845 no engenho São Francisco, então pertencente ao
municipio do Soccorro, e falleceu e m Maceió a 12 de
Março de 1886. Estudou preparatórios e m S. Christovão e na Bahia como interno do collegio Abilio, fazendo
o curso superior na Faculdade de Direito do Recife, onde
bacharelou-se e m 1872. Refractário por Índole á carreira da magistratura, com a qual não se coadunavão as
tendências naturaes do seu espirito independente e
phantasista de poeta; todavia, por circumstancias imperiosas, foi juiz municipal e de orphãos nos termos reunidos da União e C a m p o Maior no Piauhy, e m 18751878; nos de Pilar e Atalaia, e m Alagoas; no termo de
Mangaratiba, e m 1883, logo depois removido para o do
Rio Claro, ambos no Rio de Janeiro. E m 1879 foi Director da instrucção publica na ex-provincia do Rio
Grande do Norte; e m 1885 promotor publico da comarca
de Traii ú, e m Alagoas e lente de economia politica no
Lyceu e e m 1886 secretario da Policia de Alagoas, logar de que não chegou a tomar posse, impossibilitado
pela moléstia que o roubou á familia e á sociedade. Foi
poete distincto e reputado jornalista. C o m o orador, obteve na tribuna esplendidos triumphos, arrebatando o auditório com a sua palavra fácil e estylo elegante.
As suas victorias contavam-se pelo grande numero
de conferencias e discursos proferidos e m differentes
épochas, hoje desapparecidos no meio da abundante bagagem literária extraviada na sua ultima viagem feita
ao Rio de Janeiro e m 1885.
E m consequência de tão lamentável occorrencia
apenas pudemos subtrahir ao completo esquecimento a
que estavam condemnadas todas as producções do seu
talento, a escassa noticia do seguinte:
— Conferencia realisada na cidade de Therezina, capital do Piauhy, e m Maio de 1877. — O jornal " A Imprensa" na edição de 30 do m e s m o mez, trate dessa conferencia, fazendo-lhe lisonjeiras referencias.
— Discurso pronunciado a propósito da installação
da aula de primeiras letras na cadeia da cidade de M a ceió no dia 4 de Outubro de 1878.
N o "Jornal de Sergipe" de 12 de Novembro de 1878.
—
Ao Governo e ao Partido Liberal: opúsculo.
Natal, 1879, 18 pags. in. 12.° Impres. 10 na Typ. do
"Correio do Natal". Trata da sua demissão de Director
da Instrucção Publica.
— Discurso pronunciado por occasião de inaugurarse a estrada de ferro de Natal á Nova-Cruz. S e m nenhum a indicação, m a s impresso na cidade de Natal e m 1880,
com 16 pags. in. 16.", sendo presidente o Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado.
— Cartas aos Sergipanos. Escriptas no Piauhy, não
constando que tivessem sido imiressas. Alludindo a
esse trabalho, assim se exprimia o autor e m carta que
nos dirigiu e m 15 de Julho de 1878: — "três estão promptas; oceupo-me na primeira de minha pessoa; como filho da provincia
alheio a todas as paixões, portanto
imparcial para dizer a verdade, — o m e u exilio de quatro annos é u m a prova — considerações politicas sobre
a posição dos partidos na provincia. A segunda encara
o papel de Sergipe na actual evolução de civilisação e
progresso, na escolha dos seus candidatos, dos paladinos
de seu engrandecimento intellectual e industrial; na terceira finalmente faço a descripção poética da provincia,
trato da concurrencia dos agentes physicos e ethnicos
para formação da familia sergipana, sentimental e apaixonada como a formosa Uellenic, enthusiasta e expan-
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siva como a rósea franceza, e e m remate u m a estopada
de philosophia da historia sobre o seu futuro pela apre
ciação dos seus homens de letras. Cada u m a pôde dar
u m avulso de oito paginas."
Terminava com u m a quarta carta, que talvez não
tivesse sido escripta.
— Discurso proferido na inauguração do Lyceu de
Artes e Officios Alagoano. Maceió, 1885.
— Discurso proferido* ao assumir a regência da cadeira de economia politica do Lyceu.
— Conferencia abolicionista realisada no Passeio
Publico de Maceió, a pedido da Sociedade Libertadora
das Senhoras. Pertence-lhe mais o:
— Discurso improvisado no Quartel Militar de Maceió a 7 de Setembro de 188..., a convite de u m grupo de
patriotas, e m commemoração ao anniversario da independência do Brasil. — O orador, em u m dos momentos
mais felizes da sua vida de tribuna, falou por espaço de
u m a hora, enthusiasmando a multidão, que o acclamou
delirantemente.
D o seu estro poético difficilmente colhemos as composições infra transcriptas e que por certo não serão as
suas melhores poesias.
A primeira que vae sem titulo, é u m improviso e m
que o poeta figura o Supremo Creador extasiado diante
da belleza deslumbrante de u m a mulher:
Quem formou esta mulher ?!
Q u e m lhe deo tantos encantos?!
As minhas caricias forâo,
Forão os meus beijos santos
Das santidades da Gloria,
Das luzes que os céus colórão,
Dos prantos que as santas chorão,
N a cova de minha m ã o
Formei-te Eliza formosa
Mais linda que os anjos são !
SAUDADES
Morre tudo, secção prantos,
Morrem os goivos também;
H ã o de até calar-se os cantos,
Que do peito aos lábios vem.
Morre tudo, mas não ha de
Morrer nunca esta saudade,
Que minha alma agora tem.
A saudade é um soffrimento
Da vida nos escarcéos;
E' u m voto, u m pensamento,
Que da terra vôa aos céus!
Lyrio que não desabrocha,
Onda que não quebra a rocha
E... dôr qfue só diz: adeus!...
C o m o jornalista, collaborou na "Gazeta de Noticias", e no "Orbe" e foi u m dos redactores do:
— Diário de Noticias. 1873.
— Gutenberg. 18?... todos de Maceió.
Eusébio, Benjamim de Araújo Góes, Doutor. —
Filho do major Florêncio de Araújo Góes e D. Maria
Benjamin da Rocha, nasceu a 15 de Dezembro de 1825 e m
S. Christovão e na m e s m a cidade falleceu a 9 de Março
de 1867. Depois de ter frequentado as duas academias de
medicina da Bahia e Rio de Janeiro, terminou o curso
nessa ultima, recebendo o gráo de doutor e m 1850. Passado poucos mezes após a formatura foi admittido comO
cirurgião extranumerario da armada por nomeação do
Quartel General de Marinha de 14 de Abril de 1851.
Por decreto de 31 de Julho do m e s m o anno entrou effectivamente para o corpo de saúde como 2.° cirurgião, promovido a 1.°, annos depois, por decreto de 2 de Dezembro
de 1856. Medico da guarnição de diversos vasos de
guerra até 1862, exerceu também os cargos de Delegado
do cirurgião-mór na divisão naval do Maranhão e m 18581859 e interinamente o de provedor de saúde do porto
da m e s m a provincia e m 1860, por nomeação da presidência. Pelos serviços militares prestados no combate
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de Tonelero foi agraciado com o gráo de cavalheiro da
Ordem da Rosa e tinha a medalha de prata n.° 2.
Soffrendo de moléstia incurável verificada e m inspecção de saúde, foi reformado por decreto de 30 de
Novembro de 1865.
Quando falleceu era medico contractado da Santa
Casa de Misericórdia de S. Christovam.
Escreveu:
— Proposições de alguns ramos das sciencias medicas, these apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro e sustentada e m 15 de Dezembro de 1850 para
receber o gráo de doutor. Rio de Janeiro, 1850, 8 pags. in.
8.°. Typ. de Francisco de Paula Brito. — Foi reimpressa em 1857 no Rio de Janeiro na Typ. Dous de Dezembro. ( E m liquidação).
Enstacbio Pinto da Costa. — Nasceu no
anno de 1838 e m Larangeiras, filho de D. Anna Joaquina de S. José, e falleceu e m Aracaju a 19 de Março
de 1864. Foi professor e empregado de Fazenda. Admittido como praticante na antiga Thesouraria Geral, foi nomeado 2.° escripturario da alfandega de Aracaju por decreto de 24 de Setembro de 1862. Illustrou
o espirito na leitura dos clássicos e por força das suas
funcções applicou-se ao estudo dos assumptos fiscaes.
N o exercicio do magistério leccionou arithmetica no
extincto Lyceu Sergipano, de que foi u m dos inauguradores. C o m o discípulo das musas escreveu abundantemente para a imprensa de dentro e fora da provincia
inspiradas poesias, das quaes muitas se lêem na "Lyra
Sergipana" de Filinto Elysio e no "Parnaso Sergipano"
de Sylvio Roméro.
Escreveu:
— Discurso pronunciado por occasião da solemne
installação do "Lyceu Sergipano" a 5 de Outubro de
1862.
N o "Correio Sergipense" de 8 do m e s m o mez.
Eutychio de Novaes Lins — Filho de Joaquim
de Pádua Lins e D. Maria Joaquina de Pádua Lins, nasceu a 30 de Maio de 1852 na villa, hoje cidade do Lagarto e falleceu no Aracaju a 22 de Março de 1918. N a
terra do berço estudou portuguez e latim e quando se
julgou apto para ensinar abriu u m curso particular até
o anno de 1872, e m que, após ter feito exame no Aracaju,
foi nomeado para reger interinamente a cadeira do ensino primário do povoado Santo António, no municipio
do Lagarto. N o anno seguinte leccionou provisoriamente
na sede da villa a cadeira primaria do sexo masculino,
deixando-a logo, mediante licença, para fazer o curso da
Escola Normal, que terminou e m 1874. Durante todo o
tempo dos seus estudos foi revisor do "Jornal do Aracaju" e fiel do extincto Asylo de N . S. da Pureza.
E m 8 de Março de 1875 voltou a reger effectivamente, depois de submettido a concurso, a cadeira de
Santo António, e m que se havia iniciado no magistério
publico, sendo desta vez declarado professor vitalício.
Removido para a Estancia e m 15 de Dezembro de 1884,
foi alli jubilado a 12 de Abril de 1889. Passando á classe
dos inactivos do magistério, retirou-se para a Bahia
onde se empregou como guarda-livros e caixa de pharmacia. De volta a Sergipe foi nomeado vitaliciamente tabellião de notas, escrivão do eivei e crime da Estancia
por acto de 25 de Fevereiro de 1890 e a 29 de Março
seguinte, official do registro geral de hypothecas da
m e s m a comarca. Desse lugar passou-se por permuta para
outro egual do Lagarto, de que dentro de pouco tempo se
demittiu. E m fins de 1890 foi admittido como guardalivros da agencia do Banco Emissor da Bahia em Aracaju, nella servindo desde a sua installação naquella
data até Fevereiro de 1892, e dahi até 1904, fez o m e s m o
serviço de escripta na casa Rodrigues de Moraes & C. na
referida cidade.
A 2 de Maio de 1904 reverteu ao magistério como
professor interino de arithmetica e álgebra do "Atheneu
Sergipense", sendo a 29 de Novembro seguinte nomeado
professor vitalício de arithmetica elementar do citado
estabelecimento. A 26 de Fevereiro de 1909 foi convi-
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dado pelo Director do Banco de Sergire para ser o guarda livros do m e s m o Banco, servindo nesse lugar até 1911
sem prejuizo das suas funcções de lente. E m 2 de Setembro desse m e s m o anno assumiu por designação official a regência da cadeira de portuguez do 1." e 2."
anno do "Atheneu", e m que se conservou até fallecer.
Foi o colleccionador das poesias do professor Manoel
Joaquim de Oliveira Campos (vide este n o m e ) , editadas
posthumamente sob o titulo:
— Musa Sergipana — com u m prefacio seu.
Escreveu:
— Chorographia do municipio de Lagarto. Trabalho confeccionado por incumbência da Camará Municipal do Lagarto. Deve estar archivado na antiga Secretaria do Império.
— Palavras do coração. N a "Gazeta do Aracaju" de
3 de Novembro de 1883. E' u m artigo de condolência
pelo fallecimento do Dr. Manoel Luiz Azevedo de
Araújo.
Evangelino José de Faro, Desembargador. —
Filho de Alexandre José de Faro e D. Josepha Isabel
da Silveira Faro, nasceu no engenho S. Félix, municipio de Larangeiras a 24 de Junho de 1865. Estudou preparatórios e m Aracaju, matriculando-se e m Março de
1883 na Faculdade de direito do Recife, onde formouse a 16 de Novembro de
1886.
Formado, voltou a residir
em
Larangeiras, e, tendo
sido nomeado Promotor Publico de Itabaiana e m Março de 1888, alli permaneceu
até Agosto de 1889, quando
foi removido para Riachuelo
e depois para Larangeiras
em
Novembro do m e s m o
anno, logo após á proclamação da republica, sendo
pela juncta governativa republicana, nomeado juiz municipal do m e s m o Termo.
Pedindo demissão desse
logar e m Maio de 1891, se^
Para ° R i 0 d e J a n e i r 0
onde exerceu o cargo de
"Fiscal" do Governo, junto
ao "Banco Unitário". Deixando este logar voltou a
Sergipe, sendo nomeado a 10 de Novembro de 1891
juiz de Direito de Itabaiana. T o m a n d o posse a 20 do
mesmo mez, foi a 28 destituído, por acto da junta revolucionaria, que annullou os actos do Coronel Vicente
Ribeiro, primeiro governador eleito para Sergire.
Foi deputado á Assembléa Legislativa, no biennio
de 1894 a 1895.
Nomeado a 22 de Julho de 1897 Director da Instrucção Publica do Estado, exerceu este cargo até 15
de Fevereiro de 1898, épocha e m que foi nomeado Juiz
de Direito de Maroim, permutando, então, a comarca
com o Dr. H o m e r o de Oliveira, Juiz de Direito de Larangeiras.
E m 31 de Julho de 1900 foi removido para a comarca de Villa-Nova, tendo sido declarado posteriormente e m disponibilidade por não ter assumido o exercicio desta ultima comarca no praso legal.
Fundou a 3 de Fevereiro de 1906 o collegio "Grémio Escholar" no engenho "Ribeira de Baixo", termo
de Larangeiras, transíerindo-o depois para o Aracaju
em Fevereiro de 1909, onde
funcciona
actualmente
(1924).
A 25 de Setembro de 1913 foi nomeado Desembargador do Tribunal da Relação do Estado de Sergipe,
cargo que exerce com muita competência.
Faz parte da Commissão Fiscal da Associação de
Beneficência Aracajuana e
i ,Escreveu:
•— Memorandum
apresentado ao E x m o . Sr. Dr.
Josino Menezes Presidente do Estado de Sergipe pela
Dr. Evangelino

de
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Sociedade Sergipana de Agricultura. Aracaju, 1902,
19 pags. in. 8.". Typ. "O Estado de Sergipe".
— Isaura, a liberta: drama e m três actos, representado pela primeira vez na cidade de Larangeiras a 21
de Junho de 1903. Inédito
— Relatório apresentado ao Ex. Sr. Presidente da
Sociedade Sergipense de Agricultura. Nos números
de 1 a 15 de Fevereiro e de 1 a 15 de Março de 1905.
N a "Revista Agricola".
— Discurso proferido em Larangeiras e m o dia 8
de Setembro de 1905 por occasião da inauguração da
Praça Josino Menezes. N o opúsculo —
As festas de
Larangeiras, — pags. 45 a 54.
— Agricultura Geral: conferencia realisada no salão do Gabinete de Leitura da cidade de Maroim, a 6
de Outubro de 1907. N o "O Estado de Sergipe" de 12
a 20 de Novembro seguinte e na "Revista Agricola" de
1 de Dezembro de 1907 a 1." de Janeiro de 1908.
—• Conferencia agricola: segunda conferencia publica realizada na intendência municipal de Larangeiras, no dia 17 de Novembro de 1907. N o "O Estado de
Sergipe" de 30 de Novembro a 5 de Dezembro do
m e s m o anno e na Revista Agricola de 15 de Janeiro e
1." de Fevereiro de 1908.
O bordo: planta produetora do assuoar. N o
—
"Estado" de 6 de Dezembro.
— A pedagogia e o meu methoão de ensino: disdurso proferido no dia 1 de Dezembro de 1912 no
"Grémio Escolar" por occasião das ferias.
—
Discurso proferido no palácio da Assembléa
Estadual pelo orador official na manifestação feita no
dia 24 de Outubro de 1913 ao General José de Siqueira
Menezes, Presidente do Estado. Reunidamente no Diário da Manhã, de 12 a 15 de Novembro de 1913.
— Discurso lido na conferencia cívica realisada na
Escola Normal do Aracaju a 15 de Novembro de 1913,
e m commemoração á essa data. N o "O Estado de Sergipe" de 19 a 23 do m e s m o mez.
— Conferencia realizada no "Grémio Escolar" sobre a memorável data de 13 de Maio. N o "Diário da
Manhã", de 23 e 26 de Maio de 1914.
— Discurso pronunciado no dia 28 de Junho de
1914 por occasião de ser collocado no Instituto Histórico e Geographico de Sergipe o retrato do Desembargador Manuel Caldas Barreto Netto. N o "Diário da
M a n h ã " de 3 de Julho seguinte.
— Discurso pronunciado a 14 de Julho de 1914
na solemnidade da inauguração do palacete da Bibliotheca Publica. N o "O Estado de Sergipe" de 23 do
m e s m o m e z e anno.
— Discurso pronunciado no Instituto Histórico e
Geograrhico de Sergipe, na sessão do dia 23 de Setembro, por occasião da conferencia do Dr. Rodrigues Dória. N o "O Estado de Sergipe" de 9 <-'e Outubro de 1917.
— Discurso proferido no salão da Bibliotheca Publica na noite de 7 de Setembro de 1918 pelo Presidente do Centro Civico "Amyntas Jorge" na sessão solenne
da posse da nova Directoria. N o "O Imparcial", de
10 do m e ^ m o mez.
—
Discurso civico. N o "Grémio Escholar". Publicado e m folheto — Aracaju, 1919. Typ. Commercial
de Vieira & Carvalho. 27 pags. in. 8.°.
—
Tribunal da Relação de Sergipe. Justificação
de u m requerimento de protesto ;:o m e s m o Tribunal.
N o "Jornal do Povo" de 13 a 16 de Outubro de 1922.
— Saudação ao Commandante Protogenes Guimarães por occasião de sua visita ao collegio "Grémio Escolar", a 26 de Julho de 1923. N o "Diário Official"
do dia seguinte.
— Discurso dirigido ao Dr. Graccho Cardoso por
occasião de sua visita ao "Grémio Escolar" e m companhia do commandante Protogenes Guimarães. N o
"Diário Official" de 27 de Julho de 1923.
— Discurso dirigido ao Dr. Graccho Cardoso por
occasião da manifestação politica, geral, que lhe fizeram os empregados públicos e m agradecimento á majoração dos seus vencimentos. E m 7 de Setembro de
1923.

FABRÍCIO

80

FAUSTO

F
— Anestésicos: dissertação. Proposições. Secção ao
Fabrício Carneiro Tupinambá V a m p r é , Doutor.
cessoria. — D o ópio. Secção cirúrgica. — Parallelo
— Filho de João Gualberto Carneiro e D. Josenha
Carlota da Silva, nasceu no dia 1." de Fevereiro de 1852 entre a talha e a lithotricia. Secção medica — Tétano.
These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
na cidade da Estancia e falleceu a 26 de Março de
de Janeiro e m 12 de Setembro de 1881, afim de obter
1909 na capital de S. Paulo Edificante exemplo do
o grau de Doutor e m Medicina. Rio de Janeiro, 1881,
quanto pode u m a vontade perseverante e o entranhado
60 pags. in. 8.°. Typ. e lith. a vapor, encadernação
amor á sciencia, a sua vida, a principio cercada de
e livraria de Lombaerts & C.
perspectivas desanimadoras, constitue a melhor escola
— Tratamento dos estreitamentos di urethra pela
de úteis ensinamentos para aquelles que com a maior
electrolyse. N a "Gazeta Medica Brasileira", 1SS2, vol.
indifferença renunciam a realisacão dos mais modestos,
1." pags. 343, 372, 398, e 456 e no "O Raio", Aracaju,
como dos mais elevados tentamens, comnellidos nor vade 1.° e 8 de Novembro e 7 de Dezembro do m e s m o
gas anprehensões de futuros contratempos. Filho de
anno.
naes desprovidos de fortuna, não vacillou na contin— Hygiene do estômago: serie de artigos. N o "Ligência de recursos para encetar os primeiros estudos
meirense" de 1887.
e m fazer-se aprendiz de u m a marcineria, e m cuia arte
— As febres ictero-hemorrhagicas no "Oeste"
se revelou desde logo u m perfeito entalhador.
de S. Paulo. N o "Diário do Rio Claro" e no "O EsAs suas aspirações, porém, não se tornaram nor
tado de S. Paulo" de 1888 — Adversário do tratamento
muito tempo inertes dentro do circulo acanhado do
homceopathico publicou os seguintes artigos:
trabalho officinal. Arrastado por decidida vocação
— A lei dos semclbantcs e a unidade das moléspara as lettras, não foi sem grande esforço que consetias. N o "Correio Paulistano" de 19 de Julho de 1908.
guiu entrar para o magistério publico da ex-provincia,
— O problema therapeutico. Idem de 20 de Julho.
tendo occupado as cadeiras do ensino primário de Ita— O principio da correlação fundamento da etiobaiana e Simão Dias. Ferido pela iniustiça de suecessilogia. Idem, de 24 do m e s m o m e z .
vas remoções inspiradas por perseguição politica, aban— As curas do principio da correlação. Idem, de
donou o professorado, seguindo para a Bahia, onde ter26 idem.
minou os preparatórios no antigo collegio Sebrão. C o m
— A illusão do micróbio. Idem, de 30 Idem.
a cultura exigida para os estudos suneriores, fez alli
o primeiro anno de medicina, proseguindo nos demais Fabrício da Santíssima Trindade, (Frei) . —
Nascido na cidade S. Christovam chamou-se anteriorperante a Faculdade do Rio de Janeiro, na qual recemente Fabrício José do Prado, filho de Francisco José
beu o grau de doutor e m 22 de Dezembro de 1881. Logo
dos Santos Diamante e D. A n n a Maria do Prado. Redepois de formado dedicou-se á clinica e m Larangeiras,
ligioso franciscano, fez o seu noviciado no Convento
tendo sido quem e m Sergipe praticou as primeiras opeda Bahia, onde professou a 13 de Junho de 1844.
rieèes de estreitamento da urethra nela electrolyse.
Pouco tempo depois de professo, foi mandado para
Precedido da lisongeira nomeada de hábil operao convento de S. Christovam, onde falleceu obscurador, retirou-se e m 1886 para o Estado de São Paulo.
mente e m 1847.
indo estabelecer-se e m Limeira e, seis annos depois,
Profundo latinista e philologo de nota, deixou como
na cidade do Rio Claro, onde, sem abandonar a clinica,
provas da sua culta intelligencia cinco composições inétambém se entregou aos trabalhos da lavoura. O estado
ditas originalíssimas, ainda não imitadas até hoje. A
precário da sua saúde fel-o passar-se para a capital de
primeira tinha por titulo:
São Paulo, e m cujo meio o desempenho dos deveres
— A quanto se expõe quem ama: romance de 80
profissionaes ser-lhe-ia menos penoso. Alli poude resisá 100 pags., escripto sem o empreso da lettra — a — ,
tir por mais alguns annos ainda, á gravidade dos seus
usada unicamente na epigraphe. Esse trabalho chegou
soffrimentos, sem prejuízo dos affazeres do consultóa ser lido, entre outros, por Frei Joaquim do Espirito
rio, aos quaes, ao contrario, a datar de Janeiro de
Santo. A' elle seguiram-se outros quatro, cada qual com
1906, aceresceram os de medico operador do Hospía omissão de u m a das vogaes — a-e-i-o-u.
cio de alienados. Fora da clinica occupou o cargo de
Intendente da Limeira no período do governo provi- Fausto de Aguiar Cardoso, Bacharel. — Filho
do tenente coronel Félix Zephyrino Cardoso e D. Masório da Republica. Sobejamente versado e m humaniria do Patrocínio de Aguiar Cardoso, nasceu no engedades, gosava com justiça a fama de grande latinista e
nho S. Félix, municipio de Divina Pastora, a 22 de
sabia a fundo o francez e o italiano, que falava tão
Dezembro de 1864 e falleceu no Aracaju, a 28 de Agoscorrentemente, como a lingua vernácula. Os seus proto de 1906. Depois de iniciado e m portuguez na villa
fundos conhecimentos nas matérias do ensino secunnatal, continuou seus estudos e m Maroim, Capella, Aradário muito lhe valeram outrora, pois foi leccionando-as
caju, e no collegio "Sete de Setembro", acreditado esque elle angariava os escassos meios para manter-se
tabelecimento de ensino na capital da Bahia, onde condurante todo o curso medico.
cluiu o curso secundário. Frequentou depois a FaCollaborou na "Gazeta Medica Brasileira", do Rio
culdade de Direito do Recife desde 1880 a 28 de Março
de Janeiro, no "Limeirense", de Limeira, no "Diário
de 1884, e m que recebeu o grau de bacharel e m sciencias
do Rio Claro", no "O Estado de S. Paulo" e no "Corjurídicas e sociaes. Durante o curso académico não
reio Paulistano".
se applicou bastantemente ao estudo das disciplinas
Escreveu:
— No baile: poesia. N o "O Raio", Aracaju, de 25 I ensinadas na Faculdade, indifferente á brilhante figura
de Fevereiro de 1876.
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que poderia ter feito entre os collegas, se tivesse querido utilizar-se dos poderosos recursos de sua possante intelligencia. Seus mestres sempre o distinguiram
com particular estima e, discípulo de Tobias, soube inspirar-lhe u m a grande affeição, de que aliás não era
pródigo o sábio brasileiro. U m mez depois de graduado começou sua vida civil com a nomeação para a promotoria da Capella a 22 de Abril, removido e m Junho
para a de Gararú, e dessa para a de Riachuelo por acto
de 21 de Agosto de 1885.
E m junho de 1887 passou para a promotoria de
Larangeiras, e m que serviu até 1889 e após curta interrupção voltou a occupar o m e s m o cargo com a ascensão do partido liberal ao poder, vindo encontral-o
a proclamação da Republica, nesse posto, do qual foi
destituído e m Fevereiro de 1890. Attingido por u m
acto hostil do governo, sob o regimen politico de que
foi u m dos maiores propugnadores, sentiu a respidez
do golpe, m a s não se quebrantou sua fé republicana,
nem a altivez do seu caracter independente. Pelo contrario, a sua demissão íez-lhe affagar a idéa de, fitando horisontes mais largos, transferir e m Maio a
residência para o Rio de Janeiro, onde iria dar o máximo desenvolvimento ás suas energias intellectuaes.
Efíectivamente foi alli, na
metrópole da civilisação brasileira, que elle revelou toda
a pujança do seu talento polymorpho, como
sociólogo,
politico, jornalista e poeta.
Logo, de começo, dedicou-se
á advocacia e ao magistério.
Nomeado pro.essor de hishoria universal por Benjam i m Constant, delegado auxiliar e seiretario geral da
Preleitura no governo do
marechal Fíoriano, foi depois lente de historia na Escola Normal, lente da mesFausto deH |
Aguiar
H Cardoso nia matéria e director do
Pedagogium; lente de historia das bellas-artes na Escola das Bellas-Artes e de
philosophia do direito na
Faculdade Livre de Direito. C o m o lhe não fartassem as
responsabilidades das obrigações já contrahidas, percebeu convir ás suas futuras aspirações assumir outros
encargos, que satisfizessem a anciã irreprimível de agir
n u m campo de acção de mais vastas dimensões. D e accordo com este ponto de vista, contidas por vezes as
impetuosidades do seu temperamento resoluto e ardente,
emquanto no recolhimento do gabinete enriquecia o espirito no estudo das sciencias, a philosophia e o direito
de preferencia, logo que se offereceu o desejado ensejo,
entregou-se á actividade febril das lides da imprensa e
da politica, amparado na consciência do sea valor mental e na efticiencia dos fortes elementos de combatividade de que antecipadamente se premunira. O jornalista vigoroso, o politico irreductivel e leal tornou-se e m
breve o tribuno querido das multidões fanatizadas pelo
encanto de sua palavra fácil e arrebatadora. O numero
dos adeptos das suas idéas multiplicava-se na proporção
do esforço empregado e m favor da causa do povo; e
si no primeiro pleito que assistiu como candidato, não
se lhe abriram as portas do Congresso Nacional, e m
compensação conseguiu demonstrar vantajosamente a
grande torça de que dispunha no eleitorado da Capital
Federal. A sua entrada para a Camará dos Deputados
como u m facto que teria de realizar-se inevitavelmente,
dependia tão somente de u m a simples questão de tempo.
Chegada a epocha de pronunciarem-se as urnas eleitoraes, Sergipe conleriu-lhe o honroso mandato de represental-o na 4." legislatura federal 1900 a 1902, tendo deixado
e m virtude de sua eleição o cargo de redactor dos debates da Camará de que ia fazer parte, reaftirmando-o no
triennio de 1906 a 1908. Nesse outro theatro das exhibições da palavra o novel deputado ergueu b e m alto a
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tribuna parlamentar, confirmando a fama de orador eloquente, de estylo elegante e enérgico. A s suas o 1 purgatórias ciceronianas muitas vezes provocaram violentos
protestos, a que sempre replicava com esmagadora superioridade. E si, discutindo as mais transcendentes questões politico-sociaes ousava incidentemente dissentir da
errónea orientação dos governantes, condemnando-lb.es
os erros e demasias, repetiam-se com o m e s m o ardor as
hypocritas indignações dos políticos práticos, jungidos
ao carro das conveniências partidárias. As suas idéas
estiolaram-se no terreno ingrato do conluio para as habituaes transacções; e deste modo, isolado no seu radical opposicionismo ás velhas praticas, não pôde prestar
ao paiz e a sua terra os serviços esperados do seu patriotismo e aprimorada cultura scientifica. Apenas deixou na sua passagem por aquelle recinto u m rastro de
luz, que jamais se apagará, emquanto preponderar a
primazia do génio e perdurar a memoria do intrépido
representante do povo, a respeito de quem o Presidente
da Camará dos Deputados ao annunciar sua morte trágica disse — ter sido u m a das maiores mentalidades do
Brasil moderno. N o interregno de sua carreira parlamentar, entre os annos de 1903 a 1906, quando não lhe
absorviam totalmente as preoccupações politicas devotouse ao culto das musas, produzindo admiráveis sonetos de
que são bellissimos modelos os dois seguintes, o segundo do quaes representa o ultimo fructo de seu estro
poético:
O AMOR
Eu sou o Amor, o Deus que a terra inteira gaba !
Vivo enlaçando os soes pelo Universo afora,
Dos ódios expurgando a venenosa baba,
Que os mundos desaggrega, espalha e desarvóra.
O tempo tudo avilta; a Morte tudo acaba;
E o louro sol jamais a murcha flor colora;
Novos mundos, porém do m u n d o que desaba
Faço surgir e salto e m rutilante aurora !
Caso estrellas no céo e corações na terra;
D a treva arranco luz; do Nada arranco vida,
E crivo de vulcões o gelo que a alma encerra !
Mudam-te o peito em mar meus lúbricos desejos,
E tua mente ondeia e fulge colorida,
C o m o raio de luz entre vergéis de beijos !
TAÇAS
Deslumbrado cheguei chorando á terra, um dia;
E, do lauto festim da Vida ,achei-me á meza;
Sempre libei cantando a taça da Alegria
Embebedou-me sempre o vinho da Tristeza.
Esplendidas visões trouxeram-me á porfia
A s amphoras do A m o r ; e de volúpia aeceza,
Minha bocca de bocca e m bocca u m mosto hauria,
Que de tédio m e encheu por toda a Natureza.
Dá-me a Velhice a taça; eu das paixões prescindo;
E, ébrio, ascendo a espiral de u m sonho delicioso,
N o vinho da Saudade achando u m gosto infindo. ..
Parece-me o passado um rio luminoso,
Onde vogo a rever, pelas margens florindo,
A Dor, que ao longe tem as seducções do Goso !
Das calmas regiões da phantesia, onde se deliciava
sua alma de poeta, volveu de novo, reeleito deputado, á
arena revolta dos gladiadores parlamentares, u m tanto
modificado nos arroubos tribunicios, m a s com o m e s m o
zelo pelos seus idéaes, quando prejudicados pelas mystificações da politica partidária, que e m breve o teria de
expor aos perigos de arriscadíssimo emprehendimento.
Soara infelizmente a hora sinistra, ao desencadearem-se
e m Sergipe as vexações e violências, contra as quaes a
própria consciência impunha-lhe o dever de protestar
com a maior vehemencia. A o primeiro brado augustioso
dos opprimidos seguiu para Aracaju e m fins de Julho
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Dantes, Dunshee de Abranches, Moreno Brandão, Helde 1906 e ahi aportando viu-se na imperiosa necessidavécio de Andrade, sob o pseudonymo de João José, Péde de, para conter os excessos da exaltação dos ânimos,
ricles M . Barreto e outros. Collaborou no "O Republipôr-se á frente do movimento revolucionário, que a 10
cano", de Larangeiras, Sergipe, na " A Reforma" de Arade Agosto depôz o Presidente do Estado. Certo pelas
caju, e na "Gazeta de Sergipe"; no "Correio do Povo",
demonstrações antecedentes de contar com a lealdade
"União Federal", "O Debate" de que foi secretario " A
dos chefes da alta administração para o fim de asseguImprensa" redigida pelo conselheiro R u y Barbosa, "O
rarem o bom êxito desse acto emanado da soberania poDia" "Diário de Noticia" e "Revista Brasileira", da Capular, veiu a solução final da mallograda aventura compital Federal.
provar quanto sua espectativa fora illudida, confiando
Escreveu:
demasiado nas intimas ligações, que o prendiam á situa— Discurso pronunciado na sessão inaugural do
ção politica da União. D o muito que julgava esperar do
"Club Democrático" no dia 7 de Setembro de 1887, na
poder federal para affirmação decisiva do golpe de m ã o
cidade de Larangeiras, 1887, 12 pags. in. 8.". Typ.
a que ligara a sua personalidade, tudo lhe foi negado,
d'"0 Larangeirense".
resultando dessa inesperada attitude dos poderes públi— Carta de um .velho politico A Claudius. No "O
cos a queda do governo transitório a que deu seu apoio,
Republicano"
de 21 e 28 de Novembro e 5 de Dezembro
e o que é mais contristador, a perda da própria vida.
de 1888, sob o pseudonymo de Black.
Decorridos dezoito dias no gozo de sua ephemera victo— A situação: serie de artigos. N a " A Reforma" de
ria, a torça federal effectuava, por ordem superior, a
Aracaju, de 22 e 29 de Dezembro de 1889, e m contireposição do governo decahido, precedendo-a das mais
nuação na "Gazeta de Sergipe" 1 de janeiro de 1890,
apavorantes scenas de inaudita perversidade. O chefe
ticando suspensa com este 3." artigo a publicação da
querido que na praça publica exigira dos companheiros
serie.
de luta o solemne juramento de tolerância e o maior res•— Cosmogonia politica e americana. Rio de Janeipeito aos direitos dos adversários recebeu e m premio de
ro,
1892.
Neste livro o auctor faz reierencia á nossa histanta magnanimidade brutal aggressão á bala dentro de
toria politica desde a monarchia até á republica federal;
palácio e impellido e m seguida a coice d'arma pelas esdiz ser esta forma politica a única ucceitavel na Amecadas, ser attingido na sahida por u m disparo de espinrica pela sua plasticidade e maleabilidade e procura exgarda, que o victimou horas depois. Voltado o pensaplica' a razáo de ser do militarismo no paiz.
mento para a pátria estremecida, sentindo os estertores
— A illusão theologica: serie de artigos. N o "Diáda morte, que lhe invadia o organismo, deixou escalar
rio de Noticias", Rio de Janeiro, de 8 de Agosto de 1892
por entre os lábios moribundos, como o ultimo adeus á
e m diante.
terra do berço estas memoráveis palavras: — bebo á
— A hereditariedade psychologica; sua influencia no
alma de Sergipe; morro, mas a victoria é nossa, sergiindividuo,
na familia, nas raças e nas nações. Idem, de
panos. A praça em que se desenrolou esse drama sanAgosto e Setembro do m e s m o anno.
grento, condecora-se hoje com o seu nome e nella se os— Originalidade da lei fundamental da historia, 1."
tenta a estatua do grande martyr, erigida pelo povo no
parte; resposta ao estudo de Sylvio Roméro feito no eusexto anniversario do seu heróico sacrifício. N a historia
pitmo IV dos:
das revoluções politicas no Brasil factos se hão repro— Ensaios de Philosophia do Direito. — Rio de
duzidos com os mesmos traços de caprichosa uniformiJaneiro,
1S95, 57 pags. in. 8.°. Subordinadas ao titulo
dade e de aspecto tão similhantes, separando-os entregeral de "Cosmo do Direito e da Moral" — publicou
tanto u m a grande distancia de tempo, que convidam a
as uuas obras que se seguem, tendo licado inéditos os
meditar sobre elles os que se comprazem no estudo dos
dois últimos volumes.
vários phenomenos sociaes. As vistas penetrantes dos
— Lei fundamental da Historia, e Cultura e Civilihistoriadores psychologos facilmente descobriram na fização, dos quaes u m desappareceu no incêndio da Imgura suggestiva do deputado sergipano a personificaprensa Nacional em Setembro de 1911.
ção do patriota pernambucano que chefiou a revolução
— Concepção nomistica do Universo. C o m u m prepraieira e m 1848, taes os pontos de approximação entre
facio
por Graça Aranha. E' a introdução do Cosmo. Rio
elles, as coincidências notáveis verificadas na vida de
de Janeiro, 1894, X X X V I I — 293 pags. in. 8.°. gr. Ediambos e os eguaes destinos que tiveram na ultima phase
tores Laemmert & C.
das suas existências. Fausto Cardoso e Nunes Machado,
— A sciencia da historia. N a "Revista Brasileira",
representantes do povo, ausentes no Rio de Janeiro,
do
Rio
de Janeiro, 1895, tomos I pags. 237 a 251, pags.
quando se assentavam nos planos de revolução, domina76 a 89; III, pags. 45 a 58 e 295 a 310; IV, pags. 140 a
dos do m e s m o sentimento de solidariedade pela causa
154. Não concluiu o trabalho.
c o m m u m , partiram, cada qual para sua terra, afim de
— Taxionomia social. Ensaios. 1 vol. do Cosmos. Rio
partilhar da sorte reservada aos correligionários envolde Janeiro, 1898, 200 e tantas pags. in. 8.°. Typ. Movidos na onda revolucionaria. Urgidos pelas criticas inraes. No desenvolvimento do seu estudo o autor buscanjuncções do momento, assumiram a posição de chefes,
do applicar ã sociologia os princípios biológicos de Haedirigiram o movimento da reacção pelas armas, m a s fockel,
de quem fora caloroso apologista, pretendeu forram vencidos ambos e ambos roubados ao serviço da pámular o principio sociológico, a que chamou a lei funtria e m circumstancias perfeitamente idênticas, pela
damental da historia, da qual outros contestam ter sido
bala assassina de u m a praça do exercito. A 2 de Feveelle o descobridor.
reiro de 1849 Nunes Machado ao sahir da casa em que
— Lei c Arbitrio: discurso proclamando a dise achava para animar as tropas rebeldes, recebeu o tiro
ctadura no seio do Congresso Nacional pronunciado na
traiçoeiro desfechado do quartel da Soledade no Recife;
Sessão de 9 de junho de 1902. Rio de Janeiro 1902
Fausto Cardoso, a 28 de Agosto de 1906 e m Aracaju, em
X X X I I I — 106 pags. in. 12.". Imprensa Nacional. Retrente ao palácio do governo, verberava as selvagerias
digiu com Helvécio Guimarães:
da soldadesca desenfreada, quando é também alvejado
— O Sahára: hebdomadario. Recite, 1883. Sahiram
pela carabina de outra praça dos mesmos instinctos sanapenas
dois números a 1 e 9 de Maio.
guinários, sob o commando do official superior, Firmino
— Revista ítalo Americana. Rio de Janeiro, 189...
Lopes Rego, que, sem reflec-tir sobre a gravidade do
Fundou e redigiu:
crime que não soube ou não quiz evitar comprometteu
— A Aurora: jornal independente. Rio de Janeiro,
os seus créditos militares, deslustrando assim os borda1902.
Sahiram apenas 34 números, de 13 de Março a
dos de general do exercito brasileiro. Desapparecidos do
15 de Abril.
scenario da vida, por se terem devotado ao culto dos
Felino Martins Fontes de Carvalho, Doutor. —
grandes ideíaes, seus nomes ficaram gravados no coração
Filho do capitão Theophilo Martins Fontes e D. Anna
do povo e jazem inscriptos no extenso martyrologio dos
Joaquina de Almeida Fontes, nasceu a 29 de Maio de
defensores da liberdade. Sobre o scientista sergipano escreveram — Sacramento Blake, Graça Aranha, João P.
Barreto, Gumercindo Bessa, Prado Sampaio, Olegário
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1859 no municipio do Riachão e falleceu na cidade do
Lagarto a 13 de Junho de 1918.
Estudou preparatórios e m Aracaju e fez o curso
medico na Bahia, recebendo o grau e m doutor a 23 de
Dezembro de 1885. Annos depois, e m 1904, submetteu-se
a exame para ser-lhe conferido o titulo de pharmaceutico.
E m Março de 1886 seguiu para o Lagarto e m commissão
do governo, fixando alli residência. E m Setembro de
1890 assumiu o cargo de medico do cor.f o de policia e da
casa de prisão de Aracaju. Nomeado a 8 de Julho de
1898 para tratar dos pobres atacados de febres no Lagarto, teve nesse m e s m o anno a nomeação de delegado
de hygiene do seu municipio. E m 1899 foi commissionado pelo governo do Estado para tratar dos indigentes
na villa de Campos atacados de febre maligna. N o Lagarto foi ainda director e medico do hospital desde a sua
fundação e intendente municipal por duas vezes. Entre
outros benefícios realisados na sua administração, aponta-se o mercado publico, ha muito reclamado como u m a
das grandes necessidades locaes. Exerceu também o cargo de inspector de hygiene e m Aracaju e como deputado que foi á Assembléa Legislativa e m mais de u m
biennio figura-o seu nome entre os signatários da Constituição Estadual de 1891.
Escreveu:
— Considerações acerca do abortamento: dissertação. Proposçiões. Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia para serem sustentadas afim de obter
o grau de doutor e m medicina.
Bahia, 1885, 32 pags. in. 8.°. Typographia de Hermenegildo Olavo da França Guerra.
Felisbello Firmo de Oliveira Freire, Doutor. —
Filho do coronel de egual nome e D. Rosa do A m a rante Góes Freire, nasceu a 30 de Janeiro de 1858 e m
Itaporanga e falleceu na Capital Federal a 7 de Maio
de 1916. Alumno dos mais distinctos da primeira turma
do Atheneu Sergipense, iniciou nesse instituto de ensino
seus estudos propedêuticos, indo concluil-os na Capital
da Bahia, e m cuja Faculdade de Medicina foi graduado
doutor a 11 de Janeiro de 1882. Regressando á provincia
após essa ultima solemnidade do curso scientifico, fez-se
clinico e m Larangeiras, grangeando no meio de sua numerosa clientela verdadeiras affeições que muito lhe
facilitaram crear u m a forte corrente favorável ao abolicionismo e aos princípios políticos da escola democrática. Dotado de excepcional capacidade para o trabalho,
destribuia com tanta exactidão o tempo a empregar no
desempenho das suas múltiplas occupações, que jamais
prejudicou os deveres da profissão, nem os de director
espiritual da imprensa local,
como nunca se lhe entibiou
a actividade na perigosa attitude de impenitente rebellado contra o regimen e os
partidos monarchicos. Propagandista das idéas democráticas, começou por servir
á republica, pregando no jornalismo, nas conferencias
publicas e nos clubs as excellencias do governo do
povo pelo povo, ,ao m e s m o
tempo que firmava os seus
créditos de hábil clinico, obtendo admiráveis resultados
Dr. Felisbello Freire
nos diversos casos mórbidos
submettidos ao seu critério
medico.
Vencedor no terreno politico com a organisação do
partido republicano histórico e m 1888 na cidade de Larangeiras, partiu no anno seguinte para o Rio de Janeiro poucos mezes antes do pronunciamento militar de
15 de Novembro, de que resultou a queda da monarchia
e a immediata proclamação do regimen republicano.
Operada de facto a radical substituição do mechanismo
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politico existente e constituído o Governo Provisório,
foi o primeiro Governador do seu Estado, nomeado por
Decreto de 21 de Novembro, tendo exercido o poder desde
13 de Dezembro de 1889 a 17 d Agosto de 1890, apoiado
pelos velhos partidos, dos quaes rompeu depois e m opposição aquelle que maiores attenções officiaes havia recebido. N o seu governo não se confirmaram os receios de
grandes reações ordinariamente praticadas nos períodos
anormaes dos movimentos revolucionários. A sua principal preoccupação como o iniciador da forma republicana no governo, foi adaptar o serviço publico á Índole
das novas instituições, promovendo ao m e s m o tempo a
maior s o m m a de benefícios para o Estado, entre os quaes
conseguiu realizar o da navegação directa para o Rio
de Janeiro. Eleito deputado á Assembléa Constituinte,
foi u m dos membros do Commissão dos 21, incumbido
da reorganisação dos Estados; reeleito nas legislaturas
de 1897-99, 1903-905, 1909-911, 1912-914, e 1915-1917. Figura de notável destaque entre os estadistas surgidos
com a republica, a sua palavra sempre foi ouvida na Camará dos Deputados com o maior acatamento nas altas
questões levantadas nos momentos críticos da vida republicana. Tenho haurido no estudo dos melhores autores vasta cultura jurídica, manifestada repetidas vezes
nas discussões do parlamento, discorria com egual competência sobre medicina, como sobre politica, direito publico, finanças e legislação comparada. Poucos conheciam como elle a historia financeira e orçamentaria do
Brasil, a historia parlamentar do paiz, como a historia
do constitucionalismo norte-americano. Por occasião dos
debates na Camará dos Deputados sobre os projectos de
emissão do papel moeda e do orçamento da receita e despeza revelou estudos especiaes acerca desses assumptos
encarando-os com a largueza de vistas de u m perfeito
h o m e m de Estado. N o período mais agitado e cheio de
responsabilidades do governo do Marechal Floriano Peixoto, seriamente empenhado e m suffocar a revolta da armada, geria a pasta da Fazenda, para a qual havia sido
nomeado por Decreto de 29 de Abril de 1893.
C o m o alto funccionario da inteira confiança do
Chefe do Estado e co-responsavel pelas medidas de excepção empregadas para a debellação da revolta, não lhe
foi menos espinhosa a gestão dos negócios concernentes
ao seu Ministério, de que se exonerou a 18 de Agosto
de 1894, tendo accumulado interinamente e m 1893 as
funcções de Secretario dos Negócios Exteriores. Entre
os diversos aspectos do seu talento multiforme nenhum
mais distincto, n e m mais útil do que o de historiador,
por longos annos e m infatigável assiduidade nas bibliothecas e archivos públicos esmerilhando documentos seculares e m busca de novos subsidios para melhor elucidação da nossa historia. Das suas abundantes investigações resultaram as varias obras que publicou sobre este
género da literatura nacional. C m facto pouco cominum
entre os homens attrahidos pela politica e pela administração publica realizou-se na sua vida, aliás não muito
longa. As elevadas posições que occupou, as preoccupações da clinica e da imprensa, as contrariedades e as desillusões não lograram amortecer e m sua alma de artista a paixão que desde muito moço sempre alimentou
pela musica. Manejando com facilidade todos os instrumentos e muito especialmente o piano e a flauta, tornaram-se conhecidos na Capital Federal os concertos familiares havidos na sua residência. Revelado a sua vocação, facilmente asenhoreou-se dos segredos da arte,
aperfeiçoando-se com tanto brilho, que, simples académico de medicina, fora convidado para-reger a orchestra
de 180 professores, no concerto offerecido ao maestro
Gottschald na sua passagem pela Bahia. Clinico, politico, jornalista e historiador, na arriscada campanha da
propaganda das suas idéas fundou o "Club Republicano"
na cidade de Larangeiras e e m homenagem ao seu saber,
principalmente aos seus conhecimentos históricos, foi
distinguido com os diplomas de sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de S. Paulo, e effectivo do
Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, correspondente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e
do Instituto Archeologico Pernambucano.
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Escreveu:
— Os caracteres clínicos da cirrhose hypertrophica
são sufficientes para classifical-a como u m a moléstia
distincta da cirrhose atrophica?: dissertação. Proposições. Secção medica — Das complicações cardíacas nas
diversas formas de nevrite e sua pathogenia. Secção
Accessoria —
Asphixia por submersão. Secção Cirúrgica — Considerações acerca da eclampsia e seu tratamento. These apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 30 de Setembro afim de obter o gráo de doutor
e m medicina, sustentada no dia 28 de Novembro, sendo
approvado com distineção. Bahia, 1881, 71 pags. in. 8.°.
peq. Imprensa Económica.
— O protestantismo e a sciencia: serie de artigos no
"Horizonte", Larangeiras, de 16 e 23 de Junho, 3 e 14
de Julho de 1885 sob a sigla — J — . Não terminou.
— "O Processo da Monarchia Brasileira" pelo Doutor Amphrisio Fialho: serie de artigos no m e s m o jornal
de 1, 8 e 22 de Novembro de 1885 e sob a m e s m a sigla.
T a m b é m não terminou.
— "Vozes da Historia" pelo Padre Guilherme Dias:
serie de artigos no citado jornal de 24 de Dezembro de
1885 a 12 de Fevereiro de 1886 sob o pseudonymo de
Hamilton.
— A defesa do Sr. Backford ao Padre Guilherme:
serie de artigos no m e s m o jornal de 10 de Janeiro, 20
de Fevereiro, 5 e 12 de Março de 1886 sob o m e s m o
pseudonymo.
— A phiUsophia do protestantismo. A' Imprensa
Evangélica: serie de artigos a começar do numero de
16 de Julho de 1886 do referido jornal e com o m e s m o
pseudonymo. Não continuou, ficando no n.° de 13 de
Setembro seguinte.
— Discurso por occasião de inaugurar-se o Club
Democrático. No "O Larangeirense" de 18 de Setembro
de 1887.
— Ramalho Ortigão. Idem, de 9 e 16 de Outubro
do m e s m o anno.
— Evolução da matéria. Leis e causas de suas formas: conferencia recitada na noite de 25 de Novembro
de 1887, e m sessão do Club Democrático. Larangeiras,
1888, 37 pags. in. 12.-. Typ. d'"0 Larangeirense".
— Fragmentos históricos. A' população de Sergipe.
N a "A Reforma", Aracaju, de 29 de Janeiro a 18 de
Março de 1888.
— Fragmentos históricos. Gaspar Dias Ferreira e o
Padre António Vieira: serie de artigos no referido jornal de 5 de Agosto a 7 de Outubro do m e s m o anno.
— Colonisação de Sergipe de 1590 a 1600. Governo
de T h o m é da Rocha e Diogo de Qoadros. Memoria offerecida ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro.
No supplemento ao tomo II, pags. 205 a 227 da Revista
Trimensal", publicado e m homenagem ao Quinquagesimo
anno da fundação do Instituto; e m 21 de Outubro de
1888. Foi transcripta no "Republicano" a começar do
numero de 11 de Maio de 1889.
— Factores externos da civilisação no Brasil. Theorias históricas.
— O evolucionismo. N o "O Republicano" de 3 e 31
de .Março de 1889.
-- Limites de Sergipe. Questões com a Bahia e Alagoas. N o "O Republicano" de 26 de Março a 1 de Abril
de 1890. Fste trabalho estava sendo publicado no "O
Larangeirense", a começar do numero de 23 de Setembro
de 1SSS.
— Discurso proferido pelo Governador do Estado
na magna sessão iolitica de 28 de Março de 1890. Idem
de 3 de Abril seguinte.
— Mineração em Sergipe. Belchior Dias Moreya e
seus descendentes. Idem, de 8 de Abril a termn!ar no
numero de 10 de Junho do m e s m o anno. E' o capitulo
III da "Historia de Sergipe" ipsis verbis.
— Partido catholico: serie de artigos nos números
de 31 de Maio, 1, 4 e 5 de Junho de 1890 do m e s m o
jornal, assignados com o pseudonymo de Savanarola.
— Historia de Sergipe (1575-1855) Rio de Janeiro,
1891, 422 pags. in. 8.°, comprehendendo o "Appendice"
desde a pag. 349 até ao fim. Typographia Perseverança.
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— O Congresso Constituinte. Cartas ao Republicano", datadas do Rio de Janeiro e assignadas com o pseud o n y m o de Fox. A primeira sahiu no citado jornal de
17 de Março de 1891 e a ultima (XI) no de 6 de Maio
seguinte.
—
Questão de limites. A o Senador Ubaldino do
Amaral. N o "Jornal do Brasil", Rio de 10 a 13 de Outubro de 1891.
— O Habcas-corpus. O advogado e a sentença: serie
de artigos no m e s m o jornal de 21 a 30 de Maio de
1892.
— Relatório apresentado ao Vice-Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brasil por..., Ministro
de Estado das Relações Exteriores e m Junho de 1893.
Rio de Janeiro, 1893, 108 pags. in. 8.". com 2 Annexos.
Imprensa Nacional.
— Relatório apresentado ao Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda no anno de 1894, 6.° da
Republica. Rio de Janeiro. 1894, 175 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
— Historia Constitucional da Republica dos Estados
Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1894-1895, 3 vol. in.
8.° 391-387-314 pags. Typ. Moreira Maximino os 2 primeiros e o 3." na Typ. Aldina. H a a 2." Ed. do 1.°
vol. com 434 pags. in. 8.°., impressa nessa ultima Typographia.
— O ex-Ministro da Fazenda ao publico. (Questão
das loterias) Rio de Janeiro, 1895, 106 pags. in. 16.°.
Typ. da "Gazeta de Noticias".
— Historia da revolta de 6 de Novembro. Rio de
Janeiro, 1895.
— Noções de direito pátrio e Economia Politica escriptos para uso das escolas publicas do 2." grau e de accordo com o programma de 1895, Capital Federal, 1896,
117 pags. in. 12.". Cunha & C. Irmãos — Editores.
— Elementos de Historia Natural (Zoologia e Botânica) para uso das escolas primarias do 1." grau. Rio de
Janeiro, 1896, 67 pags. in. 12.°. Cunha & C. — Editores.
— Historia do Brasil adoptada pelo Conselho de Instrucção da Capital Federal para uso das escolas publicas .2.°. grau. Rio de Janeiro, 1896, 110 pags. in. 12.°
Livraria Clássica de Alves & C. Cunha.
— As constituições dos Estaãos e a Constituição
Federal. Rio de Janeiro, 1898, 637 pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacional.
— Historia da Cidade do Rio de Janeiro. (15001900). V. vol., 1." fascículo. Rio de Janeiro, 1901, 96
pags. in. 8.° Companhia Typographica do Brasil. Não
continuou.
— Gommentarios á Constituição do Estado de São
Paulo. Publicados por determinação da Secretaria do
Interior do Estado, de 13 de Abril de 1901. S. Paulo,
1901, 165 pags. in. 8.°. Typographia do "Diário Official".
— Melhoramentos do porto. As indemnisações. Serie de artigos a S. E x . o Sr. Presidente da Republica.
N o "Jornal do Commercio", Rio, de 23 de Junho a 4
de Julho de 1904.
— Melhoramentos do porto. As indemnisações: 2."
serie de artigos e m resposta á commissão de advogados
dos Melhoramentos do porto. N o m e s m o jornal de 18 a
20, 22 e 26 de Julho do referido anno.
— Tarifas aduaneiras: discursos pronunciados na
Camará dos Deputados nas sessões de 21, 23 e 26 de Junho de 1905. Rio de Janeiro, 1905, Typographia Moraes.
— Economia Nacional e Historia do Commercio
Brasileiro: serie de 6 conferencias realisadas no Instituto Commercial do Rio de Janeiro e publicadas no citado jornal de Setembro a 5 de Novembro de 1905.
— Manifesto politico aos Sergipanos_ Circular ao
eleitorado de Sergipe. Rio de Janeiro, 1905, 38 pags
in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues
& C. N o fim, e m Appendice, ha duas transcripções do
"Correio da M a n h ã " e do "O Paiz".
— Politica de Sergipe. Eleição de 30 de Janeiro —
Candidatura do Dr. Felisbello Freire: serie de artigos no
"Jornal do Commercio" de 11 a 15 de Janeiro de 1906.

FELISBELLO

85

FELISBELLO

Artes", de Campinas, S. Paulo, n." 25 de 31 de Agosto
Transcriptos no "Jornal de Sergipe", Aracaju, de 27 de
de
1910 em diante.
Janeiro a 11 de Fevereiro do mesmo anno.
— A Constituição ãa Republica dos Estados Unido»
— Resposta ao Padre Olympio Campos: serie de ardo
Brasil
interpretada pelo Supremo Tribunal. (Fascítigos no "Jornal de Sergipe" de 29 de Março a 6 de
culo I), Rio de Janeiro, 1913, 10—446 pags. in. 8.°. Typ.
Maio de 1906.
Baptista
de Souza.
e
— Historia Territorial do Brasil. (Bahia, Sergipe
— Os bastidores da politica no Brasil. Vida intima
Espirito Santo), 1." vol. Rio de Janeiro, 1906, 532 pags.
de D. Pedro II e dos grandes homens do segundo Impéin. 8.°. gr. Typ. do "Jornal do Commercio" — Obra
rio. Revelações dos Archivos de Deodoro e Floriano
notável, de vastas proporções, de que apenas foi publiPeixoto. Rio de Janeiro, 1911, 160 pags. in. 4.°. com
cado este volume, em continuação do qual teriam de ser
retratos e gravuras. Edição da "lllustração Brasileira".
editados os demais na ordem seguinte:
Ficou incompleto este trabalho.
— II — S. Paulo, Minas, Paraná, Santa Catharina,
— As crises financeira, commercial, económica e moRio Grande do Sul, Matto Grosso e Goyaz. — Segundo
netária no Brasil (XIX e X X ) : serie de artigos no "O
centro do povoamento.
Paiz", Rio, de 10 de Setembro a 26 de Novembro de
III — Rio de Janeiro — Terceiro centro do povoa1913, interpoladamente.
mento.
— A formação ão direito orçamentário brasileiro _
IV — Pernambuco, Alagoas, Parahyba, Rio Grande
(Suas leis e evolução). Idem, a começar de 4 de Janeiro
do Norte, Ceará e Piauhy — Quarto centro do povoade 1914, interrompendo a publicação a 5 de Fevereiro
mento.
seguinte.
V — Pará, Maranhão e Amazonas — Quinto cen— Correspondência do Rio. No "Diário da Matro do povoamento.
nhã", Aracaju, foi publicado a 7 de Novembro de 1915 a
Nos capítulos de cada volume o autor pretendia
primeira, á que se seguiram outras. — O seu trabaestender-se sobre diversos assumptos, taes como: — Dilho na imprensa periódica foi abundante e variado.
recção das linhas do povoamento, suas causas e interesAlém de ter collaborado na "A Reforma" do Aracaju, no
ses económicos; conquista do sertão, exploração das
minas, creação das villas e cidades, com a explicação dos "O Paiz", "O Figaro", "Jornal do Commercio" e muitos
outros da Capitel Federal.
factos que deram lugar a essa creação; património das
Redigiu:
camarás municipaes e limites dos particulares; terras
"O
Porvir":
jornal
litterario
e
recreativo.
Proprie—
devolutas do Estado; seus limites com os Estados vizidade da Associação de Estudantes do Atheneu Sergipennhos; a fusão das antigas donatárias; pleitos sobre o
se. Aracaju, 1874. Publicação aos domingos. Redactodireito de propriedade territorial do particular e do Estado, seu património, as antigas estradas e as modernas; res do primeiro trimestre — Eutychio Novaes, Manoel
Alves Machado, Balthazar Góes e J. Montes. Redactores
as antigas industrias e as modernas; as ordens religiono mez de Outubro — Felisbello Freire, Amâncio Bezersas e seus patrimónios; o território da capital e os
ra, Ramalho Silva e Félix Barretto de Vasconcellos. O
pleitos entre sua camará e as ordens religiosas; os bens
primeiro n.° é de 2 de Agosto e o decimo terceiro, o
vagos e a situação actual do direito de propriedade terultimo, de 1." de Novembro seguinte.
ritorial do particular, do Estado e da União; situação
— O Horizonte: órgão imparcial. Larangeiras, 1885actual do povoamento e todas as questões que affectam,
1886. Edição semanal.
a economia dos municipios, Estado e União; os bandei— O Larangeirense: órgão imparcial. Larangeiras,
rantes; evolução das questões diplomáticas sobre nossas
1887-1888. Propriedade de Joaquim Anastácio de Menefronteiras.
— Direitos ão Amazonas sobre o território do Acre. zes. Publicação aos domingos. E m 1888, fundiu-se com o
— O Republicano: órgão do partido republicano, re(Estudo histórico e politico). Rio de Janeiro, 1906, 123
digido por diversos. Larangeiras, 1888-1889. Propriedade
pags. in. 8.". Typ. d'"0 Economista Brasileiro".
de Joaquim Anastácio de Menezes. Publicação nas quar— O concurso da cadeira de historia do Gymnasio
tas e domingos e somente aos domingos desde o numero
Nacional. No "Jornal do Commercio", Rio de 19, 20 e
7 em deante. Distribuição gratuita até Dezembro de
28 de Outubro de 1906.
1888.
•— Manifesto politico aos Sergipanos. Circular aò E m Janeiro de 1890 começou a ser editado no Aracaju, tornando-se diário nesta segunda phase, de 5 de
eleitorado de Sergipe. Rio de Janeiro, 1907, 34 pags. in.
Fevereiro seguinte até ao seu desapparecimento em 1893.
8.°. Typ. d'"0 Economista Brasileiro". Nas 9 primeiras
Entre os pseudonymos de que usou nos seus artigos
paginas contem-se a Circular e nas demais alguns doneste jornal notam-se, além dos já mencionados, outros,
cumentos em Appendice.
— Historia do Banco do Brasil. Rio de Janeiro, como sejam — Celsus, Gambeta, Cluudius e Matheus.
— Jornal do Brasil: diário de grande formato. Rio
1907, 284 pags. in. 8.°. Typ. d'"0 Economista Braside Janeiro, 1893. Fundado em 1891 pelo conselheiro Roleiro".
— Eleição de 8 ãe Abril em Sergipe. Rio de Janeiro,dolpho Epiphanio de Souza Dantas, pertence hoje ao
senador Fernando Mendes de Almeida.
1907, 12 pags. in. 8.°. Typ. d'"O Economista Bra— Gazeta da Tarde. Rio de Janeiro, 1901. Fundada
sileiro".
em 1880 pelo bacharel José Ferreira de Menezes. Co— Archivos Parlamentares do Brasil. Camará dos
Redactores: bacharéis Deodato da Silva Maia, Laudelino
Deputados e Senado. 3 vols. correspondentes aos mezes
de Oliveira Freire, Luiz Carlos Duque Estrada (medico),
de Janeiro, Fevereiro e Março. Rio de Janeiro, 1907,
Manoel Armindo Cordeiro Guaraná e Manoel Curvello de
308, 155 e 167 pags. in. 8.". Typ. d'"0 Economista BraMendonça.
sileiro".
— Diário da Tarde. Rio de Janeiro, 1901. Teve
— Os Portuguezes no Brasil. (Estudo histórico e
curta duração.
critico). (Século XVI ao Século XIX). Volume I. Rio
— O Economista Brasileiro: revista semanal de ecode Janeiro, 1907, 475 — III pags. in. 8.". Typ. d'"0
Economista Brasileiro". Não foi publicado o 2." volume. nomia, finanças, politica e litteratura. Com vários col— Lei Constitucional Americana por J. I. Clark,laboradores. Rio de Janeiro, 1906-1914.
— A Tribuna.
L. L. D. Fascículo I e II da Bibliotheca de Direito
— Echo de Sergipe: órgão dedicado aos interesses
Constitucional Americano. Tradueção. Rio de Janeiro,
do Estado de Sergipe e do Partido Republicano Histó1908, VII — 184, 185, — 354 pags., in. 8.". Typ. d'"0
rico. Rio de Janeiro, 1909. O primeiro numero é de 10
Economista Brasileiro".
de
Março do mesmo anno, medindo 0,45x0,29, com qua— Origens da cidade de Maroim. No "Echo de Sertro paginas de três columnas largas cada uma. Nelle
gipe", Rio, a começar do numero de 7 de Abril a 14
declara-se que a publicação do Echo antecede á edição de
de Julho de 1909. Não terminou o trabalho.
— S. Paulo e a Politica internacional. (Século um diário — "O Republicano" que teria de apparecer
no Aracaju sob a redacção do Dr. Carlos Alberto Rolla
XVIII). Na "Revista do Centro de Sciencias, Letras e
e gerência do coronel António Cornelio da Fonseca. Deste
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genhoso autor demonstrava quanto conhecia a lingua de
jornal apenas sahiram vinte números, desapparecendo a
Virgílio e Tácito.
28 de Julho seguinte, sem haver surgido a edição do "O
Escreveu:
Republicano".
— Falia que recitou o Reverendo Vigário da villa
— Folha da Noite: jornal de feição moderna com
da Itabaiana em occasião de se procederem as eleições
gravuras. Rio de Janeiro, 1914. Teve pouca duração.
para eleitores da parochia no dia 7 de Agosto de 1842,
Subordinados a epigraphe — Bastidores da Politica Reperante a Mesa Parochial, e o Povo. Offerecido ao
publicana, Homens e Factos — publicou três series de
Ulmo. Sr. Coronel Vicente Luiz de Freitas Barretto.
artigos, sendo a primeira nos números de 11 de Março
No "Correio Sergipense" de 1." de Outubro do referido
a 15 de Abril e as outras com os sub-titulos:
anno.
•— A nomeação do Sr. Esberard para arcebispo do
— Resposta do Vigário de Itabaiana ao Juiz de Paz,
Rio de Janeiro. Nos números de 16 a 25 deste ultimo
José da Silveira Góes. No "O Triumpho", Larangeiras, de
mez.
7 de Fevereiro de 1845.
— O attrito entre a esquadra Americana e a do al— Relatórios apresentados como director da Insmirante Saldanha da Gama. Nos números de 28 de Abril
trucção Publica do Pará. Os Presidentes fizeram a elles
a 11 de Maio.
referencias, sem comtudo os terem incluído entre os anFelismino Moniz Barretto, Engenheiro agrónomo.
nexos aos Relatórios impressos.
— Filho de Francisco Moniz Barretto, e D. Maria Barretto, nasceu em Março de 1843 no engenho Mouco, per- Félix Diniz Barreto, Professor. — Filho do professor António Diniz Barretto, já mencionado neste litencente ao municipio de Itabaiana e hoje ao de Divina
vro, e D. Marianna Joaquina de S. José Barretto, nasPastora e falleceu em Maroim a 27 de Março de 1883.
ceu a 21 de Junho de 1846 em Itabaiana e falleceu no
Aos quinze annos de edade seguiu para a Europa onde
Aracaju a 18 de Dezembro de 1904. Fez todo o curso de
fez os seus estudos, formando-se em agronomia na Eshumanidades em Pernambuco sob os cuidados de seu
cola Regional de Grignon em França no anno de 1862.
tio, Padre Félix, de quem acabo de tratar distinguindo-se
De regresso para o Brasil viajou pelos Estados Unidos
como alumno applicado, especialmente na lingua latina.
e Antilhas, aperfeiçoando-se na especialidade a que se
^pplicou. Agricultor progressista e laborioso, dedicou-se Descendente de uma familia de distinctos professores,
!oi por tendência atávica attrahido para o magistério, a
ao cultivo da canna e fabricação de assucar em usina
que pertenceu como lente da
própria montada com apparelhos modernos. Foi um dos
cadeira publica de portulundadores em 1870 e presidente do Comício Agrícola
guez, arithmetica e francez
Sergipense e
na Estancia e cathedratico
Escreveu:
— Notas e observações sobre os últimos aperfeiçoa- da de latim do "Atheneu
Sergipense" e de pedagogia
mentos no cultivo da canna e fabrico de assucar em
da Escola Normal no Arapratica nas colorias francezas, durante uma viagem de
caju, onde também ensinou
10 mezes pelas Antilhas.
particularmente no collegio
Bahia, 1866, 40 pags. in. 8.°. Typographia de Tourido professor Geminiano Paes
nho & C. E' a 1." parte deste trabalho, não constando
de Azevedo. Anteriormente
que tivesse sido publicada a outra parte.
— Collecção de varias peças relativas ao Comício fora nomeado para reger a
cadeira de francez da EscoAgricola Sergipense, sociedade protectora da industria
la de Agricultura no Recife
agricola da provincia de Sergipe. Aracaju, 1871, 18 pags.
cujas funcções não chegou a
in. 8.". Typ. do "Jornal do Aracaju". Neste opúsculo
encontram-se a Exposição desenvolvida do projecto de exercer. Empregado na exthesouraria provnicial hoje
creação de uma Associação Agricola na provincia e os
thesouro do Estado como 2.° Professor Félix Barretto
Estatutos do Comicio, ambos da lavra deste Autor.
— Auxilio á lavoura. No "Jornal do Commercio",escripturario em 25 de Outubro de 1872 e em Maio
Aracaju, de 15 de Agosto de 1877.
Feli.x Barreto de Vasconcellos, (Padre) . — Filho desse mesmo anno amanuense da secção incumbido do serviço de estatística da podo coronel António Diniz Barretto e D. Thereza de Vaspulação da provincia desempenhou ainda no Aracaju
concellos Barretto, nasceu no anno de 1817 no engenho
os logares de membro da Intendência municipal, secrePedras, municipio da Capella, e falleceu a 11 de Junho
tario do governo da Junta Governativa e em seguida o
de 1881 na cidade do Recife, onde exercia o lugar de
de secretario da Directoria Geral da instrucção publica.
lente de latim do Curso Annexo á Faculdade de Direito.
E m 1892 foi eleito deputado estadual, reeleito para o
Abraçando a vida sacerdotal, não demorou em receber
biennio de 1894-1895. Por algum tempo prestou ao
as ordens de presbytero secular, taes foram as provas
Banco Emissor os serviços de guarda livros; foi poeta
que sempre deu de intelligencia e applicação durante todo
o curso. E m 1839, pouco tempo depois de ordenado, ob- hereditariamente inclinado ao cultivo do género humorístico e dado á imprensa.
teve a nomeação de coadjutor do vigário de Itabaiana,
Escreveu:
passando a 11 de Agosto de 1841 a vigário collado da
— Namoro grammatical. (Por meio de cartas) . No
mesma freguezia, onde permaneceu até Janeiro de 1852,
"O Raio", Aracaju, de 9 de Abril de 1880, a 1.°, a 10.°
em que, renunciando a vigararia, entregou-a ao Cónego
e a 22 de Abril de 1881. Assignadas a principio com o
Domingos de Mello Rezende. Tendo se retirado para a
seu primitivo nome, Félix Barretto de Vasconcellos, toProvincia do Pará, lá occupou suecessivamente os lugares de director do Lyceu e da instrucção publica, 1856- mou depois o pseudonymo de Júpiter Olympico.
— O Porvir: jornal litterario e recreativo. Ara1861 .reitor e lente de historia ecclesiastica e sagrada do
caju, 1874. Propriedade da Associação de Estudantes
seminário episcopal, nomeado em 1855. Quando investido "Atheneu Sergipense". Publicação aos domingos.
do das funcções parochiaes foi distinguido por seus com— Correio de Sergipe: jornal politico. Aracaju,
provincianos com uma cadeira na Assembléa Legislativa
1890-1891. De Abril de 1891, em diante passou u ser
em 1848-1849 e posteriormente mereceu ser agraciado pelo
diário.
Governo Imperial com o habito de Christo.
Distincto latinista, como seu irmão, o professor An- Fernando Rangel de Mello, Monsenhor. —
Filho de João Francisco Rangel e D. Josepha Maria
tónio Diniz Barretto, foi também pregador deixando inéRangel, nasceu a 30 de Maio de 1870 no Curral de Peditos todos os seus
dras, hoje, Gararú. Recebeu as ordens de presbytero a
— Sermões que se extraviaram depois da sua morte,
9 de Outubro de 1892 no seminário de Olinda. Depois
bem como um
— Discurso em latim sem emprego do verbo; traba- de sacerdote inscreveu-se no concurso para a cadeira
lho digno de ser lido pelos mestres e no qual o seu en-
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Filinto Elysio do Nascimento. — Filho do tenende Cónego penitenciário, sendo nomeado em 1894 prote coronel José Carlos do Nascimento e D. Maria dos
fessor de preparatórios e de philosophia do mesmo sePrazeres do Nascimento, nasceu no sitio Buirá, municipio
minário, até 1896. E m 1897 seguiu para S. Paulo onde
de S. Chrisotvam, a 11 de Setembro de 1860 e falleceu
também ensinou theologia e moral.
em Maceió, capitel do Estado de Alagoas, a 25 de JuQuerendo aperfeiçoar os seus estudos, transpornho de 1917. Muito cedo começou a dedicar-se ao estudo
tou-se para Roma matriculando-se no Pontifício. Voldas letras em Aracaju, alcançando aos dez annos de edade
vendo ao Brasil, fixou residência no Rio de Janeiro,
ser approvado com distineção no curso primário, para
onde tem occupado cargos de distineção, como sejam:
em seguida matricular-se nas aulas avulsas de francez
— Vigário Geral da Archidiocese do Rio de Janeiro, do
e mathematica do professor Tito Augusto Souto de Anqual pediu dispensa em Setembro de 1919, e por diverdrade até a inauguração do Atheneu Sergipense, do qual
sas vezes Governador do arcebispado. Notável orador
chegou a ser um dos alumnos mais distinctos pelo talento
sacro e um dos mais cultos membros do clero brasileiro,
e applicação. Estudando no Rio de Janeiro frequentou o
é doutor em philosophia, direito e theologia pela Uni"Externato Jasper" e foi ouvinte da Escola Polytechnica
versidade Gregoriana de Roma.
em 1880, quando teve de reunir-se aos seus junto ao leito
Escreveu:
do progenitor enfermo, que falleceu deixando muito pou— Verãaãe e erro: prova escripta no concurso
cos recursos á familia. Sem os meios necessários para
para provimento da cadeira de lógica do "Gymnasio Naproseguir nos estudos, utilizou-.se da instrucção adquicional", realisado em 17 de Maio de 1909. No "Jornal
rida para ensinar particularmente em Aracaju francez,
do Commercio", de 1." de Junho seguinte.
portuguez e historia universal. Aspirando auferir das
— Começo de uma luta religiosa? No "Jornal do
suas aptidões as vantagens de um futuro melhor, entrou
Commercio" de 7 e 9 de Setembro de 1911.
— Os sacerdotes são os mais competentes para a para o funecionalismo publico como praticante de Secretario do governo, passando posteriormente, por acto
restauração christã do Brasil pela vida Eucharistica:
de 21 de Abril de 1883, para egual cargo do Thesouro
Conferencia feita no dia 28 de Setembro de 1922 na sesProvincial. E m 1885 foi secretario da instrucção publica,
são ecclesiastica do Congresso Eucharistico, realisada
encarregado nesse mesmo anno pelo governo de organina Egreja de S. Francisco de Paula do Rio de Janeiro.
zar os Annaes da Assembléa Provincial, e em 1890 proNo livro — Primeiro Congresso Eucharistico Nacional
motor publico da comarca de Japaratuba. Convolando
—- pags. 319 a 322. Rio, 1922. Nelle se lê o seguinte
para o quadro dos funecionarios da Fazenda Federal em
sobre o Monsenhor Rangel: "seus titulos canónicos e
1892 com a nomeação de 2." escripturario da alfandega de
philosophicos, a sua competência literária e os seus
Aracaju, foi removido para egual cargo na alfandega de
dotes oratórios são conhecidos e apreciados por quanMaceió, onde permaneceu até 1898, anno em que foi protos o presam como um conspícuo ornamento do clero
movido para 1." escripturario e conferente da alfandega
nacional."
de S. Luiz do Maranhão e nomeado inspector da alfanFiel José de Carvalho e Oliveira, Doutor. —
dega de Parahyba. Do logar de conferente passou para
Filho do tenente coronel Domingos José de Carvalho
o de chefe de secção da alfandega de Santos em Fevee Oliveira e D. Anna Francisca da Silveira Carvalho,
reiro de 1913 que conservou até fallecer. A sua carreira
nasceu a 21 de Maio de 1828 na Estancia e falleceu a
administrativa começada na inspectoria da alfandega da
29 de Julho de 1889 na capital da Bahia, onde sempre
Parahyba, se estendeu a muitas outras suecessivas comvivera, desde poucos annos de edade. Alli habilitou-se
missões, a que soube sempre dar o melhor desempenho.
nos exames preparatórios e tirou o curso completo de
Foi delegado fiscal do Thesouro Nacional em Alagoas, de
medicina, recebendo o gráo de doutor a 18 de Novem1904 a Março de 1908; inspector da alfandega do Rio
bro de 1851. Ligado pelo casamento a uma distincta
Grande do Sul, 1908-1910; delegado fiscal na Bahia, 1910familia da provincia, fez toda a sua carreira publica
1911; delegado fiscal em São Paulo, 1912; inspector da
naquella capital, exercendo
alfandega do Recife em 1914; inspector da alfandega de
vários cargos de administraManáos, 1915-1916, e tendo sido por ultimo nomeado a 6
ção e de eleição, com que
de Junho de 1916 para egual cargo em Maceió, foi disfoi distinguido pelos goverpensado, a pedido, em Maio de 1917, por achar-se gravenos e pelo suffragio das urmente enfermo. As revelações do seu talento não se linas. Além da clinica partimitaram á esphera da vida burocrática. Foi também jorcular a que se dedicou, foi
nalista e neste caracter defendeu com ardor a causa dos
também medico do Hospital
escravos no mais acceso período do movimento aboliciodos Lázaros e gratuito do
nista e como poeta firmam seus créditos os sonetos: —
Asylo de Mendicidade duChristo, Job, Eterna lucta, Descrente, A grande illus
rante dose annos; ajudante
O Filho, e este ultimo que é um bello specimen da ferdo Bibliothecario da Facultilidade de sua imaginação:
dade de Medicina; chefe de
A MASCARA
Secções, Inspector da AlfanEm nada em nada eu creio infelizmente...
dega, desde 1887; vice-presiEu sei que ha dor e que de dor se chora,
dente e deputado provincial
Mas a desgraça muita vez se explora,
Dr. Fiel de Carvalho e Oli por diversas vezes. Por uma
E muita vez com lagrimas se mente.
honrosa excepção exerceu,
veira
Pode ser falso o riso inda que enflora
fora da Bahia, o mandato
O lábio juvenil de amor ardente,
politico conferido pela sua
Artificio commum a toda gente,
provincia natal, quando o
Para occultar a magoa que devora.
elegeo seu representante na Camará dos Deputados duEm nada, em nada, infelizmente eu creio;
rante a legislatura de 1861-1864.
Não me commove o pranto, nem receio
Escreveu:
As seducções de um riso pudibundo
— Breves considerações acerca das propriedades
anesthesicas do ether e do chloroformio e sua applicaNo carnaval da vida que gargalha,
ção á cirurgia, obstetrícia, e therapeutica: these apreTroca-se o dominó pela mortalha;
sentada e publicamente sustentada perante a Faculdade
Eis quando cai a mascara do mundo.
de Medicina da Bahia, no dia 5 de Dezembro de 1851,
por... para obter o gráo de doutor. Bahia, 1851, 24 pags. Filinto Nascimento.
in. 8.°. Typographia de João Alves Portella.
— Relatórios como medico do Asylo e do Hospital.
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Perfeito burilador do verso, firma-lhe o conceito de
inspirado poeta o bello soneto — A Mascara — Diário da
Manhã, Maceió, de 20 de Setembro, 1922. Representou
sua provincia na Assembléa Legislativa nos dois biennios de 1886 a 1889, e
Escreveu:
— Influencia dos theoricos na sociedade: conferencia realizada no theatro particular do Aracaju, a 17 de
Setembro de 1882.
— Lyra Sergipana. Collecção de poesias dos melhores autores sergipanos desde 1857 até hoje. 1." Edição.
Aracaju, 1883, 95 pags. in. 8.". pg. Typographia' do
"Commercio" — Não teve 2.a edição.
— Epistola do Sr. Joaquim do Prado Sampaio. N o
"O Raio", Aracaju, de 9 de Fevereiro de 1884.
— Estudos sociaes. Ligeiras reflexões sobre o imposto. N a "Voz do Povo", Aracaju, de 26 de Abril de
1884.
— Oirposição Conservadora. A Assembléa Provincial
de Sergipe. Discurso proferido na sessão legislativa de
1886 pelo deputado... Aracaju, 1886, 50 pags. in. 12.°.
— Neste opúsculo encontram-se também discursos do
deputado José Sotero de Sá. (Vide este n o m e ) .
— Projecto de Regulamento da Alfandega. Bahia,
1910, 58 — III pags. in. 8.°, seguidas de diversas tabeliãs, formulas e modelos. Livraria Catilina de Romualdo dos Santos. Não traz a assignatura do autor.
— Regulamento do Montepio dos empregados públicos. Trabalho inédito escripto e m cinco folhas de papel
almasso.
— Biblia ãa canalha: romance inédito. Delle dá noticia o autor na ultima pagina da "Lyra Sergipana". —
N a imprensa periódica collaborou, entre outros jornaes,
na "A Tribuna", do Aracaju, e redigiu:
— O Facho: hebdomadario. Aracaju, 1882. Publicação aos domingos. Teve pouca duração.
— Vóz do Poro: jornal critico, litterario e noticioso.
Aracaju, 1884-1885. Publicação semanal.
Firmino Rodrigues Vieira, Engenheiro. — Filho
de José Rodrigues Vieira e D. Anna Rodrigues Vieira,
nasceu a 19 de Agosto de 1837 na cidade de Maroim, onde
falleceu a 18 de Agosto de 1896. Bacharel e m sciendas
physicas e mathematicas e engenheiro civil pela extincta
Escola Central do Rio de Janeiro recebeu o grau e m 1861
tendo feito parte do curso na antiga Escola Militar. Espirito affeito aos complicados estudos das sciencias exactas, desempenhou diversas commissões, e m que firmou
a sua competência profissional
Foi por duas veze.s engenheiro das obras publicas da
provincia. hoje Estado, nos dois períodos de 1863-1867 e
1895-1896, deputado provincial e m duas legislaturas e,
por poucos dias, secretario do Governo Provisório organizado na capital do Estado, quando se proclamou a Republica M e m b r o do Instituto Polytechnico do Rio de
Janeiro, era dado ás lides da imprensa, e
Escreveu:
— Relatório da Exposição Provincial de Sergipe por
seu representante. Aracaju, 1875, 14 pags in 8° pg
Typographia da Crença.
— Estudos sobre engenhos centraes. 1877.
— Estudos sobre a provinda de Sergipe e seus melhoramentos. Rio de Janeiro, 1881, 22 pags. in. 8.u.
Typ. da "Gazeta de Noticias", Transcriptos logo depois
nos números 63 e 64 do "Democrata" do Aracaju
— Typos parlamentares. Publicados e m 1884 no "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro.
— Estudos sobre as seccas do Brasil. Aracaju 1891
27 pags. in. 8.°. Typ. da "Nova Era". Neste trabalho o
Autor examina sob vários aspectos as crises periódicas
de seccas e m determinadas regiões do norte do Brasil e
indica aos Poderes Públicos os meios tendentes a attenuar ou remover, particularmente e m Sergipe as causas
persistentes dessas lrequentes calamidades — Navegação aerostatica. N o "O Dia", Aracaju, de 6 de Junho'de
— Relatório da exploração e reconhecimento dos manaciaes d'agua potável para abastecimento desta capital,

FLORENTINO
apresentado ao E x m o . Sr. coronel Manuel Prisciliano de
Oliveira Valladão, digno presidente do Estado, no dia
11 do corrente pelo engenheiro director das obras publicas. N o "Diário Official do Estado de Sergipe", de 18
de Fevereiro de 1896.
— Equivalente mechanico do calor deduzido pelo
calculo do trabalho das forças: estudo inédito.
Fundou e redigiu:
— A Nova Era: hebdomadario politico. Aracaju,
1889-1891. O 1." numero sahiu e m Novembro daquelle
anno.

Floduardo de Britto Fontes, Monsenhor. — Filho
de Codolino Jardim Fontes e D. Maria da Gloria Britto
Fontes, nasceu a 17 de Junho de 1892 no Aracaju.
Fez o curso de humanidades no seminário de Maceió,
onde iniciou o de Sciencias Ecclesiasticas, terminando
no Seminário de Aracaju, do qual foi alumno fundador.
Recebeu a Sagrada Tonsura e todas as ordens das mãos
do E x m o . e R v m o . Sr. D. José T h o m a z G o m e s da Silva,
Bispo de Aracaju, sendo o primeiro a quem S. Excia.
impoz as mãos. Ordenado presbytero a 19 de Dezembro
de 1914, na Cathedral de Aracaju, tem exercido na Diocese os seguintes cargos: vice-reitor e professor de alg u m a s disciplinas do Seminário Diocesano e m 1915; foi
vigário de S. António de Aracaju, e m 1916, sendo removido para a parochia de Gararú e m 1917. Voltando ao
Aracaju foi Promotor do Bispado e m 1918, Director Espiritual do Seminário e lente de Theologia Moral, Direito
Canónico e Philosophia do m e s m o seminário.
Foi vice-director diocesano do Apostolado, secretario da Obra da Boa Imi rensa, director da Obra da Enthronisação do Sagrado Coração de Jesus no Bispado e
redactor chefe da "Cruzada", orgam official da Diocese
no qual escreveu alguns artigos com os pseudonymos 'de
Luiz Tarcísio. Exerceu esses últimos cargos até Julho
de 1921, quando por motivo de sua saúde alterada, foi
forçado a deixal-os, acceitando iiela segunda vez a parochia de Gararú, onde esteve até o dia 2 de Março de
1924, quando retirou-se para assumir a regência da freguezia de N . S. das Dores onde está actualmente. A 16
de Janeiro de 1916 foi nomeado cónego honorário da Sé
e e m 1919 cathedratico do Cabido Diocesano tomando assento na cadeira vaga pela ascensão do Monsenhor António dos Santos Cabral ao Episcopado. A 16 de Fevereiro
de 1924 o Santo Padre Pio X I conferiu-lhe o titulo de
Monsenhor Camareiro de Honra.
Escreveu:
— A loa
boa imprensa:
imprensa; conferencia proferida e m Aracaju 110
no dia 21 de Junho de 1921 e m sessão do corpo docente, no salão da Academia S. T h o m a z de Aquino, e m
presença do E x m o . e R v m o . Sr. Bispo Diocesano. Na
"Cruzada", Aracaju, de 18 de Setembro a 16 de Outubro
do m e s m o anno.
Florentino Telles de Menezes. — Filho do Dr.
Álvaro Telles de Menezes e da prolessora D. Francina
da Gloria Muniz Telles de Menezes, nasceu no
110 Aracaju a
7 de Novembro de 1886.
Iniciou os estudos de humanidades na Bahia, concluindo-os e m Aracaju.
C o m decidida vocação para os estudos de mathematicas seguio para o Recife no intuito de cursar a escola
de engenharia de onde retirou-se por doente. Logo que
se restabeleceu foi para o Rio com o fim de matricular-se
na Escola Polythechnica, o que não fez, por ter sido
novamente atacado de grave moléstia.
Matriculou-se e m 1906 na Faculdade de Medicina do
Rio, passando-se depois para a da Bahia 1
na
11 qual cursou
até o 3.0 anno lectivo, não podendo proseguir pelo m e s m o
motivo.
N o m e a d o 2.» escripturario do Thesouro do Estado
e m Janeiro de 1912, passando-se depois para o cargo de
amanuense da Directoria da Instrucção Publica e m 15
de Julho de 1915, foi promovido a 2." escripturario por
acto de 24 de Abril de 1916 e a 1.°, desta m e s m a Directoria, e m 9 de Janeiro de 1919.
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Foi o iniciador da Idéa da fundação do Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe, que e m pouco tempo
viu realisada.
A "Sociedade Académica de Historia Internacional"
de Paris, de cuja aggremiação recebeu a medalha de ouro
como u m a honrosa distineção pelo seu livro — Estudo
Chorographico — condecorou-o ainda com a medalha de
prata pela publicação das — "Leis de Sociologia". A
"Academia Physica e Chimica Italiana" de Palermo condecorou-o também com a medalha de 1." Classe de mérito
scientifico e humanitário, conferindo-lhe o titulo de
membro honorário.
A "Academia Latina de Sciencias, Artes e Bellas
Lettras" o condecorou com o R a m o de ouro.
E' doutor e m Sociologia; sócio correspondente do Centro de Sciencias; Artes e Lettras de Campinas; sócio
correspondente do Instituto Histórico e Geographico de
Minas; da Sociedade Portugueza de Estudos Históricos;
sócio correspondente da Associação da Imprensa do A m a zonas; do Instituto Histórico e Geographico do Rio
Grande do Norte: do de Santa Catharina; do da Parahyba, e do Instituto Archeologico e Geographico Alagoano.
Fundou e m 1918 o "Centro Socialista Sergipano", o
"Centro Pedagógico Sergipano" e foi o iniciador da propaganda do voto secreto e m
Sergipe, fundando ainda e m
1923, com o Doutor Manoel
dos Passos e Dr. Alcebiades
Paes, o "Centro de Propaganda" do voto Secreto.
N a imprensa usou dos
pseudonymos — Marco, ScnFlorentino Menezes
da. Fábio e Fábio Morrlli.
Collaborou no "Diário
da Manhã", "Estado de Sergipe", "Correio de Aracaju", sob o pseudonymo de Scuda, "Jornal do Povo".
e "Jornal de Noticias".
Escreveu:
— Estudo chorographico e social do Brasil. Aracaju, 1912, 51 pags. in. 8." pq. Typographia Amaral de
António do Amaral Canuto.
— Leis ãe Sociologia. Applicadas ao Brasil. A o
erudito philosopho e illustrado mestre Major Dr. Liberato Bittencourt. Sincera homenagem ao talento. E m
folhetim no "Estado de Sergipe" de 20 de Dezembro de
1912 e m diante. Publicado depois e m volume — 1913.
— Sobre o livro de Jackson "Xavier Marques". N o
"Diário da Manhã", de 2 de Julho de 1913.
— A guerra euror.éa e suas consequências. A o
E x m o . Sr. Coronel Pedro Freire de Carvalho, muito
digno Presidente do Estado. Idem de 21 de Agosto de
1914.
—Appello aos Revoltados. (Capitulo de u m a obra ineSita). N o "Jornal do Povo", Aracaju, de 28 de Novembro e 1 de Dezembro de 1914.
— Estudo de sociologia. Desenvolvimento intellectual dos Povos. Aracaju, 1916, 114 pags. in. 8.". pq.
com o retrato do autor. Typ. Operaria.
— Influencia dos Factores Geographicos na Formação da Sociedade Brasileira. (Memoria apresentada
e approvada pelo Quinto Congresso Brasileiro de Geographia). 1916.
— Escola Social Positiva. E' u m trabalho de Sociologia e m que o autor estuda a futura sociedade que
prevê organisada sob moldes socialistas com feição aristocrática e u m a elite intellectual. Aracaju, 1917, 2 volumes, 314 pags. in. 8.". pq. Imprensa Popular.
— O problema socialista e m Sergipe. N o "Diário
da M a n h ã " de 18 e 19 de Agosto de 1917.
— O Partido Socialista Sergipano. Appello ao "Centro Operário". Aracaju, 1918.
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— Discurso pronunciado no salão da Bibliotheca
Publica a 19 de Março de 1918 por occasião de ser inaugurado o "Centro Socialista Sergipano". N o "Diário
da Manhã", de 28 do m e s m o mez.
— A evolução ão Socialismo. Para o erudito e talentoso sociólogo argentino Alfredo Colmo. Idem, de
25 de Abril do m e s m o anno.
— Socialismo e critica. Idem 17 e 18 de Maio do
m e s m o anno.
— O Centro pedagógico sergipano. N o "Jornal do
Povo", Aracaju, de 16, 17 e 22 de Agosto e 5 de Setembro de 1918.
— Um caso politico. N o "Jornal do Povo" de 24
de Dezembro de 1918. E' u m a ligeira apreciação sobre
o folheto de Laudelino Freire, tratando do Impedimento .
— Voto Feminino. N o "Jornal do Povo" de 20 de
Dezembro de 1919
— A fúria de um critico. Resposta ao Dr. Fábio
Luz. "Jornal do Povo", Aracaju de 12 de Junho de
1920.
— O voto secreto: serie de artigos no "Diário da
Manhã". Aracaju, de 14 e 27 de Mirço. 6 e 10 de Abril
e 26 de Maio de 1923. Transcriptos no "Diário de Noticias" da Bahia.
— Horrível e bello. N o "Diário da Manhã", de 19
de Agosto de 1923.
— Discurso pronunciado na secção de installação
do Centro de Propaganda do "Voto Secreto" no salão
da Bibliotheca Publica a 10 de Outubro de 1923. N o
"Sergipe Jornal" de 26 do m e s m o mez.
E m preparo:
— A evolução da Moral.
— A evolução do Socialismo.
— Notas de u m Revoltado.
Florentino Telles de Menezes, Doutor. — Filho
do major Florentino Telles de Menezes e D. Leonor
Bernardina Xavier de Menezes, nasceu na cidade da
Estancia a 17 de Setembro de 1S45 e falleceu na capital de Santa Catharina a 12 de Abril de 1886. Toda
a sua educação foi feita na cidade de S. Salvador da
Bahia, onde se graduou e m medicina, tendo obtido sempre approvações plenas, inclusive na these. Pertenceu
ao corpo de saúde da armada no posto de primeiro tenente e
Escreveu:
— Tratamento da angina ãiphtherica: dissertação. Proposições. Secção medica. —
Qual o melhor
tratamento da phthysica pulmonar ? Secção cirúrgica.
Queimaduras. Secção accessoria. D o infanticídio sob
o ponto de vista medico-legal: these que sustentou e m
Novembro de 1869 para obter o gráo de doutor e m medicina. Bailia, 1869, 30 pags. in. 8.". Typ. J. G. Tourinho.
Floro da Silveira Andrade, Doutor. — Filho de
Firmiano José de Andrade e D. Maria da Conceição
Andrade, nasceu a 18 de Agosto de 1871 e m N . S. das
Dores. Habilitado e m humanidades estudadas e m Aracaju e Bahia, cursou a Faculdade de Medicina deste
ultimo Estado, recebendo o grau de doutor a 10 de
Dezembro de 1897. Durante o tirocínio académico foi
interno de clinica psychiatrica e de moléstias nervosas. Logo depois de formado abriu consultório e m Maroim, sendo nesse m e s m o anno, 1898, nomeado Director
da Instrucção Publica, que occupou por pouco tempo.
Medico adjuncto do Corpo de Saúde do serviço por
nomeação de 23 de Fevereiro de 1899, serviu no A m a zonas e Matto Grosso, depois do que pediu demissão
do serviço militar. Clinicou mais no Aracaju, Manáos,
onde foi medico adjuncto do exercito, e por alguns
annos viajou nos vapores do Lloyd Brasileiro, como
medico contractado. A 18 de Dezembro de 1916 foi nomeado medico ajudante da inspectoria de saúde dos
portos e m Fortaleza, depois de se ter submettido a
concurso, tendo sido classificado e m 2.° logar. Sua inclinação para a imprensa levou a apparecer ainda es-
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rurtante no "Jornal de Noticias" da Bahia, assignando
seus artigos com o pseudonymo — 17»! académico serrnnano — Foi correspondente do "Diário Official" do
"Estado d° Sergipe" e da " A Noticia", ambos do Aracaju, e m quanto residiu na Bahia e e m Maroim.
T e m collaborado no "Maroinense", "A Noticia",
"Jornal de Sergipe", "Jornal do Norte", e "Correio do
Ceará", de Fortaleza, sob o pseudonymo — U m constante Leitor — neste ultimo. N o "Almanack de Lembranças". Luso Brasileiro, escreveu por alguns annos,
assignando-se: Protogenes. Martins. Orlando. Drafr.
(Anagramma de Floro Andrade). F-e u m
Dôrense.
Desde 1917 é ajudante da Inspectoria de saúde dos portos do Ceará, tendo sido depois nomeado medico da
saúde e m 1923.
Escreveu:
— Irite e seu tratamento: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de
sciencias medicas e cirúrgicas. Theses apresentadas a
Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Outubro de
Í897, afim de obter o grau de doutor e m sciencias medico cirúrgicas. Bahia, 1897, IV-76 pags. in. 8.°. Litho Typ. Wilcho, Picard & C.
Francisco Accioli Martins Soares, Pharmaceutico.
— Filho do Dr. José Leandro Martins Soares e D. Maria Emília Baptista Martins Soares, nasceu e m Villa
Nova. a 11 de Outubro de 1881. Fez o estudo de humanidades no Aracaju e Bahia tendo se diplomado e m
Pharmacia na Faculdade de Medicina da Bahia, e m
27 de Novembro de 1903. Pharmaceutico responsável
da "Pharmacia do Globo" e m Belém do Descalvado —
Estado de S. Paulo —
(1905) e da Pharmacia Popular, na então cidade — Santa Rita do Paraiso, hoje Igarapava no m e s m o Estado (1907) — E m 1911 foi 2.°
supplente do Juiz Municipal da Comarca do Rio Poracacyuba no Estado de Goyaz e sub-promotor publico do
termo de C a m p o Formoso, — comarca do Bomfim e m
1914 no m e s m o Estado. Professor do Collegio "Bento
X V " no m e s m o termo e m 1917 e por fim nomeado Pharmaceutico do Hospital de Caridade da Capital de Goyaz
e m 1922. Sócio do Sexto Congresso Brasileiro de M e dicina e Cirurgia, reunido na Capital de S. Paulo
(1907) collaborou com os pseudonymos de Alysios e
Ace mantendo u m a ligeira chronica semanal "Palestrando" na "Cidade do Descalvado" (1906-1907) —
Notas a esmo no m e s m o jornal, semanal — (1905): no
"Araguary" (1907), na cidade do m e s m o nome, no
"Triangulo Mineiro" — Estado de Minas; no "Inubiá"
do Bomfim — Estado de Goyaz (1914) no "O Lidador"
mnndando u m artigo u m a vez por mez; no "Rio Grande" jornal hebdomadario que se editava na cidade de
Santa Rita do Paraiso e m 1907; na "Revista de Araguary" em 1908, e foi correspondente e m Pouso Alto
(Goyaz) do órgão da Diocese do Estado.
Escreveu:
— A Varsea Nova: poesia. N o "O Estado de Sergipe', de 28 de Novembro de 1900.
— Discurso pronunciado no "Gabinete Litterario
de Maroim" por occasião do seu anniversario. 1901.
— Saudades de Villa Nova: ao intelligente A. F.
N o "O Vespertino" de Aracaju, de 31 de Agosto de
1901.
— Ligeiras considerações sobre Sergipe intellectual.
"Laudemus vivos gloriosos", etc. etc. Idem de 2, 5 e 26
de Outubro; 6, 20 e 23 de Novembro: 11, 14, 18, 21 e 24
de Dezembro de 1901. Neste escripto não lhe serviu de
guia o Dicionário Bibliographico Brasileiro.
— Soismando. . . Ao m e u amigo e collega António
Carlos do Nascimento. Idem, de 30 de Novembro.
— As noites enluaradas do Norte (Ao amigo Annibal Freire). Idem de 8 de Março de 1902.
— Discurso pronunciado na cidade de C a m p o Formoso na qualidade de orador official, pela visita áquella
cidade do então Senador Federal, pelo m e s m o Estado,
Sr. Dr. Leopoldo de Bulhões. 1916.
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E m 1917 foi m e m b r o fundador do Partido Democrata da cidade de C a m p o Formoso, cujo chefe supremo no
Estado era o Senador Federal Coronel Eugénio Jardim.

Francisco António de Carvalho Lima Júnior. —
Advogado. — Filho legitimado do padre Francisco António de Carvalho e D. Josepha Maria da Conceição, nasceu na cidade de Itabaiana a 4 de Junho de 1859.
Feitos os rudimentos da lingua materna e não querendo acquiescer ás insinuações de seu pae para seguir
a vida militar, consagrou-se quasi por si só ao estudo,
no meio ainda atrazado e m que nascera.
Fazendo progressos e tomando gosto pelo theatro escreveu e m 1872 u m drama e m 2 actos, — Desvarios da
Mocidade — que foi representado por u m grupo de amadores e recebido com agrado. Este drama, revisto depois, e m 1878, foi representado e m Penedo no theatro
" S . Francisco' por u m a companhia que alli trabalhou.
E m 1873 publicou sua primeira poesia — "Ouve-me" que
teve o mérito de u m ensaio.
Faltando-lhe recursos para eneaminhnr-se na carreira das lettras, lembrou-se u m seu parente prestigiado
na politica da provincia, e m 1875, de iniciar-lhe no magistério primário, afim de pleitear depois licença da Assembléa Provincial para ir estudar, deixando substituto
á sua custa, á exemplo do que se fizera com Tobias
Barretto e outros.
Foi então provido na cadeira do povoado "Carapicho" e m cujo exercicio entrou e m setembro de 1875.
Obteve e m seguida licença para fazer o curso normal no
"Atheneu Sergipense", matriculando-se e m Fevereiro do
m e s m o anno.
T o m a n d o gosto pelo jornalismo e por elle se apaixonando, appareceu na imprensa, nesse m e s m o anno, publicando seu primeiro artigo — "O absolutismo da razão". — no "Jornal de Penedo ', e m 2 de Junho, com a
assignatura de Francisco de Carvalho.
Passou então a escrever assiduamente para a imprensa de Alagoas e de Sergipe, principalmente sobre
literatura, politica e outros assumptos sociaes. Filiado
ao partido "Liberal" escrevia para o órgão do m e s m o
partido o "Echo Liberal", ora sob o pseudonymo de Pompeu e ora com o seu próprio n o m e .
Isto despertou a m á vontade dos adversários, que
e m Assembléa unanime no biennio de 1878-1879, deliberaram supprimir sua cadeira a pretesto de falta de frequência.
Sabendo disso previamente o Vice-presidente, Raym u n d o Braulio Pires Lima, fez, vagar a cadeira de Villa
Nova, onde o collocou, desviando assim o golpe dos seus
adversários.
E m 1879 obteve da Assembléa Provincial u m a licença de sete annos para acabar de preparar-se e fazer o
curso de direito; gozando apenas de três, durante os
quaes, fez e m Maceió, com brilhantismo, portuguez, Geographia, Rethorica e philosophia. Voltando ao exercicio
da cadeira, apezar da sua pouca vocação para o magistério, nella se manteve até 18 de Novembro de 1886,
quando pediu demissão, por não querer jubilar-se.
E m Janeiro de 1887 abriu u m collegio na villa de
Japaratuba, que teve de fechar e m Maio do anno seguinte. Nesta localidade tentou pôr e m pratica idéas
que propagara na imprensa, ha annos, sobre melhoramentos que interessavam á classe agricola. Convocou os
lavradores abastados, sem distineção de credo politico,
organisou e deu estatutos a sociedade — Centro da Lavoura c Commercio de Japaratuba. que desappareceu com
a sua retirada.
O Centro mandou editar e m folheto o seu discurso
pronunciado na sessão inaugural, distribuindo-o pela
provincia e m caracter de propaganda.
Era seu plano congregar todos os municipios e por
meio de sociedades agrícolas, formar u m centro de acção
com o titulo "Confederação da Lavoura", não conseguindo o seu intento.
O m e s m o suecedeu e m Própria e m 1S82, onde lançou
as bazes da Sociedade — Propagadora da Instrucção Popular.
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Consagrou-se desde 1877 á propaganda republicana
que agitou com o maior vigor depois que se desligou do
funccionalismo publico. Assim o fez n "O Larangeirense" onde desfraudou o programma republicano, estampando u m artigo editorial, sob a epigraphe — Republica
nu separação.
Desapparecendo o "O Larangeirense", substituído
pelo "O Republicano", foi u m dos seus redactores mais
activos e dos poucos que assignavam os próprios artigos. Ao m e s m o tempo, secundado por Josino Menezes,
redigia destemidamente a "Columna Republicana" da
"União Liberal" de Própria, a começar do numero de 28
de Junho de 1889, com o seu nome e responsabilidade exclusiva; a "Columna Republicana" do "O Trabalho" de
Pão de Assucar, e m Alagoas; collaborando ainda no
"Guttemberg" de Maceió, onde fizera a campanha abolicionista.
Assim agindo na imprensa o m e s m o fazia na tribuna popular em Penedo, onde vencendo difficuldades,
fundou com o auxilio de Josino Menezes e outros, na
maioria sergipanos, o "Centro Republicano", dando-lhe
estatutos e sendo seu orador. Ainda fez quatro conferencias da serie instituída pelo "Centro", interrompendo-as com o advento da Republica.
A sua ultima conferencia teve por titulo — A opportuniãaãc da Republica no Brasil.
A 17 de Novembro de 1889 o "Centro Republicano"
de Penedo reuniu-se e m sessão permanente, chamou a si
o governo da cidade e procedeu á cerimonia da proclamação da Republica. Foi seu o discurso official dessa
solemnidade; orientou quasi
todas as medidas tomadas
pelo "Centro" para garantia da ordem e foi depois
proclamar a Republica na
Villa do Triumpho e harmonisar divergências politicas
em S. Braz e Traipú.
Passando-se para Sergipe
proclamou o novo regimem
e m Villa Nova, Própria, Curral de Pedras e Porto da Folha.
N a solemnidade da proclamação da Republica e m
Própria o Dr. Davino NoCarvalho Lima Júnior
mysio apresentou u m a moção que foi approvada, indicando o seu nome para
deputado á Constituinte Federal, tendo em vista os
seus serviços prestados á causa republicana. E m fins de
Dezembro o "Centro Republicano" de Penedo incumbiu-o
de ir á Maceió entender-se com o governador provisório
— Pedro Paulino da Fonseca, a respeito da organisação
politica do 5.° Districto.
Voltando da sua missão a Capital de Alagoas, teve
communicação de ter sido nomeado Director da Bibliotheca Publica de Aracaju, que ia ser fundada, trabalho que
teve de organisar, desde o desencaixotamento dos livros.
Nomeada u m a commissão para redigir o projecto da
Constituição do Estado, não tendo sido contemplado, publicou no "O Republicano", órgão official, u m projecto
que redigira em Janeiro de 1890, o primeiro no seu género, sob o titulo — Esboço da Constituição Sergipana.
(No "Republicano" de 19 a 28 de Junho de 1890). E m
Agosto do anno seguinte, discordando da orientação politica do Governador, aliás seu companheiro de propaganda,
rompeu com elle, exonerando-se do logar de Bibliothecario,
dirigindo-lhe u m officio, que era a maior prova da sua
altivez. Surgiu então na imprensa da capital com o seu
jornal de combate — O Estado, em opposição decidida
aos governos, representados pelo Coronel Vicente Ribeiro, e o da União, pelo Marechal Deodoro. Esta opposição
trouxe-lhe a ameaça de deportação como sedicioso, o que
toi evitado pela revolução de Novembro, provocada pelo
golpe de Estado. Intimado o "O Estado" a calar-se, resis-
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t-iu sozinho, publicando no dia seguinte enérgico artigo
sob o titulo — No mesmo tom.
De vida ephemera o "O Estado" durou apenas três
mezes e meio, desapparecendo depois da victoria da revolução.
E m Março de 1892 a junta governativa offereceulhe a promotoria publica de Maroim, que exerceu até Janeiro do anno seguinte, quando foi organisada definitivamente a justiça do Estado.
Derrotado anteriormente como candidato avulso do
partido "Democrata", organisado em Dezembro de 1890,
foi seu nome indicado para u m a vaga na Assembléa Legislativa, como candidato do partido que lhe era adverso, em 1893. Eleito, exerceu o mandato com independência, sendo reeleito para o biennio de 1894-1895.
Fez parte da Assembléa Legal, preterida de funccionar quando foi deposto o presidente José de Calasans.
E m 1893 exerceu na Bahia o logar de redactor dos
debates da Camará dos Deputados e no anno seguinte o
de apanhador do resumo dos debates do Senado.
Depois de longa ausência, voltou a Sergipe em 1916,
sendo a 5 de Agosto deste anno designado pelo presidente do Estado General Oliveira Valladão, para incumbir-se de acquisição e systematisação de todos os documentos de interesse para a questão de limites entre
— Sergipe e Bahia. A 19 de Outubro do m e s m o anno foi
nomeado chefe da 3." sessão da secretaria Geral do Estado, logar de que se exonerou depois, consagrando-se a
advocacia, por provisão de 17 de Junho de 1919.
D e 1877 e m deante collaborou em quasi todos os jornaes liberaes e neutros de Sergipe; e m alguns de Alagoas; no "O Paiz" do Rio, onde publicou e m 1887 entre
outros, o artigo "Martinho de Campos" a propósito do
fallecimento deste illustre brasileiro; na " A Federação
Brasileira" e no "O Partido Liberal Paulista".
Publicou em 1882 no "O Orbe" de Maceió u m a série
de artigos sobre a origem das idéas e na "Gazeta do
Penedo", u m a comedia e m u m acto — "Fiasco de u m
namorado". Talento polymorpho é também u m a das intelligencias mais productivas da terra sergipana. Pena é
que a escassez de recursos e a sua própria insubmissão aos programmas officiaes de ensino, lhe não ten h a m permittido fazer u m tirocínio completo de academia. C o m u m a cultura methodisada seria, não ha negar, maior o seu valor como h o m e m de letras.
C o m grande pendor para os estudos que se relacionam com a nossa historia, a elles se tem consagrado
com raro esmero, e neste particular muito lhe está a dever o Estado. Poeta de reconhecido merecimento é também compositor bastante apreciado pelas excellentes peças musícaes que tem produzido. T e m inéditos os seguintes trabalhos:
— O Crime da rua Uruguayana: drama e m 5 actos
e u m quadro.
— Galeria sergipana, Chronica das Assembléas ãe
Sergipe, desde o antigo Conselho Geral de Provincia; A
Poesia Sergipana; A Victima da Seducção, drama de assumpto sergipano, e m 4 actos com gravuras, publicado no
Almanach Litterario Sergipano, (1.° anno), precedido da
biographio do poeta Dr. Constantino José Gomes de
Souza; (Vide este nome) as Biographias de Tavares Bastos, José de Alencar, Visconde de Caravellas, Conselheiro Nabuco, Visconde de Pelotas, Conselheiro Zacharias, José de Saldanha da G a m a , Fernandes de Barros,
Sabino Olegário L. de Pinho, Carlos Gomes, Pedro Américo e por acabar a Geographia de Sergipe.
Redigiu:
— O Estado. Órgão dos interesses da lavoura, commercio e industria. Aracaju, 1891. Publicação duas vezes por semana. O primeiro numero sahiu a 20 de Agosto.
•— A Opinião. Órgão dos interesses sociaes. Benevente, Espirito Santo. 1909. Proprietário: Manoel Teixeira de Oliveira. Redactor: F. A. de Carvalho Lima
Júnior. Gerente: Álvaro Leão Barbosa. Publicação semanal nas quartas-feiras. O 1." numero sahiu a 20 de Janeiro com 4 pags. e outras tantas columnas; o ultimo
é datado de 2 de Janeiro de 1910.
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— Um banco hypothecario em Sergipe. No "Sergipe",
Escreveu:
de Aracaju, de 17, 21 e 26 de Setembro de 1882.
— O absolutismo da razão. No "Jornal de Penedo
— Luiz Gama. No mesmo jornal de 26 de Setembro
de 2 de Junho de 1876.
de 1882.
— Sodoma e Gomorra: poemeto. No mesmo "JorA Guerra e o throno. Idem, de 30 do mesmo mez.
nal".
— Um congresso jornalístico literário em Sergipe.
— Estudos religiosos. Dedicado ao Sr. M. Fran- Idem de 4 de Novembro de 1882.
cisco de Oliveira, em signal de profunda consideração.
— O contrabando no Rio S. Francisco. Na "GazeNo "Jornal" de 20 de Setembro de 1876.
ta do Aracaju", de 10, 17, 23 e 30 de Novembro de 1882.
— Sonho. No mesmo jornal de 15 do referido mez.
— Um desprotegido na relação da Bahia. No "Sergi— Instrucção. No "Órgão do Povo", de Penedo de pe" ,de Aracaju", de 30 de Novembro de 1882.
22 de Julho de 1877.
— A Federação Brasileirai. No mesmo Jornal de 7
— O absolutismo da razão. Ao Ulmo. Sr. Manoel de dezembro de 1882.
Francisco Alves de Oliveira. No "Jornal» do Aracaju"
— O systema do trabalho agricola em Sergipe. Idem
de 20 de Fevereiro de 1878.
de 7 de Dezembro de 1882.
— Horrores da tome. No "Echo Liberal", Aracaju
— Ao philologo de Própria: resposta ao pé da lede 28 de Junho de 1878.
tra a uma critica assignada por Marjo na "Gazeta do
— Vice-presiãentes de Sergipe: traços biographicos
Aracaju" de junho de 1883. No "O Guarany", de Arados cidadãos nomeados para este cargo. No mesmo jorcaju, de 18 e 31 de Julho de 1883. Não proseguiu.
nal de Agosto de 1878, sob o pseudonymo de Pompeu.
— O caracter (Ponto de philosophia). No mesmo
— Eleição directa: serie de artigos iniciados nojornal de 20 de Setembro de 1883.
"Echo Liberal" e continuada no Jornal de Sergipe, de
— Provincia de Sergipe: noticia histórica. Idem de
10 e 14 de Dezembro de 1878 e 21 e 23 de Janeiro de
19 de Outubro de 1883.
1879.
— Philosophia: opinião sustentada na sessão phi— As minas de prata de Roberto Dias. No "Jornallosophica do Instituto Litterario Penedense, de 3 de
de Sergipe" de 8 de Fevereiro de 1879.
Junho de 1882, ao discutir-se a questão da origem das
— O elemento servil em S. Paulo. No "Diário Poidéas. Serie de artigos. No "Jornal de Sergipe" de
pular" de Aracaju, de 28 de Fevereiro do mesmo anno.
Fevereiro e Março de 1884.
— Discurso fúnebre, pronunciado em Villa Nova no
— Necessidades de Sergiíe. No "O Guarany", de 31
dia 30 de Maio de 1879, por occasião de solemnisar-se o
de Março, 6, 13 e 19 de Abril, de 1883, 29 de Março e
sétimo dia do fallecimento do coronel José Matheus da
2 de Abril de 1884.
Graça Leite. No "Jornal Popular" de Aracaju, de 19 de
— Duas constituições. No "O Guarany" de 18 de
Junho seguinte.
Abril de 1884.
— Communicado á illustrada redacção do "Diário
— Ao Exmo. Sr. Presidente e Chefe de Policia da
Popular" em prol do estabelecimento de escolas agrícoprovincia (sobre os costumes dos habitantes do Carrapilas. No mesmo "Diário" de 27 de Agosto de 1879.
cho). No "Jornal de Sergipe" de 22 de Novembro de
— Morte e funeral do illustre padre Manoel Joa- 1884.
quim da Silva e Oliveira. No "Jornal de Sergipe", de 7
— Philosophia. Opinião sustentada na sessão phide Julho de 1880.
losophica do Instituto Litterario Penedense de 3 de Ju— O Dr. Aj>rigio Guimarães: ligeiros traços biogra-nho de 1882, ao discutir-se a questão da origem das
phicos. No "Echo Liberal" de Aracaju, de 2 de Outuidéas. Serie de artigos. No "Jornal de Sergipe" de Febro de 1880.
vereiro e Março de 1884, terminada no n.° de 6 deste
— Discurso pronunciado no dia 19 de Dezembro de ultimo mez.
1880 na cidade de Própria por occasião de discutir-se em
— Eu e a Gazeta ãe Barbacena. Idem. de 24 de
Assembléa geral os estatutos da sociedade "Propagadora
Abril do mesmo anno.
da Instrucção Popular". No mesmo jornal de 26 de Ja— Discurso proferido no paço da Camará Municineiro de 1881.
pal de Japaratuba por occasião da installação da socie— H. Limpo ãe Abreu: biographia. Idem de 21 de
dade — Centro da Lavoura c Commercio de Japaratuba
Agosto do mesmo anno.
no dia 27 de Maio de 1887, 10 pags. in. 8.°. pq. Typ.
— Traços biographicos de Tobias Barretto de Me- da "Gazeta de Aracaju". Publicado anteriormente na
nezes. Idem, a começar de 27 de Agosto de 1881; termi- mesma "Gazeta" de 16 de Abril seguinte.
nou a 5 de Novembro com intermittencias.
— Bittencourt Sampaio. No "O Republicano" de 5
— A Imprensa no Brasil. No "Sergipe" de Aracaju, de Maio de 1889.
de 2 de Março de 1882.
— A Revolução de Pernambuco em 1817. No .nes— Harmonias da natureza: poesia. No mesmo Jor- m o jornal de 19 e 26 de Maio e 2 de Junho de 1889.
nal de 2 de Abril do mesmo anno.
— Esboço da Constituição Sergipana. Idem, de 19
— A imprensa e a civilisação. Idem de 5 de Abril do
a 28 de Junho de 1890.
mesmo anno.
— A Constituição brasileira: conferencia republi— Ignacio Brinquinho: conto histórico. Idem de 28 cana feita em Junho de 1889 em Penedo. Idem de 1, 2,
de Maio de 1882.
4 a 8 de Julho de 1890.
— A escola: carta a João Quintino dos Santos. Ain— A Lavoura de Sergipe: conferencia realisada no
da no "Sergipe", de Aracaju, de 18 de Junho de 1882.
Aracaju a 13 de Julho de 1890.
— A' Aurora: poesia. No mesmo Jornal de 4 de
— Mocidadç c Velhice: appello aos sergipanos em
Julho de 18S2.
prol do livro de José Maria Gomes de Souza. Na "Folha
— O caboclo Alexandre ou uma Victima innocente: de Sergipe" de 11 de Janeiro de 1891.
conto histórico. No mesmo jornal de 26 de Julho de
— Ao congresso sergipano: manifesto solicitando
1882.
suffragios eleitoraes. No mesmo jornal de 25 de Ja— A cultura do cacau em Sergipe. No mesmo jor- neiro de 1891.
nal de 6 e 10 de Agosto de 1882.
— Ahnanach Litterario Sergipano para 1892, ornado
— O Conservador e a Gazeta. No mesmo jornal de com a biographia do distincto sergipano Dr. Constan30 de Agosto de 1882.
tino José Gomes de Souza. 1." anno. Editores Guilher— O Serviço postal cm Sergipe. Idem, de 3 de Seme Filho & C. Aracaju, 211 piags. in. 8.°. gr. Não
tembro de 1882.
continuou.
•— Ouvc-me: versos. No Jornal de Sergipe, de 15
— Dr. Theophilo Fernandes dos Santos, biographia.
de Novembro de 1882.
No "Sul de Alagoas", de Penedo, de 16 de Junho de 1897.
— Teus olhos: versos. No mesmo jornal do mesmo
— O annel de pérolas azues: romance. Na "A Opidia.
nião", de Benevente, de 19 de Maio a 7 de Novembro

FRANCISCO

°3

FRANCISCO

— Sonho róseo: aquarella. (Sem o emprego da le
— Bancos agrários: serie de 5 artigos. No mesmo
tra A). No mesmo jornal de 4 de Agosto de 1917.
jornal de 21 de Novembro a 19 de Dezembro do mesmo
— Aquarella — Pombos no Pombal. (Sem a letra
anno.
— Pátria. Typographia Progresso. Porto. (Portu- E). Idem de 10 de Agosto de 1917.
— Alguns apontamentos para a historia da Propagal). 1909, 87 pags. in. 8.°. pq.
— João Francisco dos Santos. (João Carpina). No ganda Republicana em Alagoas. Idem de 18 a 31 de
Agosto de 1917. Com intermitencias.
"Diário da Manhã" de Aracaju, de 21 de Janeiro de
— Seminaristas que não se ordenaram. Idem de 24
1913.
— Limites entre Sergipe e Bahia: (Estado Histó-de Agosto de 1917.
— Aquarella. Paraiso do amor. Idem de 26 de
rico). No "O Estado de Sergipe", de 14 a 21 de Janeiro
Agosto de 1917.
de 1913.
— Aquarella. A mariposa. Idem de 2 de Setembro
— José Francisco da Silva Zuca. A propósito da
de 1917.
biographia deste artista publicada pelo Dr. Dionysio
— Aquarella — Aquarella. As verdadeiras rosas.
Eleuterio de Menezes. No mesmo jornal de 8 de FeIdem de 16 de Setembro de 1917.
vereiro de 1914.
— Modcrnísação de Aracaju (um programma de
— Ver, ouvir e sentir. No mesmo jornal de 10 de
administração municipal). Idem de 22, 25 e 28 de SeJaneiro de 1915.
— Parábolas, (traducção de Charles André). O dia- tembro de 1917.
— Aquarella. Banhos de egreja (Sem a letra i) . No
mante bruto. Idem de 14 do mesmo mez.
— Ignacio Joaquim Barbosa, ao "Diário da Ma- "Diário da Manhã", de Aracaju de 30 de Setembro de
1917. Este artigo foi reproduzido no mesmo jornal de
nhã" (A propósito de um artigo publicado no "Jornal
2 de Outubro seguinte por ter sahido com incorrecções.
do Povo". Idem de 18 de Fevereiro de 1915.
— A propaganda ãa flora brasileira pelo Dr. J. R.
— Manual da Therapeutica da Flora Brasileira,
Monteiro da Silva. No mesmo jornal de 3 a 6 de Ou1915.
— O christianismo ou o culto allegorico do sol, tra-tubro de 1917.
— Aquarella. U m a noite no Melpomene. Idem de 7
ducção das Ruínas de Volney do original francez. Idem
de Outubro de 1917.
de 27 de Fevereiro de 1915.
— Aquarella. U m casal de periquitos. Idem de 14
— Mais um busto. No Instituto Histórico. Quem
de Outubro de 1917. .
o merece. Idem de 27 de Novembro de 1915. Trans— Pensamentos. O amor e a mulher. Idem de 21
cripto no "O Estado de Sergipe", do dia seguinte.
— A propósito da Mensagem Presidencial do Gene- de Outubro de 1917.
— Máximas c pensamentos (Continuação do trabaral Valladão. Idem de 12 a 29 de Dezembro de 1915.
lho precedente). Idem de 4 de Novembro de 1917.
Publicado depois em folheto, 46 pags. in. 8.°. Aracaju,
— A propaganda republicana em Sergipe. Idem de
1916. Typ. do "Diário da Manhã".
— Padre José Alves Pitangueira, 1812-1858. No 15 de Fevereiro a 22 de Março de 1918 com intermittencias.
"Diário da Manhã", de Aracaju, de 30 de Janeiro de
— Frei José de Santa Cecília. No "O Imparcial", de
1916.
Aracaju, de 19 a 26 de Agosto de 1918, com intermitten— A Estatística em Sergipe. No mesmo jornal de
cías.
11, 12 e 14 de Março de 1916.
— Pó dos archivos: receita e despeza da Camará
— Asthma e sUa cura pela flora brasileira. (Ao
Municipal da Villa Leal d'El-Rey de Própria, desde
povo). Idem de 15 e 16 de Abril de 1916.
— Ao Diário da Manhã. (Descripção de viagem as seus princípios (1802 a 1830). No "O Imparcial" de 11
de Setembro de 1918.
cabeceiras do Xingo). No "Diário da Manhã", de 18
— Pó dos archivos: apontamentos para a historia
de Outubro de 1916.
— Ainda a estatística em Sergipe. Idem de 21 dede Sergipe; capellas filiaes das matrizes de Santo Amaro das Brotas, Divina Pastora e Soccorro. No mesmo
Julho de 1916.
jornal de 14 de Setembro de 1918.
— Chapa. Idem de 22 de Julho de 1916.
— Panthcon sergipano. Padre Manuel Joaquim da
— Estatística da exportação. Idem de 9 de Agosto
Silva e Oliveira, Idem de 23 de Setembro de 1918.
de 1916.
— Pó dos archivos. Creação em aberto. Idem de
— A propósito da futura Mensagem presidencial do
25 de Setembro de 1918.
General Valladão. Idem de 20 de Agosto de 1916.
— Pó dos archivos. Cousas que se fizeram e hoje são
— O terror da estatística. Idem de 22 de Agcsto
menoscabadas. Idem de 3 de Outubro de 1918. Reprode 1916.
duzido no jornal de 4.
— Gumercinão Bessa. Idem, de 24 de Agosto de
— Pó dos Archivos. Horto botânico. Idem de 8 de
1916.
Outubro de 1918.
— A lavoura e a estatística. Idem de 26 de Agosto
— Pó dos archivos. Trages seculares immoraes.
de 1916.
Idem de 17 de Outubro de 1918.
— O monumento Ignacio Barbosa. No "O Impar— Pó dos archivos. O preço da saúde no passado
cial", de 3 de Setembro de 1916.
em Sergipe. Idem de 19 de Outubro de 1918.
— A Velha questão ãe, limites Scrgipe-Bahia (San— Pó dos archivos. Moeda falsa. Idem de 22 de Outa Brígida, em Geremoabo) . No mesmo Jornal de 4 de
tubro de 1918.
Abril de 1917. Transcripto da "A Tarde" da Bahia de
— Manoel Valladão (Reminiscências) . Idem de 23
29 de Março anterior. Sahiu também no "Estado de
de Outubro de 1918. Foi transcripto no "O Estado de
Sergipe" de 10 de Abril do mesmo anno e no "Jornal do
Sergipe", de 29.
Povo", do dia 9.
— Pó dos archivos. A patente de Belchior Dias e
— Os sergipanos na Bahia. No "Diário da Manhã",
a Guarda Nacional. No "O Imparcial" de Aracaju, de
de 28 de Abril de 1917.
29 de Outubro de 1918.
— Carta ao Diário da Manhã. O Barão H o m e m
— Pó dos arcMvos. Serviço militar. No mesmo jorde Mello de volta de Sergipe. No mesmo jornal de 30
nal de 31 de Outubro de 1918.
de Abril de 1917.
— Pó dos archivos. Serviço militar. Idem de 5 de
— O Caso Bahia-Sergipe. Carta dirigida á "A TarNovembro de 1918.
de", da Bahia e na mesma publicada na edição de 1."
— O occaso da barbaria moderna. Idem de 6 de
de Maio de 1917.
Novembro de 1918.
— Rio Real e suas nascentes. No "Diário da Ma— Pó dos archivos. O Rendimento de uma pataca
nhã" de Aracaju, de 22 e 23 de Maio de 1917.
1
por mez. Idem de 7 de Novembro de 1918.
— Alguns apontamentos biographicos de Sergipa— A obra ãe Nicolau II na historia. Idem de 12 de
nos. Idem de 1 a 15 de Agosto de 1917.
Novembro de 1918. Este artigo foi reproduzido no nu-
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mero de 17 de Dezembro de 1918. O seu titulo era Guilherme II e não Nicolau II.
— Historia dos limites entre Sergipe e Bahia: estudo de litigio interestadual auctorisado pelo Exmo. General Manuel P. de Oliveira Valladão, Presidente do Estado. Aracaju, 1918. Imprensa Official. 681 pags. in.
8.°. Traz 9 mappas intercalados no texto e uma errata
no fim.
— As rendas municipaes de Villa Nova em 1833. O
que foi a villa, o que é a cidade. No "Diário da Manhã", de Aracaju, de 17 de Agosto de 1919.
— Bento José de Oliveira. (Famoso sargento mór
de Sergipe): chronica do século XVIII. No "Correio de
Aracaju" de 29 de Agosto a 9 de Setembro de 1920.
Francisco António Vieira Caldas Júnior. — Filho
do bacharel do mesmo nome, barbaramente trucidado em
1893 na capital de Santa Catharina pelas tropas florianistas, e D. Maria Emilia Vieira Caldas, distincta sergipana de aprimorada educação intellectual, nasceu a 13
de Dezembro de 1868 no sitio Porteiras, municipio de
Villa Nova, e falleceu em Porto Alegre a 9 de Abril
de 1913. Aos dois annos de edade ausentou-se de Sergipe em companhia da familia, por ter sido o seu progenitor nomeado juiz municipal do termo de Santo António da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Naquella villa
iniciou os seus primeiros estudos, indo terminal-os na
capital daquella antiga provincia, no "Gymnasio S. Pedro", dirigido pelo Doutor Aurélio Benigno de Castilho.
Attrahido por natural predisposição para a vida da
imprensa, entrou aos 17 annos, a convite do coronel
Norberto António Vasques,
para a "Reforma", onde pela
sua competência soube elevar-se facilmente de simples
revisor e noticiarista a redactor da extincta folha,
que fora outrora orgam do
partido chefiado pelo conselheiro Gaspar da Silveira
Martins. Nfi sua longa e
brilhante carreira, de pe-iodista, tão fecunda em obras
meritórias, teve a gloria de
ser reputado o fundador da
Francisco António Vieira imprensa moderna no Rio
Caldas Júnior
Grande do Sul e o príncipe
dos seus jornalistas. Cooperador infatigável do progresso e civilisação da terra
gancha, em constante labutar de verdadeiro servidor
do bem publico, reunia aos raros dotes de intelligencia estimáveis qualidades de coração, sempre inclinado
ao sentimento da caridade, um dos traços distinctivos do seu nobre caracter. Prosador e poeta, cultivou
com muito suecesso o género humorístico, publicando
na "Reforma", sob o pseudonymo de Tenório, os "Rabiscos", secção de versos, que foram então muito apreciados. Também escreveu as "Cartas Gaúchas", em
prosa, ainda hoje lembradas pelos seus admiradores.
Foi um dos 25 fundadores da "Academia Rio Grandense de Lettras", creada em 1901 e installada no salão de honra do "Club do Commercio' 'de Porto Alegre em 10 de Maio de 1902. Digno é de mencionar de
modo especial o facto altamente significativo de constituir o autor a honrosa excepção de ser o único
membro da Academia não nascido no Rio Grande do
Sul. Mezes, após a sua morte foi inaugurada na praça
15 de Novembro de Porto Alegre a herma do emérito
jornalista e ainda em honra á sua memoria os empregados do "Correio do Povo" installaram a "Sociedade
Beneficente Caldas Júnior".
Escreveu:
— Sobre a Mensagem: artigos publicados no "Correio do Povo" e editados em opúsculo. Porto Alegre,
1904, 88 pags. in. 8.°. pq...
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Redigiu:
— Reforma: orgam do partido liberal. Porto Alegre, 1888-1891. Com Carlos Koseritz, conselheiro António Eleutherio de Camargo, doutor Adriano Nunes
Ribeiro e outros.
— Jornal ão Commercio. Porto Alegre, 1891-1895.
Com Achilles Porto Alegre e Aurélio Bittencourt. Fundou e dirigiu como redactor chefe:
Correio do Povo: publicação diária com 8 paginas, impresso em machina de reacção Marinoni. Porto
Alegre, 1895. O 1." numero sahiu a 1 de Outubro daquelle anno. De pequeno que éra, tomou depois maiores
proporções, tornando-se o jornal de mais larga circulação em todo o Estado. Não desai pareceu com a morte
do seu fundador. São producções de seu estro poético os
sonetos seguintes:
REGRESSANDO
Voltas. E voltas rindo, e vens chorando,
como avesita que por mar em fora
tentasse achar ninho melhor, mais brando;
e ao seu regresso, e ao vêl-o, ri-se e chora.
Saiste sem destino, á tôa, quando
a noitada fatal, desoladora,
da ingratidão te pôde ir arrastando
para longe de m i m bella traidora.
Voltas. E ris e choras... Mas, te aprazes
embora em toda a luz do mundo inteiro,
has de ser sempre a mesma fementida.
Voltas. Encantos trazes, mas não trazes
o teu primeiro amor, que o amor primeiro
vive uma vêz somente em toda a vida.
PELOS B A B A D O S
Quando eu te conheci — facto recente —
inda não eras moça; o teu vestido
não ia além do cano reluzente
do borzeguim de salto retorcido.
Respiravas ainda, ingenuamente,
os effluvios de um sonho indefinido,
banhado pela luz phosphorescente
de outro viver mais leve e irreflectivo.
Nesse tempo feliz — porque é passado —
num doce olhar amigo e descuidado,
eu te fitava o rosto encantador.
E mal pensava que o vestido ousado
quanto mais abaixasse o seu babado,
mais fazia subir o meu amor.
Estes sonetos fazem parte do livro sob o titulo:
— Versos escolhidos de Caldas Júnior. Porto Alegre,
1913, 115 pags. in. 8.°. pq. Empresa Graphica da "Kodak". E' uma edição posthuma mandada imprimir por
um grupo de amigos e prefaciada pelo poeta Zeferino
Brasil.
Francisco Avelino da Cruz. — Nascido em São
Christovam a 3 de Maio de 1848, falleceu no Aracaju, a
10 de Fevereiro de 1914. De origem modesta e filho de
pães pobres, não teve a fortuna de conhecer o autor dos
seus"dias. Muito creança, seguiu em companhia de sua
progenitora, Maria da Conceição, para Larangeiras, onde
desenvolveu o seu talento artistico, recebendo lições de
musica do maestro Manoel Bahiense. E m 1865 verificou
praça como musico do corpo policial de Sergipe de cuja
banda foi mestre e regente por muitos annos, tendo-se
reformado a 15 de Abril de 1890.
Seus instrumentos predilectos foram o trombone e a
flauta. Dos compositores sergipanos foi dos que mais
produziram, sendo filhas da sua inspiração as seguintes
composições:
— Isaura: symphonia.
— Cândida: idem.
— Missa da Conceição ãe Maria. Op. 1." musica
sacra.
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-r- Asperges: idem.
— Tantum ergo: idem.
— Tota pulchra: idem.
— Credo: idem.
— Ave Maria: idem.
— Homenagem:
Marcha festiva.
— Numero t.°: Marcha fúnebre.
— Pêsames: idem.
— Lagrimas: idem.
— Pczar: idem.
— (Horinha Neuton: valsa.
— Marictta: valsa.
— Elphiãia: valsa.
— União dos Despachantes: valsa.
— Lua ãe mel: valsa.
— Elza: valsa.
— Quebra machoca: tango.
— 'Áé Pereira: tango.
— 0 Diabo atraz ãa porta: quadrilha.
— Terpsichore: quadrilha.
— Filhos ãe Baceho: polka.
— Petrina: polka.
— Cordovina: polka.
— Esther Regis: polka.
— Edith: polka.
— AIviçaras: polka.
— Chiquinha Espinheira: polka.
— Rizo: polka.
— Lydionor: polka.
— Um sorriso: polka.
— Um beijo a meia noite: polka.
— Emília: polka.
— Parabéns: polka.
— 15 de Junho: dobrado.
— Cruzeiro: dobrado.
— Delicias do Alto: dobrado
— Bocca ãe Fogo: dobrado.
— Século 19: dobrado.
— Pensador: dobrado.
— Echo da Imprensa: dobrado. Aracaju, 1886. E m
homenagem á classe typographica.
•— Apollo: valsa.
-— Pedro de Alcântara: valsa.
— Felisbello Freire: valsa.
— Lycurgo de Albuquerque: valsa.
— Solo Estanciano: valsa.
— Festival: valsa.
— Preito ao mérito: valsa.
— Homenagem, ao Pc. Freire: valsa.
— Uma das artes: valsa.
— Roque ãe Pinna: valsa.
— Cambio: valsa.
— Destino: valsa.
— Descrido: valsa.
— Jucá Teixeira: valsa.
— Coronel Garcez: valsa.
— Foliões Carnavalescos: valsa.
— Teixeira Fontes: valsa.
— Major Ribeiro: valsa.
— Gratidão ao Pe. Florêncio: valsa.
— Rendição ãe Porto Arthur: valsa.
— Grémio Escolar: valsa.
— Sons ãa Lyra: valsa.
— 0 Estado de Sergipe: valsa.
— Caxico: valsa.
— Lar domestico: valsa.
— Felinto Silva: valsa.
— Caçadores: valsa.
— /." de Maio: valsa.
— 0 Jovcn João Motta: valsa.
— Moreira Guimarães: valsa. Aracaju, 1912.
Francisco de Barros Pimentel Franco, Doutor. —
Filho de outro de egual n o m e e D. Maria dos Santos
Franco, nasceu a 6 de Novembro de 1879 no engenho
Palmeira, municipio de Larangeiras, e falleceu e m Aracaju a 24 de Abril de 1922, tendo sido o seu corpo inhumado no m e s m o dia no cemitério do B o m f i m da cidade
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de Larangeiras. Cursou humanidades e as sciencias medicas na capital da Bahia, tendo collado o grau de doutor e m 14 de Dezembro de 1904. N a m e s m a Faculdadp já
se havia formado e m 1898 e m pharmacia e e m odontologia. Quando académico foi interno de clinica ophthalmologica da Faculdade .auxiliar do hospital de Santa
Isabel e sócio do Grémio dos Internos. C o m o polyclinico
praticou a medicina e m Própria, 1905-1906. Larangeiras e Aracaju, limitando-se por fim aos casos restrictos
de oculista, de que se tornou especialista. N o Aracaju, foi director de hygiene, de que pediu exoneração
em Setembro de 1911, medico do hospital de caridade
desde 1 de Abril de 1909, director da Assistência Publica por decreto de 3 de Janeiro de 1918 e m e m b r o da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe. Desempenhou diversas commissões por delegação do Governo do
Estado, e escreveu:
— Das choroidiles: dissertação, dividida e m quatro
partes. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras
do curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 25 de Outubro de 1904 para ser defendida afim de obter o gráo de
doutor e m medicina. Bahia, 1904, 97 pags. in. 8.°. Officinas Typographicas de Tosta & C.
— Relatório apresentado a 6 de Agosto de 1907 ao
Sr. Desembargador Presidente do Estado de Sergipe,
Guilherme de Souza Campos, pelo Inspector de Hygiene. .. Appenso á Mensagem de 7 de Setembro de 1907.
— Relatório apresentado a 6 de Agosto de 1908 ao
E x m o . Desembargador Guilherme de Souza Campos, Presidente do Estado, por..., Inspector de Hygienne. N o
"O Estado de Sergipe" de 20 a 23 de Setembro seguinte
e no vol. publicado sob o titulo — Relatórios apresentados ao E x m o . Desembargador Guilherme de Souza
Campos e m Agosto de 1908 — 20 pags. in. 8.". pg.
— Relatório apresentado ao E x m o . Presidente do
Estado pelo Doutor Inspector de Hygiene Publica, e m 12
de Agosto de 1910. Aracaju, 1910, 12 pags. in. 8.°. pg.
com os Annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Relatório apresentado a 17 de Agosto de 1911 ao
III. Ex. Sr. Doutor José Rodrigues da Costa Dória pelo
Inspector de Hygiene. Inédito. N o Archivo da Secretaria do Governo.
— Relatório apresentado e m 19 de Julho de 1918 ao
E x m o . Sr. Dr. secretario geral do Governo do Estado
de Sergipe pelo director da Assistência Publica. Aracaju, 1919, 15 pags. in. 8.". pg. Imprensa Official .— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. coronel José
Joaquim Pereira Lobo D . D . Presidente do Estado, a 8
de Julho de 1921 pelo Dr..., e m cmmissão na villa de
Divina Pastora. N o "Diário Official do Estado de Sergpe" de 14 do m e s m o mez.
Francisco Barbosa Cardoso, Doutor. — Filho de
outro do m e s m o n o m e e D. Maria Miquelina Cardoso,
nasceu á 12 de Dezembro de 1856 e m Maroim e falleceu a 16 de Junho de 1919 na Capital Federal. Fez seus
estudos secundários e superiores na Bahia, graduando-se
doutor e m medicina a 23 de Dezembro de 1885. E m Belmonte, cidade da Bahia, encetou a clinica e foi delegado
de hygiene, retirando-se passados três annos para a capital daquelle Estado, onde continuou a clinicar durante
cinco annos. Dalli dirigiu-se para seu Estado, e m cuja
capital occupou os cargos de inspector de hygiene, nomeado a 1 de Março de 1895, e de m e m b r o do Conselho Superior da Instrucção Publica e m Agosto seguinte.
E m 1896 partiu para S. Paulo, tendo percorrido Limeira,
Santa Eudoxia e Pirassinunga no exercicio da sua profissão. E m Limeira foi medico da companhia de seguros "Sul-America" e inspector de hygiene municipal
e e m Pirassinunga medico da m e s m a companhia, da
Amazónia e provedor da Santa Casa. Dessa ultima cidade mudou-se para o Rio de Janeiro, ponto terminal
da sua actividade profissional e onde accumulou os cargos de medico do Instituto Polyclinico e da Caixa Murtuaria do Monte do Soccorro.
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Escreveu:
— Discurso lido na noite de 22 de Agosto de 1884
pelo 5.° annista de medicina, orador da Commissão de
sergipanos, residentes na Bahia, ao ter-se de collocar
no salão nobre do theatro São João o quadro a óleo Cecy
e Pery — de Horácio Hora, offerecido pela colónia sergipana á provincia da Bahia.
— Arsenicaes, sua historia, acção physiologica e
therapeutica: dissertação. Proposição. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso medico. These para o doutorado e m medicina apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Setembro de 1885. Bahia, 1885,
25 pags. in. 8.". Litho-Typo. Ligouri Miranda & C.
Francisco Camorino, O Voluntario-paizano. —
Filho legitimado do cónego António Luiz de Azevedo e
D. Jacintha Clotilde do A m o r Divino, nasceu a 21 de
Agosto de 1841 no engenho Palmeira, municipio da Estancia, e falleceu a 22 de Setembro de 1866 e m frente
á fortaleza de Curupaity, na republica do Paraguay. Dos
10 aos 14 annos de edade frequentou na Estancia as aulas do ensino primário e parte do secundário, regidas
pelo professor Florentino Telles de Menezes, cujas lições interrompeu á falta dos imprescindíveis recursos
para continuar nos estudos. Suas precárias condições
de pobreza obrigaram-lhe a separar-se da familia, partindo a 20 de Fevereiro de 1855 para a capital da Bahia,
e m busca de trabalho remunerador, que difficilmente encontraria na terra natal. Intelligente e activo fez alli
rápido progresso como auxiliar do commercio, devendo
ás suas provadas aptidões ser e m breve admittido como
guarda-livros de acreditado
estabelecimento commercial.
Quando e m 1865 o Brasil,
sentindo-se ultrajado pelo
Paraguay, teve de incitar o
patriotismo de seus filhos
para desaggravar-se da affronta recebida, o bravo estanciano decidido a marchar para a guerra, incorporou-se ao batalhão de sua
terra, na passagem pela Bahia, partindo para o campo
da honra, onde lhe estava
reservada morte gloriosa,
combatendo e m defesa da
pátria. Ligado á sorte do
Francisco Camerino
corpo militar a que se aggregou como simples soldado particular, fora da fileira, marchou para o Sul e m
demanda das hostes inimigas. Invadido o território paraguayo pelo 2.» corpo do exercito, sob o c o m m a n d o do
barão de Porto Alegre, chocaram-se as forças belligerantes e m Curuzú a 2 de Setembro de 1866 e nesse primeiro
encontro com o inimigo o voluntário paizano portouse com heróica coragem, combatendo ao lado do batalhão
sergipano.
Proseguindo na sua marcha victoriosa, Porto-Alegre, animado pelo feito d'armas de Curuzú, enfrentou a
22 do m e s m o mez a formidável fortaleza de Curupaity
e se decidiu atacal-a. S e m mediar tempo entre a arrojada resolução e a ordem de preparar para combate,
dada a voz de assalto, o exercito moveu-se como u m só
h o m e m , travou-se a lucta; os nossos soldados investiram contra as trincheiras da mole sinistra indifferentes á chuva de balas que sibilavam por sobre suas
cabeças. D e momento, após meia hora de combate, o
bravo de Curuzú, ao transpor intrepidamente o primeiro
entricheiramento, é attingido por u m estilhaço de granada, que lhe dilacerou as carnes, produzindo horríveis
ferimentos. Conduzido para o hospital de sangue com
as aporphyses espinhaes das vértebras dorsaes e lombaes
inteiramente descobertas, foi de causar pasmo a serenidade de rosto com que resistiu ao completo esphacelamento do seu corpo. Estendido sobre a mesa das operações cirúrgicas, não permittiu ser chloroformisado no
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momento de fazer-se a amputação de ambos os braços,
emquanto as energias do seu espirito forte já fossem a
pouco e pouco desfallecendo ante a intensidade de tantas dores mortaes. C o m a alma depurada no crisol
do soffrimento, o martyr da pátria, sentindo approximar-se a hora suprema de desprender-se da vida, volveu o olhar para o quadro desolador dos immolados á
sanha da guerra e com a calma dos stoicos e vóz rhytimica recitou a conhecida estrophe do poema "D. Jaym e " de T h o m a z Ribeiro: —

Ou morre o homem na lida,
Feliz, coberto de gloria;
O u surge o h o m e m com vida,
Mostrando e m cada ferida
O h y m n o de u m a victoria.
E assim terminou o poema da sua curta mas gloriosa existência offerecida com heróico desprendimento
e m holocausto á terra sagrada do berço. Figura cavalheiresca, de porte altivo e invejável destaque no meio
das forças de terra calculadas e m cerca de 136.800 homens enviados ao Paraguay, o soldado paizano, único
no seu grandioso papel de livre atirador, personificou
no theatro da guerra todo o patriotismo brasileiro no mais
alto grau de sua sublime grandeza. A historia pela
penna de illustres escriptores immortalisou o seu nome,
inscrevendo-o nas suas paginas de ouro. Entre elles
prestou á memoria do heroe u m preito de rigorosa justiça, José Arthur Montenegro nos seguintes termos extrahidos do seu livro. "Fragmentos Históricos":—...
"patriota exaltado, sentiu fundo a affronta paraguay a e,
tomando lugar entre os primeiros cidadãos que grnparam-se e m torno do pendão nacional para desaffronta da
pátria, correu á fronteira com esses abnegados heróes,
hoje olvidados pela geração moderna, que a inspiração
do gabinete Furtado chamou "Voluntários da Pátria".
Exemplo único nos annaes da porfiada campanha: —
não se alistou e m corpo algum; cumpriu alevantado dever civico, sem entregar os pulsos á pesada cadeia disciplinar. Nada percebia dos cofres públicos: os alimentos e a própria munição que gastava nos combates adquiria com os recursos próprios de sua modesta bolsa.
Armado de magnifica carabina, atirando com rara perícia, entrava e m fogo na frente do 8.° de voluntários, enthusiasmando a soldadesca com o exemplo e com a palavra inspirada do génio. A o lado daquelle moço de 23
annos, imberbe quasi, figura extremamente bella, sympathica, insinuante, que batia-se com valor admirável,
que affrontava os perigos com stoica abnegação os fracos creavam brio, os covardes retemperavam-se, dando
razão ao poeta:
"Medo tem toda a gente,
Saber disfarçar é ser valente."
Como o autor citado, outros affirmaram ter sido o
Bayard sergipano, poeta distincto de ardente imaginação.
H a nesta asserção u m puro engano, completo erro de
apreciação. E' certo que elle era apaixonado pela
poesia, m a s não consta que e m tempo algum tivesse composto versos. Foram seus historiadores, além do Montenegro, Severiano Cardoso, Pedro de Calasans, Alberto
Deodato (vide estes 3 nomes), Virgílio Cardoso de Oliveira, Marechal José Bernardino Bormann, etc. E m homenagem á sua memoria foi inaugurado solemnemente
a 24 de Outubro de 1922 o seu retrato no quartel d^ 2."
Regimento de Infantaria na Villa Militar, estacionado
na Capitel Federal.
Escreveu:
— Cartas aos meus irmãos. 1866. V e m u m a delias
transcripta no folheto "Traços biographicos" — por Severiano Cardoso e no "Ensaio biographico" por Alberto
Deodato.
Francisco Carneiro Nobre de Lacerda, Bacharel.
— Filho do illustre pernambucano Dr. Luiz José Carneiro de Souza Lacerda e D. Adelinda Nobre de La-
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cerda, nasceu no engenho S. Pedro, municipio de Larangeiras, a 12 de Maio de 1869. Feitos os primeiros
estudos na cidade de Larangeiras successivamente com
os professores Justino Gomes e D. Clementina Santos
seguiu para o Recife aos 12 annos de idade para a companhia de seu tio paterno Dr. José Maria Carneiro de
Albuquerque Lacerda, por ter perdido nessa idade o seu
progenitor.
Alli matriculou-se no "Gymnasio Pernambucano",
dirigido pelo então cónego Joaquim Arcoverde Cavalcanti
de Albuquerque, hoje cardeal e arcebispo do Rio de Janeiro. Oito mezes depois passou-se para o collegio
"Dois de Dezembro", dirigido pelo Dr. José Bandeira
de Mello e mais tarde para o "Internato e Externato Pernambucano", dirigido pelo professor Manoel Alves Vianna, ahi concluindo os estudos exigidos para a matricula
no curso jurídico.
E m 1886 matriculou-se na Faculdade de Direito do
Recife, onde fez todo o curso, recebendo o gráo de bacharel em Maio de 1891. Cursava ainda o 4." anno quando foi nomeado promotor publico da comarca de Maroim,
por acto de 15 de Agosto de 1890.
A 16 de Maio de 1891 foi nomeado juiz municipal
da comarca de Aracaju, cargo de que tomou posse a
16 de Junho seguinte. N o exercicio dessa judicatura esteve por vezes servindo como juiz de direito interino
da comarca.
N a organização da justiça estadual e m 1891 foi
nomeado juiz de direito da comarca de Cararú, por decreto de 10 de Novembro. Nesse m e s m o mez sobreveio
o contra golpe de Estado, e m consequência do qual foi
dissolvida a magistratura organisada de accordo com a
Constituição estadual de Junho de 1891, pelo que perdeu
essa judicatura.
E m 31 de Dezembro de 1892 foi nomeado procurador
fiscal do Thesouro do Estado, cargo que exerceu até 9
de Outubro de 1894, data e m que foi exonerado.
!Por decreto de 10 de Junho de 1895 foi nomeado
gerente da Caixa Económica de Aracaju, cargo e m que
esteve de 13 de Julho desse anno a 9 de Julho de 1896,
quando obteve exoneração. E m 1896 foi nomeado secretario da Prefeitura Municipal do Recife, obtendo e m
1897, mediante concurso, o cargo de Juiz de Direito da
comarca de Aguas Bellas, no referido Estado nortista.
Exerceu essa judicatura até Dezembro de 1901, quando,
por decreto de 30 de Novembro foi nomeado juiz federal
do Estado de Sergipe, tomando posse a 31 de Dezembro
seguinte. Ainda exerce (1924) esse elevado cargo da
magistratura federal. O Dr. Nobre de Lacerda serviu
também como fiscal de exames junto ao Atheneu Sergipense no primeiro lustro da vida republicana.
Foi correspondente dos grandes diários cariocas "Gazeta de Noticias", "Jornal do Brasil", "Jornal do Commercio".
Poeta de afinado gosto tem produzido bellas jóias da
poesia indígena. Vai a seguir u m dos seus artísticos
sonetos:

NO MEU ÁLBUM
(AO COMPLETAR 50 ANNOS)

Cincoenta annos! Foi longa a travessia
E accidentada a estrada percorrida !
Cincoenta annos de vida não vivida,
Que mais não foi tão hispida agonia!
Mas comtudo, na aspérrima subida
Dessa ingrata e combusta penedia,
Meu coração, seguro na investida,
Jamais perdeu a heróica rebeldia...
Porque no coração da gente forte,
Por mais contraria que lhe seja a sorte,
Visos não entram de sabor doentio...
Que o temor é partilha do covarde,
E o coração que vibra e sente e arde
E' arca santa de civismo e brio.
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Foi sócio fundador do Instituto de Protecção e Assistência á Infância de Aracaju, da Liga Sergipense Contra o Analphabetismo e do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, de que ainda faz parte. E' Vice-director e lente cathedratico de direito administrativo da Faculdade Livre de Direito Tobias Barretto, recentemente
fundada em Aracaju, tendo estado na directoria interina
desde a installação da secretaria da m e s m a Faculdade.
Possuindo grande vocação para o jornalismo a elle
tem dispensado parte de sua actividade intellectual desde os tempos académicos. Assim é que redigiu com outros "O Correio", de Recife e m 1888, "Folha de Sergipe", e m sua primeira phase de 1894 a 1895, e na segunda até 1911 e por algum tempo o "Jornal do Povo",
de Aracaju. T e m collaborado e m quasi todos os jornaos
de Aracaju, nomeadamente "O Municipio", 1893; "O Estado de Sergipe", e "Correio de Aracaju".
N a imprensa tem usado os pseudonymos "Flacer",
"Diavolino", Petronio", "Manoel Rómulo" e "Anthunio
de Serigy", os dois últimos na "Folha de Sergipe" e no
"Jornal do Povo".
Escreveu:
— A Década Republicana em Sergipe: estudo histórico e critico dos acontecimentos politcios occorridos
no Estado no decennio de 1890 a 1900. Aracaju, 1906.
207 pags. in. 12.°. Typ. do "O Estado de Sergipe' .
Editor António Xavier de Assis. Este trabalho foi divulgado anteriormente no "O Estado de Sergipe"., de
14 de Abril á 13 de Junho de 1905.
— Lanças c Trophéos: poesias. Occupa as paginas 1
a 36 do opúsculo "Evangeliarios" e m que sahiu também
u m a traducção do "Cântico dos Cânticos", poema hebreu por Salomão, feita pelo Dr. Prado Sampaio, Aracaju, 1908, Typographia Commercial. Formato in. 8.°.,
col. estreita.
— Discurso proferido no dia 14 de Julho de 1914,
como orador official na inauguração do novo edifício da
Bibliotheca Publica. N o "Diário da Manhã", de 17 do
m e s m o mez.
— Pedro ãe Calazans: principaes factores de sua
formação; theoria de Ribot; o critico; o jurista e o
poeta; sua principal feição litteraria: conferencia realisada a 26 de Fevereiro de 1915 no salão da Bibliotheca
Publica do Estado de Sergipe. N o "O Estado de Sergipe' de 3 a 6 de Março seguinte.
— Rumo ao passado nos domínios do direito. No
"Jornal de Noticias" de Aracaju, de 1 a 6 de Dezembro de 1915.
— A's Quintas: chronicas assignadas com o pseudonymo de Gil do Norte. Jornal do Povo, de 8 de Junho
de 1916 e m diante.
— Discurso official proferido a 26 de Julho de 1916
por occasião de ser inaugurada a estatua de Monsenhor
Olympio de Souza Campos. N o Jornal do Povo do dia
seguinte.
— O Caso do Vénus: sentença. N o m e s m o jornal
de 26 de Dezembro de 1916.
— Diário de Chica Chaves; chronicas humorísticas
assignadas com o pseudonymo de Arthunio de Serigy.
N o m e s m o jornal de 2 de Maio de 1917 em diante.
— Sentença proferida nos autos da acção intentada
contra a Fazenda do Estado pelo Dr. Joaquim Martins
Fontes da Silva. N o m e s m o jornal de 23 de Agosto de
1917.
— Olavo Bilac. Assignado com o pseudonymo de Arthunio de Serigy. N o m e s m o jornal de 7 de Janeiro
de 1918.
— Sentença proferida nos autos da acção de reivindicação intentada pelo Desembargador Gonçalo de Aguiar
Botto de Menezes contra Felício Dias de Mello e sua mulher, situados nos terrenos do "Sacco do Congo", termo
de Aquidaban. N o Correio de Aracaju, de 12 de Julho
de 1918.
— Organisação politica e administrativa; finanças e
serviços públicos culturaes, especialmente educativos.
N o Estado de Sergipe de 20 de Julho de 1918 e no Jornal do Povo de 23 e 26 do m e s m o mez.
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— Discurso proferido na installação do Instituto
Aracajuano Protector da Infância a 22 de Novembro de
1918. N o Jornal do Povo, de 23 de Dezembro de 1918.
— João Alfreão. N o Jornal do Povo, de 8 de Março
de 1919.
— Evocação á propósito do Centenário da Emaucipação Administrativa de Sergipe — 1820-1920. 77-pags.
in. 8.° Aracaju, 1920. Composto e impresso no "estabelecimento Graphico" de F. Sampaio & C Aracaju.
— Um jurista sergipano. E' u m estudo sobre Gumercindo Bessa e suas obras. N a revista da Capital Federal ,,
"O Norte", de 8 a 22 de Abril de 1920. Transcripto no
"Jornal do Povc", de Aracaju, de 23 desse mez a 4 de
Maio seguinte.
— Cem annos de Independência. N o Jornal do Povo
de 7 de Setembro de 1922.
Francisco Correia dos Santos. — Filho de António Correia dos Santos e D. Francelina Maria de Jesus
Santos, nasceu a 4 de Outubro de 1880 e m Larangeiras.
Abraçou muito cedo a vida do commercio, a principio
como caixeiro na sua cidade e depois no Aracaju, por
conta própria. De modesta familia, não puderam seus
pães contribuir para dar-lhe u m a educação regular, mas
affeiçoado ás lettras amenas conseguiu como o pouca
que aprendeu nas escolas primarias de Larangeiras e o
acurado estudo feito comsigo m e s m o publicar varias producções no "O Municipio", de Larangeiras, no "O Malho", revista carioca, e no "Diário da Manhã", de Aracaju.
Escreveu:
— Vibrações: poesias. Aracaju, 1905, 76 pags. in.
8.°. pq. "Imprensa Moderna". — E' dividido este opúsculo em duas partes com os sub-titulos — Primeiros
versos e — Segundos versos —
— Cardos e sombra: versos. Inédito.
Francisco Dias César, Doutor. — Filho do Barão
de Itaporanga e D. Anna Boenna César, nasceu a 9 de
Janeiro de 1840 em Itaporanga. Cursou a Faculdade de
Medicina da Bahia, em que recebeu o grau de doutor e m
1871. C o m poucos annos de formado, ainda no inicio
dos labores profissionaes, a que se entregou na sua villa
natal, alli, falleceu a 6 de Outubro de 1875 aos 35 annos
de edade, sem ter podido colher os tructos dos seus esforços no estudo da sciencia medica nem prestado á humanidade os benefícios assegurados pelas suas nobres
qualidades de coração. Sócio honorário da sociedade literária Nova Arcádia da cidade de Cunha, em São
Paulo.
Escreveu:
— Queimaduras: dissertação. Proposições. Secção
Cirurgica-Hemorrhagias traumáticas. Secção Medica. Da
febre amarella e seu tratamento. Secção Accessoria —
Vinhos Medicinaes. These que apresentou á Faculdade
de Medicina da Bahia, para ser sustentada e m Novembro de 1871 afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Bahia, 1871, 20 pags. in. 8.°. Typ. J. J. Tourinho.
Francisco Fernandes de Sousa, Doutor. — Filho
do negociante António Fernandes de Souza e D. Anna
Joaquina Fernandes de Souza, nasceu a 17 de Junho de
1849 e m S. Christovam e falleceu a 21 de Janeiro de
1907 á bordo do vapor nacional Ladario. E m 1861, contando apenas doze annos incompletos de edade, seguiu
para a Bahia com destino ao collegio — "Atheneu Bahiano" — no qual cursou como interno as aulas do ensino secundário e e m seguida as da Faculdade de Medicina, onde se graduou doutor e m 1880. Depois de ter
ensaiado a clinica civil nas cidades de S. Christovam,
Larangeiras e Maroim, entrou para o corpo de saúde da
marinha nacional, como segundo tenente cirurgião por
Decreto de 22 de Novembro de 1884. Desde então se entregou aos labores da vida militar, nunca recusando os
seus serviços durante mais de vinte e dois annos, quer
nas enfermarias no tempo de paz, como nos hospUaes
de sangue em campanha. Servia como chefe de saúde
da ílotilha de Matto Grosso, quando acommettido por
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grave moléstia, terminou os dias e m viagem para o Rio
Grande do Sul, sendo o seu corpo inhumado e m Assumpção, capital da Republica do Paraguay. Era então
capitão de corveta, cirurgião de 3." classe.
Escreveu:
— Qual o melhor tratamento dos aneurismas ? Dissertação. Proposições sobre cada u m a das cadeiras de
hygiene, clinica externa e pharmacia. These apresentada
á Faculdade de Medicina da Bahia para ser publicamente sustentada e m Novembro de 1880, afim de obter o
grau de doutor. Bahia, 1880, 63 pags. in. 8.°., Lithotypographia de João Gonçalves Tourinho.
Francisco Hora de Magalhães, Doutor. — Nascido a 10 de Outubro de 1864 e m Larangeiras filho de
João de Magalhães Menezes e D. Maria Augusta da
Hora, falleceu a 18 de Junho de 1900 na fazenda Pau
d'Alho, Estação do Visconde do Pinhal, Estado de São
Paulo. Depois de seu curso de preparatórios quasi todo
feito nos annos de 1883 e 1884 no Lyceu Larangeirense
de seu cunhado Balthazar Góes, seguiu para a Bahia,
onde alcançou a carta de pharmaceutico no fim de 1886
na Faculdade de Medicina, abrindo alli u m a pharmacia a que denominou — Pharmacia Hora. C o m os recursos nella adquiridos proseguiu nos estudos médicos, terminados a 12 de Dezembro de 1894 com a sustentação
da these, na qual foi approvado com distineção. U m a vez
diplomado, foi tentar carreira no Sul do paiz, demorando
algum tempo e m Minas Geraes, de onde se dirigiu para
S. Paulo e m cuja capital fez parte de u m posto medico,
que logo se dissolveu, continuando de então e m deante
a clinicar e m consultório exclusivamente seu. Possuidor de u m bello talento e irmão do notável pintor, Horácio Hora, foi como elle u m perfeito artista, de rara
habilidade para a musica, que sabia interpretar admiravelmente no piano seu instrumento predilecto.
Escreveu:
— Da curobilidaãe ãa cirrhose hepática: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso medico. These apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia da Bahia e m 18 de Outubro de 1804
e defendida e m 12 de Dezembro de 1894. Bahia, 1894,
111-61 pags. in. 8.°. Typ. e Encadernação do "Diária
da Bahia".
Francisco Hora Prata, Doutor. — Filho de Felisberto da Rocha Prata e D. Anna Prata, nasceu no
Lagarto a 6 de Maio de 1894.
Estudou preparatórios na Bahia e m cuja Faculdade
recebeu o grau de doutor e m Medicina a 30 de Outubro
de 1918.
Ex-interno do hospital de S. Izabel.
Escreveu:
— Hygiene ãa habitação: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias
medico cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de
Medicina da Bahia e m 30 de Outubro de 1918 e publicamente defendida e m 9 de Janeiro de 1919, approvada
com distineção. Bahia, 1918, 102 pags. in. 8.°. Typographia do Commercio.
Francisco José Alves — Filho de José Alves
Chaves de Lacerda e D. Joanna Ludovina Chaves, nasceu a 12 de Janeiro de 1826 e m Itaporanga e falleceu na
Estancia a 10 de Abril de 1896. C o m os rudimentos de
instrucção aprendidos no curto espaço de onze mezes de
frequência na escola primaria de sua terra, reunidos á
leitura dos bons livros na adolescência, conseguiu habilitar-se a representar regularmente o seu papel social.
Alliando a esse imperfeito preparo, notável lucidez de
intelligencia, utilizou a sua actividade no funecionalismo
publico, como official maior da Secretaria da Assembléa
Provincial, na advocacia e na imprensa periódica. Abolicionista extremado, foi quem melhores serviços prestou
dentro da provincia á causa da emancipação dos escravos, arrancando-os e m grande numero dos horrores do
captiveiro e pregando contra a legitimidade da propriedade servil. Durante a tenaz propaganda feita nas con-
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ferencias publicas realizadas na sua residência, por elle
denominada a "Cabana do Pae Thomaz",, e nos colloquios com os escravos, soffreu duras perseguições e
muitas vezes fora ameaçado na própria vida pelos que
se julgavam prejudicados com as suas doutrinas eniincipadoras. Aos perigos que se lhe antolharam, oppôz
sempre a fé inabalável na victoria dos seus idéaes, que
só arrefeceram, quando viu desapparecer da legislação
do paiz a deshumana instituição. C o m o premio pela dedicação á causa que defendeu com tanto ardor, recebeu
u m a medalha de prata offerecida pela "Sociedade Abolicionista" da Bahia.
Sendo tenente da Guarna Nacional contribuiu com
seus serviços militares na provincia no tempo da guerra
entre o Brasil e o Paraguay.
Fundou e redigiu:
— O Libertador: órgão de propaganda abolicionista.
Aracaju, 1880-1885. Proprietário e único responsável,
Francisco José Alves. Publicação: duas vezes por niez.
O 1." numero é de 28 de Novembro daquelle anno.
— O Descrido: periódico critico e litterario: Aracaju, 1882. Publicação bi-semanal. O 1." numero é de
Janeiro.
Escreveu:
— Um brado contra o despotismo. N o "Diário de
Sergipe" de 18 de Março de 1877.
— A Liberdade: conferencia realizada e m sua residência no Aracaju, a 10 de Novembro de 1882 para o
fim de ser organizada u m a sociedade abolicionista da
escravidão. N o "Sergipe", de 17 de Novembro de 1882.
— Discurso proferido pelo Presidente da Sociedade
Libertadora Sergipana. N o "O Libertador", Aracaju,
de 8 de Dezembro de 1883.
Francisco José Martins Penna Júnior, Bacharel.
— Filho de Francisco José Martins Penna e D. Maria
Rosa Penna, nasceu na cidade de São Christovão a 28 de
Agosto de 1837 e falleceu no Aracaju a 9 de Maio de
1884. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes formado
na Faculdade do Recife e m 1858, continuou a residir nos
annos subsequentes á sua formatura na m e s m a cidade,
onde estabeleceu banca de advogado e foi delegado de
policia. Representou Pernambuco na Assembléa Legislativa Provincial, bem como sua provincia e m varias legislaturas. Foi juiz municipal e de orphãos do termo
da Capella e e m mais de u m quatriennio na cidade do
seu nascimento, por amor da qual sacrificou a carreira
e todo o seu futuro, pois a única ambição que afagava,
era viver placidamente no seio da terra querida, gosando
da amenidade do seu clima admirável e dos encantos daquelle céu radiante de luz.
Sua alma de philosopho embevecia-se na contemplação dos templos magestosos da hospitaleira cidade, e
deante do m u d o espectáculo das suas saudosas ruinas
comprazia-se e m reler pagina por pagina a historia de
remotos acontecimentos, tão farta e m proveitosas licções
para os que dirigem os destinos dos povos. Nada mais
aspirou na vida, do que esse affectuoso conchego do torrão natal, que para elle resumia u m m u n d o inteiro de felicidades. Foi por isso que, apezar de possuir u m robusto talento e de ser reputado u m dos oradores mais
eloquentes daquelle tempo, o seu nome não adquiriu a
fama correspondente ás apreciáveis qualidades do seu
espirito. Sócio honorário da socidade Nova Arcádia da
cidade de Cunha, collaborou na imprensa politica e m
S. Paulo, da ex-provincia e apenas
Escreveu:
Dores e Flores: drama e m 3 actos sob os títulos: O
rapto; O dedo de Deus: Justiça do Céo, representado
pela primeira vez no theatrinho de São Christovão e m
187... Nunca foi impresso.
— Discurso proferido na sessão de 19 de Abril de
1873 da Assembléa Provincial. N o "Jornal do Aracaju",
de 4 de Maio seguinte.
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, Bacharel
— Filho do negociante portuguez do m e s m o n o m e e
D. Maria de SanCAnna Leite Sampaio, nasceu e m Larangeiras no dia 1." de Fevereiro de 1834 e falleceu na Ca-
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pital Federal a 10 de Outubro de 1895. Formado e m direito e m 1859 na Faculdade de S. Paulo, tendo principiado seus estudos na do Recife, interrompeu e m 1856
o curso académico para acudir aos conterrâneos enfermos por occasião da epidemia do cholcra-morbus. Por
esses serviços a que se entregou desinteressadamente foi
condecorado pelo Governo Imperial com a Ordem da
Rosa, que não acceitou por incompatível com suas idéas
politicas. Poeta lyrico dos mais festejados, politico e
jornalista, por pouco tempo pertenceu ao funccionalism o publico, como promotor de Itabaiana e Larangeiras
e m 1860-1861 e inspector do districto literário na primeira dessas comarcas. E m Março de 1861 retirou-se da
provincia para effectivar o desejo de abrir banca de
advogado na antiga Corte, cujos auditórios frequentou
durante alguns annos. Eleito deputado geral por sua
provincia para as legislaturas de 1864-1866 e 1867-1870,
foi dentro deste período presidente do Espirito Santo, nomeado por decreto de 27 de Setembro de 1867 e exonerado a 18 de Maio do anno seguinte, para voltar ao desempenho do mandato legislativo no parlamento. E m 1S70
desligou-se dos partidos monarchicos, assignando com
Quintino Bocayuva o celebre manifesto republicano, a
cujas idéas se conservou fiel, prestando todo o esforço
do seu talento e da sua actividade. Suas relações com
o governo do paiz reataram após a proclamação da republica, e m 15 de Novembro de 1889, chamado a occupar
os logares de inventariante dos papeis da Camará dos
Deputados, redactor dos debates da Assembléa Constituinte de 1889 a 1892 e director da Biblitheca Nacional.
"Poeta de merecimento e philosopho idealista, nelle predominava, ao ver de Sy!'io Roméro, — o "lyrismo local, tradicionalista, campesino, popular, sendo por este
lado u m dos melhores do
Brasil". As "Flores Sylvestres" sagraram-lhe artista
primoroso do verso, collocado entre os mais distinctos
da literatura brasileira. Macedo Soares, reputado hom e m de letras e notável jurisconsulto, e m u m estudo
critico, expende este m e s m o
juizo nas expressões — com o poeta lyrico nacional occupa o primeiro logar logo
abaixo do nosso soberbo e
autor, Gonçalves Dias". Segundo o primeiro autor citado ha nas "Flores SylvesBittencourt Sampaio
três" duas qualidades de
composições: as de inspiração local e sertaneja e as de inspiração mais geral. N u m a
e noutras os dotes principaes do poeta são — a melodia do verso, a graciosidade que o faz primar e m pequenos quadros, e certa nostalgia pelas scenas, pela vida
simples, fácil, descuidosa das regiões sertanejas e campesinas." Entre as bellas producções reunidas nesse precioso livrinho encontram-se verdadeiras jóias de inestimável valor, encantadoras creações de sua fertilissima
imaginação, como "A Cigana", "O Tropeiro", " A Mucama", " H y m n o ao Sol", "Phelippe Camarão", " A Liberdade", "O canto do gaúcho" e outras.
"O H y m n o Académico' composto na phase mais accesa
da questão Christie também é da sua lavra, adaptado á
musica de h y m n o offerecido á mocidade académica de São
Paulo pelo distincto artista, António Carlos Gomes. N a
sessão fúnebre celebrada e m 1858 e m homenagem á memoria do dr. Gabriel José Rodrigues dos Santos, lente
da Faculdade de Direito, profunda sensação apoderou-se
le todo o auditório, quando ao assomar á tribuna, recitou
a commovente poesia, começada pelo tocante quarteto:
Morte! palavra que traduz mistério !
Sombra nas trevas a vagar perdida!
Pallido cyrio de clarões funéreo !
Negro phantasma que se abraça á vida!
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que por muito tempo serviu de epigraphe ás noticias fúnebres e discursos necrologicos. Sectário apaixonado das
doutrinas do espiritismo, entregou-se na ultima quadra
da vida a esses estudos, tendo publicado vários trabalhos
e m que patenteou qualidades pouco vulgares de profundo
pensador.
Além dos autores já referidos escreveram sobre seus
dotes literários e suas obras — Salvador de Mendonça
na -Revista Popular", Pessanha Povoa nos "Annos Académicos", Innocencio da Silva no "Diccionario Bibliographico Portuguez", Eunapio-Deiró no "Jornal do Commercio", G a m a Rosa na "Gazeta da Tarde", Sacramento Blake
no "Diccionario Bibliographico Brasileiro", Valentim Magalhães nas "Notas á margem", senador Octaviano Rosa,
Joaquim Serra e outros entre os quaes o próprio filho,
seu h o m o n y m o , no "Almanach Popular Brasileiro', de Pelotas, para o anno de 1902.
Quando estudante collaborou na "Legenda", no "O
Atheneu" na "Revista Mensal" do Ensaio Philosophico
Paulistano com Tavares Bastos, Macedo Soares e Francisco Belisario, no "Correio Paulistano", editados e m São
Paulo; na "Revista Popular", 1859-1860, "Revista Brasileira", "Cruzeiro", -Gazeta da Tarde", "A Reforma", " A
Republica" e outros do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Harmonias Brasileiras: poesias de Bittencourt
Sampaio Macedo Soares e Salvador Mendonça. S. Paulo,
1859 in. 8.°. pg.
— Flores Sylvestres: poesias. Rio de Janeiro, 1860,
186 pags. in. 16.". Editor J. B. Garnier. Typ. de Quirino & Irmão. Algumas das composições deste volume já
haviam sido publicadas e m revistas e no volume precedente.
— Relatório com que foi aberta a sessão extraordinária da Assembléa Legislativa Provincial no anno de
1868. Victoria, 1868, 18 pags. in. 8.°. e Annexas. Typographia do Espirito Santense.
— Lamartinianas: collecção de poesias de Lamartine
traduzidas por diversos poetas brasileiros. Rio de Janeiro, 1869, 218 pags.
— Cartas de além tumulo: prosa. Rio de Janeiro,
1881. Publicadas no O Cruzeiro" e "Gazeta da Tarde".
— Nossa Senhora da Piedade: legenda. N o "Monitor
Catholico" de 28 de Junho de 1881.
— .1 Divina Epopéa de S. João Evangelista, trasladada
para versos heróicos e m portuguez. Rio de Janeiro,
M D C C C L X X X X I I , XV-566 pags. in. 8."., inclusive os da
— Advertência — e das copiosas notas que illustram o
livro. E' talvez a melhor obra deste autor, que se propôz explicar o texto da escriptura de accordo com a doutrina espiritualista pura. A alguns dos seus capítulos publicados e m ISSO na "A Reforma" foram tecidos pela imprensa taes encómios, que o inspirado traduetor se encorajou a completar todo o trabalho, de que resultou a
elaboração deste volume illustrado com preciosas notas
elucidativas do original.
— Poemas da escravidão: versos traduzidos de Longfellow (Henry Wadsorth) e poesias originaes. Rio de
Janeiro, 1S84, in. S.°. pg. Valentim Magalhães disse a propósito deste trabalho, que o seu autor, pondo de parte a
escola a que pertenceu, foi u m dos mais admiráveis talentos da nossa litteratura no período de transição; dlrse-hia que conhecia os segredos das supremas tristezas humanas e foi o representante dedicado da escola cre-ada por
Goeth, Byron . . .
— A Bclla Sara: traducção dos versos das "Orientaes"
de Victor Hugo. Rio de Janeiro, 18S5, 7 pags. in. 8." pq.
Imprensa Nacional.
— A Nau da Liberdade; poema épico, republicano,
composto e m 1S70 e publicado e m trechos destacados na
"A Reforma". Rio de Janeiro, 1891, 8 pags. in. 8.°. Typ.
da America.
— Do Calvário ao Apocalypsc. Rio de Janeiro. E' u m
livro espirite dictado por Bittencourt Sampaio ao grupo
Ismael, conforme preconisa a doutrina espiritista, e publicado por Pedro Luiz de Oliveira Sayão. Deixou inéditos grande quantidade de manuscriptos, entre os quaes
o: —
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— Hiawatha de Longfellow: traducção e m verso.
— Diccionario da lingua indígena, completo.
— De além tumulo: collecção de versos.

Francisco Monteiro Filho. — Filho de Francisco
Monteiro de Carvalho Filho e D. A n n a Joaquina de Carvalho Silveira, nasceu a 13 de Março de 1866 e m Itabaianinha.
Fez na Estancia os estudos primários e alguns preparatórios. Esteve na vida commercial na Bahia desde
1886 a 1890. Nesse ultimo anno fez-se caixeiro viajante
e depois guarda-livros na Estancia até 1896 e no Aracaju
de 1897 a 1900. Foi e m 1901 adjunto de promotor publico
de Aracaju, e nesse m e s m o anno eleito intendente municipal, cargo que renunciou e m 1903 por ter sido nomeado
exactor da cidade de Maroim, cujos encargos desempenhou
até Novembro de 1909.
Deputado Estadual nas legislaturas de 1903 a 190.9 e
na de 1912-1913, não tendo completado o ultimo mandato
e m virtude da sua nomeação para lente vitalício de moral e instrucção civica do "Atheneu Sergipense". E' advogado provisionado e collaborou no "O Monitor", da Bahia, no "O Estado de Sergipe", no "Jornal do Povo" e na
"Folha de Sergipe".
Escreveu:
— O Ingénuo. Historia verídica tirada dos Manuscriptos do Pe. Quesnel por Voltaire. Bahia, 1888, 78
pags. in. 8.°. Imprensa Económica. Traducção feita do
francez e m 1887 para o rodapé do "Munitor Caixeiral" —
Tentamen — de propriedade de alguns sergipanos.
— Christovam Colombo, de Lamartine. Traducção.
Filho de
Francisco de Paula Freire, Doutor. —
Serafim de Mattos Freire e D Maria Leocadia Freire, nasceu a 10 de Março de 1859 na Estancia e falleceu e m Aracaju a 28 de Dezembro de 1920. Tendo iniciado os estudos preparatórios no Atheneu Sergipense, e m Aracaju, terminou o curso na capital da Bahia, onde, frequentou os
seis annos da Faculdade de Medicina, recebendo o grau
de doutor a 23 de Dezembro de 1885.
Foi medico militar, m a s antes de entrar para o Corpo
de Saúde, clinicou na Estancia, Riachuelo e e m Ribeirão
Preto, Estado de S. Paulo; exerceu commissões do governo contra as febres reinantes e m Boquim e Riachuelo.
Medico adjuncto por Decreto de 30 de Março de 1890,
contemplado no quadro como de 5." classe a 28 de Junho
de 1894 com a patente de tenente, foi promovido a Capitão
a 31 de Maio de 1901 e reformado no posto de major graduado por Decreto de 22 de Março de 1911.
Escreveu:
— Etiologia das moléstias do coração: dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso
medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 29 de Setembro de 1885 para serem sustentadas
por...
Bahia ,1885, 82 pags. in. 8.°. Typographia dos Dois
Mundos.
Francisco Teixeira de Faria, Professor. — Filho
do advogado do m e s m o nome, natural de Itabaiana, e D.
Leonor Maciel de Faria, nasceu a 14 de Julho de 1860 na
Estancia e alli falleceu a 25 de Abril de 1923. Aos 7 annos começou seus estudos primários, cursando depois as
aulas de latim e francez naquella cidade. Tendo recebido
no "Atheneu Sergipense", e m Aracaju, as ultimas lições
de humanidades, seguiu para a Bahia, onde, á mingua de
recursos pecuniários, se empregou no conhecido collegio
do doutor Ernesto Carneiro, investido da incumbência de
leccionar certas matérias; e assim, fez o curso de pharmacia, que terminou e m 1884. D e volta á provincia candidatou-se ao preenchimento da cadeira de latim e francez
da Estancia, então vaga, sendo nella provido vitaliciamente, depois de ter se submettido ao exame de habilitação. Após alguns annos, centralizando-se na capital a instrucção secundaria, foi nomeado lente de mathematica da
Escola Normal, passando e m seguida a reger a cadeira de
geometria e trigonometria do "Atheneu Sergipense", e m
que se jubilou e m 2 de Dezembro de 1915. N o Governo do
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Presidente Guilherme Campos foi nomeado a 13 de Julho
de 1908 director interino da Instrucção Publica do Estado.
A o nobre mister de educador da mocidade dedicou a
melhor parte da existência, obedecendo á sua manifestavocação pela vida intensa do magistério.
Escreveu:
— Dissertação para o concurso da cadeira de latim e
francez da cidade da Estancia. Aracaju, 1886, 13 pags.
in. 12.".
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza Campos pelo Director interino da
Instrucção Publica. N o volume sob o titulo — Relatórios
apresentados ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de
Sousa Campos, Presidente do Estado. E m Agosto de
1908.
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N o Collegio do Dr. Menezes Vieira, onde foi collocado, poude concluir os preparatórios e matricular-se na
Escola de Ouro Preto onde formou-se e m pharmacia e m
1890. E' Cirurgião-dentista pela Faculdade ds Medicina
do Rio de Janeiro e m 1898; bacharel e m direito pela
Faculdade Livre da Bahia, onde recebeu o grau e m 8
de Dezembro de 1921. Residiu e m Santos durante alguns
annos e alli collaborou na "A Tribuna" e m 1900, e e m
S. João da Boa Vista, Estado de S. Paulo, e m 1902.
N o Aracaju, tem collaborado no Órgão official, o "Estado
de Sergipe", onde escreveu u m a serie de artigos sobre
hygiene dentaria, 1906-1907 e está reunindo documentos
e escrevendo a Historia de Sergipe que brevemente será
publicada, bem assim a genealogia das famílias Travassos e Soares Vieira de Mello.
Escreveu:
— Palestra scientifica. Importância da hygiene denFrancisco Quintiliano da Fonseca, Doutor. —
taria e serie de artigos no "Estado de Sergipe" de 24
de Dezembro de 1905; 11, 13, 16, 18 e 26 de Janeiro; 1, 2
Filho de José Quintiliano da Fonseca e D. Maria Diniz
e 11 de Fevereiro; 8, 16 e 31 de Março; 20 de Abril e 9
da Fonseca, nasceu e m Maroim a 26 de Fevereiro de 1882.
de Junho de 1906.
Feita no Aracaju, sua educação litteraria destinou-se, ao
Rio de Janeiro e m cuja Faculdade recebeu o gráo a 20
— Execução hypothecaria do Engenho Rio Vermede Abril de 1907. Primeiro presidente e u m dos fundadolho. Questão entre irmãos. N o "O Estado de Sergipe",
res da "Sociedade de Medicina" e m Sergipe, iniciou e m
de 26 de Maio de 1907.
1922 o serviço de Radiologia medica, no Aracaju. Clinico
— Importância da odontologia: serie de artigos no
"Correio de Aracaju".
de nomeada exerce interinamente o cargo de inspector saH
nitário na 2.- Commissão Federal da Saúde Publica no Es— Japaratuba: noticia geographica. N o "O Estado
tado e foi deputado no biennio de 1910 e 1911.
de Sergipe" de 29 de Novembro de 1907.
Usou os pseudonymos Braz Cubas, Epaminondas, Fra— Questão do Engenho Rio Vermelho. C o m parecedique e Gavroche. Collaborou por algum tempo no "Corres do Advogado, Dr. João António de Oliveira, Aracaju,
1908, 45 pags. in. 8.°. pq. Livraria Brasileira.
reio de Aracaju, sob ***.
Escreveu:
— Discurso proferido no dia 3 de Dezembro, de
— Estudo clinico das hemoptyses: dissertação. Pro- 1923 na sede da Escola de Aprendizes Artífices e m Araposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de
caju, na distribuição dos diplomas aos aprendizes pelo
sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculprofessor... N o "Diário Official" do dia seguinte.
dade de Medicina do Rio de Janeiro e m 23 de Fevereiro
de 1907, defendida e approvada com distineção e m 17
Francisco Vieira Leite, Doutor. — Filho de José
de Abril do m e s m o anno pelo Dr. .. afim de obter o grau
de Sousa Leite e D. A n n a Vieira Leite, nasceu a 14 de
de Doutor e m Medicina. Rio, 1907, 85 pags. in. 8.°. Rio
Janeiro de 1887 no engenho Castello, municipio de Santa
de Janeiro, Typ. do "Jornal do Commercio" de RoLuzia. N a Bahia fez os dois cursos — de preparatórios
drigues & C.
e de medicina, tendo se doutorado a 19 de Dezembro de
1909. Clinicou a principio na capital daquelle Estado,
Francisco Soares de Britto Travassos, Cirurgiãodepois na Villa do Pará-Mirim, de onde se passou para
Dentista, Pharmaceutico e Bacharel. — Filho do Dr.
Três Lagoas e m Matto-Grosso, e m 1914.
João Ferreira de Britto Travassos e D. Rosa de Viterbo
Escreveu:
de Britto Travassos, nasceu no engenho Rio Vermelho,
— Syphilis e abortamento: dissertação. Proposições.
comarca de Japaratuba a 11 de Setembro de 1873. C o m
Três sobre cada u m a das cadeiras do Curso de Sciencias
pouca idade teve a infelicidade de perder o seu progeniMedicas e Cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de
tor e tendo já alguns exames de preparatórios, seguiu
Medicina da Bahia, e m 30 de Outubro de 1909 e defendida
para o Rio de Janeiro afim de collocar-se e m u m collee m 15 de Dezembro de 1909 pelo Pharmaceutico... Bagio para leccionar e assim poder matricular-se e m u m a
hia, 1909, 61 pags. in. 8.°. Officinas do "Diário da
academia.
Bahia".
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Galdino de Carvalho e Andrade, Doutor. — Filho
do tenente coronel Felisberto de Carvalho e Andrade e
D. Maria Pastora de Carvalho e Andrade, nasceu a 3 de
Outubro de 1832 no sitio junto ao engenho Pedra, m u nicipio da Capella, e falleceu a 6 de Março de 1865 na
Bahia, onde annos antes, a 12 de Dezembro de 1856, se
havia graduado doutor e m medicina. Até 1860 clinicou na Capella e e m Maroim, tendo sido medico da
Municipalidade desse ultimo lugar. Foi deputado provincial na legislatura de 1858-1859. Nomeado por decreto
de 12 de Dezembro de 1960, 2.° cirurgião do corpo de
saúde do exercito, foi mandado servir e m Alagoas e m
1861; na Parahyba e m 1862; no hospital militar do Recife e m 1863 e dahi transferido para o Aracaju e m 1864.
Escreveu:
— Theses sobre os 4 seguintes pontos: 1." — Que
soccorros presta a Physica á Medicina ? 2.° — Quaes são
os meios hemostaticos para combater as hemorrhagias
provenientes de ferimentos arteriaes, e qual o preferível ?
3." — O que se entende por moléstias ? 4.° — Qual o valor therapeutico das emissões sanguíneas nas appoplexias? Apresentadas e sustentadas perante a Faculdade
de Medicina da Bahia e m 28 de Novembro de 1856 para
obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1856, 13
pags. in. 8.". Typ. de Camillo de Lellis Masson & C.
Galdino Telles de Menezes, Doutor. — Filho do
coronel João Nepomuceno Telles de Menezes e D. Eulália Maria de Jesus, nasceu a 12 de Maio de 1857 no m u nicipio de Japaratuba e falleceu a 25 de Julho de 1915
na cidade de Brotas, Estado de S. Paulo. Seus estudos
preparatórios foram feitos no collegio do padre Firmino
Brant da Rocha na Capella e terminados na Bahia, onde
se doutorou e m medicina e m 1880. O ponto escolhido
para iniciar-se na clinica foi Larangeiras, onde também
leccionou como professor do "Lyceu Larangeirense",
fundado pelo professor Balthazar Góes. Transferindo a
residência para o Aracaju, alli continuou na profissão
medicai e occupou os logares de medico do Asylo de N . S.
da Pureza e m 1885, secretario do Governo da Provincia, 1885-1886, director da Instrucção Publica e da Escola Normal e inspector de hygiene publica, nomeado
a 2 de .Agosto de 1892. Tendo se retirado e m 1893 para
o Estado de S. Paulo, entregou-se ainda ao exercicio
da clinica e m S. João de Bocaina e por muitos annos
e m Brotas até fallecer. Frequentou a imprensa periódica e fez versos na sua mocidade.
Escreveu:
— Definição, fim e utilidade do parto prematuro
artificial: dissertação. Proposições. Secção de sciencias
medicas. Beribéri e seu tratamento. Secção de sciencias
cirúrgicas. Hemorrhagias puerperaes. Secção de sciencias accessorias. Óleos medicinaes. These para o doutoramento. Bahia, 1880, 62 pags. in. 8.°. Lytho-typographia de João Gonçalves Tourinho.
Gamaliel de Barros Mendonça. — Filho de Jovino José de Mendonça e D. Carolina de Barros Mendonça, nasceu na cidade de Larangeiras a 3 de Dezembro de 1885. Estudou preparatórios no Atheneu Sergipense e muito moço ainda tentou seguir a carreira commercial como empregado nas praças de Larangeiras e
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Aracaju, e depois na de S a n C A n n a da Vargem Grande, no
Estado de S. Paulo. E m 1905 foi admittido na delegacia
fiscal do Amazonas e e m Janeiro de 1918 foi nomeado 4."
escripturario da Alfandega de Maceió. Collaborou na "A
Primavera",de Aracaju, e m 1904; no "Jornal do Commercio" de Manáos, e m 1905;
"O Atheneu", de Aracaju,
e m 1906; "Correio de Aracaju", e "Jornal de Sergipe" e m 1908; "Gasetinha"
e m 1909 e ultimamente no
"O Estado de Sergipe".
Escreveu:
— Vigílias: versos, Bahia, 1911, 132 — 3 pags. in.
8. Typ. Bahiana, de Cinci
nato Melchiades. E' o seu livro de estréa e traz o seu
retrato.
— Meu livro: collecção
de sonetos, assim divididos:
Minha Parte e Parte Alheia.
Rio, 1915, 67 pags. in. 8.°.
— O caso ão vapor "VéGamaliel Mendonça
nus". Minha suspeição e o
m e u protesto. N o "Diário
da Manhã", de Aracaju, de 21 a 28 de Junho de
1916.
—
Magnus dolor: collecção de C X V sonetos, com
o retrato do autor. Rio, 1916, 117 pags., in. 8.°. Nas
Officinas do "Jornal do Commercio".
— Discurso proferido e m a noite de 7 de Janeiro
de 1917 na residência do professor Bricio Cardoso por
occasião das suas bodas de ouro. N o "Diário da Manhã",
de 12 do m e s m o mez.
— Um, administrador enérgico e u m a administração
prudente. Outras considerações: serie de artigos no
"Diário da Manhã", Aracaju, de 15 de Fevereiro; 14 de
Setembro; 18 e 20 de Outubro; 14 de Novembro de 1917.
— Revelação: sonetos escolhidos, com o retrato do
autor. Rio de Janeiro, 1921, 74 pags. in. 8.°.
Gamaliel da Cunha Britto. Doutor. — Filho do
[harmaceutico Prudencio Constâncio da Cunha Britto e
D. Minerva Maria do B o m F i m Britto, nasceu a 6 de
Agosto de 1861 e m Maroim e falleceu a 7 de Julho de
1890 na cidade de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul.
M u m n o da Faculdade de Medicina da Bahia, formado e m
pharmacia, recebendo depois o gráo de doutor e m sciencias medicas a 4 de Dezembro de 1888. Teve curta
existência, nada feliz e quasi ignorada. Regressando
ao seio da familia já então residente e m Belmonte, ao
Sul da Bahia, alli iniciou a clinica, bem certo de que
pouco sobreviveria á moléstia, cujo gérmen trazia no
organismo desde o curso académico. A' intuição scientifica do medico não escapavam a origem e o diagnostico dos próprios soffrimentos, dia a dia aggravados
por symptomas, que se tornaram alarmantes com a morte
do autor dos seus dias. E m tão melindroso estado de
saúde arriscou-se á longa viagem ao Rio Grande do Sul,
onde estacionava seu irmão o pharmaceutico d'armada.
Capitão Tenente Agenor da Cunha Britto, que o acolheu
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carinhosamente e e m cuja residência cessou de viver.
Grande amador da musica, foi excellente pianista e compositor de talento.
Escreveu:
— Fracturas do collo ão fémur e seu tratamento:
dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das
cadeiras do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 24 de Agosto de 1888
para serem sustentadas afim de obter o gráo de doutor
e m Medicina.
Bahia, 1888, 80 pags. in-8.° Imprensa Popular.
Geminiano Brazil de Oliveira Góes, Bacharel. —
Filho de António de Góes do Nascimento e D. Maria Joaquina de Oliveira Góes, nasceu no engenho Cajá, entáo
pertencente ao municipid do Espirito Santo, e hoje ao
da Villa Christina, a 30 de Maio de 1844 e falleceu na
Capital Federal a 21 de Maio de 1904. Fez os estudos
preparatórios na cidade da Estancia, terminando-os no
Recife, e m cuja Faculdade recebeu a 4 de Novembro
de 1868 o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes. Foi promotor publico da Comarca de Itabaiana
por nomeação de 13 de Dezembro de 1869; Juiz municipal dos termos reunidos do Lagarto e Campos por
decreto de 9 de Fevereiro de 1870 e juiz de direito da
Comarca do Rio Real a 6 de Junho de 1874. Administrou
as ex-provincias de Alagoas e m 1886 e Parahyba e m
1886-1887 e nomeado chefe de policia de sua terra, por
acto de 18 de Julho de 1877, prestou os melhores serviços á causa publica. Sergipe elegeu-o deputado geral
á 18." legislatura de 1881 —
1884, depois de ter sido deputado provincial nos biennios de 1870-71 e 1974-75, no
ultimo dos quaes occupou o
cargo de vice presidente, e
no actual regimen foi por
duas vezes eleito seu representante Federal na Camará dos Deputados, na 2." e
3.a legislaturas, de 1894-96
e 1897-99. O ""Jornal do
Commercio" de 29 de Maio
de 1904 inseriu nas suas varias as seguintes linhas, escriptas por quem muito de
Geminiano B. de Oliveira perto conheceu o illustre
sergipano: "cidadão, advogado ou politico, o Dr. Geminiano Góes foi sempre
distincto. Quando presidente de provincia, portou-se com isenção de espirito e elevação de vistas, de m o d o a grangear o respeito dos
próprios adversários; deputado, si não pertenceu á ordem daquelles que se impõem pelos fulgores da eloquência, todavia distinguia-se nos debates por esse prestigio
que tem a palavra ao serviço de u m espirito bem equilibrado e circumspecto. Era muito modesto, e por isso
não salientou-se mais." De ha muito juiz de direito e m
disponibilidade, era advogado no Rio de Janeiro, quando
falleceu. Os últimos annos da sua vida consagrou á
pratica das doutrinas espiritistas, presidindo desde 22
de Julho de 1902 a Federação Espirita Brasileira, como
seu vice-presiclente, na vaga aberta pelo fallecimento do
Dr. João Baptista Maia Lacerda.
Escreveu:
— Ao publico: um longo artigo em sua defesa. No
"Jornal do Aracaju", de 28 de Fevereiro de 1874.
— Discursos proferidos na Assembléa Provincial de
Sergipe por... deputado pelo 1." districto contra a administração do E x m o . Sr. Dr. António dos Passos Miranda. Aracaju, 1875, 78 pags. in. 8.°. Typographia da
Crença.
— Falia com que abriu a 1." sessão da 26." Legislatura da Assembléa Provincial das Alagoas, e m 18 de
Abril de 1886. Maceió, 1886, 30 pags. in. 8." gr. Typographia do Cónego António José da Costa.
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— Relatório com que passou a administração da provincia ao E x m o . Sr. Presidente, Dr. José Moreira Alves da Silva, e m 8 de Novembro de 1886. Maceió, 1886,
20 pags. in. 8.°. gr. Typographia do Cónego António
José da Costa.
— Falia com que o E x m o . Sr. Doutor. . . Presidente
da Provincia abriu a segunda sessão da 26." Legislatura
da Assembléa Provincial da Parahyba, e m 3 de Agosto de
1887, Parahyba do Norte, 1887, 59 pags. in. 4. gr. Typ.
do "Jornal da Parahyba".
— Acção de divorcio. Recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos
do Brasil; memorial tomado dos trabalhos da Defesa do
Recorrente. (Dr. Francisco Ferraz de Macedo) e m que
se discute u m interessante caso de direito internacional
privado e m face da Constituição da Republica. Rio de
Janeiro, 1901, 91 pags. in. 8.°. Typ. J. A. Guimarães & C.
Geminiano José da Gosta, Bacharel. — Filho de
Francisco José da Costa e D. Maria Ferreira do Carmo,
nasceu e m Itabaianinha a 15 de Setembro de 1865 e falleceu a 8 de Outubro de 1922 na cidade de S. Carlos,
Estado de S. Paulo. Tendo recebido o gráo de bacharel
na Faculdade de Direito do Recife e m Abril de 1891,
ainda não havia terminado o curso, quando foi nomeado
por acto de 11 de Setembro de 1890 promotor publico da
extincta comarca do Arauá no seu Estado, cargo de que
pediu exoneração a 22 de Outubro do anno seguinte por
ter resolvido retirar-se para S. Paulo, onde fixou residência. Dentro de pouco tempo foi nomeado promotor
publico da comarca de Porto Félix, passando logo depois
para a de S. Carlos, na qual occupou o m e s m o cargo
desde 1892 a 1896. Nesse ultimo anno exonerou-se da
promotoria para dedicar-se exclusivamente á advocacia,
renunciando, para bem affirmar a sua resolução, o logar de m e m b r o do Directório Republicano local, a quem
competia a direcção do partido naquella cidade. Advogado dos mais hábeis, intelligente e probo, exacto cumpridor dos deveres profissionaes, soube angariar no foro
de S. Carlos vultuosa clientela, que lhe facilitou a posse
de regular fortuna, toda ella legada nas suas disposições testamentárias a parentes e amigos. D o grande numero de seus trabalhos forenses, ai enas foi possível colligir os dois seguintes:
— Allegações finaes na acção ordinária entre partes,
como autor — Affonso Vergueiro e Réo — Joaquim Rodrigues Júnior. S. Carlos do Pinhal, S. Paulo, 1902, 8
pags. in. 12.". Typographia Aldina.
— Acção rescisória. Autor — Giocondino Gerrero.
Réo — Francisco Gugliotti. Razões finaes do Réo. São
Carlos, 1912, 14 pags. in. 8.°. pg. Typ. Aldina.
Geminiano Paes de Azevedo, Professor. — Filho
de Manoel Paes de Azevedo e D. Josepha Narcisa Gomes de Azevedo, nasceu e m S. Christovam a 17 de Março
de 1837 e fallceu no Aracaju, a 23 de Março de 1915.
Fez o curso de humanidades no collegio do Padre Barrozo na terra natal, tendo começado sua carreira publica e m 1855 como escripturario da secretaria da Assembléa Provincial, lugar que occupou até 1863. Foi depois
professor particular e director de u m collegio de ensino
no Aracaju, fundado por iniciativa sua; lente das cadeiras de francez, geographia e historia, 1862-1864, no
Lyceu publico — gratuito, creado pelo presidente, Joaquim Jacintho de Mendonça; camarista e presidente interino da Gamara Municipal do Aracaju; lente de francez do curso publico nocturno, também gratuito, e m e m bro effectivo do Conselho Superior da instrucção pxiblica.
Provido na cadeira de francez do Atheneu Sergipense e m 24 de Outubro de 1870, entrou no dia 1.° de
Janeiro do anno seguinte e m exercicio, que só deixou
por efleito do acto presidencial de 15 de Fevereiro de
1909, que o jubilou, a pedido, depois de ter leccionado
por espaço de trinta e oito annos, durante os quaes habilitou para as profissões litterarias duas gerações de
discípulos, attestados vivos dos seus créditos de abali-
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sado professor. E m 1882 regeu a m e s m a cadeira na
Escola Normal.
Tobias Barretto e Gumercindo Bessa, exaltando o saber do provecto educador compraziam-se e m declarar,
que ninguém lhe excedeu e m preparo na disciplina que
ensinou. Este juizo era-lhe tanto mais honroso,, quanto
foi devido unicamente ao seu próprio esforço, que conseguiu manejar com admirável perfeição a lingua de Racine, como se fosse u m parisiense de apurada cultura,
apezar de nunca ter sahido de Sergipe. C o m o director
do Atheneu Sergipense no período de 1898-1901 deu a
maior prova de independência de caracter, demittindose por causa de u m a reprehensão dirigida e m officio pelo
Presidente do Estado á Congregação daquelle estabelecimento, não tendo sido este o único exemplo de dignidade
pessoal dado no correr da sua vida publica. Jornalista
e poeta, collaborou e m vários jornaes do Aracaju, desde
1862, nos quaes .publicou muitas das suas producções
poéticas, contando-se entre as melhores as que foram insertas na "Lyra Sergipana" de Felinto do Nascimento e
no "Parnaso Sergipano" de Sylvio Roméro. Sócio benemérito do extincto Gabinete de Leitura do Aracaju,
além das traducções de romances, que publicou e de alguns cantos dos Luziaãas de Camões, vertidos para o
francez, ainda inéditos, escreveu:
— O Anjo do lar: drama. Trad. Redigiu com outros:
— O Conservador: órgão radical do partido. Jornal
politico, litterario e noticioso. Aracaju, 1881-1883.
Gentil Martins Fontes, (Doutor). — Nasceu a
5 de Setembro de 1880 na cidade de Itabaiana, sendo filho
do Dr. José Martins Fontes e de D. Francisca Xavier
Gomes Fontes mencionado neste livro. Fez brilhantemente o curso medico na Faculdade de Medicina da Bahia, concluindo-o a 12 de Abril de 1902. Nomeado pouco
depois da sua formatura inspector d^hygiene interino de
Aracaju, exerceu também, por duas vezes, o cargo de director interino do hospital de Santa Izabel na m e s m a
cidade. E' clinico na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, onde é tido e m grande apreço pela sua competência. A sua these inaugural, que versou sobre a aerophagia hysterica, é u m trabalho de grande mérito, tendo o
seu autor sido o primeiro que se occupou deste assumpto.
E' Inspector Medico Escolar no municipio de Sorocaba,
S. Paulo, clinicou no Aracaju durante 2 annos, passando u m anno e m Santos e e m Sorocaba desde 1917.
Foi redactor e collaborador do Almanach Sergipano desde 1898 a 1904, tempo e m que a empresa suspendeu a sua publicação, reeditando-o e m 1914 e m que
publicou a pags. 95-99 sob o pseudonymo Gil d'Ernet
u m artigo sobre "O Botulinismo". O Almanach de Matto
Grosso para o anno de 1905 publicou o seu retrato e biographia por ter decifrado todos os trabalhos charadisticos
da edição de 1904. Collaborou sob o seu nome n'"0 Estado de Sergipe", jornal official de Aracaju, no "O Vespertino", n'"A Razão" da Estancia, no "Cruzeiro do Sul"
e na "Revista do Gabinete de Leitura Sorocabano" de
Sorocaba; naquelle, no anno de 1900, publicou u m artigo
sob a epigraphe — " U m pouco de Portuguez", e neste,
e m 1900, u m a serie de artigos sobre o "Argonio", o novo
gaz descoberto na atmosphera por Lord Raleigh e William Ransay, quando tratavão da verificação das densidades dos corpos simples — E m 1903 publicou ainda sobre o seguinte titulo: — "Ligeiras considerações sobre
os phenomenos subjectivos e objectivos da "Flatulência". Foi collaborador de diversos Almanachs Brasileiros como eximio decifrador, obtendo o primeiro logar e m
varias edições. Usou dos seguintes pseudonymos que
constituem anagrammas parciaes do seu nome. — "Gil
d'Ernet (Dr. Gentil) Gilent Feston — (Gentil Fontes)
e Marietta N . G. Lins. (Gentil Martins"). C o m o 1.°
escreveu n'"A Razão", e m 1902 u m artigo sobre " A mulher nas luctas da vida" — e com o 3.° u m outro sobre
— "Patriotismo e Bairrismo". C o m o 2.° tem collaborado e m Almanacks.
Escreveu:
— Aerophagia Histérica: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias

GENULPHO

medicas e cirúrgicas. These apresentada a Faculdade de
Medicina da Bahia e m 28 de Fevereiro de 1902 e defendida e m 5 de Abril do m e s m o anno. Bahia, 1902. Imprensa Moderna de Prudencio de Carvalho. 130 pags.
in. 8.°.
Gentil Tavares da Motta, Engenheiro civil. —
Filho do Capitão João Tavares da Motta e D. Anna Tavares da Motta, nasceu na hoje cidade de S. Paulo, a
11 de Outubro de 1892. Fez o curso de humanidades no
Atheneu Sergipense e o de engenharia civil na Escola
Polytechnica da Bahia, onde recebeu o gráo a 1." de Janeiro de 1917.
Serviu no logar de ajudante-secretario da Directoria
de Obras Publicas, por nomeação de 24 de Novembro de
1914, exonerando-se e m 1916 por ter sido nomedao, por
decreto de 24 de Julho, para reger a cadeira de geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e á perspectiva, princípios geraes e pratica de agrimensura do
Atheneu Sergipense, posto e m disponibilidade a 15 de
kbril de 1921. Por acto de 20 de Março de 1918 foi
designado para servir e m commissão no cargo de Director da Imprensa Official do Estado, sendo exonerado a
pedido e m 16 de Maio de 1922. Fez parte do Conselho
superior do Ensino, como supplente, nomeado por dois
biennios a 17 de Dezembro de 1918 e e m Dezembro de
1920.
Foi eleito a 22 de Agosto de 1922 para desempenhar o mandato de deputado federal na vaga aberta com
a sahida do Dr. Graccho Cardoso para o Senado, após o
fallecimento do General Oliveira Valladão. Finda a legislatura foi reeleito para a que se seguiu, de 1924 a
1926. Exerceu antes o mandato de deputado estadual,
eleito e m 23 de Junho de
1918 para concluir a legislatura de 1917 a 1919, finda
a qual foi reeleito para a de
1920 a 1922.
Quando estudante do
Atheneu Sergipense foi professor de línguas do "Esperanto Klobo", de Aracaju. E'
sócio do Instituto Histórico
e Geographico de Sergipe e
foi vice-presidente da Liga
Sergipense Contra o Analphabetismo.
Fundou e redigiu, quan- Gentil Tavares da Motta
(Engenheiro Civil)
do estudante de preparatórios o periódico "O Necydalus", orgam defensor dos interesses dos estudantes do
Atheneu Sergipense. Dirigiu e redigiu o "O Estado de
Sergipe", orgam official do Governo do Estado, o "Diário Official" e o "Correio de Aracaju", no período decorrido de 1918 a 1922.
T e m collaborado e m diversos jornaes e revistas de
Sergipe e dos outros Estados da Republica e vem usando na imprensa dos pseudonymos A. Moreira e Sylvio
Silva.
Escreveu:
— Discurso proferido na manifestação feita ao Exmo.
Sr. coronel Presidente do Estado e m a noite de 3 de
Maio de 1921. N o "Correio de Aracaju", de 5 do mesmo
mez.
— Discurso pronunciado a 7 de Setembro de 1921
no palácio do Governo, saudando o Presidente do Estado
e m nome da Assembléa Legislativa. N o "Sergipe-Jornal" de 20 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado no dia 16 de Outubro de
1921 na inauguração do retrato do Dr. Pereira Lobo,
Presidente do Estado, no paço municipal da villa do
Soccorro. N o m e s m o jornal do dia seguinte e no "Correio de Aracaju", de 19 do m e s m o mez.
Genulpho Freire da Fonseca, Bacharel. — Filho
do Capitão António Cornelio da Fonseca e D. Júlia
Freire da Fonseca e irmão do Dr. Annibal Freire, já
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mencionado, nasceu no Lagarto a 24 de Junho de 1883.
No Aracaju, fez o curso primário com a professora D.
Etelvina Amália de Siqueira e e m 1894 matriculou-se no
Collegio do Professor Alfredo Montes e no "Atheneu Sergipense", onde concluiu os preparatórios e m 1898.
Nomeado e m 1900 auxiliar do serviço de recenseamento na Directoria de Estatística, no Rio de Janeiro,
esteve no exercicio deste cargo por espaço de 3 annos.
E m Dezembro de 1901 obteve o diploma de Pharmaceutico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e
em 1903 fez concurso de primeira entrancia para a Fazenda na Delegacia Fiscal do seu Estado, obtendo o primeiro lugar na classificação. Iniciou sua carreira de
Fazenda como 2." escripturario da Delegacia Fiscal do
Espirito Santo, por decreto do Governo Federal de 29
de Abril de 1905 e no anno seguinte fez concurso de segunda entrancia, sendo classificado ainda e m primeiro
logar.
Por portaria do Ministro da Fazenda de 16 de Maio
de 1906, foi addido ao Thesouro Nacional com exercicio
na Directoria da Contabilidade e por decreto de 3 de
Novembro do m e s m o anno, nomeado quarto escripturario
do Thesouro Nacional.
E m 1909 matriculou-se na Faculdade de Direito do
Rio de Janeiro, recebendo o gráo de bacharel e m Dezembro de 1913. Por merecimento foi promovido a terceiro
escripturario do Thesouro Nacional a 24 de Junho de
1909 e a segundo da m e s m a Repartição a 6 de Fevereiro
de 1913. Por acto de 24 de Dezembro de 1914 foi nomeado
em commissão para o cargo de Delegado Fiscal do Estado de Alagoas, cargo que occupou até 23 de Janeiro de
1919. Nesta commissão prestou reaes serviços á Fazenda
Nacional, regularisando diversos trabalhos subordinados
á Delegacia; fez recolher aos cofres públicos avultadas
sommas provenientes de sellos adhesivos, anteriores á
sua administração, conforme documentos existentes na
Delegacia Fiscal desse Estado e no Thesouro Nacional.
Os Relatórios apresentados ao Presidente da Republica pelos Ministros da Fazenda Drs. Pandiá Calogeras, e António Carlos, fazem honrosas referencias á sua
administração.
Foi nomeado por decreto de 17 de Setembro de 1919
Delegado Fiscal do Estado do Paraná, onde esteve até
1923, removido depois para idêntico logar no Estado do
Rio Grande do Sul por acto de 1.° de Outubro deste
mesmo anno.
Actualmente (1924) exerce as funcções de primeiro
escripturario da Recebedoria do Districto Federal, conseguindo assim mais u m a promoção na sua vida publica.
Geonisío Curvello de Mendonça. — Filho de
António Curvello de Mendonça e D. Barbara de Menezes Mendonça e irmão do Dr. Manoel Curvello de Mendonça, de quem se faz menção neste livro, nasceu a 23
de Novembro de 1877 no engenho Quintas, município de
Riachuelo.
Estudou
preparatórios
no Aracaju, no "Atheneu
Sergipense" e no collegio do
Professor Alfredo
Montes.
Seguiu depois para o Rio de
Janeiro, e m 1895 e entrou para o Correio no anno seguinte
como praticante supplente
do districto Federal, nomeado a 12 de Agosto de 1896.
A 23 de Maio de 1898 foi
Geonisio Curvello de Men- promovido a praticante effectivo e por effeito da redonça
forma de 1909 foi considerado praticante de 1." classe da Directoria Geral. Por
merecimento foi promovido
a amanuense a 27 de Junho
de 1912; a 3.° official, pelo m e s m o motivo, e por concurso, a 12 de Janeiro de 1914; e a 2.° official, ainda por
merecimento, era Janeiro de 1917. Exerceu, dando cabal
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desempenho, as seguintes commissões: a de inspe<
nos Correios do Amazonas e Ceará em 1915; a de administrador dos Correios de Sergipe, por nomeação de
1.° de Setembro de 1915, tendo servido de Outubro desse
anno a 6 de Março de 1916; a de administrador dos
Correios da Bahia; achando-se actualmente 1924 em igual
commissão e m S. Paulo.
Esteve em Matto Grosso como secretario do interventor federal alli, Dr. Camillo Soares de Moura. Entrou no concurso que se realisou e m 17 de Maio de
1909 para o provimento da cadeira de lógica do Gymnasio Nacional, cabendo-lhe dissertar longamente sobre O
terceiro ponto — "Verdade e erro", dissertação que fez
com o maior brilho. Dotado de formosa intelligencia,
de accurada educação e de grande cultivo, adquirido com
esforço próprio, é u m a das figuras de maior relevo na
postalidade brasileira.
Entre outros trabalhos escreveu:
— Verdade c erro: dissertação sobre o terceiro ponto
do concurso realisado a 17 de Maio de 1909 para provimento da cadeira de lógica do Gymnasio Nacional. N o
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro de 2 de Junho de 1909.
— Revisão de vales postaes nacionaes. 1912.
— Pontos de legislação postal internacional. Na
"União Postal" do Rio de Janeiro de 13 de Julho de
1913 e m diante.
— Vales postaes internacionaes, 1914.
— Instrueções geraes para a execução do serviço postal, 1914.
— Projecto de convenção para permutação de vales
postaes entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados
Unidos da America, 1914.
— Projecto de instrueções para execução do serviço
de encommendas postaes internacionaes, 1915.
— Relatório sobre o serviço da Administração dos
Correios de Sergipe no anno de 1915, apresentado a 18
de Fevereiro de 1916.
— Discurso pronunciado na inauguração solemne do
edifício dos Correios e Telegraphos e m S. Paulo e m 1921.
Garoa" Barretto.
de S. Paulo.
n.° 17,
de 30 de
Setembro
Na "A
— (Ver
António
Gervásio
de
Gervásio
de
erradamente
datado de 1921.
Sá 1922,
Barretto)
.
Gervásio de Carvalho Prata, Bacharel. — Filho
do Coronel Manoel António de Siqueira Prata, e D.
Constância de Carvalho Prata, nasceu a 18 de Junho de
1886. Bacharel pela Faculdade Livre de Direito da Bahia e m 1907, foi Secretario do Governo do Estado de
Sergipe, por acto de 12 de Agosto de 1914, sendo exonerado, a pedido, a 29 de Setembro seguinte. Chefe de policia do Estado no Governo do Dr. José Joaquim Pereira Lobo e m Outubro de 1922, foi nomeado Procurador
Geral do Estado prestando compromisso a 31 do m e s m o
mez.
Escreveu:
— Discurso pronunciado por occasião da ovação feita
pelo povo de Simão Dias ao Coronel Pedro Freire de
Carvalho, vice-presidente do Estado. N o "Jornal de Sergipe" de 17 de Agosto de 1911.
— Discurso proferido pelo Juiz municipal do Lagarto por occasião dr»passagem do E x m o . Presidente
do Estado, General José de Siqueira Menezes, por aquella
cidade e m Janeiro de 1914. N o "O Estado de Sergipe"
de 5 e 6 de Fevereiro seguinte.
— Resposta do Procurador Geral do Estado ás diatribes do Desembargador Evangelino de Faro. N o "Sergipe Jornal" de 8 de Setembro de 1922.
— Discurso pronunciado no dia 26 de Julho de 1923
na sessão solemne do Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe, e m que recebeu os aviadores navaes. N o
"Diário Official" de 31 do m e s m o mez.
Gilberto Amado, Doutor. — Filho de Melchisedek
A m a d o e D. Anna A m a d o , nasceu na cidade da Estancia a 7 de Maio de 1887.
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Depois de ter estudado os preparatórios no Aracaju,
seguiu para a Bahia, onde formou-se e m pharmacia,
tendo alcançado notas distinctes e m todas as provas do
curso.
Cursou depois a Faculdade de Direito do Recife, na
qual recebeu o gráo de bacharel a 22 de Dezembro de
1909.
Nomeado promotor publico do Aracaju não acceitou
o logar. Exerceu porem antes de formar-se o logar de
1." Official da Camará dos Deputados de Pernambuco e
de lente de sciencias physicas e naturaes da Escola Normal de Aracaju, posto depois e m disponibilidade.
Attrahido para as lides, da imprensa desde estudante, collaborou no "Diário de Pernambuco" de 1907
a Setembro de 1909, no "O Paiz" e m 1909 e com o fallecimento da escriptora C a r m e m Dolores a 16 de Agosto
de 1910 substituiu-a na chronica "A Semana", que se
publicava aos domingos nesse jornal, cujo ultimo artigo
sahiu no n.° de 30 de Abril de 1911, tendo neste mez,
entrado para o numero dos collaboradores effectivos da
"A Imprensa" do Rio de Janeiro e do "Commercio de
São Paulo".
Collaborou também na "Folha do Norte" do Pará,
escrevendo varias chronicas, na "Epocha", Rio, de que
foi e m 1919 redactor-chefe, na "Gazeta de Noticias',
na "A Pátria", na "America Brasileira", no "Mundo Literário" e e m numerosos órgãos da imprensa do paiz.
Usou os pseudonymos de
Áureo e Gil.
E m 1912 fez u m a excursão pela Europa.
Por decreto de 26 de
Abril de 1911 foi nomeado
professor extraordinário effectivo da 4." secção, direito
criminal da Faculdade de
Direito do Recife.
Sócio correspondente do
Museu Social Argentino e m
1923. Dotado de privilegiada intelligencia é consideGilberto Amado
rado u m dos mais festejados
escriptores do paiz.
Entrando para a politica foi eleito deputado federal pelo seu Estado nas legislaturas de 1915-1917, 1921-1923, 1924-1926. E m 1923,
foi condecorado pelo governo portuguez com a commenda da Ordem de Santiago.
Escreveu:
— Mãe. A' Manuel dos Passos. N o "O Estado de
Sergipe", de 25 de Abril de 1907.
— Golpes de Vista, sob o pseudonymo de Áureo: secção mantida no "Diário de Pernambuco" desde 1907 a
1909.
— De relance, sob o pseudonymo de Gil nos 1.° artigos
e posteriormente assignados com o próprio nome: secção
mantida no "O Estado de Sergipe" de 1.° de Março a
1." de Maio de 1907.
— Sobre idéas de Nietzche. N o "O Estado de Sergipe" de 7 e 10 de Julho de 1907. Transcripção do "Diário de Pernambuco".
— A nuvem: conferencia literária realizada no Recife em Junho de 1907. Publicada e m folhetim na "Folha de Sergipe" de 12, 15, 19 e 22 de Setembro seguinte.
Transcripta do "Diário de Pernambuco".
— Luiz Delphino: estudo critico. N o "Jornal do
Commercio" de 13 de Fevereiro de 1910.
— Um moralista moderno: estudo literário sobre o
psychologo francez Mareei Prévost. N o "O Paiz" de 23
de abril de 1910.
— D'Annunzio: N o m e s m o jornal de 9 de Junho seguinte.
— O Instincto: livro de contos. Porto, 1910.
— A chave ãe Salomão: conferencia realizada no salão nobre do "Jornal do Commercio", do Rio de Janeiro,
a 9 de agosto de 1913. N o referido jornal de 13.
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— Pequenos ensaios contemporâneos: Anatole France — A dança sobre o abysmo. Mephistopheles. — A Revolução dos Anjos. N o "Jornal do Commercio" do Rio, de
26 de Abril de 1914.
— A chave de Salomão e outros escriptos. Paris —
1914. Aillaud Alves & C , 294 pags. in. 12.°. Editor
Francisco Alves. Compõe-se este livro de u m a conferencia sob aquelle primeiro titulo e algumas noticias litterarias e de chronicas publicadas nos jornaes de S. Paulo
e do Rio.
— Uma cousa inexplicável: N o "Jornal do Commercio" do Rio, de 18 de Julho de 1914. E' u m estudo critico
sobre u m livro de Oliveira Lima.
— Pinheiro Machado: conferencia politica realizada
no salão da Bibliotheca Publica do Estado, no Aracaju,
a 17 de dezembro de 1914. N o "Correio de Aracaju", do
dia 19 e m resumo.
— A suave ascenção: poesias. Rio de Janeiro, 1917,
174 pags. in. 12.°. Typ. do "Jornal do Commercio",
de Rodrigues & C. — Editor Jacintho Ribeiro dos Santos.
— Grão ãe areia — (Estudos de nosso tempo). Rio
de Janeiro, 1919. 271 pags. in. 12.°. Editor Jacintho
Ribeiro dos Santos.
— Discurso pronunciado a 8 de Setembro de 1921
na Bibliotheca Nacional, na sessão civica commemorativa do 6.° anniversario do fallecimento do General Pinheiro Machado, promovida pela bancada riograndense
e pelo "Centro Civico Pinheiro Machado". N o "Jornal
do Commercio", do Rio, do dia seguinte, transcripto no
"Correio de Aracaju" de 23 de Setembro, a 1." de outubro do m e s m o anno.
— Apparcnoias c realidades — S. Paulo, 1922. Editado pela Casa Monteiro Lobato.
— Discurso pronunciado na Camará Federal na sessão de 23 de Novembro de 1923. N o Diário Official,
do Aracaju, de 11 de Dezembro seguinte.
Gonçalo de Aguiar Botto de Menezes, Bacharel.
— Filho de Simeão Telles de Menezes e D. Maria de
Aguiar Caldeira Botto, nasceu a 23 de Setembro de 1843
no engenho Matto-Grosso, municipio de Divina Pastora.
Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes pela faculdade
do Recife, recebeu o grau e m 1864. Principiou sua vida
publica exercendo o cargo de Promotor Publico da Comarca de Maroim de que se demittiu e m 1868 para melhor se consagrar á advocacia e a agricultura. Militava
na politica liberal, a que se filiara desde os bancos da
Academia.
Esteve como Director da Instrucção e m 1878-1879,
sendo neste ultimo anno nomeado chefe de Policia interino. Passando a effectivo
por Decreto de 8 de Agosto
de 1881, serviu até Setembro
de 1884. Exerceu ainda o
cargo de Procurador Fiscal
interino da Thesouraria Geral de Sergipe e m 1878 e no
m e s m o anno Delegado Especial do Inspector Geral do
Ensino Publico da Corte, e m
Sergipe. E m 1885 tomou
posse da Comarca de S. José
de Tocantins, deixando depois por ter acceitado o lugar de Chefe de Policia do
Pará, sendo dispensado des- Gonçalo Aguiar Botto de
te cargo pela elevação ao poMenezes (Bacharel)
der da situação conservadora. Por decreto de 22 de
Novembro de 1886 foi designado para a comarca de
Cajazeiras no Estado da Parahyba, tendo entrado e m
exercicio a 17 de Abril de 1887, conservando-se ahi até
1891. De 1896 a 1900 occupou a comarca de M a m a n guape (Parahyba) sendo depois Juiz dos Feitos da Fazenda na Capitel e Chefe de Policia, cargo que deixou
por ter sido nomeado Desembargador do Supremo Tri-
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bunal. E m Sergipe, foi Deputado Provincial nas legislaturas de 1866-1867 e 1868-1869 e Presidente da Municipalidade do Riachuelo, onde creou u m a escola nocturna
mantida a sua custa a qual teve a duração de dois annos. Redigiu o "11 de Agosto", jornal académico e m 1861
e órgão do partido Liberal "Jornal de Sergipe" na administração Ribeiro de Menezes e m 1878.
Escreveu:
— Relatório apresentado a 31 de Dezembro de 1878
ao E x m o . Sr. Dr. R a y m u n d o Braulio Pires Lima, D.
Vice-Presidente da Provincia de Sergipe, pelo Director
Geral da Instrucção. Annexo ás pags. 5 a 34 do Relatório com que o m e s m o Vice-Presidente abriu a 2.a sessão
da 22." Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 3 de Março de 1879.
— Relatório apresentado e m 15 de Fevereiro de
1883 ao E x m o . Sr. Dr. Presidente da Provincia, José
Ayres do Nascimento, pelo Director Geral do Ensino Publico e tem 55 pags. in. 8.°. Annexo ao Relatório com
que o m e s m o Presidente abriu a 2." sessão da 24.a Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe e m 1." de Março de 1883.
— Relatório apresentado e m 20 de Fevereiro de 1884
ao E x m o . Sr. Presidente, Dr. Francisco de Gouvêa
Cunha Barretto, pelo Chefe de Policia... 25 pags. in.
8." Annexo ao Relatório com que o m e s m o Presidente
abriu a 1." sessão da 25." Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe, e m 2 de Março de 1884, 30 pags.
in. 8.".
— Manifesto no "Jornal de Sergipe", 6 de Junho de 1883.
— O Evangelho e a cruz: conferencia proferida a
31 de Dezembro de 1900 na escola publica, sita á praça
das Mercês e m Parahyba, e m commemoração a entrada
do século X X .
— A caridade christã: conferencia proferida na
egreja das Mercês, na Capital da Parahyba, e m Julho
de 1905, a convite de u m a commissão da Irmandade da
mesma egreja. Estes trabalhos não foram impressos,
mas a imprensa local deu noticia delles e m termos encomiásticos.
— Discurso proferido no dia 27 de Maio de 1906
por occasião de ser inaugurado no salão do Supremo Tribunal o retrato do governador Álvaro Machado Parahyba, 1906, Ignoro se foi impresso.
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— .Mensagem dirigida ao E x m o . Sr. Presidente deste
Estado Coronel Manoel Prisciliano de Oliveira Valladão,
pelo vice-presidente do m e s m o Estado, e m 16 de Fevereiro
de 1895. N o "O Dia", Aracaju, de 21 e 22 do m e s m o mez.

Gonçalo Paes de Azevedo Faro, Desembargador.
— Filho do major Felippe de Azevedo Faro e D. Luiza
de Faro Motta, nasceu no municipio do Rosário do Cattete, a 27 de Fevereiro de 1846 e falleceu na cidade de
Olinda, Pernambuco, a 10 de Março de 1900. Depois de
ter-se habilitado na Bahia para os exames das matérias
do ensino secundário exigidas pelo Regulamento das Faculdades de Direito, seguiu para o Recife, onde fez todo
o tirocinio académico, recebendo e m 1870 o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes. Destinando-se
á carreira da magistatura, iniciou-a como juiz municipal de LTruguayana, no Rio Grande do Sul, Cunha e m
S. Paulo e de orphãos dos termos da Estrella, no Rio
de Janeiro, sendo depois suecessivamente juiz de direito
no período de 1878-1890, e m diversas comarcas das antigas províncias do Rio Grande do Sul, Parahyba e Pernambuco
Por três vezes deixou as funcções de juiz, para desempenhar as de chefe de Policia de Alagoas e m 1878, do
Ceará e m 1880-1881 e da Parahyba e m 1882. O serviço
publico auferiu da intelligente iniciativa do extincto magistrado importantes melhoramentos, realizados no exercicio dos cargos e honrosas commissões, que lhe foram
confiados, taes como a colónia orphanologica fundada na
villa da Estrella e a creação da guarda civica no Ceará,
u m i erfeito modelo de disciplina e correcção, que se
manteve até L proclamação
do regimen actual, restau- r
rada
posteriormente
em
1907. Fundou e m 1876 na
•cidade de Cunhía a sociedade Nova Arcádia, de
que foi presidente.
Aca1L-^ ybrunhado por grave mo,
lestia que o obrigou a fa»*
zer u m a viagem a Europa e desgostoso pela inopinada deposição do Im- ^ ^ B f c É k L _ _ ^ ^ B ^ ^ _
perador, Pedro II, a quem
JÊ^M
J^kera pessoalmente dedicado,
K Ir fâ
requereu sua aposentadoria
<&£ |fl
que pelo Governo Provisório
Gonçalo de Faro Rollembeg. (Doutor). — Filho
J
da Rei ublica lhe foi con•' ••'-• "'
de Manoel Rollemberg de Menezes e D. Maria de Faro
cedida por Decreto de 7 de
Rollemberg, nasceu a 13 de Setembro de 1860 no EngeFevereiro de 1891 com as G o n ç a ) 0 F a r o (Desembarnho Maria Telles, municipio de Maroim. Começou os
honras de desembargador.
gador)
seus estudos na Bahia, onde cursou os três primeiros
Sua Magestade Fidelíssima
annos da Faculdade de Medicina, doutorando-se na do
tendo em alto apreço as suas apreciáveis qualidades de
Rio de Janeiro e m 1881. Deputado provincial logo depois
h o m e m publico, agraciou-o e m 1883 com a commenda da
de formado, foi delegado de hygiene e m Japaratuba e
Real Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo. N o seu
depois vice-rresidente do Estado no governo do Coronel
quarto anno académico redigiu:
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão. Nesse caracter
— Illustração Académica: revista quinzenal. Recife,
geriu os negócios do Estado de 11 de Dezembro de 1894
1865 e 1869. N o anno de 1865 foi redigida por J. M .
a 16 de Fevereiro de 1895. E m 1913 fez u m a excursão
Carneiro Vilella, José Hygino Duarte Pereira e José
pela Europa e e m 1918 foi eleito senador federal por seu
Elysio de Carvalho Couto.
Estado.
Escreveu:
Escreveu:
— Regimento das colónias orphanologicas. agrícolas
— Da itericia: dissertação. Proposições. Secção de e industriaes do municipio da Estrella. Rio de Janeiro,
sciencias accessorias. Das colchicacias e seus produetos
1877, 31 pags. in. 12.°. Typ. Dias da Silva Júnior.
pharmaceuticos. Secção de sciencias cirúrgicas. AnesTranscripto no "Jornal do Aracaju" de 18 de Maio de
thesicos. Secção de sciencias medicas.—Hepatite aguda.
1878 e m diante.
These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de
— Provimento geral do termo de Uruguayana no
Janeiro e m 29 de Setembro de 1881, e sustentada e m 15
dia 22 de Setembro de 1879. N o "Jornal de Sergipe",
de Dezembro do m e s m o anno por... Rio de Janeiro,
de 8 á 22 de Novembro do m e s m o anno.
1881, 78 pags. in. 8.°. Typ. e litho. a vapor, encader— Regulamento e instrucção da guarda civica da
nação e livraria de Lombaerts D. & C.
provincia do Ceará, confeccionados pelo conselheiro An— O boletim do Sr. João Gonçalves: communicado.
dré Augusto de Pádua Fleury e o chefe de Policia, etc.
N a "A Reforma", Aracaju, de 16 de Janeiro de 1887.
Fortaleza 1881, 55 pags. in. 32.°. Typ. do "Cearense".
— O Boletim do Sr. João Gonçalves e a "Gazeta de
— Relatório apresentado ao Ulmo. e E x m o . Sr.
Aracaju". N o m e s m o jornal de 23 do m e s m o mez.
Conselheiro André Augusto de Pádua Fleury, Presi— Negócios de Japaratuba: communicado no refedente do Ceará, a 15 de Março de 1881, pelo Chefe de
rido jornal de 27 de Março, 2 de Abril e 1." de Maio do
Policia, etc. Annexo ao Relatório do m e s m o Presidente,
m e s m o anno.
pags. 59 á 61.
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— Instrueções para matricula de boleeiros e outros
guias de vehiculos de conducção e sobre o transito de
animaes de tiro, de carga ou de sella nas ruas e praças
da cidade da Fortaleza. Fortaleza, 1881, 11 pags. in.
12.°. Typ. do "Pedro II".
— Instrueções para a matricula dos carregadores
de bagagem no porto da Fortaleza. N o "Cearense" de
26 de Fevereiro de 1881.
— Relatório do Chefe de Policia. Annexo ao Relatório com que o E x m o . Sr. 1.° Vice-Presidente, Dr.
António Alfredo da G a m a e Mello, passou a administração da Provincia da Parahyba, ao E x m o . Sr. Dr.
Manuel Ventura de Barros Leite Sampaio, no dia 21 de
Maio de 1882, Parahyba, 1882, X V I pags. in. 8.° gr.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente,
Dr. Manuel Ventura de Barros Leite Sampaio, e m 15
de Setembro de 1882, pelo Chefe de Policia, etc. Annexo ao Relatório com que o m e s m o Presidente installou e m 4 de Outubro de 1882 a Assembléa Legislativa
Provincial da Parahyba. Parahyba, 1882, 13 pags. in. 4.°.
Gonçalo Rabello Leite, Doutor. — Filho de
António Rabello Leite e D. Zelina Amélia de Almeida
Leite, nasceu no engenho Kágado, município de Riachuelo, a 27 de Setembro de 1864 e falleceu a 4 de Dezembro de 1912, na cidade de Penedo, Estado de Alagoas.
Preparou-se e m humanidades no Aracaju, como alumno
do collegio "Parthenon Sergipano", e, vencido o curso superior da Faculdade de Medicina da Bahia, recebeu o
grau de doutor a 18 de Dezembro de 1SS6. Os seus primeiros trabalhos profissionaes foram feitos e m Sergipe, passando-se depois para S. Paulo, onde os continuou por
espaço de doze annos. Voltando para o Norte, clinicou no
Pilar, S. Miguel e Penedo durante dois annos, fixando
residência e m 1901 na cidade de Própria, tendo-se retirado dessa para a do Penedo 3 mezes antes do seu passamento.
Escreveu:
— Phthisica tuberculosa: dissertação. Proposições.
— Três relativas as diversas cadeiras do curso medico.
Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia
e m 31 de Julho de 1886 para serem sustentadas. Bahia,
1886, 83 pags. in. 8.°. Imprensa Popular.
Gonçalo Vieira de Carvalho e Mello, Bacharel. —
Filho do tenente João de Mello Carvalho e D. Rosa Maria de Jesus, nasceu a 15 de Fevereiro de 1822 no antigo
engenho Rezende, termo da Capella e falleceu a 25 de Fevereiro de 1884 no engenho de sua propriedade, "Flor
do Rio", situado no m e s m o termo.
Matriculado no curso de sciencias jurídicas e sociaes da cidade de Olinda, e m Pernambuco, no anno de
1846, recebeu o grau de bacharel e m Outubro de 1850,
A 12 de Fevereiro de 1851 foi nomeado promotor publico da comarca de Villa Nova, de que teve acintosa
demissão a 17 de Maio de 1852. E m 1856 tornou á Villa
Nova como juiz municipal e delegado de policia, e d£
1S71 a 1884 exerceu o juizado de direito da Capella. A
S de Março de 1862 o Governo Imperial houve por bem
nomeal-o 4." vice-presidente da provincia. Foi deputado
provincial nas legislaturas de 1852-53, 1860-61 e 1872-73,
e nessa ultima presidente na sessão annua de 1872. Ma(gistrado respeitável pela sua probidade.
Escreveu:
— Discurso proferido na sessão do dia 23 de Abril
de 1S52, na Assembléa Legislativa Provincial. N a "A
União", Estancia, de 23 de Outubro seguinte. Nesse
discurso o orador procurou demonstrar a injustiça das
censuras irrogadas contra si pelo presidente da provincia, bacharel José António de Oliveira e Silva, que
celebrizou-se no governo pelas perseguições movidas contra os adversários políticos.
— Defesa apresentada ao Tribunal da Relação da
Bahia, provando a improcedência da denuncia apresentada por Agrippino Guilherme da Silva Martins e m
Agosto de 1859. Inédito.
Gothardo Correia de Araújo, Júnior, Doutor. —
Filho de outro do m e s m o nome e D. Maria Correia de
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Britto Araújo, nasceu a 28 de Setembro de 1889 na
Capella.
Formado e m pharmacia e m 1907 na Bahia, doutorou-se e m medicina na m e s m a Faculdade e m 1917, depois de ter exercido por muitos annos a sua profissão
de pharmaceutico naquella cidade.
Escreveu:
— Da prophilaxia da Syphilis: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de
Sciencias Medico-Cirurgicas. Approvada com distineção.
These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia a
3 de Novembro de 1917 e publicamente defendida a 18
de Dezembro afim de obter o grau de Doutor e m Medicina que recebeu a 21 desse mez. Bahia, 1917, IX-75
pags. in. 8.°. pq. Livraria Catilina de Romualdo dos
Santos Loureiro. Editor.
Gouveia Lima (Coronel) — Vide António Alves
Gouveia Lima.
Graccho Cardoso — Vide Maurício Graccho Cardoso .
Graciliano Aristides do Prado Pimentel, Bacharel.
— Filho de Joaquim José de Barros Pimentel e D. Anna
Hortencia do Prado Pimentel, nasceu, segundo declaração da própria progenitora a 20 de Abril de 1840 em S.
Christovam e falleceu a 10 de Março de 1899 em Poços
de Caldas, no Estado de Minas Geraes. Orphão de pae
quando creança e sem contar com os favores da fortuna,
teve de vencer immensas difficuldades para fazer sua
educação litteraria e scientifica. Aos esforços de sua
progenitora, intelligente matrona, verdadeira heroina do
lar, reunidos aos esforços pessoaes conseguiu prepararse e m humanidades no extincto "Lyceu" de S. Christovam, onde exerceu por algum tempo o magistério particular antes de se destinar a Pernambuco. N a Faculdade
de Direito do Recife fez com raro brilho o curso completo das duas sciencias, jurídicas e sociaes, collando o
grau de bacharel nos fins de 1862, tendo por companheiros de turma os sergipanos, João Gomes Ribeiro, José
Luiz Coelho e Campos e Vicente da Silva Portella. U m
mez após a formatura, a 13 de Dezembro, foi nomeado
promotor publico da comarca de Aracaju, cargo que
deixou e m Janeiro de 1864 para assumir as funcções de
juiz municipal e de orphãos do termo de Larangeiras.
Desgostos advindos no começo da sua judicatura deram
logar a que abandonasse o cargo, seguindo e m 1865
para a Corte, resolvido a montar escriptorio de advocacia. Obstado no seu propósito e m virtude da Carta
Imperial de 8 de Julho, que o nomeou secretario do governo do Espirito Santo, teve de partir para a Victoria,
onde por espaço de u m anno e sete mezes dirigiu os trabalhos da Secretaria na presidência do dr. Alexandre
Rodrigues da Silva Chaves, accumulando interinamente
o lugar de inspector geral
da Instrucção Publica, para
o qual fora nomeado por
acto de 22 de Dezembro do
m e s m o anno. N a sua operosa carreira publica, toda
ella dignamente percorrida,
sem humildes
curvaturas,
soube honrar as posições de
destaque que lhe foram confiadas, pondo e m brilhante
evidencia as suas eminentes
qualidades de administrador, politico e jornalista.
Presidiu as províncias de
Alagoas no período de 25 de
Maio a 27 de Julho de 1868,
a do Maranhão e m 17 de
Maio a 11 de Novembro de Graciliano Aristides do Pra1878 e a de Minas Geraes
do Pimentel
desde 22 de Janeiro a 24 de
Abril de 1880. Representou Sergipe na Assembléa Provincial no biennio de 1864-1865 e na Camará dos Deputados geraes nas legisturas de 1878-1881 e 1881-1884.

GRACILIANO
ICloito pelo 2." districto da província da Parahyba para
a 21." legislatura de 1889 a 1892, não chegou a ser
reconhecido por ter sobrevindo a proclamação da Republica. Derruído o velho regimen terminaram suas as
pirações politicas, conservando-se fiel aos princípios
inonarchicos. pelos quaes sempre se bateu. Desde então
a sua actividade limitou-se ao exercicio da advocacia,
depois de afastar-se da imprensa, na qual ainda por alg u m tempo pontificou.
Orador de forte envergadura e largo descortino, o?
seus triumphos na Camará Temporária muito excede
riam e m numero, si mais assiduamente tivesse frequentado a tribuna parlamentar. C o m o jornalista politico
sua penna obedecia ao temperamento combativo de intelligente polemista intransigente, m a s sempre reflectido, tanto no ataque ao adversário, quanto na defesa
do seu partido. E m qualquer dessas attitudes soube
dignificar o subido conceito de escriptor publico e m
artigos magistrees, entre os quaes merece especial referencia a longa serie dos publicados sob o pseudon y m o de Graccho. em defesa do Ministério de 3 de
Agosto de 1866, presidido pelo conselheiro Zacharias de
Góes e Vasconcellos. N a mocidade, antes de penetrr.r
no labyrintho da vida real, affeiçoou-se a arte da rima.
Fez versos quando estudante e no curso académico divulgou pela imprensa a poesia — As phases da minha
vida — além de outras dadas provavelmente á luz da publicidade. Vulto politico de grande realce no Império,
entre outros trabalhos seus na Camare dos Deputados
foi relator da Commissão de orçamento, escolhido com >
u m dos representantes de mais talento e maior competência. Foi m e m b r o de algumas sociedades scientificas
e commendador da Ordem de Christo por Decreto de 7
de Maio de 1881.
Escreveu:
— Discurso do Presidente effectivo do "Atheneu
Pernambucano" pronunciado na sessão de 21 de Agosto
de 1862. N o "Atheneu Pernambucano" periódico scientifico e litterario. 1862, vol. VII, pags. 5 a 7.
—• Discurso recitado a 19 de Outubro de 1862 na
sessão magna do "Atheneu Pernambucano" por seu
presidente o estudante do 5." anno... Transcripto no
"Correio Sergipense", Aracaju de 19 de Dezembro do
mesmo anno.
— O Juiz Municipal de Larangeiras ao publico. Na
'Columna do Throno", Larangeiras, de 17 de Novembro de 1864.
— Relatório apresentado ao Presidente da Provincia do Espirito Santo a 20 de Abril de 1866 pelo Inspector Geral Interino da Instrucção Publica. E m Appendice ao Relatório do Presidente, Dr. Alexandre Rodrigues da Silva Chaves, pags. 36 a 40.
— A Liberdade e o trabalho. Victoria, 1866, 80
pags. in. 8.°. Typ. do Jornal da Victoria.
— Confidencias ãe um morto. Paginas politicas.
Primeiras paginas. Rio de Janeiro, 1868, 32 pags. in 8.°.
rg. Typographie et Lithographie Française. A autor:a
deste folheto, transcripto e m quasi todos os jornaes liberaes do Império, foi attribuida ás mais acreditadas
pennas do Rio de Janeiro. O doutor Sacramento Blake
disse por engano á pag. 520, vol. 4 do "Diccionario Bibliographlco Brasileiro" pertencer a este autor o folheto Conferencia dos humanos, quando aliás foi da lavra
do doutor José Alves Pereira de Carvalho, como affirmou o próprio bibliographo á pag. 279 do m e s m o volume.
— A Capangaãa: parodia muito seria, sob o pseudonymo — Amigo ausente — Rio de Janeiro, 1872, 20
pags. in. 8.°. pg. Typographia da " A Reforma".
— Relatório com que passou a administração da
Provincia de Minas Geraes ao 2.° Vice-Presidente, Conselheiro Cónego Joaquim José de SanCAnna, e m 24 de
Abril de 1880. Ouro Preto, 1880, 20 pags. Typ. da
"Actualidade".
— Discursos proferidos nas sessões da Camará dos
Deputados de 25 e 30 de Novembro de 1880. N o "Echo
Liberal", Aracaju, de 11 de Dezembro do m e s m o anno.
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— Discurso sobre o orçamento da receita proferido
na Camará dos Deputados, na sessão de 16 de Julho de
1884. Rio de Janeiro, 1884, 39 pags. in. 16.". Typographia Nacional.
— O Dr. Alexandre Chaves. No "Jornal do C o m
mercio". Rio, de 26 de Setembro de 1885. Artigo dedicado
á memoria do bacharel Alexandre Rodrigues da Silva
Chaves, fallecido no dia 1." de Setembro desse anno.
Figura representativa das mais illustres de outr'ora, os
seus notáveis predicados de jornalista accentuaram-se
mais nitidamente nas pugnas da imprensa politica do
paiz.
Era ainda estudante de direito, quando começou a
escrever no "Atheneu Pernambucano", "Jornal do Recife" neste, folhetins e chronicas ligeiras, tornando-se
de futuro u m n o m e acatado entre os mais conhecidos representantes do jornalismo brasileiro.
Redigiu:
— Correio Sergipense: folha official, politica e litteraria. Aracaju, 1863. Este órgão da imprensa sergipana já existia desde 1838 e m S. Christovam, transferido
depois da mudança da capital para Aracaju, onde deixou
de ser publicado e m 1866.
— T>ierio ão Povo. Rio de Janeiro, 1867-P868. Propriedade de Honório Francisco Caldas. Redactor —•
Lafayette Rodrigues Pereira, tendo por companheiro o
autor.
— A Reforma: órgão democrático. Rio de Janeiro,
1869-1879. C o m outros.
— Echo TÀberal: órgão do partido de Sergipe. Aracaju, 1877-1884. Estava nesse tempo na provincia, quando surgiu este jornal politico, de que foi u m dos fundadores e u m dos cinco membros da primeira commissão
de redacção.
— Tribuna Liberal. Rio de Janeiro, 1888-1889. De
1." de Janeiro de 1889 e m deante augmentou de formato.
O seu primeiro numero é de 1." de Novembro daquelle
anno, suspendendo a publicação a 25 de Dezembro do
anno seguinte e m consequência do Decreto de 23 do
m e s m o mez, que supprimiu a liberdade de imprensa.
Gratulino Vieira de Mello Coelho. — Filho de
João Vieira de Mello Coelho e D. Norberta Maria de
Moraes, nasceu a 11 de Junho de 1844 na Barra dos Coqueiros, freguezia de Santo Amaro, e falleceu na Fístação de Todos os S3ntos, Capital Federal, a 17 de Novembro de 1918. Mal se havia preparado nos estudos
preliminares e logo, muito jovem, entrou para o funccionalismo publico como praticante da extincta Thesouraria Geral de Fazenda de Aracaju, nomeado por
portaria de 1 de Julho de 1859. Segundo escripturario
da m e s m a Repartição por acto de 12 de Julho de 1861.
passou a servir como 3." escripturario da Thesouraria
da Fazenda da ex-provincia de S. Paulo por nomeação
de 11 de Agosto de 1865. Não havia decorrido ainda
grande espoço de tempo, quando seguiu para o Rio de
Janeiro, onde fez todo o resto da sua carreira burocrática, galgando u m a a u m a as posições até ser elevado a
Director de secção da Secretaria do Interior e Justiça.
Dos mais antigos funecionarios públicos, contendo sessenta annos de serviços ao paiz, os seus alvitres e opiniões foram sempre muito acatados pelos conhecimentos
revelados sobre as questões affectas á Directoria de que
era chefe. Foi na mocidade poeta e jornalista. Emquanto
residiu e m Aracaju publicou versos na imprensa local
e nos seus últimos annos empregava as horas de trabalho exclusivamente no cumprimento dos deveres do cargo e na leitura das obras sobre o espiritismo. Do quanto
escreveu consta o seguinte:
— A mulher: poesia. N o "Correio Sergipense", Aracaju, de 24 de Setembro de 1859.
— Foi assim!... poesia Idem, de 13 de Maio de
1862.
— Poesias: volume inédito.
Redigiu:
— O Myosotc: jornal literário. Publicação mensal.
Collaboração de Bruno Seabra, Castro Alves, c outros.
Rio de Janeiro, 1869.
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Filho de

outro do m e s m o nome e D. Francisca Ribeiro Vianna
Rebello, nasceu a 5 de Junho de 1858 e m Aracaju.
Iniciou nesta Capital a instrucção primaria terminando-a na Capital da Bahia, para onde se transportou
e m 30 de Setembro de 1864, acompanhando seus pães.
Alli cursou por algum tempo o collegio de " N . Senhora do Amparo" dirigido i ela educadora portugueza
D. C a r m e m Madeira Shan, passando-se depois para o
antigo "Gymnasio Bahiano" fundado pelo notável educador Dr. Abilio César Borges e ulteriormente para o
Collegio "Parthenon Bahiano", sob as vistas de seu
pae, fundador e director desse acreditado instituto, onde
terminou ,em 1873, o seu curso de admissão ao ensino
superior. Nesse m e s m o anno matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo a laurea de doutor aos 21 de Dezembro de 1878, após u m curso coroado
pelas mais elevadas approvações.
Posteriormente obteve no m e s m o instituto o grau
de pharmaceutico.
Começou sua carreira publica nomeado e m 25 de
Agosto de 1879, 2.° cirurgião do Corpo de Saúde do Exercito e m que serviu por mais de 7 annos no Rio Grande
do Sul, e m cuja fronteira esteve como medico da commissão de engenheiros militares incumbido de fundar
a Colónia Militar do Alto Uruguay; depois na capital
do paiz e na Bahia, onde muitas vezes e m ofíicio foi
elogiado pelas autoridades militares com as quaes serviu.
E m 1885, e m seguida a dois concursos, entrou para
o Corpo docente da Faculdade de Medicina da Bahia,
como
adjunto, cargo que
mais tarde foi denominado
"substituto" e depois "professor extraordinário".
Intimado a optar entre
esse cargo e o militar decidiu-se pelo da Faculdade,
sendo exonerado do serviço
do exercito a 10 de Agosto
de 1886.
Conquistou no antigo
Lyceu, hoje "Gymnasio" da
Bahia, e m Outubro de 1890,
a cathedra de professor da
Dr. Guilherme Rebello
lingua ingleza, após u m
concurso que lhe grangeou
não só approvação unanime
da Congregação, como — facto occorrido pela primeira
vez e ainda não repetido — u m a declaração na acta do
julgamento feita pela Congregação "lamentando que a
lei não lhe permittisse externar-se e m u m a manifestação de louvor ao candidato pelas provas magistraes
por elle exhibidas" (Acta da sessão de 6 de Outubro de
1890).
Aos 22 de Setembro de 1894 teve accesso na Faculdade de Medicina, ainda por concurso — o quarto
effectuado, e no qual teve como nos outros, approvação
unanime — a lente Cathedratico de Pathologia Geral,
— cadeira de que e m virtude de sua suppressão na reforma ulteriormente promulgada foi, a 25 de Fevereiro
de 1901, transferido para a de — Anatomia e Physiologia Pathologicas, para a qual tinha também concurso e de
que havia sido antes adjunto e substituto.
Foi por alguns annos delegado fiscal do Governo
Federal junto ao "Gymnasio S. Salvador", da Bahia, e
professor livre de — Philosophia, Portuguez e Inglez nos
mais acreditados estabelecimentos de ensino da capital.
Interinamente foi Inspector Geral do Ensino cerca
de 4 mezes no governo do Dr. António Muniz.
Desempenhou ainda as funcções de membro do Conselho Sanitário do Ensino da Bahia, e m cuja capital
exerceu a clinica e as de m e m b r o do Conselho Medico
Legal, installado e m Março de 1917.
Attrahido pela politica e, eleito membro do Conselho Municipal da capitel para o quatriennio de 19081911, foi depois eleito deputado estadual para o biennio
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de 1909-1910 e reeleito para o de 1911-1912, havendo,
tanto no Conselho Municipal como na Camará dos Deputados, occupado os postos de maior destaque e mais elevada confiança politica, entre os quaes o de m e m b r o da
Commissão de Finanças n u m a e noutra corporação e
seu relator na Camará dos Deputados.
Collaborou e m vários jornaes litterarios e scientificos como o "Instituto Académico", órgão da sociedade
desse nome do qual foi u m dos fundadores: "O Incentivo", "O Labor", estes três no período académico e depois
o "Cruz-Altense" do Rio Grande do Sul, "O Livro", o
"Jornal de Noticias", o "Correio de Noticias", "A Regeneração", " A Bahia", o Diário da Tarde", o "Diário
da Bahia",, o "Diário de Noticias" a "Gazeta do Povo",
"O Propulsor", "A Ulustração" e varias polyanthéas do
Estado da Bahia, e ainda do m e s m o Estado, a "Revista
dos Cursos" da Faculdade de Medicina de que foi redactor por eleição de seus pares e a "Gazeta Medica" da
Bahia, a cujo corpo de redacção pertenceu.
Subscreveu sempre seus trabalhos; só no "Cruz-Altense" usou o pseudonymo — Eãgarã Cezar.
E m 1919 foi eleito m e m b r o honorário da Academia
Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. E' cultor apaixonado da musica, havendo-a m e s m o cultivado praticamente ao piano, no qual, e m sua mocidade, chegou a
executar desembaraçadamente.
São-lhe familiares entre as línguas estrangeiras, a
franceza, a ingleza, a latina, a hespanhola e a italiana,
falando correctamente as duas primeiras.
Pertenceu a varias sociedades litterarias e scientificas entre as quaes o "Instituto Académico", quando
estudante e posteriormente ao "Parthenon Literário"
da capital do Rio Grande do Sul, a "Sociedade de Medicina e Cirurgia", do Rio de Janeiro, ao "Instituto
Geographico e Histórico" da Bahia, a "Academia Bahiana de Lettras" e a "Sociedade de Medicina" da
Bahia.
Escreveu:
— Apontamento sobre o pêndulo. "Instituto Académico", Bahia, 1873.
— O Mendigo (conto). "Instituto Académico", Bahia, 1873.
— Sonho, sonho somnambulismo e hallucinação.
These para o doutorado e m medicina (approvada com
distineção — 1878 — 159 pags. in. 8.°. pq.
— Esboço Histórico da Origem e dos Progressos da
Anatomia e Physiologia Pathologicas (lição inaugura'
do curso dessa disciplina na Fcculdade de Medicina e
Pharmacia da Bahia) — "Gazeta Académica. Abri)
de 1886.
— Origem e Evolução ãa Lingua Ingleza — These
de concurso para o logar de lente cathedratico do Gymnasio da Bahia, (approvada com u m voto de louvor)
1890 — 59 pags. in. 8.°.
— Memoir Of The State Of Bahia, written by the
order of the Right — Honourable Governor of the State
and translated into english. — 1893 — 741 pags. e 7
mappas.
— Estudo Geral da Infecção — These de concurso
para o logar de lente cathedratico da Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia. 1894, 131 pags. in. 8.°.
— Discurso pronunciado perante a Congregação da
Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia, ao tomar
posse do logar de cathedratico — O Livro de 29 de Setembro de 1894.
— O Conselheiro Cerqueira Pinto. — Discurso pronunciado ante o tumulo do Cons. António de Cerqueira
Pinto e m nome da Congregação da Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia. — "Jornaes de Noticias" de
24 de Outubro de 1895.
— A' Memoria ão Conselheiro Cerqueira Pinto. —
Discurso proferido como órgão da Congregação da Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia na sessão fúnebre celebrada e m homenagem á memoria do Cons.
Cerqueira Pinto. — "Correio de Noticias" de 11 de Novembro de 1895.
— A Cadeira de Pathologia Geral (artigo-protesto
"Correio de Noticias", de 28 de Janeiro de 1896.
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— A Pathologia Geral Perante a Sciencia Medica —
"Gazeta Medica" da Bahia. — Junho de 1896 e Julho
de 1897.
— Nota Sobre um dos Modos do Esgotamento Nervoso no "Surmenage Neuro-Muscular". "Gazeta Medica
da Bahia". Agosto de 1897.
-— Discurso pronunciado e m nome da Congregação
da Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia na
sessão solemne e m que foram recebidos os alumnos que
voltavam da campanha de Canudos. — "Correio de Noticias" de 29 de Outubro de 1897.
— Memoria Histórica da Faculdade de Medicina e
Pharmacia da Bahia relativa ao anno de 1898. Março de
1899.
— Economias que se não ãevem fazer e Economias
que podem ser feitas. "Gazeta Medica da Bahia". Março de 1899.
— O Mimetismo do Cholera (noticia critica). Maio
de 1899 "Gazeta Medica" da Bahia.
— Liberdade de Frequência dos Alumnos das Faculdades de Medicina e Pharmacia da Republica. Julho
de 1899. "Gazeta Medica da Bahia".
— A Instituição das Theses. "Gazeta Medica da
Bahia". Outubro de 1899.
— Rudolph Virchow (noticia biographica e critica)
— "A Regeneração", 1901.
— Discurso pronunciado na sessão fúnebre realisada pelos alumnos do Gymnasio S. Salvador e m homenagem á memoria de seu fundador. — "Diário da Bahia" de 13 de Maio de 1902.
— Discurso de Paranympho. proferido no acto da
collação do gráo de doutor e m medicina na Faculdade
da Bahia, em 15 de Dezembro de 1903, 25 pags. in. 8.°.
— Per árdua surgo (artigo de apresentação da "Revista dos Cursos" da "Faculdade de Medicina da Bahia" — 1904.
— A Brief Notice on The Bahia Medicai Faculty
(trabalho destinado á Exposição Universal de Saint
Louis —
Estados Unidos.da America), Bahia, 1904,
12-XII pags. in. 8.°. Litho-Typ. e Encadernação de
Reis & C. Não traz o n o m e do Autor. Escripta e m inglez e portuguez.
— Notas sobre a Teratogenia (summula de lições
do curso de Anatomia e Physiologia Pathologicas). Revista dos Cursos da Faculdaãe ãe Medicina ãa Bahia
do anno de 1905, 53 pags. e 3 estampas.
— Oração proferida, como órgão da Congregação da
Faouldade de Medicina da Bahia, junto ao tumulo do
Prof. Dr. Nina Rodrigues. — Imprensa diária e "Revista ãos Cursos ãa Faculdaãe ãe Meãicina ãa Bahia
do anno de 1905.
— Versão para o Inglez do discurso proferido pelo
Dr. Governador do Estado no banquete offerecido ao
Dr. Elihu Root, Ministro do Exterior dos Estados Unidos da America, e m sua passagem pela Bahia, a 24 de
Julho de 1906. — Imprensa diária e, ulteriormente no
folheto Dr. Elihu Root. Homenagem
do Estado da Bahia. — Agosto 1906.
— Disetirso pronunciado a 23 de Novembro de 1908,
em sessão do Conselho Municipal da capital da Bahia.
apresentando candidato á senatoria federal o Dr. José
Marcellino de Souza. "Gazeta do Povo" de 23 de Novembro de 1908.
— Discurso proferido e m n o m e do Partido Republicano da Bahia ao chegar da capital da Republica o
Senador Federal Dr. José Marcellino de Souza. A Bahia de 11 de Julho de 1909.
— Discurso de boas vindas ao Senador R u y Barbosa, como órgão do Conselho Municipal da capital da
Bahia, na visita que lhe fez essa corporação e n n o m e
da cidade do Salvador. — "Diário da Bahia", de 19 de
Janeiro de 1910 e livro — Ruy Barbosa na Bahia, publicado no m e s m o anno.
— IS de Maio de 1888. Noticia histórica da significação dessa data com a historia da evolução do abolicionismo no Brasil (Folheto distribuído ao povo pela
"Liga de Educação Civica da Bahia" na festa com que
solemnisou o 13 de Maio de 1910 .
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— Discurso proferido e m n o m e do Partido Republicano da Bahia por occasião da chegada a este Estado de
seu candidato a governador. "A Bahia", "Jornal de Noticias" e "Diário da Tarde" de 9 de Setembro e "Diário
da Bahia" de 10 do m e s m o mez, e m 1911.
— Discurso pronunciado como órgão da Congregação do Gymnasio da Bahia na sessão solemne por ella
celebrada em homenagem á memoria de seu extincto
m e m b r o Prof. R a y m u n d o Bizarria — "Diário de Noticias", de 6 de Novembro de 1911.
— Discurso proferido como orador official na hom e n a g e m prestada a u m illustre deputado por amigos
particulares e políticos. "Jornal de Noticias" de 30 de
Agosto de 1912.
—- Discursos Parlamentares (cerca de 60), pronunciados de 1909 a 1912 e dados á estampa nos órgãos da
Camará dos Srs. Deputados da Bahia. "A Bahia" e a
"Gazeta do Povo" e no "Jornal de Noticias".
— Discurso proferido e m n o m e da Congregação da
Faculdade de Medicina da Bahia no acto de inaugurarse o busto do Prof. Dr. Manuel Victorino no Museu
Anatomo-Pathologico. —
"Gazeta do Povo" de 18 de
Novembro de 1912.
— Oração pronunciada como órgão da Congregação
da Faculdade de Medicina da Bahia, ante o tumulo
aberto do Prof. Dr. Pedro Carrascosa. A Illustração
de Fevereiro de 1914.
— Nova Selecta Ingleza (annotada). (3." edição melhorada), 1914 — 645 pags.
— Discurso de saudação, proferido e m inglez, como
órgão da Congregação da Faculdade de Medicina, na
recepção dada por este aos representantes das Universidades "Anglo Americanas" e m sua passagem pela Bahia. "Gazeta do Povo", de 16 de Junho de 1914.
— Noções ãe Teratologia. — Bahia, 1914 — 239 pags.
142 figuras e 24 quadros synopticos.
— Discurso pronunciado por occasião da recepção
aos delegados dos outros Estados ao 5." Congresso de
Geographia, na noite de 15 de Setembro de 1916. N o
"Jornal de Noticias", Bahia de 19 do m e s m o mez.
E m preparo:
— Elementos ãe grammatica descriptiva e tiistorica
da Lingua ingleza.
Guilherme de Sousa Campos, Desembargador. —
Filho do coronel José Vicente de Souza e D. Porphiria
Maria de Campos Sousa, nasceu a 10 de Fevereiro de
1850 no engenho Periquito, municipio de Itabaianinha,
e falleceu em Aracaju a 3 de Outubro de 1923. Fez seus
sstudos primários naquella villa e na Estancia, e cursou humanidades no Recife, e m cuja Faculdade de direito se diplomou, recebendo o grau de bacharel e m
sciencias jurídicas e sociaes a 22 de Novembro de 1871.
N a sua longa carreira publica exerceu os cargos de promotor publico da comarca do
Lagarto, de Julho de 1872
a Janeiro de 1873; juiz m u nicipal do termo de Geremoabo, de Fevereiro de 1874
a Fevereiro de 1878; juiz
de direito da comarca do
Riachão, no Maranhão, de
1887 a 1888; chefe de policia do Espirito Santo e m
1889; juiz de direito do Lagarto de 1890 a 1892. N a segunda organisação judiciaria do seu Estado foi nomeado
desembargador
do
Tribunal da Relação por deDr. Guilherme Campos
creto de 26 de Dezembro de
(Desembargador)
1892. Eleito por mais de
u m a vez Presidente do Tribunal, achava-se investido nesse cargo, quando foi nomeado por acto de 30 de Março de 1905 chefe de policia do Estado, de que pediu exoneração a 27 de Maio
seguinte e na m e s m a data declarado e m disponibilidade.
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Presidente do Estado no quatriennio de 1905-1908 foi
deposto a 10 de Agosto de 1906 pela força policial revoltada por influencia dos partidários do deputado
Fausto Cardoso, tendo sido reposto no governo no dia 28
desse mez por intervenção federal ordenada pelo presidente Rodrigues Alves. N o seu governo effectuou o
resgate parcial das apólices do Estado, fez construir o
cães n u m largo trecho da rua da Aurora, hoje Avenida
Rio Branco, realisou não só o calçamento e m parte de
algumas ruas, como também o abastecimento de agua á
capital, bateu a 7 de Setembro de 1908 a primeira pedra do novo edifício do "Atheneu Sergipense" á praça
Mendes de Moraes, depois praça Benjamim Constant, e a
24 de Outubro seguinte inaugurou o serviço de bonds
por meio de tracção animal, além de outros melhoramentos materiaes de menor importância. Foi deputado provincial nas quatro legislaturas biennaes de 187273 a 1878-79 e senador federal no período de 1909 a
1917 e m que expirou o seu mandato. N a primeira phase
de sua carreira politica collaborou no "O Guarany",
jornal que se editou no Aracaju, e m 1878-1887.
Escreveu:
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
ao E x m o . Monsenhor Olympio de Sousa Campos, Presidente do Estado de Sergipe e m 29 de Março de 1900.
Aracaju, 1900, 4 pags. in. 8.°. pg. com Appensos. Typ.
do "O Estado de Sergipe".
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao E x m o . Monsenhor Olympio de Sousa
Campos, Presidente do Estado de Sergipe, e m 5 de Março de 1901 com os Accordãos e m Appensos. Aracaju,
1901, 8 pags. in. 8.°. pg. Typ. d'0 Estado de Sergipe".
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao E x m o . Sr. Presidente do Estado de
Sergipe, e m 10 de Março de 1902. S o m Appensos, Aracaju, 1902, 6 pags. in. 8.°. Typ. d'"0 Estado de Sergipe".
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente
do Estado e m 14 de Fevereiro de 1903 pelo Presidente
do Tribunal da Relação. Aracaju, 1903, 5 pags. in. 8.°.
pg. com os Accordãos do anno anterior e m Appensos.
Typ. d'"0 Estado de Sergipe".
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao Exmo. Sr. Presidente do Estado de Sergipe, Josino de Menezes, e m 12 de Julho de 1904. C o m
Appensos. Aracaju, 1905, 1 pag. in. 8.°. pg. Empresa
do "O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 1." Sessão Ordinária da 8." Legislatura e m
7 de Setembro de 1906 pelo Presidente do Estado. Aracaju. 1906 9 pags. in. 8.°. gr. Typ. do "O Estado de
Sergipe". Publicada anteriormente no "O Estado de
Sergipe" de 11 do m e s m o mez.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado de Sergipe na 2." Sessão da 8." Legislatura
em 7 de Setembro de 1907. Aracaju, 1907, 7 pags. in.
8.°. gr. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Mensagem aos Srs. Deputados á Assembléa Legislativa. N o "O Estado de Sergipe", de 28 de Abril de
1908.
— Mensagem enviada á Assembléa Legislativa a 7
de Setembro de 1908 pelo Desembargador Presidente do
Estado. Aracaju, 1908, 26 pags. in. 8.°. J. Costa & C.
Guilhermino Amâncio Bezerra. — Nascido em
Itabaiana á 3 de Fevereiro de 1847, filho de Amâncio José
da Paixão e D. Maria Joaquina do Sacramento Bezerra,
falleceu no Aracaju a 1 de Agosto de 1909. N a Faculdade de Medicina da Bahia fez o curso de pharmacia, conseguindo salientar-se entre os collegas como estudante
de talento. Terminou o tirocinio académico e m 1873,
voltou á provincia sem predisposição para entregar-se
á profissão que escolhera, por attrahirem-lhe a politica
e a advocacia, a que se dedicou quasi que exclusivamente até aos últimos dias. Foi promotor publico, deputado provincial e estadual, secretario da Policia, procurador fiscal do Thesouro do Estado e lente, por con-
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curso, da cadeira de physica e chimica do Atheneu Sergipense. Collaborou e m vários órgãos da imprensa sergipana, tendo feito sua estréa jornalística e m 1864 na
cidade de Larangeiras no hebdomadario "A Columna do
Throno", redigido pelo Bacharel Domingos de Oliveira
Ribeiro, de quem recebeu as primeiras lições sobre sciencias jurídicas. De palavra fácil e dicção correcta, sabia manejal-as com habilidade, tanto na tribuna do foro,
como na tribuna parlamentar.
Escreveu:
— Ar Atmosphcrico: these apresentada á illustrada
Congregação do Atheneu Sergipense e m 11 de Fevereiro
de 1897. Aracaju, 1897, 11 pags. in. 8.". Imprensa Official.
— Executivo-hypothecario. A. A. — José Dias de
Mattos Telles e outros. R. R. — Dr. Cesário Ferreira
de Britto Travassos e outros. Razões dos Appellados.
Da pag. 12." e m deante. Aracaju, 1907, 30 pags. in .8.°.
pg. Typ. da Liv. Brazileira.
— Acção de demarcação de terrenos particulares:
memorial. Aracaju, 1908, 40 pags. in. 8.°. pg. — Como
jornalista foi redactor chefe da
— A Tribuna: jornal noticioso, critico e literário.
Aracaju, 1884.
Redigiu com outros:
— Folha ãe Sergipe: periódico politico, posteriormente órgão do partido republicano federal. Aracaju,
1890-1893. Primeira phase.
D. Guiomar Calasans Gonçalves, Cirurgião-Dentista
— Filha do Coronel José de Calasans e Silva e D. Jcsephina Pinto de Oliveira Calasans, nasceu e m Aracaju
a 21 de Janeiro de 1891. Diplimada normalista pela Escola Normal de Aracaju, fez os preparatórios no Atheneu Sergipense, matriculando-se e m odontologia na Faculdade de Medicina da Bahia, onde formou-se e m 1912.
C o m o normalista collaborou no "Diário da Manhã"
e no "Necydalus", de Aracaju, com o pseudonymo de
Celina Valder dando neste ultimo u m artigo aos Domingos.
Escreveu:
— A dôr da saudade: 17 de Março de 1912.
— Meu sonho: A' minha collega e companheira, Esther Guimarães Aranha, e m 24 de Abril de 1912.
— Sincera homenagem: A o m e u distincto amigo Dr.
Cícero Pinto, e m 28 e 29 de Maio de 1912.
— Ao correr da penna: E m 2 e 4 de Julho de 1912.
— A noiva: a inexquecivel amiguinha Candoca Menezes, e m 9 de Agosto de 1912.
— A saudade — poesia — e m Outubro de 1912.
Gumercindo de Araújo Bessa, Bacharel —
Nasceu na Estancia a 2 de Janeiro de 1859, filho de Urbano Joaquim da Soledade e D. Francisca Carolina de
Araújo Bessa, e falleceu ás
3 horas e alguns minutos da
m a n h ã de 24 de Agosto de
1913 no engenho Mucury,
termo do Soccorro, tendo sido sepultado no cemitério
Santa Isabel do Aracaju e
custeados os seus funeraes
por conte do Estado. Os primeiros annos da sua infância transcorrerão naquella
cidade, aproveitados e m boa
parte nos estudos iniciaes do
curso de humanidades. Destinado á carreira ecclesiastica, frequentou o seminário
archiepiscopal da Bahia du- Gumercindo de A r a ú j o
Bessa (Bacharel)
rante os annos de 1876 a
1879 e quasi a concluir o
curso canónico resolveu sustal-o, para abraçar outra
carreira que mais se harmonizasse com as tendências
naturaes do seu espirito. As suas preferencias pelo estudo do direito encaminharam-n'o para a Faculdade
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de Direito do Recife, onde, após u m brilhante tirocínio i
académico, recebeu o grau de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes a 2 de Outubro de 1885, deixando de
si a honrosa tradicção de primeiro estudante da turm a daquelle anno pelo talento e applicação e, segundo o
juizo autorisado da Congregação dos lentes da Faculdade habilitado para ensinar direito em (malquer unii, rsiãaãe do munão.
Volvendo á terra natal, foi logo nomeado promotor
publico da comarca de S. Christovam, cargo que exerceu até 1886. Posteriormente, e m 1891, ocupou os logares de juiz de casamentos, desembargador e presidente
do Tribunal de Appellação do Estado, dissolvido e m consequência da revolução de 23 de Novembro desse anno, e
Chefe de Policia e m 1894. Eleito deputado provincial na
ultima legislatura do antigo regimen, foi ainda deputado á primeira Constituinte republicana do Estado e
deputado federal e m 1909 pelo suffragio do eleitorado opposicionista. E m todas essas elevalas posições soube
sempre manter a m e s m a linha de indefectivel inteireza
e altiva independência, escopos prineipaes dos seus actos,
não tendo podido por lamentável circumstancia corresponder á confiança politica dos seus eommittentes perante
á Camará Federal visto o seu grande espirito já se resentir a esse tempo dos estragos produzidos pelo mal
que lhe minava a existência. O honroso conceito externado pelos mestres sobre os seus dotes intellectuaes e
preparo scientifico, confirmou-se plenamente no exercicio da nobre profissão que abraçou, mais por amor á
sciencia complexa do direito, do que pela cobiça do lucro, que muitas vezes renunciou em súbitos movimentos
de excessiva generosidade. Foi na advocacia que se firmaram solidamente os seus créditos de eminente jurisconsulto, cujo saber, vencendo o obstáculo das distancias, transpôz as fronteiras do Estado e foi impor-se á
admiração dos mais notáveis pro.issionaes do foro judiciário, á dos tribunaes superiores e ás aggremiações
scientificas do paiz. O renome de sua vasta erudição jurídica adquiriu tal valor na consciência dos doutos, que
por acto espontâneo do Conselheiro Carlos António da
França Carvalho chegou a ser convidado insistentemente em 1892 para reger a cadeira de direito criminal da
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.
Maior distineção não podia aspirar o advogado provinciano, que não se havia jamais afastado de sua terra
e nem ao menos conhecia materialmente a progressiva
cidade, onde pontificam os vultos mais salientes da mentalidade brasileira. Egual homenagem aos seus profundos conhecimentos scientificos foi-lhe prestada pelos
Acreanos, quando delleã recebeu a espinhosa incumbência
de enfrentar o sábio jurisconsulto e príncipe da tribuna
parlamentar, conselheiro Ruy Barbosa, na acção de reivindicação do território do Acre pelo Estado do Amazonas. Nessa lucta gigantesca entre os dois athletas do
direito não ficaram ao certo bem definidas as posições
do vencedor e do vencido, visto que ambos terçaram as
armas com a m e s m a maestria e cônscios do próprio valor bateram-se fidalgamente, elevando-se ás mais recônditas regiões da sciencia, sem se ferirem na defesa da
causa, que cada u m patrocinava. C o m o único premio
do seu esforço desenvolvido nesse pleito memorável, para
o qual se volveu por muito tempo a attenção do Brasil
inteiro, dadas as excepcionaes aptidões intellectivas dos
dois valentes contendores, a Intendência do Alto Acre
deu em 1906 á principal rua da villa Rio Branco o
nome de Gumercindo Bessa. Não lhe foram menos brilhantes que os do foro os triumphos alcançados nas
pugnas da imprensa sergipana. O provecto advogado em
nada desmereceu como jornalista politico. Profundo conhecedor da lingua nacional, estylista irreprehensivel e
de u m a dialéctica impeccavel, nunca cedeu u m a linha ao
adversário na discussão dos princípios doutrinários.
Nos seus escriptos sempre assumiu toda a responsabilidade do ataque na defesa dos seu ideiaes, assignando-os
invariavelmente com o nome próprio e raras vezes com
o conhecido pseudonymo de Aulus Gellius.
O seu gosto pelo jornalismo despontou muito cedo,
quando ainda estudante na Estancia, como muito cedo
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revelou possuir u m phenomenal poder de retentiva, que
lhe permittia operar verdadeiros prodígios de memoria,
repetindo literalmente a u m a só leitura paginas seguidas de qualquer obra. A' semelhança do philosopho solitário, passou a melhor parte da vida no silencio do
seu gabinete a manusear as paginas illuminadas dos oráculos do direito. Caracter intransigente e honesto e m
franca rebeldia contra a hypocrisia das convenções sociaes, elle sentia-se bem naquelle ambiente, exercendo
toda a soberania do talento na intima convivência dos
livros, que considerava os seus leaes conselheiros. Digno
discípulo de Tobias Barretto não deixou, como seu
mestre, obras de grande fôlego, mas atravéz do pouco
que escreveu se descobre bem quanto seria capaz de produzir.
Ainda como eile, não era senhor das qualidades integraes de u m perfeito orador; entretanto a vastidão da
sua cultura intellectual suppria consideravelmente as
falhas dos predicados da oratória, tornando-o u m vigoroso distutidor nos torneios da tribuna. O Governo do
Estado, em homenagem ao nome illustre do grande morto,
adquiriu a sua livraria para a Bibliotheca Publica da
capital, hoje ínstallada no salão — Gumercindo Bessa, —
onde e m acto solemne foi collocado o seu retrato a 24 de
Outubro de 1916. Sócio honorário do "Club Democrático" de Larangeiras, effectivo do Instituto Histórico e
Geographia de Sergipe e m e m b r o correspondente da "Sociedade de Legislação Brasileira" do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Heu. miser!! Resposta a u m a critica scientifica
publicado no "Jornal de Sergipe" ao livro Estudos Allemães de Tobias Barretto. N o "O Pharol", Estancia, de
18 de Fevereiro de 1883.
— Que é direito? dissertação escripta e m 1885 no Recife, quando ainda estudante. V e m em appendice ao
livro Ensaios da Philosophia do Direito por Sylvio Roméro, pags. 267 a 307. Este trabalho mereceu francos
elogios de Tobias Barretto e do Conselheiro Lafayette
Rodrigues Pereira.
— Autonomia Municipal: serie de artigos na " A Reforma", Aracaju, de 1 a 16 de Janeiro e 6 e 13 de Fevereiro de 1887.
— As minhas confissões: resposta ao vigário da Estancia Salustiano Ayres. Idem, de 6 de Fevereiro do
m e s m o anno.
— Pery e Cecy: tela de Horácio Hora. Idem, de 24
de Abril e 1 de Maio seguintes. E m transcripção na
"Biographia" de Horácio Hora por Balthazar Góes.
— Filha ãe Cezares: artigo edictorial no m e s m o jornal de 16 de Outubro de 1887.
— Contra a Republica: serie de artigos no referido
jornal de 25 de Novembro, 8 de Dezembro de 1888. Os
dois últimos artigos tem por epigraphe — O Republicano,
e todos assignados com o pseudonymo D o m Cherubiin
de la Ronda.
— Letclica criminal: Excorço da theoria legal da
prova no processo criminal brasileiro: serie de artigos
no m e s m o jornal de 26 de Fevereiro e 4 de Março de
1889. Não continuou.
— Tobias Barretto: serie de artigos. Idem, de 21
de Julho a 22 de Agosto de 1889.
— Instrucção publica: serie de artigos na — Colum n a Politica — da "Gazeta de Sergipe" de 14 a 18 de
Outubro de 1890, assignados por — u m franco atirador.
'-— Allegações finaes apresentadas pelo advogado de
J. R. Bastos Coelho, na acção que este agita contra a
Intendência Municipal do Aracaju. Na "Gazeta de Sergipe" de 29 de Novembro de 1890.
— Esbulho entre condóminos: razões da appellação
que Albano do Prado Pimentel Franco interpôz para o
Tribunal da Relação da sentença que o condemnou na
acção possessorica proposta contra si e outros por José
António de Oliveira. Aracaju, 1896, 17 pags. in. 8.°.
pg. Imprensa Official.
— Do primado judiciário no regimen federativo. Razões de appellação da acção de reparação civil intentada contra a Fazenda do Estado de Sergipe pelos desembargadores Francisco Alves da Silveira Britto, Gui-
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de Julho de 1906 e transcriptos no "Jornal do Commerlherme de Souza Campos e José Sotero Vieira de Mello,
cio" do Rio de Janeiro.
inconstitucionalmente aposentados pelo Governo. Rio de
— Em minha defesa. (Resposta ao Estado de SerJaneiro, 1897, 23 pags. in. 8.°. pg. Typ. Moraes.
gipe). Avulso de uma pagina com duas columnas lar•— Embargos a concordata por abandono. Razões de
gas sem indicação alguma, mas impresso na Livraria
appellação dos fallidos Machado, Coelho & C. Aracaju,
Brasileira; em Aracaju no anno de 1910.
1898, 52 pags. in. 8.°. pg. Imprensa Official.
— Discurso lido a 7 de Setembro de 1912 pelo ora— Recurso extraordinário. Recorrentes: Os Bachador official por occasião de ser inaugurada a estatua
réis João Maria Loureiro Tavares e Jesuino José Gozaes.
de Fausto Cardoso na Praça de Palácio do Aracaju, hoje
Recorrido: A Fazenda do Estado de Sergipe. Razões dos
Praça Fausto Cardoso. No "Diário da Manhã", "O Esrecorrentes. Aracaju, 1900, 13 pags. in. 8.°. pg. Typ.
tado de Sergipe" de 10 e "Correio de Aracaju", de 11
do "O Estado de Sergipe".
— Acção de indemnização por construcções no solo do mesmo mez.
— Memorial apresentado ao Supremo Tribunal Fealheio entre Guimarães & Pessoa, A. A. e Sehramm & C.
deral pela Companhia Alliança, Autora, contra a FaR. R. (Razões dos Autores). Aracaju, 1901, 23 pags.
zenda Nacional, Ré, para indemnisaçâo de mercadorias
in. 8.°. pg. Typographia Commercial de Elias do Roextraviadas na Alfandega do Aracaju. Aracaju, 1913, 17
sário Montalvão.
— Parecer em favor do tabellião Reinaldo Torres. pags. in. 8." pg. Typographia Xavier.
— Pela imprensa e pelo foro. Publicação posthuma
No "Jornal de Sergipe" de 25 de Fevereiro de 1904.
dirigida pelo Dr. Prado Sampaio. Primeiro volume.
— Propedêutica juriãica. A Sylvio Motta. (ConseAracaju, 1916, VI-235 pags. in. 8.°. Imprensa Popular.
lhos de um collega velho). Idem, de 14 de Julho do mes— Como jornalista, collaborou na "Gazeta de Serm o anno. Reproduzido muito tempo depois no "Diário
gipe", no "Jornal de Sergipe", no "O Momento", e reda Manhã" de 24 de Agosto de 1919.
digiu:
— Fragmentos de um livro abortado. (A' Sylvio
— A Águia: pequeno jornal litterario de preparatoMotta). Idem, de 11 de Agosto e 20 de Outubro serianos. Estancia, 1875. Com João d'Avila Franca e
guinte. Não continuou.
— Monopólio das carnes verdes. — As victimas em Isaias Simões de Andrade. Todo o trabalho de composição e impressão era feito pelos próprios redactores.
JUÍZO. Idem, de 23 de Fevereiro de 1905.
— A Reforma: órgão do partido liberal. Aracaju,
— Imposto inconstitucional. Embargos á penhora
1887-1889. O 1." numero datado de 1." de Janeiro dapelos executados Rodrigues Fernandes & C. Idem, de 17
quelle anno mede 0,36x0,24 com quatro paginas e oude Julho seguinte.
— Memorial em prol dos Acreanos ameaç .dos de con- tras tantas columnas cada uma. Do dia 21 de Julho
de 1889 em deante passou a ser o órgão official do gofisco pelo Estado do Amazonas na acção de reivindicaverno da provincia, terminando a sua publicação no nução do território do Acre. Aracaju, 1906, 14 pags. in. 8.°
i
mero de 29 de Dezembro seguinte.
pg. Imprensa Moderna. Transcripto no "Jornal de Ser— Diário da Manhã: jornal para todos. Aracaju,
gipe" de 26 de Abril a 6 de Maio e no "Jornal do Com1911-1919. Proprietário e Redactor. Coronel Apulchro
mercio", Rio de Janeiro, de 13 de Maio desse anno.
— Em i/rol dos Acreanos: serie de sete artigos pu-Motta. O 1." numero é de 11 de Fevereiro de 1911.
Desta data até poucos mezes depois foi seu redactor,
blicados no "Jornal de Sergipe" de 23 de Junho a 19
como foi sua a secção Ortigas, escripta sob o pseudonymo de Marforio. ..
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Heitor de Souza, Bacharel. — Filho de Jucundino
Vicente de Souza e D. Maria Heitor de Souza, nasceu
na Estancia a 29 de Maio de 1871 e bacharelou-se e m
Direito pela Faculdade do Recife e m 19 de Dezembro de
1890.
Ainda académico do 4.° anno foi nomeado e m Novembro desse anno Promotor Publico da comarca da
Estancia e no anno seguinte juiz municipal da comarca
de Caconde e de Limeira no Estado de S. Paulo.
Juiz substituto de Carangola e m 1893 exerceu essa
funcção durante dous annos até que, e m 1895 obteve a
nomeação de Juiz de Direito da comarca de C a m p o Largo
no Estado do Paraná.
Alli permaneceu durante algum tempo, tendo sido
declarado e m disponibilidade ã seu pedido.
Regressando a Carangola, estabeleceu escriptorio de
advogado e foi u m dos membros do directório do Partido
Republicano Mineiro naquelle municipio.
Transferindo sua residência, e m 1900 para o municipio de Cataguazes, (Minas Geraes) advogou durante
dez annos, tendo sido vereador da respectiva Camará
Municipal.
Foi eleito deputado ao Congresso Mineiro pelo segundo districto e m substituição ao Dr. Carlos Peixoto
Filho, na legislatura de 1903 a 1906, sendo reeleito para
a legislatura de 1907-1910.
Foi presidente da Commissão de Constituição, Legislação e Justiça; Reducção das leis, Justiça Civil e
Criminal, Legislação e Poderes e ainda relator da
Commissão mixta de Pecúlio Legal e fez parte do Tribunal Especial do Estado como representante da Camará
dos Deputados terminando o mandato e m 1910.
E m Setembro desse anno foi nomeado Sub-Procurador Geral do Estado, exonerado á pedido e m 1918.
E m Junho de 1912 seguiu para a Europa e m commissão do Governo de Minas e e m Abril de 1914 foi
nomeado lente de Direito Internacional da Faculdade de
Direito do referido Estado.
E' membro honorário do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, do Rio de Janeiro; sócio effectivo
do Instituto Historioo e
Geographico de Minas; sócio
correspondente do Grémio
Litterario de Sta. Ritta Durão e do Instituto dos Advogados Mineiros do qual foi
1." orador e sócio fundador.
Fez parte da Commissão organizadora do Código
do Processo Civil e Criminal do m e s m o Estado.
Exerceu o mandato de
Deputado Federal pelo Espirito Santo na legislatura
Dr. Heitor de Souza
de 1918-1920 reeleito para as
legislaturas de 1921-1923 e
1924-1926.
Quando cursava a Academia do Recife collaborava
na "Gazeta de Sergipe", escrevendo do Recife umas
cartas a primeira das quaes foi publicada a 16 de Março
de 1890, seguindo-se outras a 30 do m e s m o mez; 15 de

Abril 23 de Maio (escripta esta na Estancia) de 1890.
Fundou o "Carangola" e m 8 de Dezembro de 1896 e m
S. Luzia de Carangola e o "Cataguazes" e m 30 de Janeiro de 1906 e m Cataguazes, cuja redacção deixou e m
Maio de 1909, tornando a entrar para ella no fim do
m e s m o anno.
Redigiu o "Rebate" de Carangola", o "Arauto" e
o "Jornal de Minas" de Cataguazes e collaborou na "Gazeta de Leopoldina" na cidade de Viçosa e e m vários
semanários mineiros.
Publicou serie de artigos sobre "Organisação Judiciaria" no "Jornal do Commercio" de Juiz de Fora, no
"Arauto" de Cataguazes sobre o "Convénio de Taubaté", e sobre Credito Agricola".
Publicou ainda trabalhos jurídicos, litterarios e
parlamentares: os primeiros constam de memorias e m
grande numero; os segundos de conferencias litterarias e os terceiros de discursos e pareceres.
Foi u m dos redactores do Diário de Minas" órgão
politico, Segunda phase, Bello Horizonte, Minas, 1909.
Usou os seguintes pseudonymos: Hiedesa Paul — Neyron, Galote Júnior e Gutierrez.
Escreveu:
— Aggravo de instrumento da Comarca de Leopoldina — Memorial do Aggravado de Cataguazes, 1902,
19 pags. in. 8.". Typ. e Papelaria "Baptista".
— Credito agricola: discurso proferido na Camará
dos Deputados de Minas Geraes na sessão de 22 de
Agosto de 1905. Cataguazes, 1906, 9 pags. in. 8.°. Imprensa Official do "Cataguazes".
— Uma Candidatura. (2." circumscripção eleitoral). Cataguazes, 1906, 39 pags. in. 8.°. Imprensa Official "Cataguazes".
— Aguas mineraes de S. Lourenço. Allegações finaes na acção de preceito comminatorio, proposta no
Juízo Seccional de Minas Geraes, por António Noronha
França e sua mulher contra o m e s m o Estado. N o "Jornal do Commercio", Rio de 25 de Abril de 1911.
— Aggravo de Petição do Juizo Federal de Minas
Geraes. Bello Horizonte, 1914, 36 pags. in. 8.". Imprensa Official do Estado de Minas Geraes.
— Juizo Arbitral. Arrendamento da estancia hydro-mineral de Lambary. Razões Finaes do Estado de
Minas Geraes pelo seu advogado... Bello Horizonte,
1915. Imprensa Official, 832 pags.
— Eleição de Deputados Fedcracs pelo Estado do
Espirito Santo. Contra-Contestação dos candidatos diplomados Dr. Manoel Silvino Monjardim, Dr. Ubaldo
Ramalhete, Dr. António Gomes Aguirre, Dr. Heitor
de Souza. Rio de Janeiro, 1918, 51 pags. in. 8.°.
T e m e m elaboração u m a obra intitulada:
— Soluções Jurídicas.
Helvécio Ferreira de Andrade, Doutor. — Filho
de José Ferreira de Figueiredo e D. Thereza de Jesus
Andrade, nasceu e m 6 de Maio de 1864, no sitio "Chapada" do Engenho Boa Sorte, Municipio da Capella.
Cursou preparatórios nos Collegios Santo António
e Pedro 2.", Bahia, de 1876 a 1880. Matriculou-se na
Faculdade de Medicina da Bahia e m 1881, recebendo
e m 1886 o grau de doutor e m medicina e de Pharmaceutico e m virtude da lei que assim permittia aos que
tivessem feito exame de Pharmacia practica. Habili-
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dilectos mereceram particular attenção, dando logar á
tado e m concurso para interno da cadeira de clinica
publicação de series de 10 e mais artigos.
medica, foi nomeado para u m a das vagas existentes,
quando cursava o 5.° anno medico, servindo nas cliniEscreveu:
cas dos Conselheiros Ramiro Monteiro e Almeida Couto.
Estabeleceu sua primeira residência, depois de forma— Tuberculose. Contribuição para o estudo das
do e m Própria, e m 1887, passando a residir e m Santos,
causas da grande frequência de tuberculose e m Santos,
Estado de S. Paulo, e ahi permanecendo até 1900 como
sua prophylaxia, Santos, 1895 XV-100 pags. in. 8.°.
medico dos hospitaes da Santa Casa de Misericórdia e
Typ. Brasil de Deoclides Bezerra.
do Beneficência Portugueza. C o m o medico do primei— Homooeopathia: Carta aberta ao Dr. Olyntho
ro desses hospitaes dirigiu e m 1893 a enfermaria de
Dantas. N o periódico "O Temi o", de Aracaju, nos ns.
febre amarella. Exerceu na m e s m a cidade os cargos de
de 18, 21, 23 e 25 de Dezembro de 1898.
inspector sanitário e Inspector Geral do ensino publico,
— Viver ás claras — Caso clinico — A' classe metendo antes servido na guarnição militar federal, como
dica. N o "O Estado de Sergipe', de 11 de Setembro
medico adjunto do exercito e do 54." Batalhão da Guarde 1900.
da Nacional, aquartelado, por occasião da revolta da
— Tuberculose: Contagio, curabilidade, tratamento
armada e m 6 de Setembro de 1893. Por isso foi agrahygienico e prophilatico: estudo critico sobre as obras
ciado com a patente de capitão medico honorário do
dos Drs. Victor Godinho e Guilherme Álvaro. N o
corpo de saúde do exercito. E m 1900 voltou a Sergipe
"Estado de Sergipe" de 10 a 29 de Setembro de 1900.
estabelecendo-se e m Maroim, onde clinicou até 1910,
— Do ioãium na febre typhoide — Idem de 12 de
data da sua transferencia para a capital sergipana.
Agosto de 1900.
Passando-se para Aracaju, e m 1910, no exercicio
— Prophylaxia áa tuberculose: resposta a "Carta "
do cargo de Delegado Fiscal do Governo Federal junto
aberta" publicada no "O Estado de Sergipe" de 10 do
ao Atheneu Sergipense, foi e m 1911 nomeado lente da
corrente. N o "O Estado de Sergipe" de 27 e 28 de
Cadeira de Pedagogia, Pedologia e Hygiene Escolar, da
Outubro de 1900.
Escola Normal, reorganisada no governo do Dr. Ro— Hygiene popular: da alimentação dos recemdrigues Dória, pelo Professor Paulista, Dr. Carlos Silnascidos. Idem de 14 e 23 de Novembro de 1900.
veira. E m 1912 foi designado para a cadeira de Sci— Notas clinicas: no "Jornal de Sergipe", de 5
encias Phisicas e Naturaes da m e s m a escola, publicando
de Maio de 1904.
nesta occasião em folheto as suas lições de Pedago— A propósito de u m caso de cardio; athia revegia, matéria a que muito se tem dedicado. E m 1913
lado no curso de u m a infecção grippal. No "Jornal de
foi esco hido pelo General Siqueira de Menezes, enSergipe" de 7 e 11 de Maio de 1905.
tão Presidente, para represntar Sergipe no 3." Congresso
— Notas clinicas. N o "Jornal de Sergipe", Arade InstraCção reunido em Bahia, ao qual apresentou
caju, de 19 de Outubro, 4, 12 e 19 de Novembro de 1905.
duas memorias sobre as theses: "A' quem deve caber
— Os três grandes flagellos da humanidade: opúsa responsabilidade do ensino primário: á Nação, aos
culo de propaganda medica contra as devastações da
Estados ou UOÍ Municipios?" Sustentou que o ensino
tuberculose, da syphilis e do álcool. Maroim, 1906, 60
1 rimario devia caber á responsabilidade da Nação o
pags. N a Typ. Económica.
que mais tarde foi admittido.
— Historia de Sergipe. " A Década Republicana
E m Setembro de 1913 foi nomeado Director Geral
em Sergipe": serie de artigos de critica no "Jornal de
da Instrucção Publica, cargo que exerceu até 1918 quanSergipe" de 22, 25 e 29 de Março, 1 e 8 de Abril
do terminou o Governo do General Oliveira Valladão.
de 1906. (Não está assignado) .
C o m o director geral da Escola Normal e do grupo es— Notas clínicas. A moléstia reinante. N o "Corcolar modelo annexo, não abandonou a sua cadeira, lecreio de Aracaju", de 10 e 26 de Janeiro, 1 e 2 de Fecionando-a com a máxima pontualidade. N a ausência
vereiro de 1908.
de alguma das professoras do grupo, dava a respectiva
— Noteis clinicas. Sobre as associações microbiaaula, desdobrando-se, pois, dizia, as aulas de u m grupo
nas e a therapeutica antithermica na febre typhoide.
escolar são secções do m e s m o curso que não podem ser
N o "Correio de Aracaju", de 23 de Fevereiro, 1 a 26 de
interrompidas. Dedicado e conhecendo praticamente os
Março de 1908.
methodos analyticos, esforçou-se quanto poude pela con— Estado sanitário. N o Jornal de 4 e 7 de Junho
servação do methodo geral adoptado pelo Professor Carde 1908.
los Silveira. Instituiu na Escola Normal a Bibliotheca
— Breve, contribuição para o estudo da climatoloda m e s m a Escola, que não teve desenvolvimento; inaugia e geographia medica do Estado de Sergipe: megurou as conferencias civicas e pedagógicas, a 1." e m
moria apresentada ao 4." Congresso Medico Latino
7 de Setembro de 1913, sendo director o Cónego Lima;
Americano reunido no Rio de Janeiro a 1." de Agosto
o ensino de gymnastiea antes m e s m o de haver prode 1909. Rio, 1909, 20 pags. in. 8.°. Imprensa Naciotessor; a festa das arvores no grupo "General Siqueinal. Este trabalho foi premiado com a medalha de ouro.
ra", não mais repetida.
— Pelo ensino: serie de artigos. N o "O Estado de
Sob sua gestão loram muitas as Escolas dotadas
Sergipe" de 23, 27 e 28 de Outubro de 1909.
de mobiliário e material technico escolar, serviço ini— Palestras medicas. Aos Drs. Manoel Marsillac
ciado pelo Dr. Rodrigues Dória. Collaborou, e m Sane Berillo Leite. Serie de artigos no "Correio de Aratos, nos Jornaes — "Diário da Manhã" e "Jornal do
caju" de 14 a 31 de Maio, 9, 14, 16, 18 e 21 de JuPovo", escrevendo livremente sobre assumptos de hynho de 1911.
giene, medicina geral e instrucção, e em todos os jor— Alguns effeitos do 606 (arreno-benzol) em honaes da Capital; -Estado de Sergipe", "Correio de Aramceopathia serie, de artigos do "Correio de Aracaju",
caju", "Jornal de Sergipe", "Jornal de Noticias", "Diáde 27 e 29 de Setembro; 1 de Outubro de 1911.
rio da Manhã", "Imparcial" no período de 1911 até o
— O homem e sua natureza: conferencia realisada
actual (1924) sob vários pseudonymos: Spartaceno, Sena Escola Normal de Aracaju — ti." de Outubro de
vero. Fabrício e outros. Seus escriptos, ora chronicos,
1911). N o "Correio de Aracaju", de 4 e 6 do mesora de propaganda, ora doutrinários, sobre medicina,'
m o mez.
hygiene e instrucção publica, mantiveram-se sempre na
— Sobre a nova cadeira de pedagogia da Escola
linha da maior cortezia, e tolerância. Antes da época a
Normal: serie de artigos no "Correio de Aracaju", de
que nos estamos referindo, já o Dr. Helvécio de An1, 6, 9, 10 a 17 de Dezembro do m e s m o anno.
drade, de Maroim, sustentara no Jornal de Sergipe"
— Assumptos Pedagógicos.
Leitura
analytica.
longa propaganda sobre a necessidade da Revisão Cons(Conferencia do Sr. Carlos Escobar, S. Paulo, 1911).
titucional da Republica, sendo com o Pe. Dantas, AnN o Correio de Aracaju, de 17, 19, 24, 26, 28 e 31 de Jatónio
equal
outros
u Vários
m dos dos
creadores
docom
partido
revisionista,
constituiu-se
e m Sergipe
a adhesão
deMotta
14 omunicipios.
seus assumptos
preneiro;
de Março
2, 7,
de 14,
1912.
16, 18, 23 e 28 de Fevereiro, 1, 3 e 6
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— Pontos de vista. No mesmo "Diário" de 12 de
— Da Capital ao S. Francisco. No "Correio de
Julho de 1922, assignado H. A. 29, 30 e 31 do mesAracaju" de 13 a 24 de Março de 1912 — Sob o pseumo mez.
donymo de Severo.
— Grupos escolares. No mesmo jornal de 3 de Ju— Assumptos pedagógicos. Que influencia exerce
nho de 1923.
a escola actual no desenvolvimento da creança? Idem
— Cousas leves. No mesmo jornal de 5 de Junho
de 10 a 14 de Abril de 1912.
— Breve noticia sobre a leitura analytica . Idem de 1923.
— Duas horas de leitura. Idem, idem de 6 de Jude 4 e 6 de Outubro de 1912.
— Discurso pronunciado pelo paranympho na for- nho de 1923.
— Ensino nacional. No mesmo "Diário" de 10, 12
matura das normalistas de 1912. Idem de 11 de Oude Junho de 1923.
tubro de 1912.
— Revista da educação. Apreciação sobre 2 arti— O Problema máximo. Idem, de 16 de Fevereiro
gos publicados no n.° 1, dessa "Revista", relativos á
de 1913.
"Escola Nova". Idem de 15 do mesmo mez.
3." Congresso de Instrucção Primaria e Secundaria:
— Mal de comer: conto por Magalhães Carneiro.
serie de artigos no "Correio de Aracaju", de 31 de
Idem, idem de 16 idem.
Julho; 3, 4, 20 e 24 de Agosto de 1913.
— Pensar e dizer. E' uma apreciação sobre o li— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente
vro deste titulo pelo Dr. Manoel Bomfim .Idem, idem,
do Estado pelo lente da Escola Normal de Aracaju, e
de 27. idem.
representante de Sergipe no Terceiro Congresso de Ins— Discurso que tinha de ser lido no banquete oftrucção Primaria e Secundaria reunido na Bahia, no
ferecido ao scientista Dr. Parreiras Horta no dia 25
dia 2 de Julho de 1913. No "O Estado de Sergipe" de
de Junho de 1923, em nome da classe medica de Ser30 de Agosto seguinte.
— A quem deve caber a responsabilidade do ensino gipe. Idem, Idem, de 28, idem.
— Notas sobre o Ensino em S. Paulo. No "Serprimário: a União, ao Estado ou ao Municipio? memogipe Jornal" de 18 a 29 de Setembro de 1923.
ria apresentada ao 3." Congresso de Instrucção prima
— Que é a Escola Nova"! No "Diário da Manhã"
ria, secundaria e normal reunido em Bahia em 1913.
de 29 de Dezembro de 1923 a 3 de Janeiro de 1924.
No "O Estado de Sergipe" de 14 de Dezembro de 1913.
— Discurso pronunciado a 12 de Janeiro de 1924
— O Beijo: conferencia realizada a 12 de Junho de
em nome do Instituto Histórico e Geographico de Ser1914 no theatro "Carlos Gomes", em beneficio da Bigipe pelo regresso do Rio de Janeiro do Presidente do
bliotheca da Escola Normal e Escolas Annexas. No
Estado, Dr. Graccho Cardoso. No "Diário Official",
"Correio de Aracaju", de 16 e 17 de Junho de 1914.
— Criticas e ensaios de Psychologia Pedagógica.de 15 do mesmo mez.
— Respondendo a um appello. No "Diário da
— Refutação: serie de 18 artigos no "O Estado de SerManhã", de 30 de Janeiro a 5 de Fevereiro de 1924.
gipe" de 23 de Agosto a 13 de Setembro de 1914.
Heraclito de Oliveira Sampaio, doutor. —i Filho
— Leitura analytica: conferencia pedagógica reado coronel Terêncio Sampaio, também contemplado neslisada no dia 28 de Fevereiro de 1915 no salão d? Este livro ,e D. Josepha de Vasconcellos Sampaio, nascola Normal do Aracaju. No "Jornal de Noticias",
ceu a 28 de Novembro de 1881 em Aracaju. Fez o curso
Aracaju, de 1.° a 11 de Março de 1915.
de humanidades em sua terra natal e diplomado phar— Programma para o curso primário nos Grupos
maceutico, recebeu o grau de doutor em medicina na
Escolares e Escolas Isoladas do Estado de Sergipe.
Faculdade de Medicina da Bahia em 30 de Outubro de
1915. Aracaju, 1915, 26 pags. in. 8.". pq. Typ. do "O
1905. E' capitão de corveta da marinha nacional e
Estado de Sergipe".
— Discurso pronunciado a 8 de Outubro de 1915 chefe de clinica cirúrgica do Hospital da Ilha das
Cobras.
no salão da Assembléa Legislativa na sessão civica em
Escreveu:
homenagem á memoria do Senador José Pinheiro Machado. No "O Estado de Sergipe" de 10 do dito mez. — Do tratamento da syphilis no recem-nascido:
dissertação. Proposições. Três sobre cada uma das ca— Estudos. Princípios de Pedagogia de Herbart,
deiras do curso de Sciencias Medico Cirúrgicas. These
idem, de 18 a 29 de Março de 1916.
— Febre typhica: serie de artigos no "Diário da apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia em 30
de Outubro de 1905 por... afim de obter o grau de
Manhã", Aracaju, de 26 de Maio a 19 de Junho de
doutor em medicina. Bahia, 1905, 65 pags. in. 8.°.
1916.
— Sobre a conferencia de Ruy Barbosa. Idem de Litho-Typographia Passos.
Herculano de Araujo, Major. — Christovense,
10 e 11 de Agosto de 1916.
nascido a 26 de Janeiro de 1858 do consorcio do capi— Em ãefesa ãe uma instituição. Viver ás claras.
tão Cesário de Araújo e D. Maria Senhorinha de AraúNo "Diário da Manhã", de 27 de Setembro a 8 e 14
jo, falleceu a 30 de Abril de 1911, a bordo do paquete
de Outubro de 1916.
— Ensino da Geographia, regra e momenclatura: nacional "Júpiter", ao chegar ao porto de Santos, em
transito do Rio de Janeiro ao Paraná, onde desde Nomemoria apresentada ao 5." Congresso de Geographia,
vembro de 1908 commandava o regimento de segurança
reunido na Capital da Bahia em Setembro de 1916.
do Estado. Abraçando a carreira das armas na qual
Não foi acceita esta medida.
— Congresso e guilhotina. No "Diário da Manhã"deu sobejas provas de sua competência militar e technica, desempenhou além daquella commissão a de inde 15 de Outubro.
— Ensino publico: serie de artigos, no -Diário da struetor do Collegio Militar do Rio de Janeiro.
Pertenceu ao corpo de cavallaria do exercito com
Manhã", Aracaju, de 29 a 31 de Maio, 1 e 4 de Junho
o curso das respectivas armas, tendo verificado praça
de 1917.
a 22 de Fevereiro de 1876. E m Abril de 1885, foi pro— "Escola Social Positivista" por Florentino de
movido a alferes, a tenente em 1890, a capitão em 1899
Menezes. No "Diário da Manhã" de 23 de Setembro
e por Decreto de 19 de Setembro de 1906 a major por
de 1917.
— Em defesa de uma instituição. No "Diário da merecimento. Official intelligente e laborioso, fez estudos especiaes sobre sua arma que dotou com engenhosos
Manhã", de 31 de Maio a 5 de Junho de 1919.
— Assumptos médicos. U m a conferencia magistral. apparelhos de sua concepção e algumas monographias
de reconhecida utilidade. São prova de seu espirito
No "Jornal do Commercio" do Rio de 16 a 24 de Jucreador os seguintes inventos:
lho de 1920.
— Instrucção á infância: serie de artigos no "Diá- — Estribo articulado, privilegiado em o nosso Paiz,
com a patente n.° 275 de 6 de Junho de 1890.
rio da Manhã", Aracaju, de 29 de Junho a 8 de Julho de 1922.
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— Alvo — Receptor angular, tendo por fim marcar ao lado do atirador todos os pontos de impacto;
evitando as fraudes dos serventes marcadores. Este
apparelho acha-se no Collegio Militar e data de 12 de
Novembro de 1901.
— Estativa: apparelho simples para ensinamento
de pontaria ou visada. Data de 14 de Fevereiro de
1906 e está também no Collegio Militar.
Escreveu:
— Guia Pratico do serviço de exploração e de segurança. Rio de Janeiro, 1905, 46 pags. in. 12.° .M.
Orosco & C. Traz no fim 4 mappas ou quadros a que
o autor denomina figuras. O "O Paiz" noticiando o
apparecimento deste livro, exprimiu-se nos seguintes
termos insertos na sua edição de 18 de Setembro de 1905:
"E' u m excellente trabalho. O estimado official
soube, com a proficiência que todos lhe reconhecem,
fazer um livro que consegue agradar mesmo aos que
nada conhecem de evoluções militares. Mas tão simples, tão clara é a sua linguagem, que o leitor do
"Guia Pratico" logo comprehende o que são as manobras ali indicadas pelo seu auctor. Tudo o que concerne
á cavallaria em campanha, tudo o que é indispensável
fazer, quer á cavallaria independente quer á divisória,
tudo nesse livro está substancialmente explicado pelo
processo mais singelo possível.
O livro está dividido em duas parte. A primeira
trata da cavallaria independente em sete capítulos; a
segunda em três, da divisionária. Cinco mappas estratégicos elucidam as hypotheses formuladas pelo capitão Herculado de Araújo no desenvolvimento que deu
ao seu trabalho."
— Guia Pratico sobre passo de rios para a cavallaria em exploração. Illustrado com 4 estampas. Rio
de Janeiro, 1906, 52 pags. in. 12.°. M. Orosco & C.
— . Guia Pratico para transporte da . cavallaria em
via férrea. Com 11 estampas. Curityba, 1910, 56-111
pags. Typ. da 'Republica".
Hermes Fontes, Bacharel. — Filho de Francisco
Martins Fontes e D. Maria de Araújo Fontes, nasceu
na villa do Buquim a 28 de Agosto de 188S. Aos 5
unnos de. idade começou a estudar primeiras lettras
na aula primaria do professor Leão Magno, passando-se
em 1896 para o Aracaju, onde frequentou o collegio do
professor Alfredo Montes, fazendo alli progressos que
a todos admirava. E m pouco tempo fez em torno de
si um largo circulo de admiradores; é que, contando
apenas 9 annos de idade e tendo curto tiYocinio escolar, adquirira conhecimentos que outros em edade superior não havião alcançado. A fama do seu talento
precoce espalhou-se logo na cidade.
Comparecendo a uma
festa no palácio do governo,
foi alli apresentado ao presidente Dr. Martinho Garcez que lhe admirando a extraordinária vivacidade e a
revelação de uma intelligencia em desaccordo com a
sua tenra edade, se fez logo
seu amigo e protector, levando-o em 1898 para o Rio
de Janeiro. Na Capital da
Republica estudou preparatórios nos collegios "Emulação", "Paula Freitas" e
"Aquino", prestando exames
no Gymnasio Nacional, obtendo sempre notas distinHermes Fontes (Bacha- Ctas.
rei)
Aos 15 annos em 1903,
começou a escrever no "O
Fluminense" de Nictheroy, passando em seguida a collaborar na "Rua do Ouvidor" de Serpa Júnior. E m
1904 fundou com Júlio Suchow e Armando Motta o
Jornalzinho a "Estréa" e no anno seguinte, a 28 de Ju-
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lho, realisou uma conferencia litteraria, no theatro São
João de Nictheroy, sob o thema a "Luz".
O seu verdadeiro inicio porém na litteratura foi
mezes depois no "Tagarella" de Peres Júnior cuja elaboração era devida quasi a elle exclusivamente e no qual
manteve uma secção humorística "Moscas Politicas" e
publicava sonetos e legendas.
Posteriormente escreveu em prosa e verso no "Correio da Manhã", "Gazeta", "O Paiz", "Folha do Dia",
"Brasil Revistas", "Revista do Brasil", "Avança" e no
antigo -O Malho".
Revelou-se ao mesmo tempo poeta lyrico, humanicista e regenerador, e principalmente humorístico.
As suas satyras á lei do Expurgo, a Vaccina Obrigatória, ao Triumpho ão Nilo, ao Código Civil, ao
Intendente "Trinteiro Lapi" e muitas outras produzi1
ram grande successo.
Data desse tempo a sua estréa na caricatura para
que tem decidida tendência.
Publicou muitas charges e allegorias não só no
"Tagarella" como também no "Brasil Moderno", mensario de que foi u m dos redactores.
Tem um grande numero de cançonetas adaptadas á musicas já existentes, muitas das quaes bem vulgarisadas.
E m 1906 matriculou-se na Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas e Sociaes do Rio de Janeiro, onde recebeu o grau de bacharel a -29 de Dezembro de 1911.
Por occasião da "Campanha Civilista" em 1909 foi
um dos principaes leaãers académicos em favor da candidatura Ruy Barbosa, a cujo lado se bateu nos comícios e na imprensa doutrinaria.
Fundado nesse anno o "Diário de Noticias" em
sua 3." e ultima phase, foi u m dos seus redactores
eflectivos e escrevia ,além da secção humorística Corda
Bamba, duas secções politicas •— Através da Opinião e
Através ãa Imprensa.
Com as iniciaes H. F. e F. 11. e sob os pseudonymos de Rems, Rins e Rons, sustentou polemicas com
diversos jornalistas do Hcrmismo entre os quaes Carlos de Laet e Luiz Quirino dos Santos.
Actualmente (1924) occupa o logar de primeiro
official do Gabinete do Director Geral dos Correios,
onde serve desde 1917.
Foi official do Gabinete do Ministro da Viação
nos últimos mezes da administração Epitacio Pessoa;
secretario technico da Directoria de Publicidade .da
Exposição Internacional de 1922-1923 e membro da
Commissão Nacional de Tombamento e Avaliação Patrimonial de 1923, junto ao Gabinete do Ministro da Viação.
Tem collaborado na "A Tribuna", "Correio da Manhã", "A Imprensa", no qual atacou a reforma ortographica instituída pela Academia de Lettras, na
"Atlântida", revista luso-brazileira; no "Brazil Revista", "Folha do Dia", "Correio Paulistano", "Revista
das Revistas", "Boletim Mundial" 1918, "America Latina", revista do Rio, 1919, e em quasi todos os jornaes e revistas do Rio.
E m caracter fixo tem collaborado no "O Imparcial", 1914-1916 e 1922-1923 e na "Gazeta de Noticias",
1922-1924.
E' redactor do "Fon-Fon" e da "Careta", onde escreve sob a própria assignatura ou com os pseudonymos
de Léo-Fabio, Léo-Zito, Leléo e P. Q Nino.
De Março a Abril de 1924 foi redactor único do
mensario Frou-Frou, do Rio.
E' membro correspondente da Academia Piauhyeuse de Lettras; sócio effectivo da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro; lente cathedratico do Instituto
La-Fayette do Rio e membro honorário do Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe.
Escreveu:
— Apotheoses: versos. Rio de Janeiro, 1908, 241
pags. in. 8.°. Papelaria Brasil da Costa A. Pereira.
Ha três edições. A propósito deste livro escreveu Rocha Pombo no "Correio da Manhã", de 12 de Julho de
1908: "Este Apotheoses é a estréa mais opulenta, mais
brilhante e mais affirmativa destes tempos do Brasil.
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Hermes Fontes começa revelando-se desde as primeiras i Pois haverá quem seja
capaz de se conter e de não soluçar
paginas de proza como apresenta... Elle não esperou
no intimo, ao ver surgir de trás de velha egreja,
que o entendesse, fez-se logo entendido. De u m largo
alta noite, a espectral verónica do Luar!?
gesto disse-nos tudo. — E 'senhor da lingua: e isto
hoje é tão raro. O seu dizer é harmonia e é desenho.
— Ella é impassibilissima, não sente,
A sua expressão illumina, dá revelo, como a luz. DirElla foi sempre indifferente
se-hia que as emoções lhe saem da alma como concreá suggestão romântica do luar...
tizadas em blocos de mármore. E' o mais elevado
prodígio da arte.
Haverá quem não pene,
O artista que consegue taes maravilhas ha de chequando da tenebrosa solidão,
gar ao mais pasmoso dos milagres do génio".
como u m sinistro dó de cantochão solenne,
Escreveu mais:
enche a noite deserta o uivo de u m cão?!
•— Discurso proferido a 26 de Junho de 1912 na
— Ella escuta... e não sente:
solemnidade realizada no Centro Sergipano do Rio de
pôde uivar, noite a dentro, ininterruptamente,
Janeiro, commemorativa do passamento do grande brapôde morrer uivando o solitário cão...
sileiro, Dr. Tobias Barretto. N o "Diário da Manhã",
Aracaju, de 20 de Outubro do m e s m o anno.
Mas, acaso, haverá sêr que não estremeça
— A Margem de u m inquérito (Notas autobiograao vir e ao pôr do sol, na ânsia crepuscular,
phicas). N o "Diário da Manhã", de 5 e 8 de Junho
quando até m e s m o o vácuo e a sombra espessa
de 1913. Transcripto da "A Época" do Rio de Janeiro.
criam alma e se põem a rezar!?
— Géneses versos. Rio de Janeiro. 1913. Typographia W . Martins & C , 261 pags. in. 8.°.
— Sei de alguém, bella e má, soberba e crente,
— Cyclo ãa Perfeição. Rio de Janeiro, 1914, 43
mas cuja fé se queima indifferentemente
pags. in 8.°. Imprensa Nacional.
nos próprios cirios que ardem sobre o altar...
•— Mundo em Chammas! Rio de Janeiro, 1914.
E saber que eu julguei que essa insensível
— JUÍZOS Ephemeros: prosa sobre diversos assumpudesse amar-me como a u m seu irmão !
ptos. Rio de Janeiro, 1916, 237 pags. in. 12.°. Livrae possibilitei nesse impossível
ria Francisco Alves.
dar forma eterna á minha aspiração !
— Miragem do Deserto: versos de 1913-1916. 2."
Edição. Rio de Janeiro, 1917, 157 pags. in. 12.". Li— Esphinge, esphinge! desgraçadamente,
vraria Editora Leite Ribeiro & Murillo.
maior, mais vasto que o deserto ambiente
— Epopéa da viãa, 1917.
é
o deserto que tens no coração...
— Microscosmo — Elogio dos insectos e das flores: versos. Rio, 1919.
Hermillo de Freitas Melro, Doutor. — Filho do
— Lâmpada velada. Versos. Rio de Janeiro, 1922
coronel António de Freitas Melro e D. Maria da Con— 288 pags. Livraria Francisco Alves.
ceição Melro, nasceu a 30 de Setembro de 1880 em
— A gloria dos humildes. N o "Jornal do Povo",
Gararú, antigo Curral de Pedras. Residente desde a
Aracaju, 26 de Setembro de 1922.
infância e m Penedo, Estado de Alagoas, alli estudou
— Despertar — Canto Brasileiro. 1922. Rio de
humanidades no collegio S. João, cursando depois a
Janeiro. Jacintho Ribeiro dos Santos. Editor, 144 pags.
Faculdade de 'Medicina da Bahia, na qual tendo sido
in. 12.°.
approvado com distineção na defesa de these, recebeu
— O banho ãas nymphas. N o "Jornal do Povo",
o grau de doutor a 10 de Dezembro de 1903.
Aracaju, de 30 de Setembro de 1922.
Ciinico e chefe politico, tem exercido naquella ci— Republica Rhenana. N o "Diário da Manhã", de
dade os cargos de medico de hygiene municipal, dele8 de Novembro de 1923.
gado de hygiene estadual, delegado e m commissão de
— Balões ãe Ensaio. N o "O Imparcial", Rio de 8
saúde do porto, sub-inspector de saúde do porto e inde Novembro de 1923. Transcripto no "Correio de
tendente municipal nos biennios de 1915-916, 1917-918.
Aracaju", de 22 do mesmo mez.
Senador estadual por Alagoas e vice-igovernador no
— Multiplicar e ãiviãir. N o "Diário da Manhã", de período governamental de 1921 a 1924, assumiu a ad9 de Fevereiro de 1924.
ministração do Estado e m 1923, seguindo-se e m 19 de
T e m inéditas:
Fevereiro de 1924 a sua eleição para deputado fe— Pão de lot: comedia.
deral á 12." legislatura de 1924 a 1926. E' sócio corres— Dois por um, comedia.
pondente do Instituto Histórico e Geographico de Sergi•— Futuro: drama moderno.
pe, e
E m elaboração: Postes ãe parada (versos humorísEscreveu:
ticos). Pão ãe eaãa dia (prosas amargas); Bom-humor, i— Das injecções de soro artifical em altas doses: dismáo-humor... (criticas e exegeses); e Anoitecer (úlsertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeitimos poemas) .
ras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These apreSegue-se u m a das suas bellas poesias:
sentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 5 de
A ESPHINGE
Novembro de 1903 para obter o gráo de doutor e m meHaverá quem não sinta,
dicina. Bahia, 1903, 73-9 pags., in. 8.°. Imprensa Econos silêncios de u m parque, a u m recanto de mar,
nómica.
uma recordação da vida extincta,
— Mensagem apresentada ao Conselho Municijaal de
u m amável desejo de chorar ?!
Penedo e m sessão de 5 de Fevereiro de 1916, 1." anno de
— Infelizmente,
sua administração. N o "O Luctador", Penedo, de 24 a
Ella não sente
29 do m e s m o mez.
a poesia dos bosques e do mar...
— Discurso proferido pelo intendente Municipal ao
Haverá quem não guarde
assumir pela segunda vez o exercicio deste cargo a 7 de
dentro da estufa azul do coração,
Janeiro de 1917. Idem, de 11 do m e s m o mez.
para despetalar n u m triste fim de tarde,
— Discurso proferido no banquete realisado a 15
u m a saudade, u m a desillusão ?!
de Agosto de 1918, no palacete do extincto Lyceu Pene— Ella é insensível. Ella é indifferente.
dense, ofterecido e m nome do povo penedense aos Exmos.
Ella não sente
Srs. D. Jonas de Araújo Batinga, apostólico bispo de
a tristeza das tardes de verão !
Penedo, e Dr. José Fernandes de Barros Lima, beneme-
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rito Governador do Estado de Alagoas. Idem, de 29 do
m e s m o mez.
— Mensagem apresentada ao Congresso Legislativo
do Estado pelo Vice-Governador no exercicio do cargo
de Governador do Estado por occasião de ser installada
a 24 de Abril de 1923 a 1." sessão da 17." Legislatura.
Maceió, 1923, 2S pags. in. 8.°., com annexos. Imprensa
Official. Anteriormente publicada no "Diário Official",
Maceió do m e s m o dia.
Horácio Hora — Filho de António Esteves de
Souza e D. Maria Augusta da Hora, e irmão uterino do
medico, Francisco Hora de Magalhães, já mencionado
neste livro, nasceu a 17 de Setembro de 1853 e m Larangeiras e falleceu e m Pariz no dia 1." de Março de
1890. Naquella cidade fez os estudos primários na aula
publica do professor Justino Gomes Ribeiro, m a s pouco
applicado ás letras a que jamais se affeiçoou, preferia na
sua inexperiência infantil malbaratar o tempo, esboçando no papel e nas ardósias, nas paredes e nas calçadas das casas as linhas mais
ou menos regulares das pequenas figuras espontaneamente delineadas pelo seu
lápis de novel desenhista.
Esses ensaios reveladores
das qualidades
superiores
com que a natureza o dotou,
prenunciavam o futuro pintor, eleito pelo génio da arte,
para mais tarde reproduzir
na tela os bellos quadros
que o haviam de immortalizar. Evidenciada a sua natural inclinação paj^a. a pintura, positivamente impossível de ser cultivada e m SerHoracio Hora
gipe á falta de u m a escola
com professores aptos, seguiu para a Europa e m Junho de 1875, depois de terihe a Assembléa Legislativa da provincia concedido u m a
subvenção para manter-se no estrangeiro. Chegado a
Paris, matriculou-se no m e s m o anno na escola de Bellas-Artes, frequentou a Escola Municipal de desenho e
esculptura dirigida pelo professor Justin Lequien, cujas
lições lhe foram de grande utilidade. Os rápidos progressos obtidos no curso de desenho e pintura daquelle
professor no curto espaço de 8 mezes deram-lhe direito
ao titulo de alumno modelo e ao primeiro premio no
concurso geral de todas as escolas de Paris. C o m os
mais sólidos e auspiciosos elementos para inscrever o
seu nome na lista dos artistas de nomeada, "volta e m
Junho de 1881 da culta Europa com o talento frotalecido
na escola dos melhores mestres". Sergipe acolheu jubilosamente o filho dilecto, que soube elevar-se no insuspeito juizo dos profissionaes europeus; sua velha progenitora, a cujos esforços abriu-se-lhe o caminho para
a conquista de u m a aprimorada educação artística, estreitou-o carinhosamente ao peito na mais santa das
alegrias maternaes e os amigos expandiram-se e m justas manifestações de prazer pelos triumphos do laureado
pintor sergipano. Atravez de todo o jubilo produzido pela
sua presença, apezar do contentamento de vêr-se entre
pessoas amigas, percebia-se que alguma cousa de mais
sério preoccupava-lhe o espirito. Nada mais tora do que
terem-lhe forçado a vir ao Brasil as criticas aperturas
das suas finanças. Eximio artista do pincel e da palheta
trouxe-o a esperança de adquirir e m sua terra os recursos precisos para fazer face ás despesas inevitáveis,
comquanto o desenvolvimento do meio preferido não oilerecesse margem para a expansão de u m mestre das
suas proporções. Pouco tempo decorreu para que esta
verdade se manifestasse e m plena nudez de u m a realidade desanimadora. Falharam as fugazes probabilidades de ser-lhe confiado qualquer trabalho de vulto, u m
quadro de delicada execusão, no qual pudesse materializar na tela toda a sua perícia profissional. Nestas con-
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junctuias resolveu partir de novo para o theatro de
seus primeiros triumphos, embora com o coração despedaçado pelas saudades da familia e da pátria. E m dem a n d a da Bahia pela Estancia alli demorou-se pouco
mais de u m mez e m visita a parentes seus e como não
quizesse retirar-se daquella terra que tão bem remunerou os seus trabalhos e lhe proporcionou horas e horas de inefável gozo na contemplação das lindas paizagens que circundam a cidade, sem deixar u m signal duradouro da sua passagem, u m a grata lembrança do seu
coração compassivo, abriu u m a exposição dos seus quadros e m beneficio das irmãs de D. Domingos Quirino,
fallecido bispo de Goyaz. Proseguindo na rota do seu
destino, embarcou a 30 de Junho de 1884 para a Bahia,
alli aportando no dia seguinte. Durante sua 1 ermanencia na capital bahiana foi por muitas vezes alvo
de expressivas manifestações de apreço, que se repetiram até o momento de partir para a Europa. A Exposição dos seus quadros na Academia das Bellas-Artes
n u m total de 43 obteve u m completo successo, tendo-se
elevado e m u m só dia a sete mil o numero de visitantes. Os professores da Academia, competentíssimos julgadores do seu mérito artistico, reunidos em congregação conferiram-lhe o diploma de "Membro correspondente e Académico de mérito", títulos a que lhe deram
direito os bellos trabalhos que expoz ao publico. A
16 de Julho, de partida para o velho mundo, recebeu a
bordo do paquete Ville de Maceió os últimos adeus dos
seus admiradores, em extremo sensibilizado pelas innumeras provas de grande sympathia com que o distinguiram sergipanos e bahianos confraternizados. Finda a
viagem e de novo e m Paris, correram-lhe os primeiros
tempos e m situação relativamente prospera, auxiliado
por amigos dedicados como M r . Michand, incançavel na
solicitação de encommendas para o intelligente artista.
"Essa épocha florescente toi de pouca duração no emtanto; porque desgraçadamente prendeu-se aos amores
de u m a rapariga, de quem escravisou-se por u m a paixão
insensata". Empolgado por essa inclinação desatinada
sacrificou as mais nobres aspirações, todo o seu futuro.
O domínio tyrannico exercido pela mulher sinistra inutilizou-o para a vida social, aniquilou-o para sempre.
Neste estado enervante do espirito, perdido todo o senso
moral, abandonou o trabalho honesto do atelier, fugiu
ao convívio dos amigos, desesperançado de salval-o
do abysmo prestes a tragal-o, experimentou as agruras
da falta de recursos e quando, depois de ter vendido tudo,
até a própria roupa, a miséria batia-lhe á porta, veiu
a morte libertal-o desse tristíssimo desenlace, cortandolhe o fio da existência sob o tecto hospitaleiro do seu
maior amigo, M r . Michand, o amigo de todos os tempos,
na boa e m á fortuna. Nessa hora extrema da agonia mortal, voltado o pensamento para o Brasil, sentiu saudades da terra querida e lamentou morrer longe da pátria
nestas suas ultimas palavras: — loin de mon pays! Além
dos diplomas mencionados no correr desta notícia, conferidos pela Escola de Bellas-Artes de Paris e pela Academia de Bellas-Artes da Bahia, obteve mais e m 1876 o
diploma conferindo o 1.° premio n u m concurso de desenho por estampa; outro que lhe conferiu o 3." premio,
alcançado e m Dezembro de 1878; três medalhas de
prata e u m a de bronze e dous álbuns de desenho de ornamento. N o vol. 2.° do Dicc. Bibl. Brasileiro, pags.
477, tratando-se de Damião da Hora, faz-se ao pintor
sergipano u m a referencia que é de todo infundada. N a
galeria dos seus trabalhos figuraram quadros admiráveis, verdadeiras obras d'arte. Primaram entre elles:
— A Virgem: copia do quadro de Murillo. Começada
e m Paris e m 1877 foi ofíerecido á matriz, hoje cathedral de Aracaju, onde se acha collocado na parte superior do altar-mór desde 1879, hoje no centro do tecto
da igreja.
— Pcry e Cecy: tela encetada e m 1882 em Larangeiras, inspirada pela leitura do romance — O Guarany — Considerado o melhor de todos os seus trabalhos, u m a pura obra-prima na opinião de Gumercindo
Bessa. Esse quadro foi adquirido pela colónia sergipana, residente na Bahia, e a ella offerecida e m 1884.
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Collocado a principio no salão nobre do theatro S. João,
foi depois depositado no Archivo Publico daquella cidade e m 1917 por deliberação do Governador do Estado,
Dr. António Moniz de Aragão.
— Miséria e Caridade: quadro executado na Estancia em 1883 e ainda conservado na Capella do hospital
de caridade daquella cidade.
— Folhas do outomno: quadro inspirado em u m a
poesia de Victor H u g o com esse titulo. Paris, 1886. Se-

guem-se:
— As Bellas Artes, nature morte.
— Rua Lafayette, Paris.
— Interior de um quarto. Paris.
— Praia de Mangue, Secco. Executado na Estancia.
— Quitanda em Paris.
— Satyro e Bacehante (copia).
— Descendimento da Cruz (copia I . Para tornar completa esta lista de trabalhos seria preciso mencionar o
grande numero de retratos, os quadros de soberbas paizagens e muitos outros estudos a crayon, pastel, aquarella e a óleo.
Horácio Vieira de Mello, Doutor. — Filho de
Francisco Vieira de Mello e D. Maria Clara de Menezes
Mello, nasceu a 2 de Novembro de 1884 no engenho Santa
Barbara, municipio de Rosário. N a Bahia fez todos
os cursos, secundário e superior, formando-se e m medicina em 1909. Quando alumno da Faculdade foi interno
da 2." cadeira de clinica medica. Deu principio a clinicar nas cidades da Capella e Simão Dias no seu Estado,
de onde retirou-se para São Paulo para fixar residência
em Iguape. Nessa cidade foi medico sanitário e depois
medico de prophylaxia e m Pirajuhy no m e s m o Estado.
Escreveu:
— Diabetes arcturico: dissertação. Proposições. Três
sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de
Medicina da Bahia e m 4 de Outubro de 1909 e defendida
em 13 de Dezembro do m e s m o anno afim de obter o
grau de doutor e m medicina. Bahia, 1909, 57 pags. in.
8.°. Imprensa Popular.
Hormino Rodrigues de Loureiro Fraga. — Filho
de António Rodrigues de Loureiro Fraga e D. Maria
Rodrigues de Loureiro Fraga, nasceu na villa do Rosário
do Catête a 25 de Abril de 1857. Frequentou, como cadete, o curso preparatório da Escola Militar por espaço
de 6 annos; abandonando essa carreira, foi nomeado a
5 de Janeiro de 1883, 2." escripturario da Alfandega de
Manáos, tendo e m Julho-de 1883 por portaria do respectivo Inspector sido designado para seguir e m commissão fiscal á fóz do rio Jutahy e ao rio Icá, até os limites com os Estados Unidos da Colômbia, de onde regressou em 20 de Setembro do m e s m o anno. E m 15 de Abril
de 1886 foi mandado em commissão para administrar a
Mesa de Rendas de Itacoatiara e a 12 de Maio de 1S90
promovido para a Alfandega do Pará, onde serviu até
31 de Agosto de 1883, que foi promovido a 1.- escripturario da Alfandega de Santos, e a 18 de Outubro de 1895
conferente da m e s m a Alfandega. Foi inspector e m com-

HUNALD
missão diversas vezes, e erfectivo da Alfandega de Manáos e Pernambuco, sendo louvdo ;<o deixar o exercicio pelo Dr. Bernardino de Campos, então ministro da
Fazenda, pelos relevantes serviços prestados á Republica.
Escreveu:

— Relatórios apresentados ao Ministro da Fazenda
obre os diversos ramos de serviço sob sua direcção.
Hunald Santa-flôr Cardoso, Bacharel — Filho do
professor Bricio Cardoso, já contemplado neste livro,
e D. Mirena Cardoso, nasceu a 2 de Setembro de 1894.
^eitos os preparatórios, frequentou as Faculdades Livre de Direito de Fortaleza e Porto Alegre, recebendo
nessa ultima, o grau de Bacharel a 30 de Novembro de
1918. Nomeado Secretario Geral do Governo de Sergipe
em Outubro de 1922. foi exonerado por Decreto de 4 de
Agosto de 1923, por ter acceitado o lugar de Director do
Banco Estadual de Sergipe, lugar que exerce actualmente (1924).
Escreveu:
— A mulher gaúcha: conferencia litteraria realisada a 5 de Fevereiro de 1917 no theatro "13 de Junho"
da villa da Soledade, Rio Grande do Sul. e m beneficio
das obras de reconstrucção da egreja Matriz da m e s m a
villa.
— O Senhor de engenho: (Segundo u m typo muito
c o m m u m em o nordeste brasileiro). Na "A Noite", de
21 de Julho de 1917. Transcripto no "Estado de Sergipe",
de 12 do mez seguinte.
— Escorço politico-adnvinistrativo. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa, e m 7 de Setembro de
1919, ao installar-se a 3." sessão ordinária de 13." legislatura, pelo Coronel Dr. José Joaquim Pereira Lobo,
presidente do Estado. N o "Correio de Aracaju" de
10 a 18 de Setembro de 1919.
— Discurso proferido na inauguração do retrato do
E x m o . Sr. Dr. Presidente do Estado na Escola Nocturna e m Larangeiras no dia 29 de Agosto de 1920. N o
"Correio de Aracaju" de 11 de Setembro seguinte.
— Discurso pronunciado no dia 14 de Agosto de
1921 pelo orador official por occasião de ser batida a
primeira pedra da egreja de S. José, á praça Pinheiro
Machado, e m Aracaju. N o "Sergipe Jornal", Aracaju,
de 16 e na "A Cruzada" de 21 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado a 10 de Dezembro de 1921
no salão de honra da Assembléa Legislativa do Estado
na sessão civica do Instituto Histórico, pelo seu orador,
e m homenagem á memoria de sócio benemérito, senador
Manoel Prisciliano de Oliveira Valladão. N o "Sergipe
Jornal", Aracaju, de 12 do m e s m o mez.
— Discuvso proferido na sessão solemne do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, a 26 de Julho
de 1923, em homenagem ao Commandante dos aviadores
navaes, Protogenes Guimarães. N o "Diário Official"
do dia seguinte.
— Discuvso ironunciado a 4 de Janeiro de 1924
em homenagem ao Coronel Manoel Dantas. N o "Diário Official" do dia seguinte.
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Isaias António Caldas, Doutor. — Medico chris.
tovense, filho do padre Luiz Corrêa Caldas Lima e D.
Anna Rosa, falleceu á 3 de Fevereiro de 1860. Tendo
partido da cidade natal para a Bahia e m Março de 1844,
afim de fazer os estudos de humanidades e os do curso
superior, frequentou a Faculdade de Medicina daquella
capitel, na qual recebeu o grau de doutor a 18 de Dezembro de 1852, sobrevivendo poucos annos á sua formatura. Dotado de não vulgar intelligencia, deu provas de alta capacidade e muito aproveitamento nos differentes ramos da sciencia a que se destinou. Tinha conhecimentos variados e com relação aos seus merecimentos exprimiu-se, nos seguintes termos o conselheiro Manuel Mauricio Rebouças, u m dos mais
distinctos lentes daquella Academia, e m carta dirigida ao padre Luiz Corrêa: "seu digno filho tem de
voltar ao grémio que lhe dera a luz cheio de vida e de
instrucção: elle foi u m dos adornos da nossa Academia;
e devemos esperar pela idéa que delle faço, que será u m
h o m e m útil a si e a sua bella provincia."
Escreveu:
— These sobre o pauperismo no Brasil, resultado
da escravaria, apresentada e publicamente sustentada
perante a Faculdade de Medicina da Bahia, no dia 13
de Dezembro de 1852 pra obter o grau de doutor. Bahia,
1852, 27 pags. in. 8.°. Typ. de O. Chaves & Galvão.
Ismael Pereira Leite. — Filho de José da Annunciação Pereira Leite, adeante mencionado, e de D. Maria
Celina do Espirito Santo, nasceu em S. Christovam a
12 de Abril de 1850 e falleceu em Aracaju, a 22 de Fevereiro de 1885. Revelada a sua inclinação para o palco,
muito cedo fez-se actor, sem ao menos ter completado
seus estudos preparatórios. T o m o u parte em algumas
companhias dramáticas ambulantes, organizou outras, e
Escreveu:
— Eu ri-te: poema offerecido ao collega Alves Machado. No "O Raio", Aracaju, de 9 de Novembro de 1880.
— O dia ãa Lavadeira: comedia em 1 acto, vertida
do francez. Aracaju, 1882.
ítala Silva de Oliveira. — Filha de Silvano
Auto de Oliveira e D. Marcionilla Silva de Oliveira nasceu a 18 de Outubro de 1897. Fez o curso integral no
"Atheneu Sergipense", recebendo o grau a 13 de Dezembro de 1914. Por acto de 25 de Maio de 1916 foi nomeada professora do Aribé, subúrbio da Capital, que
não acceitou, sendo depois nomeada e m 1916 pelo Presidente da Liga Sergipana contra o analphabetismo,
para a aula nocturna de portuguez, da Capital, lugar
que occupou até 6 de Fevereiro de 1919, quando foi nomeada interinamnete conservadora dos Gabinetes da Escola Normal, cumulativamente com as attribuições de
professora adjunta de Phisica e Chimica e Historia Natural do m e s m o estabelecimento. E m 1921 matriculouse na Faculdade de Medicina da Bahia, formando-se no
anno seguinte e m obstetrícia. Actualmente cursa o 3.°
anno medico. (1924).

Escreveu:
— A mulher em face da guerra actual. No "Diário
da Manhã", Aracaju, de 10 de Setembro de 1914.
— Notas sobre a guerra. Idem, de 10 de Outubro
de 1914.
— Avante! A's minhas irmãs, ás minhas amigas e
ás minhas collegas. Idem de 18 do m e s m o mez.
— Aãeus! Idem de 14 de Novembro de 1914.
— Discurso lido pela representante dos diplomados
do "Atheneu Sergipense" por occasião de ser-lhes conferido o grau a 13 de Dezembro de 1914. N o "Diário da
M a n h ã " e no "O Estado de Sergipe", Aracaju, de 15
seguinte.
— Natal. Idem, de 25 de Dezembro de 1914.
— Salve! Idem, de 31 de Janeiro de 1915.
— Pela instrucção. A o E x m o . Sr. General Presidente do Estado. N o "Diário da Manhã", de 14 de Março de 1915.
— Tiraãentes. 1792-1915. Idem, de 21 de Abril de
1915.
— Asylo Rio Branco. Idem de 29 de Abril de 1915.
— Consciências que despertam. Idem, de 23 de Maio
de 1915.
— O Casamento civil. Idem, de 21 e 22 de Agosto
de 1915.
— Liga Brasileira contra o analphabetismo. Idem,
de 15 de Março de 1916.
— Contra o analphabetismo. N o "Diário da Manhã"
de 8 de Abril de 1916.
— Conferencia pronunciada ror occasião da sessão
magna operaria, e m 1.° de Maio corrente. N o "Estado de
Sergipe", de 6 a 10 de Maio de 1916.
— Datas nacionaes. N o "Diário da Manhã" de 27
a 30 de Maio de 1916.
— Pelo feminismo. N o "Diário da Manhã" de 27 e
30 de Maio de 1916.
— Discurso pronunciado a 24 de Outubro de 1916
por occasião de ser inaugurado na Bibliotheca Publica
o retrato do cidadão Vicente Calamelli. N o "Estado de
Sergipe" de 27 do m e s m o mez.
— Nos domínios da Instrucção: serie de 12 artigos no "Diário da Manhã", Aracaju, 7, 26 de Outubro a
17 de Dezembro de 1916 com interrupções.
— A mulher e o voto. N o "O Paiz", Capital Federal,
de 16 ''e Maio de 1917, transcripto no "O Democrata",
Aracaju, de 3 do mez seguinte.
Ivo do Prado Montes Pires da Franca, General.
- • Filho do Tenente coronel honorário Deusdedit Pires
da Franca e D. Lina Leonor do Prado MoiPeo da
P>anca, nasceu em S. Christovão a 20 de Maio de
1860. A 14 de Outubro de 1875 sahiu de Aracaju para a
capital da Bahia, onde esteve até 2 de Janeiro de 1878,
data e m que seguiu com destino á Escola de Cavallaria e Infanteria do Rio Grande do Sul, depois de ter
verificado praça a 17 de Maio anterior no 16." batalhão de infantaria.
Depois de ter estado no primeiro regimento de artilheria a cavallo, durante o anno de 1879, matriculou-se
na referida escola no começo de 1880, ahi fazendo o curso
de cavallaria e infanteria, que terminou e m fins de
1883, conquistando a nomeação de alferes alumno, a 8 de
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Março de 1884, confirmada por antiguidade a 12 de Janeiro do m e s m o anno. E m 1885 voltou a terra natal
para servir na antiga Companhia fixa da provincia, até
Janeiro de 1886, quando resolveu continuar seus estudos na Escola Militar da Praia Vermelha, onde concluiu o curso de artilheria.
Desligado e m 1887 por motivos derivados de questão militar e matriculado na antiga Escola Geral de
Tiro, fez alli o respectivo curso com approvações plenas. E m 1888 voltou a Escola Militar da Praia Vermelha, onde matriculou-se no 4." anno, fazendo o curso
do Estado Maior de 1. classe. Desligado no anno seguinte, ficou servindo no 2.°
regimento de artilheria de
campanha, para onde foi
transferido posteriormente e
nomeado secretario.
Neste posto entrou na
conspiração de 15 de Novembro de 1889, que deu e m
resultado a proclamação da
Republica. E m
Dezembro
desse anno foi posto pelo
Governo provisório á disposição do Ministro do Interior e por este nomeado auxiliar technico do Governador de Sergipe, que o encarregou do c o m m a n d o e organisação do Corpo Militar
General Ivo do Prado
de Policia do Estado. C o m o
representante de sua terra
natal, foi eleito deputado á
Constituinte da Republica, exercendo com brilho e civismo, o mandato de deputado federal de 1890 a 1894,
pronunciando o famoso discurso e m opposição ao governo do marechal Deodoro da Fonseca, a propósito da
eleição do coronel Vicente Ribeiro para o cargo de governador do Estado de Sergipe. E, com a coragem civica
que o nobilitava, declarou que a sua opposição ao governo do marechal iria desde o seu voto naquella casa,
até á resistência armada na praça publica.
E m 1895 foi nomeado professor e chefe do ensino
de artilheria na "Escola de Sargentos" no Realengo, servindo até 1897, epocha e m que foi extincta a referida
Escola.
E m Dezembro desse anno seguiu para Matto Grosso,
indo servir no 2." batalhão de artilheria de posição,
onde commandou a sua bateria e outras, interinamente;
fiscalisou, por duas vezes o batalhão; commandou o forte
de Coimbra; serviu mais de u m anno como secretario do
7." Districto; realisou com elogio, a montagem do Laboratório Pyrotechnico de Cuyabá, e terminou por commandar o batalhão, por espaço de 7 mezes, até 3U cie
Dezembro de 1902, quando seguiu para a capital federal,
attendendo ao chamado do Ministro da Guerra.
E m Abril de 1903 foi de novo para Matto Grosso
em consequência dos boatos que corriam sobre a provável invasão de Corumbá pelas forças do General Pando. Dalli voltou e m Setembro seguinte por ter sido confirmado no posto de major do Estado maior de artilheria e nomeado chefe do gabinete da Intendência geral da guerra, onde serviu até 20 de Novembro de 1906,
data em que foi nomeado assistente do chefe do Estado
maior do exercito. Commissionado pelo Ministério da
Guerra, foi em 1910 aos Estados do Norte, a começar
pelo seu, afim de colligir dados para a historia militar do Brasil. Neste anno foi promovido, a 7 de Dezembro, a tenente coronel por merecimento. De 1912 a
1913 commandou, e m Manáos, o 19." grupo de artilheria
de montanha, e interinamente, durante cinco mezes, a
D' Região militar. Ainda por merecimento foi neste
ultimo anno, a 18 de Junho, promovido a coronel
Commandou, de 1913 a 1916 e m Curityba, o 2°
Regimento de Artilheria de montada; de 1916 a 1918
serviu como chefe do Estado maior da 3.» região, que
commandou interinamente por três vezes, e de 1918 a
1821 esteve como chefe da 4.' secção do Estado maior
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do exercito e do 2." departamento da m e s m a repartição.
Nomeado delegado do Estado de Sergipe ao Congresso de
Geographia reunido e m Bello Horizonte, e m Setembro de
1919, desempenhou com raro brilhantismo esta commissão, apresentando u m a substanciosa memoria, restabelecendo a verdadeira posição geographica do rio Real,
memoria oue, amplamente augmentada, teve depois a
denominação de — "A Capitania de Sergipe e suas Ouvidorias".
Foi no posto de coronel compulsado e m 1921, como
general de divisão, por contar mais de 43 annos de
relevantes serviços. Pertenceu a varias sociedades literárias e scientificas( nomeadamente — "Emancipadora
Rio Branco". "Club Académico" de Porto Alegre "Club
Militar" do Rio de Janeiro, de oue foi u m dos fundadores, e foi sócio do Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe.
Foi Ivo do Prado u m dos sergipanos de mais elevado merecimento. C o m o militar, propagandista e u m
dos proclamadores da Republica, sua actuação sempre
foi nobre e benéfica. Politico, seu ideal collimou a autonomia dos pequenos Estados no seio da Federação
Nacional. Jornalista, fez de sua penna u m a arma de
combate a favor da regeneração de costumes deletérios.
Positivista á Conte e materialista á Biichner, tornou-se
alfim theosophista, evolução espiritual explicável pela
natureza de seus sentimentos, pelas qualidades excercionaes de seu coração. Renresentou ainda a sua terra
natal á constituinte republicana de 1921 a 1923. Intelligente e bom, difficil seria assignalar o que nelle
mais se affirmou: se o talento, servido por vasta erudição, si a bondade, constatada e m todos os actos de
sua vida publica ou particular. E eis por que, por
occasião de sua morte, realisada no Rio, e m 25 de Abril
de 1924, suas exéquias assumiram as proporções de u m a
glorificação! Pranteou-a toda a colónia sergipana alli
residente, todo o Sergipe intellectual e politico que naquelle instante perdia u m dos seus filhos mais illustras e a Republica u m de seus mais leaes e denodados
defensores. Foi u m causeur admirável e u m arguto polemista. Nós, os sergipanos, somos-lhe devedores da extraordinária defesa dos direitos de Sergipe na secular
pendência de limites com a Bahia.
O seu livro — "A capitania de Sergipe e suas ouvedorias" — é u m perfeito trabalho de historiographo
e scientista, pois, revivendo o passado, elle nos deu sobre
o assumpto a ultima palavra.
E' u m livro que. honra o seu auctor e a terra e m
que nasceu.
Fundou e redigiu:
— Co?TCio de Sergipe: diário politico, Aracaju, 18901891. O primeiro numero sahiu a 12 de Setembro de
1890.
— Jornal do Aracaju (2.°): publicação diária. O
primeiro numero sahiu a 12 de Abril de 1894.
— Braail, Corumbá, 1902: periódico semanal. Collaborou no manifesto politico do presidente de Matto
Grosso, António Paes de Barros quando foi ror este
assumida a chefia do seu partido, e nos jornaes "Lucta",
"Lábaro", "Mercantil"', "Século", todos de Porto Alegre; "Gazeta Official", "Estado" e "Rebate", de Cuyabá;
no "Sertanejo" e "A Pátria" de Corumbá. Usou na imprensa o pseudonymo de Júlio Iapiranaa.
Escreveu:
— Eu e o Dr. Leandro Maciel: No "O Republicano"
de 24 de Setembro de 1890.
— Ao Eleitorado Sergipano: manifesto politico, Aracaju, Dezembro de 1911. 5 pags. in. 8.". Não indica
onde foi editado.
— Aos meus conterrâneos: manifesto politico. N o
"Correio de Aracaju", e "Jornal do Povo" de 4 de Janeiro de 1921 e "Diário Official" do dia seguinte.
— A Capitania ãe Sergipe e su^s Ouvidorias: memoria sobre questões de limites (Congresso de Bello
Horizonte). Rio de Janeiro, 1919. Papelaria Brazil.

IZAIAS
VI-411 pags. in. 8.°. com 44 mappas intercalados no
texto, u m indice e u m a errata no fim.
— Limites de Sergipe c ãa Bahia. Inédito.
Izaias de Oliveira. — Filho de António de Oliveira Freitas D. Anna Maria de S. José, nasceu a 8 de
Julho de 1864 e m Aracaju.
Estudou
preparatórios
no Rio de Janeiro, para
onde seguiu aos 15 annos de edade. Trabalhou
como typographo na "Gazeta da Tarde" de José
do Patrocínio, deixando esta folha quando o seu director foi fundar a Cidade
ão Rio. onde continuou
a trabalhar e m sua arte,
passando depois a revisor
e e m seguida, e m Janeiro
de 1889, foi chamado para
a redacção, ahi permanecendo até Setembro do mesm o anno, e m que fez parte
Izaias de Oliveira
também do corpo redactorial
do Dia. de Martinho Garcez. E m Março de 1890 entrou para a classe da fazenda, sendo nomeado Praticante da Alfandega do Rio de Janeiro a 31 daquelle
mez e depois a 3.° escripturario da Alfandega de Silva
Jardim.
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IZAIAS
C o m o jornalista usou dos pseudonymos Ido e Corydon, collaborando na "Gazeta da Tarde", "Cidade do
Rio", "Novidades", "Diário de Noticias", "Paiz", "Folha Popular", "Brasil Illustrado", "Folha Azul", "Folha", "Semana", "Revista Contemporânea" e outras.
Foi por algum tempo correspondente do Cataguazes. periódico que se publicava e m Cataguazes, (Minas), em
Abril de 1905.
E m Julho de 1906 seguiu para a Europa em viagem de recreio.
Escreveu:

— Blocos: contos e phantasias em prosa. Rio, 1893,
160 pags. in. 8."., Editor Domingos Magalhães.
— Relíquias — versos — Rio, 1900, 90 pags. in. 12.°.
Editado pelo autor na typ. Aldina.
— Stellario: versos — Rio, 1904. Editado pelo autor na typ. Leuzinger.
— Lyrica: versos. Rio, 1909. 136 pags. in. 12.°.
Papelaria Moderna. A critica avessa a velha escola do
romantismo, não recebeu bem este trabalho. (Vide "Correio da Manhã" de 10 de Maio de 1909). Houve, porém,
critico que encontrasse do Lyrica grande culto a arte,
amor ao bello nos seus versos correntios. Do autor se
disse ter herdado o talento robusto dos filhos do Norte.
Do "O Paiz" de 2 de Agosto de 1910.
A publicar:
— Invectivas, versos; Homens, galeria contemporânea, prosa; Contas amargas, prosa.
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Jackson de Figueiredo Martins, Bacharel.
—
Filho do pharmaceutico Luiz de Figueiredo Martins e
D. Regina Jorge de Figueiredo Martins, nasceu no Aracaju a 9 de Outubro de 1891. Estudou humanidades no
"Atheneu Sergipense" e no Gymnasio Alagoano, seguindo para a Bahia, onde cursou a Faculdade de Direito,
em que se bacharelou e m 1913.
E' professor de humanidades e m alguns collegios da
Capital Federal; de Pedagogia na Escola "Wenceslau
Braz" e em 1923 foi nomeado Superintendente dos Institutos de Ensino subvencionados pelo Ministério de
Agricultura.
Muito cedo revelou tendência para o jornalismo,
exercendo a sua actividade como principal redactor do
"Centro D. Vital", associação civil, com sede na capital da Republica, onde está realisando a estupenda obra
a :Ordem", brilhante Revista Litteraria, Scientifica e
Religiosa, órgão do "Centro".
T e m collaborado em muitos jornaes do norte e do
sul do paiz, principalmente no "Diário da Manhã", Aracaju, "Correio de Aracaju" (1908-1909), "Estado de Sergipe", Aracaju, ( 19 1 0 ),
"Norte de Sergipe", Própria,
(1908), "Jornal de Alagoas"
Maceió, (1908-1909), "A Tribuna de Maceió" (1908) ) "A
Noticia", Rio, (1918-1919),
"O Jornal", Rio, (1919-1922)
e seguidamente e m diversos
jornaes e revistas, taes com o : "Jornal do Commercio", "Revista Americana",
"America Latina"; e m vários jornaes e revistas do
Estado de São Pau'o, entre
outros: "Revista do Centro
de Sciencias Letras e Artes",
Campinas. "Revista do Brasil", S. Paulo, "Boletim
Jackson de Figueiredo
Mundial" e fora do seu paiz
no jornal "La Republica"
de Buenos Ayres (1919). N o
Rio de Janeiro, onde reside actualmente, 1924), foi u m
dos directores da revista mensal "Brasilea" (Janeiro de
1918). Dirige também a "Sociedade Nativista" de propaganda brasileira.
E m Agosto de 1914 foi revisor dos debates da Camará dos Deputados.

— Zíngaros: versos com o retrato do autor e u m a
introducção de Almachio Diniz, sobre "O Bello e a sua
tuncção na poesia e na critica". Bahia, 1910, 104 pags.
in 12.". gr. Typ. Bahiana. de Cincinato Melchiades.
— A carne de Jesus. N o "O Estado de Sergipe" de
31 de Janeiro de 1911.
— A volúpia de dizer — Aguas... N o "Disrio da
Manhã". Aracaju, de 12, 18 e 19 de Abril de 1911.
— Mello Leite — Pagina de Saudade, idem de 24
de Maio de 1913.
— A indifferença dos astros. Gumersindo Bessa
"Gazeta do Povo", Bahia, 20 de Setembro de 1913.
Transcripto no "Diário da M a n h ã " de Aracaju, de 11
de Outubro seguinte.
— Xavier Marques. (Ensaio), Bahia, 1913, 113 pags.
in. 12.°. Typographia Bahiana de C. Melchiades. Sahiu
2.» edição. Rio de Janeiro, 1916. 113 pags. in. 18.°.
gr. Typ. "Revista dos Tribunaes".
— Garcia Rosa: ensaio de critica. Rio de Janeiro,
1915. 43 pags-. in. 18.°. gr. Typ. "Revista dos Tribunaes".
— Farias Brito ( U m a theoria do conhecimento).
Na "Revista Americana". Rio, nos números I e II de
1915. pags. 46 a 52 e 125 a 130 e nos números IV de
1." de Agosto do m e s m o anno, pags. 41 a 56. Este estudo faz parte do livro que depois publicou sob a epigraphe.
— Algumas reflexões sobre a philoso'hia de Farias
Brito (Profissão de fé espiritualista). Rio de Janeiro,
1916, 227 pags. in. 12.". Typ. "Revista dos Tribunaes".
— Incenso e Oiro (A' memoria de José Magalhães,
do m e u querido Jucá). Rio de .Pneiro, 1917, 17 pags.
in. 12.°. Typ. "Revista dos Tribunaes".
— Pelo Brazil (Conferencia realisada no dia 15 de
Novembro de 1917) . Muzambinho, Sul de Minas, 1917,
17 pags. in. 12.° Typ. do "O Muzambinho".
— Crepúsculo interior: versos Rio de Janeiro, 1918,
70 pags. in. 12.* Typ. "Revista dos Tribunaes".
— Em defesa ãe Sergipe: opúsculo de combate. Rio
de Janeiro, 1918, 70 pags. in. 12.". Não indica a typographia onde foi impresso.
— Bõa Imirensa (Conferencia realizada e m Muzambinho, no dia 5 de Março de 1919. Rio de Janeiro,
1919, 25 pags. in. 18.°. gr. Typ. "Revista dos Tribunaes".
— A Questão Social na Philosophia de Farias Brito. Rio de Janeiro, 1919, 79 pags. in. 12." gr. Typ.
"Revista dos Tribunaes".
Escreveu:
— Discurso pronunciado na collação de grau ás
professorandas do curso normal do Lyceu Municipal de
— Bater de azas: sonetos. Aracaju, 1908, 31 pags.
Muzambinho, Minas, no dia 8 de Março de 1919. Rio
in. 12.°. Livraria Brasileira, Rua da Aurora 65, com
de Janeiro, 1919, 17 pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do
uma errata final.
Commercio" de Rodrigues & C. Sahiu publicado no "JorFoi o seu livro de estréa. Traz u m prefacio do
nal do Commercio" do Rio de Janeiro, de 15 de Março
Desembargador H o m e r o de Oliveira.
de 1919.
— Notas de, uma carteira: secção de artigos domi— Uma palavra a meditar. N o "Jornal do Povo",
nicaes encetados no "Correio de Aracaju" de 21 de MarAracaju, de 5 e 6 de Maio de 1920.
ço de 1909.
— Humilhados e Luminosos. Rio de Janeiro, Feve— A profissão de fé ãe u/m poeta: estudo de critica reiro de 1921. 159 pags. in. 16.°. Editores: Annuario
litteraria sobre o poemeto "Albatroz" de Paulino Santiado Brasil e Renascença Portugueza.
go, poeta alagoano. N o "O Estado de Sergipe", de 1.°
— Do Nascionalismo na Hora presente. (Edição
de Março de 1910,
da Livraria Cathiline, 1921).
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— A Reacção do Bom Senso — Contra o demagogismo e a anarchia militar. Rio 1921-1922, 254 pags.
— Anta ãe Souza: estudo critico. N a "A Republica"
de Natal, nos números de 1, 2, 5 e 6 de Abril de 1921.
— Notas sobre a inquietação moderna. N o "Minas
Geraes", Bello Horizonte, de 16 de Dezembro de 1921.
Transcripção no "O Jornal" da Capital Federal.
— Leitura immoral e educação. N o "O Jornal" do
Rio de Janeiro, transcripto no "Diário de Pernambuco", de 2 de Julho de 1921.
— A consciência religiosa do paiz e o momento politico. N a "A Palavra", de Belém do Pará de 18 de Agosto de 1921.
— As idéas Geraes ãe Fiãelino de Figueiredo; conferencia realizada na Bibliotheca Nacional do Rio de
Janeiro. Coimbra 1922. Imprensa da Universidade.
— Pascal e a inquietação moderna. Rio de Janeiro, 1922, 229 pags. in. 12.° Typographia do Annuario
do Brasil, Este volume faz parte da serie A da Collecção Eduardo Prado.
— Revisão ou revolução. N a "A Palavra", Belém do
Pará de 26 de Março de 1922.
•— Pontes ãe oiro. N o "Diário da Manhã". Aracaju
de 11 de Novembro de 1923.
E m 1916 — Tasso da Silveira — publicou e m opúsculo umas apreciações muito lisongeíras sobre as obras
deste Autor.
Jacintho Dias Ribeiro. — Filho do Capitão
Ernesto Dias Ribeiro e D. Maria Sobral Ribeiro, nasceu a 18 de Janeiro de 1874 na villa de Santo Amaro.
Verificou praça e m Aracaju, no 33.° Batalhão de Infantaria, e m 25 de Setembro de 1890, com destino á Escola
Militar do Rio de Janeiro, na qual effectuou matricula
a 21 de Fevereiro de 1891. Foi promovido a Alferes e m
3 de Novembro de 1894; a 1.° Tenente, por estudos em
27 de Agosto de 1908; a Capitão, ainda por estudos
e m 14 de Setembro dé 1911 e a Major, por antiguidade,
e m 7 de Setembro de 1922. Exerceu os cargos de Ajudante de Ordens do C o m m a n d o do 3.° Districto Militar,
com sede na Bahia de 28 de Junho de 1900 a 21 de Fevereiro de 1903; do commando do 1.° Districto Militar,
e m Manáos, de 1.° de Março de 1907 a 1.° de Maio de
1908; de Assistente do commando da 4.* Região e m Maceió; da 2.» Brigada Estratégica em Curityba e da 11."
Região nessa mesma cidade, respectivamente de 9 de
Fevereiro de 1909 a 15 de Janeiro de 1910; de 21 de Janeiro de 1910 a 9 de Abril de 1911, de 16 de Janeiro a
15 de Março de 1912 e de 15 de Março a 6 de Abril
do m e s m o anno. Foi Ajudante de Ordens do Chefe do
Departamento da Guerra de 2 de Maio de 1912 a 13 de
Julho de 1914. T e m serviços de guerra e conta pelo
dobro para reforma o período de 6 de Setembro de 1893
a 17 de Março de 1894.
T e m o curso geral da Escola Militar pelo Regulamento de 1898 e possue o titulo de Agrimensor pela
mesma Escola. T e m collaborado no "Jornal de Sergipe",
"Jornal do Povo", de Aracaju. Publicou alguns sonetos
de sua lavra em revistas da Capital Federal, e no "Jornal do Commercio", de Manáos.
Escreveu:
— Discurso proferido no acampamento do 41.° Batalhão de Caçadores no dia 27 de Outubro de 1918, saudando ao Exmo. Sr. Bispo de Aracaju em noníe da
officialidade do Batalhão, após a missa campal alli celebrada por S. Excia. N a "A Cruzada", de 3 de Novembro de 1918 e no "Correio de Aracaju", de 1.° de Novembro de 1918.
— Discurso pronunciado na sede do Tiro "Coronel
Rondon" e m S. Luiz do Maranhão no dia 26 de Março
de 1922, por occasião do juramento á bandeira e entrega
das cadernetas aos atiradores reservistas, como paranympho dessa solemnidade. N o "O Jornal" daquella capital de 27 de Março de 1922.
— Discurso saudando os aspirantes promovidos a
tenentes, no dia 14 de Maio de 1922, no banquete por
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elles offerecido aos officiaes do 24." Batalhão de Caçadores no quartel desse corpo na Capital do Estado do
Maranhão. N o "Diário de S. Luiz" de 16 de Maio de
1922.
— Discurso pronunciado na tarde de 25 de Julho
de 1923 no Quartel do 28.° Batalhão de Caçadores por
occasião de ser recebida pela officialidade seus collegas
da aviação naval. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso proferido no dia 5 de Agosto de 1923
por occasião de ser inaugurada a ponte no porto da
Villa de Santo Amaro. N o "Sergipe Jornal" de 7 do
m e s m o mez.
— Discurso proferido no palácio do Governo a 21
de Outubro de 1923 e m agradecimento ao Exmo. Presidente Dr. Graccho Cardoso e m nome da officialidade do
28.° Batalhão de Caçadores. N o "Diário Official" de
23 seguinte.
Jessé de Andrade Fontee-, Doutor. — Filho do
Capitão Felisberto Fontes de Mello e D. Anna de Andrade Fontes, nasceu no municipio do Arauá a 29 de
Novembro de 1881. Estudou humanidades no "Atheneu
Sergipano" e no "Parthenon Sergipense", collegio do
Professor Alfredo Montes. Matriculado na Faculdade de
Medicina da Bahia, recebeu o grau de doutor a 22 de
Dezembro de 1903. Depois de formado voltou a Sergipe,
exercendo a clinica em Campos e na Estancia, onde
foi delegado de hygiene em 1911. E m Junho de 1913
foi nomeado Delegado do ensino na Estancia, exerceu
este cargo até 1.° de Junho de 1922, quando foi exonerado. T e m collaborado na "Razão", da Estancia e no Estado de Sergipe" de Aracaju.
Escreveu:
— Estudo do Syndroma da porção espinhal do feixe
pyramidal: dissertação. Proposições. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These inaugural apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Outubro de 1903 e perante ella
defendida a 9 de Dezembro do m e s m o anno, afim de
obter o grau de doutor e m sciencias medico-cirurgicas.
Approvada com distineção. Bahia, 1903, 161 pags. in-8.°
Imprensa Económica.
— Discurso pronunciado por occasião da collocação
do retrato do immortal maestro Joaquim Honório, no
salão nobre do "Club Commercial" da Estancia. N o "O
Estado de Sergipe" de 27 de Abril de 1905.
— Despretenciosãs notas sobre a conferencia do Coronel Dr. Moreira Guimarães, realisada no paço da Intendência Municipal da Estancia a 21 de Fevereiro de
1913. N o "Diário da M a n h ã " de 12 e 28 de Março seguinte.
— Discurso pronunciado no salão do Conselho Municipal da Estancia a 3 de Maio de 1913 na 1." sessão
civica de commemoração das grandes datas na.ionaes.
No "O Estado de Sergipe", de 16 do m e s m o mez.
— O saneamento do Brasil no m e s m o jornal de 19
de Julho de 1918.
— Ligeiras considerações sobre a epidemia reinante
do Paiz. N o "Jornal do Povo", Aracaju, de 28 a 30 de
Outubro de 1918.
—• Nos ãominios da medicina. No m e s m o jornal,
Aracaju, de 7 de Agosto de 1919.
— Discurso proferido no dia 12 de Junho de 1921
na festa da entronisaçâo de Christo no Jury da Estancia. N a "A Cruzada", Aracaju, de 26 de Junho, 3 e 10
de Julho seguinte.
— Discurso pronunciado a 8 de Julho de 1921 ao ser
inaugurada na cidade da Estancia a escola "Severiano
Cardoso", 12." fundada pela Liga Sergipense contra o
Analphabetismo. N o "Correio de Aracaju", de 14 do
m e s m o mez.
— Discurso proferido no salão nobre da Escola
Normal de Aracaju a 14 de Julho de 1921 na sessão
commemorativa do 2.» anniversario da fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe. No mesmo
jornal de 17 do m e s m o mez.
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— Discurso proferido a 7 de Setembro de 1921, no
salão nobre do Paço Municipal da Estancia, e m commemoração á data da Independência rio Brasil. Ainda no
•Correio de Aracaju", de 17 e 18 do m e s m o mez.
— Discurso proferido na festa civico-litteraria a 7
de Setembro de 1921 na cidade da Estancia. N o opúsculo sob o titulo — E m favor da instrucção dos meninos
estancianos, pags. 26 a 33.
— Discurso pronunciado por ensejo de u m a sessão
realizaria na ciriade da Estancia e m prol da Sociedade
de S. Vicente de Paula. N a "A Cruzada", Aracaju, de
6 de Novembro a 4 de Dezembro de 1921.
— Cavacos meãicos. N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 8, 9 e 19 de Junho de 1922.
— Salve, Portugal! N o m e s m o jornal de 17 de Junho de 1922.
— Uma carta. Impressões de viagem Ao Coronel
Apulchro Motta. Idem, de 27 de Abril de 1923.
— Impressões ãe viagem. A exposição Internacional
do Centenário. Idem, de 31 de Maio de 1923.
Jesuino Pacheco d'Ávila, Doutor. — Filho do
tenente coronel Domingos Pacheco d'Avila e D. Antónia Francisca de Jesus Pacheco, nasceu a 18 de Janeiro
de 1828 e falleceu a 28 de Novembro de 1890. Serviulhe de berço e tumulo a cidade da Estancia, onde iniciando seus estudos de letras, fez parte do curso secundário, tendo recebido lições do provecto professor,
Joaquim Maurício Cardoso. Depois de ter obtido o grau
de doutor pela Faculdade de Medicina da Bahia no dia
18 de Dezembro de 1854, foi nomeado por Decreto de
16 de Março de 1855 segundo cirurgião do corpo de saúde
da armada, embarcando em 2 de Novembro seguinte
na barca Berenice, da qual destacou para o brigue Maranhão. Por Decreto de 21 de Janeiro de 1856 exonerou-se, a pedido, do serviço militar, regressando para a
cidade natal, na qual occupou os cargos de 1." supplente
do juiz municipal e inspector do districto literário e m
1858; provedor do hospital de caridade, presidente da
Camará Municipal e administrador da Mesa de Rendas
provinciaes desde 17 de Junho de 1859 a 1 de Julho de
1863.
Foi deputado á Assembléa Legislativa Provincial nos
biennios de 1858-59, 1862-63, e
Escreveu:
— Proposições sobre o contagio: Thése apresentada
e publicamente sustentada e m 12 de Dezembro de 1854
perante á Faculdade de Medicina da Bahia, para receber o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1854, 11
pags. in-8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
João Alves de Gouveia Lima, Bacharel. -— Filho
do coronel António Alves de Gouveia Lima, de quem já
m e occupei, e D. Clara Maria de Gouveia, nasceu a 9 de
Janeiro de 1863 em Porto da Folha e falleceu e m Proiriá a 25 de Fevereiro de 1899. E m 1872 matriculou-se
no collegio do Padre Vieira na Capella e a 20 de Janeiro de 1876 seguio para a Europa com destino ao collegio Pio Latino em R o m a , afim de receber depois ordens sacras. Não se sentindo com inclinação para a
carreira sacerdotal, voltou em Novembro de 1879 para
o Brasil, entrando no anno seguinte como alumno do
collegio Parthenon Sergipense do Doutor Ascendino
Reis afim de completar os estudos secundários exigidos
para o curso de direito. Fez o seu tirocínio scientifico
na Faculdade do Recife, recebendo a 6 de Novembro de
1888 o grau de bacharel em sciencias jurídicas e sociaes.
Restituído á terra natal, occupou seguidamente na comarca de Própria os cargos de promotor publico, nomeado em 1." de Junho de 1889; juiz municipal, e m Dezembro do m e s m o anno, e juiz de direito, em Novembro
de 1891, de que foi destituído, quando se deu nesse
mesmo anno o golpe de Estado. Poucos mezes antes, e m
Junho, havia sido chefe de policia interino. Arredado involuntariamente da magistratura, dedicou-se com seu
progenitor á advocacia e á imprensa, a que já prestava
os subsídios da sua intelligencia.
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Foi deputado em três legislaturas da Assembléa
Legislativa Estadual, 1894-95, 1896-97 e 1898-99, occupou
o cargo de intendente do municipio de Própria e tendo
sido votado para deputado federal á legislatura de 1896
a 1899, deixou de ser reconhecido com todos os seus
companheiros de chapa. No "Tempo" de 22 de Março
de 1899 foi publicada a sua biographia escripta pelo professor Marcellino de Mello Cardoso.
Escreveu:

— O Sr. Doutor Benevindo. Chefe de Policia e a sua
commissão ao Norte do Estado. N a "União Republicana", de Própria, de 5 de-Fevereiro de 1892.
Redigiu:
— União Republicana; periódico semanal. Própria,
1889-1894. Propriedade de Gouveia & Maximino. — E'
a m e s m a "União Liberal", mudado o titulo desde o N.° 25
de 29 de Novembro daquelle anno.
João António Ferreira da Silva, Bacharel. —
Filho de Norberto José da Silva e D. Maria Joaquina da
Silva, nasceu a 7 de Outubro de 1853 no engenho S. António, municipio da Capella. Formou-se e m sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade de Direito do Recife em
1878. Exerceu em 1880 o cargo de promotor publico da
Comarca da Capella, sendo removido para a de Gararú
a 11 de Julho de 1882. N o anno seguinte transferiu sua
residência para o Rio Grande do Sul, onde exerceu o
cargo de juiz substituto da comarca de S. Leopoldo.
Voltando a sua terra natal, foi nomeado e m 1884, juiz
municipal dos termos de Larangeiras e Maroim, exercendo esse cargo até 1886.
Deputado provincial no biennio de 1887 a 1888, e
de 1890-1893; Juiz de Direito de Vilia-Nova, quando foi
posto e m disponibilidade por não ter sido contemplado
na organisação da justiça do Estado. Aposentou-se como
juiz de Direito por decreto de 7 de Fevereiro de 1917.
Depois de sua disponibilidade, entregou-se a advocacia
por onde tinha começado a sua vida publica, logo após
sua formatura. De 1910 a 1911 esteve como Director do
Banco de Sergipe. Collaborou na redacção da "Reform a " órgão do partido liberal para o qual escreveu diversos artigos, entre os quaes o de fundo sobre o acto
legislativo de 13 de Maio de 1888, que libertou a população escrava. Foi u m dos redactores da "Folha de
Sergipe", órgão da opposição á situação politica creada
no Estado e m 1894; redactor do "Momento", jornal de
combate á situação Olympio Campos.
Escreveu:
•— O promotor publico da Capella ao ex-deputado António José da Cunha — N o "Echo Liberal" de 29 de
Junho de 1881.
— Razões de recurso: N a "Reforma" de 11 a 25 de
Dezembro de 1887.
—• Processo dos Empregados da Alfandega do Aracaju. Accusação por prevaricação e falta de exacção no
cumprimento dos deveres. Defesa dos Accusados. Aracaju, 1895, 23 pags. in. 8.°. pq. Typographia Commercial.
— A accusação. contra os implicados no attentado
ao juiz de Direito de Japaratuba, Dr. Joaquim da Silva
Moraes. N a "A Reforma".
— Defesa, ao Coronel António Motta no processo por
crime de calumnia contra elle. Recorrido pelo Dr. Heraclito Diniz em...
— Defesa, publicada e m folheto dos empregados da
Alfandega do Aracaju, accusados pelo...
— A resposta, e m officio, que em telegramma do Pre
sidente da Republica, Dr. Prudente de Moraes, deu o
Coronel Horta sobre a reposição do Pe. Dantas no governo do Estado, publicada na "Folha de Sergipe", na
" A Noticia", Aracaju", de 19 de Setembro de 1896. Transcripta na gazetilha do "Jornal do Commercio' 'de 23
de Setembro do m e s m o anno, no "Liberdade" de 25 do
m e s m o mez e e m vários jornaes.
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— Parecer dado ao Delegado Fiscal da Bahia, Pádua Mamede, na questão da Fazenda Federal com as empresas fabris daquelle Estado.
— Parecer sobre o caso da renuncia do Dr. José
Rodrigues da Costa Dória, Presidente do Estado, no "Estado de Sergipe".
— Parecer sobre questão de domicilio no "Estado de
Sergipe" de... sob a epigraphe — Conflicto de jurisdicção: série de artigos de polemica juridica, a propósito
do m e s m o assumpto iniciado no m e s m o jornal e continuada no "Diário da Manhã".
— Memorial. Tribunal da Relação do Estado de
Sergipe. Fallencia de Machado Coelho & C. Embargos
a concordata por abandono. Rasões de appellação dos
fallidos. Traz no fim a resposta do Dr. Gumercindo
Bessa dada a u m a consulta, Aracaju, 1898, 52 pags. in8.°. Imprensa Official.
— O Habeas-corpus: serie de artigos no "O T e m p o "
Aracaju, de 24, 26, 28 e 31 de Maio de 1899.
— O Ultimo crime da administração do Sr. Pe.
Olympio de Sousa Campos. O attentado contra a minha
existência. N o "O Momento" de 30 de Outubro de 1902.
— Ao Sr. Padre Olympio de Souza Campos, - N o
m e s m o jornal de 2 de Novembro de 1902.
— Habeas-corpus solicitado ao juiz federal da secção do Estado de Sergipe, e m favor dos cidadãos Ariston Augusto da Silveira e Manoel Moreira Mascarenhas,
nresos pelo Inspector da Alfandega, Flaviano Fontes, a
bordo do vapor "Estrella" por crime de desacato á sua
pessoa e ao empregado de fazenda, Carlos Proença. Aracaju, 1902, 10 pags. in. 8.°. Typ. Commercial de Elias
Montalvão.
— Memorial — Acção executiva. Defesa dos executados: Embargos á penhora e sua sustentação; allegações finaes; rasões de appellação; embargos de accordão e sustentação dos mesmos. Aracaju, 1907, 54 pags.
in. 8.". pq. Typographia Commercial de José António
da Costa.
— Memorial. Questões do Engenho Rio Vermelho.
Acção executiva. Impugnação dos embargos dos exequentes pelo advogado dos executados. Acompanha o memorial o Accordão embargado. Aracaju, 1908, 15 pags.
in. 8.°. Typ. da Livraria Brasileira.
— Empresa Carris Urbanos — Aracaju: serie de artigos no "O Estado de Sergipe", de 22 á 29 de Maio de
1909 e no "Correio" com o seu nome e com o pseudonymo de Marcus.
— Discurso pronunciado na tarde de 25 de Agosto
de 1913 no Cemitério S. Isabel ao baixar ao tumulo o
corpo do Dr. Gumersindo de Araújo Bessa. N o "Diário da Manhã", de 26 e no "O Estado de Sergipe", de 27
do m e s m o mez.
— Execução de notas promissórias. Appellação de
sentença que dispensa "in-limine" os embargos do executado. Rasões do appellado. N o "Diário da Manhã",
Aracaju, de 25 e 26 de Maio de 1915.
— A desapropriação em Sergipe. Questão do trapiche Mello. U m a resposta que se impõe. N o "Jornal
do Commercio" do Rio de 14 de Setembro de 1917.
— Defesa ão aceusado. N o "Correio de Aracaju" de
28 e 31 de Julho de 1918.
— Lobo. Wencesláo & C. O processo criminal contra José Júlio de Vasconcellos e Manoel Raymundo de
Vasconcellos. serie de 13 artigos no "Jornal do Commercio" do Rio de 29 de Fevereiro e 30 de Maio de
1920 com largas interrupções.
— Questão ãe posse, no Juizo Municipal de Itaporanga. Allegações finaes do Auctor Nicola Mandarino,
cessionário dos direitos da viuva e dos herdeiros do coronel Domingos Dias Dantas Mello. Aracaju, 1922, 34
pags. in. 8.°. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
João António de Oliveira, Bacharel. — Filho
do capitão Manoel Pereira de Oliveira e D. Maria Francisca de Oliveira, nasceu a 20 de Junho de 1872 e m Itabaiana. Fez os primeiros estudos e m Itabaiana, Larangeiras e Aracaju e m collegios particulares, e frequentou
o seminário da Bahia até o curso superior. Pretendendo
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abraçar a vida militar, interrompeu os estudos theologicos e depois de ter se habilitado e m humanidades no
Atheneu Sergipense, entrou e m 1894 pira a Escola Militar do Rio da qual sé retirou decorridos poucos mezes.
Nesse m e s m o anno nomeado 4.° escripturario da Recebedoria da Capital Federal, foi transferido para a Alfandega do Pará, onde não chegou a funecionar por ter
sido logo transferido para a de Aracaju, tendo por esse
tempo recebido e m 1896 o grau de Bacharel e m sciencias
sociaes pela Faculdade Livre da Bahia, e no anno seguinte o de siencias jurídicas pela de egual denominação na Capital Federal, abandonando a carreira de
Fazenda para seguir a advocacia e a magistratura. Nomeado promotor da comarca de Piumby e depois juiz
substituto da de Patoveinio, ambas e m Minas, foi advogado depois de exonerado desse ultimo cargo. E m
S*. Paulo advogou e m diversas comarcas por espaço de
5 annos, tendo patrocinado na capital a celebre causa
crime que calorosamente se debatia na imprensa paulista, e m que figurou, como réu, Henrique Servera,
aceusado de haver recebido na Companhia-Sul America
— u m seguro falso na importância de 100 contos. E m
1905 voltou a Sergipe e no m e s m o anno foi nomeado
promotor publico da Capital, cujo exercicio interrompeu
por ter sido escolhido para fiscal do governo junto ao
Banco de Sergipe. Foi chefe de policia no governo do
Desembargador Guilherme Campos, voltando, terminada
essa commissão, ao seu lugar no Banco de que foi presidente por alguns annos. Por decreto de 10-11-913 foi
nomeado juiz de direito da 2." vara da comarca de Aracaju, declarado avulso, a seu pedido por Decreto de 27
de Julho de 1914. N a imprensa collaborou no "O Municipio" de Pirassinunga, e nos jornaes de Aracaju, "O Estado de Sergipe", "Correio de Aracaju", "Diário da Manhã", "Jornal de Sergipe" e "Folha de Sergipe".
Assighou-se chulipa n u m a serie de artigos de polemica. E m Setembro de 1919 mudou-se para o Rio, onde
reside actualmente. Entre outros trabalhos
Escreveu:
— Acção ãecenãiaria. Autor. Domingos José de Magalhães. Réus. Quintino Magalhães e sua mulher. Razões finaes por parte dos Réus. Comarca de Pirassinunga, 1904, 40 pags. in. 8.°. pg. Typ do "Municipio".
— Reforma constitucional. Analyse ao Projecto de
reforma pelo Desembargador Caldas Barretto Júnior. N o
"Diário da M a n h ã " de 17 de Setembro a 22 de Dezembro
de 1912 com interrupções.
— Poder Legislativo 'Estadual. Considerando ao
Projecto n.° 23 elevando á categoria de Villa o povoado
da Malhada Vermelha. N o "Estado de Sergipe", de 22
de Outubro de 1913. Foram deste autor os fundamentos
e a redacção desse projecto.
— Discurso proferido, como orador official, na festa
civica promovida pela philarmonici "União Larangeirense", e m commemoração á data áurea de 13 de Maio.
N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 16 de Maio de 1914.
— O caso do Vénus. Justiça Federal. Razões do
recorrente, Ademar de Campos Ribeiro. N o "Correio de
Aracaju, de 4 de Agosto de 1916
— A politica (Com caracter de resposta). N o "Diário da Manhã", de 12 de Novembro de 1916.
— Empreza Industrial de S. Christovam. N o "Jornal do Povo", Aracaju, de 12 de Abril de 1917. Transcriptos no "Diário da M a n h ã " de 13 e no "Correio de
Aracaju", de 14 do m e s m o mez.
— O Registro Geral: resposta a u m a consulta. No
"Diário da Manhã", de 28 de Julho e no "Jornal do
Povo" de 3 de Agosto de 1917.
— O Sr. Rodrigues Alves e a sua plataforma. No
"Diário da M a n h ã " de 6 de Novembro de 1917.
— Parecer sobre u m a consulta concernente á inelegibilidade do Dr. Pereira Lobo para presidente do Estado. N o "Correio de Aracaju" de 27 de Novembro de
1917.
— Parecer sobre u m a caso concreto no alistamento
eleitoral. N o "Diário da M a n h ã " de 7 de Dezembro
de 1917.
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— A candidatura Pereira Lobo. Resposta ao "Correio da Manhã", do Rio de Janeiro. N o "Correio de
Aracaju", de 23 de Dezembro de 1917.
— Resposta a u m a consulta sobre u m ponto de Direito Commercial. N o "Diário da M a n h ã " de 25 de Janeiro de 1918.
Dentro ãa lei: consulta e resposta. Idem, de 16 do
mesmo mez.
— Parecer a u m a consulta sobre desquite por mutuo
consentimento. Idem, de 26 do m e s m o mez.
— Interpretação dos artigos 386 e 429 do Código
Civil. Consulta e resposta. Idem de 27 do m e s m o mez.
— A acção da Procuradoria Geral do Estado. Serie
de artigos no "Jornal do Povo", ee 19 a 25 de Janeiro
de 1918.
— Jubileu de Ruy Barbosa. A festa do Sol. N o "Correio de Aracaju" de 13 de Agosto do m e s m o anno.
— Projecto ãe reforma da Constituição do Estado
de Sergipe. N o "O Imparcial", Aracaju, de 5 a 10 de
Maio de 1919.
— Executivo hypothecario ão Rio Vermelho. Questão entre irmãos. Pareceres. N o folheto sob o titulo —
Questão do Engenho Rio Vermelho — pags. 26 a 45.
João António Pereira Barretto. — Filho do Major Odorico António Pereira Barretto e D. Maria Petronilla Barretto, nasceu a 13 de Janeiro de 1876 na cidade da Estancia. Muito creança ainda teve que deixar
a cidade do seu nascimento passando-se para o Aracaju,
onde fez os estudos primários e secundários no "Parthenon Sergipense", seguindo e m 1887 para a Bahia afim
de collocar-se no commercio.
Mais tarde passou-se para S. Paulo, continuando a
carreira commercial. Não lhe foi favorável o clima paulista. Atacado de beribéri
teve de voltar a Sergipe e m
1893, afim de escapar a insidia da moléstia. Recuperada a saúde voltou á faina
commercial na cidade de
Maroim, occupando o logar
de guarda-livros de importante casa da m e s m a localiJÉJL
dade. Lente interino da cadeira de Escripturação Mercantil do Atheneu Sergipenst
^ ^ ^
^ÊSjBfe
'. por acto de l_' de Setem
nJwtffl
bro de 1896 e effectivamente
^^^^M
^e historia do m e s m o estabelecimento a 5 de Outubro,
logo exonerado a 4 de Novembro sob a allegação de
ter sido nomeado sem o neJoão Pereira Barretto
cessário concurso. Sócio do
Gabinete de Leitura de Maroim, foi eleito seu presidente e orador official suecessi vãmente e m 1895-1896. O seu primeiro discurso a sociedade mandou publicar e m vo.ume á expensas próprias. Nesse anno publicou, editado pelo "Diário Official", de Sergipe u m a monographia — Em prol da Lavoura .
C o m o poeta appareceu na Revistinha Sergipana e m
1893. A "Rua do Ouvidor" de 28 de Abril de 1906 publicou a sua biographia com o retrato. De 1900 a 1902 redigiu A Imprensa; dirigida na Capital da Republica pelo
Conselheiro R u y Barbosa e depois pelo Dr. Fausto Cardoso. (Neste jornal tombem encontrão-se artigos seus
sob o pseudonymo de Rábula de Maroim), "O Dia", "O
Paiz" e "A Aurora", diários do Rio de Janeiro.
Collaborou n'"0 Progresso" folha hebdomadaria independente de Maroim, litterariamente sob os pseudonymos — J. Wcster e Freitas Cunha e redigiu periodicamente nos annos de 1894-1898. Neste anno entrou como
redactor d'" A Noticia", diário da tarde publicado e m
Aracaju.
Collaborou ainda no "Século" do Rio e m 1906, "Correio de Aracaju" e m 1910, de que foi depois redactor e
onde publicou sob o pseudonymo de Otter Rabi u m a serie
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de artigos com a epigraphe — Sob a onda... e outras
epigraphes. E m 1918 entrou para a redacção do "Correio de Aracaju", de que se retirou e m Julho do m e s m o
anno para assumir a do "Imparcial" vespertino que fundou com o Coronel Francino Mello na Capital do Estado, cuja redacção deixou a 28 de Outubro, passando a
escrever algum tempo depois no "Jornal do Povo".
A 26 de Novembro de 1919 voltou a fazer parte da
redacção do "Correio de Aracaju". Não continuou. Desde
que regressou a Sergipe tem se consagrado ao jornalismo e á advocacia para o que obteve provisão do Tribunal da Relação do Estado. Sócio eLectivo do Instituto Geographico de Sergipe e poeta de grande merecimento, é u m a das intelligencias mais robustas de Sergipe. T e m versos publicados e m vários jornaes do Norte
e do Sul do Paiz.
Escreveu:
— Relatório apresentado pela direcção do Gabinete
de Leitura de Maroim e m sessão da Assembléa Geral
reunida e m 7 de Julho de 1895. Sergipe. Typ Commercial. Aracaju, 1895, 19 pags. in. 8.°. pq.
— Discurso pronunciado por occasião da inauguração do hospital da Boa Hora e m Maroim. N o "O Progresso" de 8 de Setembro de 1896, jornal daquella cidade.
— Discurso proferido na sessão commemorativa do
22.° anniversario da fundação do Gabinete de Leitura de
Maroim por... orador official. Publicado por deliberação da Directoria. Santos, 1900, 34 pags., in. 16." pq.
Typ. Universal de Turnauer & Sampaio.
— Sergipanos illustres: Fausto Cardoso. N o "Jornal
de Sergipe", de 2 a 12 de Julho de 1903.
— Phenix do Amor: poemeto. N o n." de Janeiro de
1905 do "Kosmos", revista artística, scientifica e literária que se publicou no Rio de Janeiro.
— Carta aberta ao Dr. J. de Magalhães Carneiro.
N o "Jornal de Sergipe" de 30 de Março e 2 de Abril de
1905.
— Litteratura Sergipense: artigos de crítica literária. Idem, de 6 de Abril de 1905 a 12 de Outubro do
m e s m o anno.
— Fausto Cardoso. N o "Jornal do Commercio" do
Rio de Janeiro, de 28 de Setembro de 1906.
— O caso de Sergipe: exposição ao Sr. Presidente
da Republica, Rio de Janeiro, 1906, 21 pags. in. 8.".
Typ. do "Jornal do Commercio". V e m também assignado por Olegário Dantas, Sylvio Motta, Cândido de
Mello e Silva e Mário Guaraná.
— Os cônsules e a expansão commercial. N o "Jornal do Commercio", de 7 de Julho de 1907.
— Selvas e Céos: versos. Lisboa, 1908, 234 pags.
in. 12.°. Livraria Clássica Editora, de A. M . Teixeira.
O "Jornal do Commercio", de Lisboa e m referencia
a este livro assim se exprimiu: "Selvas e Céos" — é u m
notabilissimo livro de versos do poeta brasileiro Pereira
Barreto... Versos cheios de rythmo, impeecaveis de form a e de grande riqueza de rimas. Trechos impregnados
de u m suave lyrismo, e, por vezes de extraordinária
belleza na evocação de imagens quasi sempre de u m a inconfundível originalidade. E' u m livro de u m verdadeiro
poeta e vae de certo causar u m a profunda e indelével
impressão nos meios literários de Portugal e do Brasil".
N a "A Imprensa", Alcindo Guanabara, jornalista
brasileiro, consagrando a sua secção.— "O Dia", a —
"Selvas e Céos", — assim concluiu o seu artigo: "Para
terminar devemos ainda informar que Pereira Barreto
vendeu a edição do seu livro á livraria Clássica de Lisboa, e foi tal o suecesso que os editores ainda não mandaram para os nossos livreiros".
— A morte do tyramno (Traducção livre de Prosper Castanier). N o "Correio de Aracaju", de 6 de Março
de 1910.
— Carta aberta ao marechal Hermes da Fonseca. N o
"Estado de Sergipe" de 1.° de Março de 1910.
— Discurso pronunciado no saião nobre da Associação dos Empregados do Commercio do Rio de Janeiro
a 28 de Agosto de 1911 e m commemoração ao 5.° anniver-
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sario do passamento do Dr. Fausto de Aguiar Cardoso.
de Outubro de 1921. N o 'Correio de Arajajú', de "0
N o "Jornal do Commercio" do dia seguinte.
desse mez a 1 de Dezembro do m e s m o anno com inter— La prison (Aperçus sur le droit répressif ou la
rupções.
justice future). N a "Revista Americana", de Abril de
— Christo no Jury ãe Itabaianinha: discurso pro1917, pags. 43 a 95.
ferido e m Itabaianinha a 8 de Dezembro de 1921 por oc— Momisme espiritualiste. N a m e s m a Revista de casião da reemthronisação do crucifixo de Jesus Christo
Novembro do citado anno, pags. 50 a 70.
no tribunal do Jury daquella cidade. N o "Correio de
>— Império da Mulher. A subordinação social da
Aracaju de 16 a 20 do m e s m o mez.
mulher e a influencia nefasta deste erro na civilisa— Contas Assignadas — (Regulamento para a coção. N a m e s m a Revista de Fevereiro e Março de 1918, brança do imposto do sello sobre as vendas mercantis).
pags. 111 a 141.
Decreto n.° 16.041 de 22 de Maio de 1923, annotado. (2."
— Critério democrático. N o "Jornal do Povo", do edição). Rio de Janeiro, 1923, 85 pags. in. 18." gr. JaAracaju, 16 de Fevereiro de 1918.
cinto Ribeiro dos Santos, editor.
— Império da Mulher: folhetim. N o "Correio de
— Representação Constitucional da minoria. N o
Aracaju" a começar de 23 de Abril de 1918. Interrom"Diário da Manhã", de 17, 22 e 29 de Novembro de
pido no numero de 31 de Julho para recomeçar a 17 de
1923; 12, 21 e 23 de Dezembro de 1923; 6, 10, 13 e 25 de
Agosto. Não continuou. Este trabalho foi depois puJaneiro de 1924; 1, 3, 7, 10, 14, e 17 de Fevereiro do
blicado e m volume. Aracaju, 1918, 192 — III pags. in.
m e s m o anno.
8.°. pq. Typ. do Correio de Aracaju.
— Inéditos: — Espontâneas, versos.
— Successão presiãencial: serie de 10 artigos. N o
— Álbum ãe Raylacor, trecho de prosa litteraria.
m e s m o jornal de 8 a 20 de Junho de 1918 e "Jornal do
— O Banco de Sergipe.
Povo", de 23 de Junho a 6 de Julho do m e s m o anno com João António da Silva Marques, Doutor.
interrupção.
Filho de Narciso da Silva Marques e D. Antónia Benta
— Legitima defesa: artigos publicados e m defesa do
da Gloria, nasceu a 1.° de Janeiro de 1838 e m Larangeipolaco R o m a n Gembarowski. N o "Correio de Aracaju",
ras e falleceu no Aracaju a 10 de Março de 1894 .Fez
de 11 e 12 de Julho de 1918.
todo o curso da Faculdade de Medicina da Bahia, na
— A Mensagem: estudo sobre a mensagem apresenqual se doutorou e m 30 de Novembro de 1863. Decorrido
tada pelo Presidente do Estado General Oliveira Vallau m anno de formado, entrou para o serviço militar; e
dão á Assembléa Legislativa do Estado e m 7 de Setemior ter coincidido a sua nomeação de 2." cirurgião tenenbro de 1918. N o "O Imparcial", de Aracaju, de 14, 16 a
te do corpo de saúde, por Decreto de 12 de Outubro de
19 do m e s m o mez.
1864, com o rompimento das relações internacionaes com
— Poetas realistas: conto de S. Relly (Traducção). o Paraguay, a 5 de Fevereiro seguinte embarcou com
No mesmo jornal de 30 de Outubro de 1918.
destino ao exercito e m operações naquella Republica, onde
— Notas occasionaes. Idem, de 4 de Novembro se- se conservou até a terminação da guerra. Promovido em
guinte.
seguida a 1." cirurgião por Decreto de 5 de Julho de 1871,
— Optimismo e pessimismo. Idem de 11 do m e s m o
foi neste posto reformado a 3 de Fevereiro de 1890, demez.
pois de ter exercido as funcções medico-militar nas guar— O Espiritismo: serie de 10 artigos publicados no nições de Sergipe, Pará e Pernambuco. O Governo Impe"Correio de Aracaju" de 15 a 28 de Março de 1919.
rial, attendendo á relevância dos seus serviços, o remu— Confabulações Anarchistas. Doutrinas de Godonerou, concedendo-lhe as condecorações de cavalleiro das
vin. N o "O Imparcial". Aracaju, de 4 a 6, 13 de Junho a Ordens de Christo e de S. Bento de Aviz. Mais de uma
1." de Julho de 1919.
vez serviu de examinador de sciencias nos exames geraes
— Reforma Constitucional. N o "Jornal do Povo", na capital do Estado, onde occupou, por ultimo, por node 30 de Outubro a 28 de Novembro de 1919. São consimeação de Setembro de 1890, o logar de medico do corpo
derações sobre o projecto de reforma da Constituição do
de policia e da casa de prisão.
Estado.
Escreveu:
— Na Onãa: secção mantida no "Correio de Ara— Ha realmente duas varieãaães ãe chlorose, u m a
caju", de 30 de Novembro de 1919 a 9 de Abril de 1920, sympatica e outra idiopathica? Dissertação. Proposições.
com interrupções.
Secção Medica-Hydropesia é moléstia ou é antes sympto— 1." de Maio: conferencia feita no theatro Carlos m a ? Convém conserva-la na classificação das moléstias
Gomes e m 1.» de Maio de 1920. N o m e s m o jornal de 5 a
considerando-a como tal? Secção Accessoria — Pode-se
12 do m e s m o mez e na "Voz do Operário", de Aracaju",
assegurar peremptória e conscienciosamente que o recenido dia 4 seguinte.
nascido chegou a respirar ? Secção Cirúrgica — Morte ap
Da tentativa: prova escripta perante o Tribunal parente dos recem-nascidos, suas causas e tratamento.
da Relação para habilitar-se a exercer a advocacia e m
These apresentada e publicamente sustentada perante a
todo o Estado. N o "Correio de Aracaju", de 5 a 11 de
Faculdade de Medicina da Bahia e m Novembro de 1863
Junho de 1920.
para obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1863, 20
— Conferencia realizada a 25 de julho de 1920 no
pags. in. 8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
salão da Intendência da cidade de S. Christovam N o
João de Araújo Lima, Bacharel. — Filho do
"Correio de Aracaju" de 27 de Julho a 5 de Agosto de
doutor João José de Araújo Lima e D. Rosa Angélica dfe
1920.
Araújo Lima, nasceu a 5 de Março de 1865 no Aracaju,
— Limites de Sergipe e Bahia. Idem de 11 de Agosto
onde falleceu a 23 de Julho de 1898, sendo então procuraa 12 de Setembro de 1920. Este trabalho foi publicado em
dor seccional da justiça federal. A o m e s m o tempo que
volume 272 pags. in. 8.°. pq. Aracaju, 1920. Imprensa'
frequentava os estudos secundários para entrar no curso
Ofticial.
superior, exerceu na cidade natal as funcções de 2." es— Discurso que por impedimento do autor deixou
cripturario do Thesouro Provincial e m 1883 e quando
de ser pro.erido por occasião de serem trasladados no
académico foi procurador fiscal interino da Thesouraria
dia 24 de Outubro de 1920 os despojos de Tobias Barde Fazenda e m 1887.
reto de Menezes para o suppedaneo da estatua do grande
Seguindo o curso de direito, bacharelou-se na Faculphilosopho. N o "Correio de Aracaju", de 24 do m e s m o
dade do Recife e m 1889, havendo sido nomeado a 20 de
— Viagem em redor do meu quarto, por Xavier de
Dezembro do m e s m o anno promotor publico da comarca
Maistre. Traducção. N o "Correio de Aracaju" de 13 de
de Própria. A este cargo seguiram-se os de juiz municiAbril a 11 de Maio de 1921. Não terminou
pal e de orphãos dos termos de Maroim e Aracaju, e pro— Itabautmnha: estudo sobre esta cidade N o "Cormotor publico e m Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro,
reio de Aracaju", de 31 de Maio, 1 e 3 de Junho d° 1921
logo após ter completado o quatriennio de juiz municipal
— Successão Presidencial. Conferencia oró Bernar- de Aracaju. Foi ainda procurador da Republica na secção
des realisada no theatro "Rio Branco" na noite de 28
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da Parahyba, removido e m 1896 para a de Sergipe, fez
parte da Magistratura do Estado de Santa Catharina e
representou o seu Estado na segunda Constituinte em
1892.
Escreveu:
— Considerações sobre uma obra prima ou o perigo do
génio por M . A. de Lamartine. Traducção. Aracaju, 1887,
80 pags. in. 8 pg. Typ. do "Jornal de Aracaju". N o original francez o autor faz u m estudo critico sobre os "Miseráveis" de Victor Hugo.
— Projecto de Conslituic;ão para o Estado de Sergipe. Aracaju, 1892. Este projecto de lei que é a vigente
Constituição do Estado, votada a 18 de Maio daquelle
anno, soffreu ligeiras modificações apenas e teve por
collaboradores o Monsenhor Olympio de Sousa Campos e
o coronel Benjamin de Sousa Telles. C o m outros redigiu:
— O Bello Sexo: revista mensal. Aracaju, 1882. Propriedade da Sociedade União Sergipense e m homenagem
ás Exmas. Sras. da Provincia. Typ. da "Gazeta de Aracaju".
João d'Ávila Franca, Engenheiro Militar. —
Filho de Manoel Barbosa da Franca e D. Luiza Maria da
Trindade Franca, nasceu a 23 de Junho de 1860 na cidade
da Estancia.
Verificou praça a 11 de Janeiro de 1877 com destino
a Escola Militar, sendo 2." Tenente a 30 de Julho de 1881.
Completando o curso de engenharia regulamentar e m
1889 foi promovido a 1." Tenente a 23 de Janeiro do mesm o anno.
De Abril de 1888 a Abril do anno seguinte foi ajudante de Ordens da Presidência de Sergipe, passando e m
Dezembro de 1889 a Secretario do Governo até Julho de
1890 quando abandonou esse cargo.
A 7 de Janeiro desse anno loi promovido a Capitão
por serviços relevantes, sendo em Setembro deste m e s m o
anno nomeado Secretario da Escola de Tiro do Realengo
do Rio, servindo também no gabinete do Ministério da
Guerra com o General Moura.
Bacharel em mathematicas e sciencias physicas e naturaes, foi em 31 de Dezembro de 1894 graduado major
tendo effectividade a 3 de Novembro de 1898. TenenteCoronel em 7 de Março de 1902, por antiguidade, foi secretario da Escola Militar da Praia Vermelha de 1902 a
Dezembro de 1905, e Coronel por merecimento a 7 de Dezembro de 1910.
Foi delegado do Chefe do Estado Maior do Exercito
no 7." districto de 1900 a 1903, Chefe da 1." secção do
Estado Maior de 1903 até Outubro de 1904, servindo em
commissão no Ministério da Justiça, como Inspector da
Contadoria da Força Policial de Outubro de 1904 a Dezembro de 1906, e Director de Obras Militares na Parahyba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe de 1906 a 1908. Quando
cursava a aula de latim, na Estancia, com Gumercindo
Bessa e Isaias Simões de Andrade publicou u m pequeno
jornal do qual era compositor e impressor: "Águia" —
entre os annos de 1874 a 1875.
E m Aracaju, collaborou em v.rios jornaes com artigos de polemica, ou de reorganisação de serviços; na
"Revista Académica" da Escola Militar; na "Revista Militar" (publicação mensal); no "Jornal do Brasil"; no
"Kosmos" e na "Revista do Estado Maior do Rio de Janeiro" de fins de 1901 a 1902 sobre assumptos militares.
Durante o tempo que esteve em Corumbá collaborou
no "O Brasil" — cartas municipaes — série de artigos em
1902.
Escreveu:
— Abastecimento dagua potável ao Aracaju: memoria. No "O Republicano" de 12 de Janeiro de 1890 e
no -O Estado de Sergipe" da m e s m a data.
— Abastecimento d'agua: serie de artigos no m e s m o
jornal de 28 de Fevereiro; 2, 4, a 6 de Março de 1890.
— Um pedacinho de finanças. Idem de 9 de Março
de 1890.
— Fontes publicas. Idem de 25 a 29 de Abril de 1890.
— Assumptos militares: serie de 3 artigos sob a assignatura X os 2 primeiros e o ultimo sem assignatura.
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N o "Jornal do Brasil" de 25 de Outubro, 1 e 3 de
Novembro de 1891.
— Assumptos militares. Poder Legislativo. N o mesm o jornal de 4, 9, 13, 19 e 25 de Dezembro de 1891 e
1." de Janeiro de 1892.
— Assumptos militares. Força armada. N o m e s m o
jornal de 8, 17, 24 e 31 de Janeiro; 1." e 7 de Fevereiro
de 1892.
— Mafto Grosso: noticia histórica sobre o Estado
deste nome. Nos números de Março, Abril e Maio de 1904
do "Kosmos", revista artística scientifica e literária que
se publica no Rio de Janeiro.
— Ligeiras considerações sobre a defesa de Matto
Grosso, 1904. vol. 6 pag. 73 a 82; 117 a 124; 195 a 204;
268 a 281; 502 a 512; 543 a 555; serie de artigos de propaganda. N o "Kosmos".
João Baptista Banos Pimentel Filho, Doutor. —
Filho do Tenente Coronel João Baptista Barros Pimentel
e D. Anna Jeronyma Martins Barros Pimentel, nasceu
no municipio de Pacatuba, a 4 de Maio de 1872. Estudou os primeiros preparatórios na cidade de Penedo, Estado de Alagoas, no Collegio S. João dirigido pelo Ulustre Professor Manoel de Mello Jacome Calheiro. N a Bahia completou o curso de humanidades e matriculou-se
no de Pharmacia da Faculdade de Medicina daquella Capital, onde obteve o diploma de Pharmaceutico. Continuou estudando Medicina na m e s m a Faculdade, recebendo o grau de doutor no dia 24 de Setembro de 1898. Depois de formado, seguindo o exemplo de muitos outros
sergipanos, deixou o seu Estado e foi para o de São
Paulo, estabelecendo-se como clinico na cidade de Jahú.
Clinicou também e m Bragança, onde foi correspondente
do "Correio Paulistano" e e m 1915 passou-se para a cidade de Araguary no Estado de Minas Geraes .
Escreveu:
— Psychoterapia: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia e m 24 de Setembro de 1898
para ser defendida, afim de obter o grau de doutor em
medicina. Bahia, 1898, 136 pags. in. 8.°. Litho. Typ.
e Ene. Wilcke, Picard & C. Sua These versando sobre a
suggestão dos primeiros tempos, antes de Hypocrates, é
substancioso e aprofundado estudo scientifico sobre o
ponto de vista da Psychoterapia contemporânea. E' u m
verdadeiro tratado sobre a matéria, sob todos os pontos de vista theorico e pratico, sobre o emprego da suggestão, acompanhado de numerosas observações comprobatórias dos phenomenos suggestivos.
João Baptista de Carvalho Daltro, Monsenhor. —
Filho de Domingos José de Carvalho e D. Antónia Francisca de Jesus, nasceu a 23 de Junho de 1828 e m Simão
Dias e falleceu a 2 de Fevereiro de 1910 na fazenda
Baixão daquelle municipio, sendo sepultado no dia seguinte na igreja matriz da cidade do Lagarto. Depois de
ter estudado humanidades na Estancia e no collegio Barroso e m S. Christovam, matriculou-se a 22 de Março de
1847 no seminário da Bahia, onde recebeu ordens sacras
em 1853. Obrigado por moléstia a seguir para a Europa,
logo depois de ordenado, fez nessa occasião u m a perigrinação á Palestina, e m visita aos santos logares. De
volta de sua excursão celebrou missa nova e m Simão
Dias, tendo sido em seguida designado coadujuctor do
vigário da freguezia. Dada por esse tempo a invasão do
cholera-morbus na provincia, o novo levita, inspirando-se nas licções do Evangelho, correu em auxilio dos
infelizes atacados pela peste, levando-lhes com os recursos da medicina as phrases consoladoras do verdadeiro
apostolo da caridade. C o m a extineção da epidemia exerceu o sacerdócio por algum tempo nas treguezlas do Pilar e Riachão, até ser nomaedo vigário da freguezia do
Lagarto, onde passou a maior parte de sua longa e proveitosa existência, semeando o bem e m torno de si pelo
exemplo de suas virtudes, realçadas pela mais nobre dentre todas, — do absoluto desprendimneto dos seus haveres e m favor dos desprotegidos da fortuna. Se, como
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João Baptista d a Costa Carvalho Filho, Bacharel.
sacerdote e parocho foi incançavel na propaganda da fé
— Filho do Desembargador do m e s m o nome e D. Conse no combate ás doutrinas condemnadas pela Egreja,
tança Heitor da Costa Carvalho, nasceu a 14 de Maio de
como cidadão muito contribuiu para o progresso daquella
1868 na Estancia. Recebeu o grau de bacharel e m direito
zona, promovendo a realização de melhoramentos matea 19 de Dezembro de 1890. Ainda académico foi nomeado
riaes de incontestável utilidade. São fructos dos seus
promotor publico da Comarca de Japaratuba e m Outulouváveis esforços junto aos governos da provincia a
bro de 1890 e e m 1891 foi eleito deputado á 1." Constiponte entre Lagarto e Simão Dias no rio Caiçá, os tantuinte do Estado, sendo u m dos signatários da Constiques públicos do Riachão e Lagarto e a casa da Camará
tuição de 8 de Junho do m e s m o anno. Por decreto de
Municipal deste ultimo logar. A matriz da freguezia, u m
10 de Novembro de 1891 foi nomeado Juiz de Direito da
dos mais imponentes templos do Estado, foi concluída
Comarca de Cotinguiba e nesse m e s m o anno transporsob sua administração, tendo construído quasi á sua
tou-se para o Paraná, onde advogou a principio, sendo
custa o cemitério da cidade e por conta própria o Hosdepois nomeado Procurador Fiscal do Thesouro do Espital de Caridade, ao qual dotou com u m pecúlio para
tado. Succedeu ao Dr. Lauro Sodré no cargo de Segarantia do seu custeio. Por tantos actos de benemecretario do Ministério da Instrucção Publica, Correios
rência prestados e m nome da religião e da humanidade
e Telegraphos. Mais tarde, e m 1894, foi distinguido com
foi distinguido pelo arcebispo.da Bahia com as nomeações
a nomeação de Secretario de Obras Publicas e Colonisade arcipreste, vigário geral e em 1898 com o titulo de
ção do Paraná, e m cujo cargo promoveu efficazmente o
monsenhor, tendo sido antes, e m 1888 agraciado pela
desenvolvimento material do Estado. A 14 de Fevereiro
Princesa Imperial Regente com a commenda da Ordem
de 1896 foi nomeado juiz de direito da Comarca de Pade N. S. Jesus Christo. C o m o orador sacro, já o disseranaguá (Paraná) e e m 1900 chete de Policia em comrão pela imprensa, foi verdadeiro paladino da doutrina
missão, cargo que exerceu por 4 annos. Voltando á judido Evangelho; puro, sóbrio, genuíno, como quer S. Paulo.
catura, teve exercicio na Comarca de Castro. E m FeEscreveu:
vereiro de 1908 foi nomeado Procurador Geral da Jus— Sermões, que ficaram inéditos, como comumtiça do Paraná e mais tarde m e m b r o effectivo do Supe
mente se dá. Os seus traços biographicos reproduzidos
rior Tribunal de Justiça, voltando a exercer o lugar de
em resumo na presente noticia forão publicados no "EsChefe de Policia, cargo que deixou e m Julho de 1910,
tado de Sergipe", de 20 de Fevereiro e no "Jornal de
por ter sido nomeado juiz federal na secção do Paraná,
Sergipe" de 13 de Março de 1910.
tendo assumido o exercicio a 22 do m e s m o mez. Teve
— Missão no Riachão. N o "Correio Serpigense" de
do governo daquelle Estado a incumbência de confeccio7 de Janeiro de 1864.
nar o Projecto do Código do Processo Criminal.
João Baptista da Costa Carvalho, Desembargador.
Escreveu:
— Nascido a 20 de Março de 1810 no engenho Antas,
— Projecto do Código do processo criminal do Estamunicipio de Santa Luzia, filho de Manuel R ymundo
da Costa Carvalho e D. Anna Faria da Costa Carvalho, : do do Paraná: O projecto comprehende três livros que
falleceu a 21 de Setembro de 1920 na cidade da Estan- i se dividem e m muitos títulos e capítulos: O Livro primeiro é consagrado á acção criminal, á civil e á compecia. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes formado
tência; o 2.° trata dos diversos actos do processo; inem 1864 na Faculdade do Recife. Conspícuo membro da
quérito policial, queixa, denuncia, fiança, habeas-corpus.
magistratura do paiz, na sua longa carreira publica ocprovas, excepções, sentenças e nullidades; o 3.° é consacupou os cargos de promotor publico da comarca de
grado aos processos e m espécie: julgamento pelo jury,
Itabaiana e m 1865: juiz municipal do termo de Divina
Pastora nomeado em Março de 1866 e i or decreto de 18 julgamento singular, especial de calumnia e injurias,
de responsabilidade e outros. Por determinação do
de Maio de 1870 juiz municipal do termo da Estancia,
Congresso do Estado, foi esse trabalho impresso para ser
accumulando nos dois termos as funcções de delegado de
distribuído aos membros do poder legislativo e a diverpolicia. Nomeado por decreto de 27 de Junho de 1874
sos profissionaes. O "Diário da Tarde" de Curytiba de
juiz de direito da comarca de Corumbá em Matto Grosso,
15 de Fevereiro de 1907 tece os maiores elogios ao seu
exerceu o m e s m o cargo na do Rio Real (Itabaianinha)
sinautorJoão
mostrando
conhecimento
estylo
Cabral.o —amplo
Filho
de Franciscoe o
Félix
Cabral
e m 1877-1882, removido nesse ultimo anno para a cogelo
preciso como
a nasceu
obras desta
e D. eAdelaide
Passosconvém
Cabral,
a 21 natureza.
de Fevereiro
marca de Itajahy e m Santa Catharina e e m 1883 para
de 1900 em Aracaju. De 1906 a 1910 fez seus estudos
a de Atalaia em Alagoas, onde se conservou até 1885
primários frequentando as aulas de sua irmã, D. Maria
Tornando a fazer parte da magistratura de Sergipe, foi
Cabral. E m 1911, iniciou o curso secundário no "Grémio
juiz de direito de Maroim nos annos de 1886 a 1892,
Escolar", dirigido pelo Desembargador Evangelino de
desembargador, por decreto de 26 de Dezembro desse ulFaro. De 1912 a 1916 frequentou o "Atheneu Sergipentimo anno, do Tribunal da Relação, de que foi presidente
se", onde prestou exames finaes das matérias do curso
mais de u m a vez, tendo-se aposentado e m Março de
de humanidades.
1S9S. C o m o Presidente da Relação assumiu o governo
Já a esse tempo trabalhava na imprensa de Aracaju,
do Estado a 9 de Maio de 1894 no impedimento tempotendo entrado para o "Diário da M a n h ã " e m 1915, como
rário do presidente effectivo, José de Calasans. Esteve
revisor de provas. Classificado vantajosamente no concomo chefe de policia nas províncias do Amasonas, nocurso realisado na Administração dos Correios do Esmeado por decreto de 10 de Junho de 1876 e exonerado a
tado, e m Outubro de 1915, foi nomeado praticante de 2."
2 de Dezembro seguinte; de Alagoas por decreto de 11
classe e m 9 de Dezembro de 1916, servindo desde Maio
de Abril de 1885 e dispensado a 20 de Junho do m e s m o
de 1918 de secretario daquella Repartição.
anno e de Sergipe por decreto de 12 de Setembro ainda
Transferido para igual lugar na Directoria Geral
de 1885, deixando o exercicio a 15 de Outubro de 1886.
dos Correios, partiu para a Capital Federal e m DezemDelegado especial do Inspector Geral da Instrucção Pubro de 1918, exercendo actualmente (1924) o cargo de
blica da Corte em 20 de Outubro de 1885, representou
amanuense naquella Repartição. E' secretario do Centro
Sergipe na Assembléa Provincial nos três biennios de
Sergipano. D o anno de 1916 ao actual, tem collaborado
1870-1871, 1874-1875 e 1876-1877.
e m quasi todos os jornaes do Estado nomeadamente no
Escreveu:
"Diário da Manhã", "Commercio de Maroim", "Impar— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente
cial", "Sul de Sergipe", "Meio Dia", (jornal falado), toDoutor Manoel de Araújo Góes a 14 de Janeiro de 1885
pelo Chefe de Policia. Annexo de 14 pags. ao Relatório dos do seu Estado. Grande numero dos seus trabalhos
e m prosa e verso têm sido publicados no "Século X X "
com que o m e s m o Presidente abriu a 15 de Fevereiro
de Aracaju, na "Revista Comtemporanea" "A. B. C", "Sedo referido anno a 1.» sessão da 27.:' Legislatura da Aslecta", "Fru-Fru", e o "Para todos", Revistas illustradas
sembléa Provincial de Sergipe.
do Rio, e no "Jornal da Noite", de Santos. Nos jornaes
— Regulamentos para criados, ganhadores e carroceiros. N a "Gazeta do Aracaju" de 1 de Agosto de
1886.
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de Sergipe, usou dos pseudonymos Paulo Emilio (P. E.), corros D. Pedro V, membro do conselho superior ria
HOstilio e Joco-sério. Para evitar homonymia, vem ul-instrucção publica, director das escolas municipaes, sentimamente subscrevendo as suas producções literárias
do nomeado e m 1892, depois da fusão delias com as escom o nome — Passos Cabral. E m 1922, estando já macolas urbanas do districto federal, inspector escolar,
triculado no 4.° anno da Faculdade de Direito do Rio,
cargo em que se aposentou a 19 de Abril de 1899, pouco
interrompeu o seu curso jurídico, que iniciara e m 1919.
antes de fallecer. Anteriormente a aposentadoria teve
Escreveu:
certa vez de interromper os seus affazeres para realizar
— Vestígios: prosa. N o "Século X X " , Aracaju, de 9 u m a viagem a Europa. Tão recommendavel como mede Julho a 6 de Agosto de 1916. Foi o seu primeiro
dico intelligente, quanto por conhecer os segredos da
trabalho escripto para a imprensa sob o pseudonymo de
oratória, a que sabia dar grande realce com a sua palaPaulo Emilio (P. E.)
vra sempre fluente e animada, coube-lhe frequentes ve— "A Suave Ascensão" de Gilberto A m a d o . N o "Diázes a honra de ser o orador das diversas sociedades a
rio ria Manhã", de 4 de Novembro de 1917. .
que pertenceu. Collaborou na imprensa académica do
— Paginas volantes: 32 artigos sobre diversos asseu tempo e, esmerado cultor das musas, deixou esparsas nos jornaes apreciadas producções poéticas, que difsumptos, poesia, critica, linguistica, etc, assignados os
primeiros com as iniciaes P. E. do seu pseudonymo, os
ficilmente poderão ser encontradas. Foi sócio effectivo
outros com o seu próprio nome e alguns com as suas inido Conservatório Dramático, orador e director da Socieciaes. No "Século X X " , a começar do numero de 27 de
dade Beneficente "Fraternidade Sergipana" e director
Maio de 1917 a 1.° de Dezembro de 1918 com intermitda Sociedade Libertadora — Sete de Setembro, na Bahia;
tencias. •
grande orador da Maçonaria, no Rio de Janeiío.
— Reflectindo u m a alma de poeta. N o "Jornal do Escreveu:
Norte", Santos, de 29 de Setembro de 1923. Transcripto
— Diagnostico differencial entre o cancro do estôno "Diário da Manhã", Aracaju, de 15 de Novembro do
mago, a ulcera redonda e o catarho chronico do m e s m o
mesmo anno.
órgão: dissertação. Proposições. Secção accessoria —
T e m inéditos — u m livro de versos e u m romance.
Tincturas alcoólicas. Secção cirúrgica — Feridas por
João Cândido Lima, Doutor. — Filho de Luiz
arma de fogo. Secção medica. Albuminúria. These apreCyrillo Lima e D. Carolina da Rocha Lima, nasceu a 16
sentada á Faculdade de Medicina da Bahia para ser sustentada por... para obter o gráo de doutor e m medide Maio de 1859 na então villa de Campos e falleceu a
cina. Bahia, 1872, 26 pags. in. 8.". Typographia —
22 de Maio de 1920 em S. Carlos rio Pinhal, Estado de
Constitucional. Para dar u m a idéa mais ou menos exaS. Paulo. Erão seus irmãos os doutores, Carpophoro
Mendonça Lima e Domingos Portella Lima, já mencionacta do merecimento deste autor como poeta, vae e m sedos neste livro. Graduado e m medicina a 5 de Março
guida publicada a única poesia sua a muito custo encontraria e que posta em musica, foi a lettra transcripto
de 1884 na Faculdade da Bahia, exerceu a clinica no
Lagarto, Larangeiras e Itabaiana, tendo sido e m Larann u m jornal illustrado do Rio de Janeiro.
geiras professor de u m a cadeira no Lyceu LarangeirenAssim se intitula:
se, estabelecimento particular de instrucção sob a direSCISMANDO
cção do professor Balthazar Góes e posteriormente enA' luz iriada d'aurora ridente
carregado pelo governo da provincia de u m a commissão
Desperto scismando venturas sem par,
medica em Itabaiana.
E as scismas tão doces que a mente m e assaltão,
Mudando-se para S. Paulo installou seu consultório
Agitão m e u seio qual vaga do mar.
medico em Casa Branca, Rio Claro, Pirassinunga e São
E' doce scismar
Paulo de Agudos successivamente, tendo sido no meio
A' luz d'alvorada,
dos seus labores profissionaes encarregado em 1907 e
Banhando e m fulgores
1908 pelo governo do Estado do serviço sanitário concerA onda anilada
nente á extincção do traehoma nas duas ultimas dessas
localidades. E m S. Carlos do Pinhal não só foi clinico,
Num leito de luzes de um iris formoso
como lente de historia natural e hygiene da Escola de
Reclina-se o m i m o de minha paixão;
Pharmacia e Odontologia, de cuja cadeira tomou posse
Nas brisas suaves que passão voando,
em 4 de Fevereiro de 1914.
Aspiro os perfumes do seu coração.
Escreveu:
— Tumores fibrosos do útero e seu tratamento: disQue linda visão
sertação. Proposições. Secção de sciencias medicas — DyM e abrasa de amor
senteria. Secção de sciencias cirúrgicas — Feridas por
N a hora e m que scismo
arma de fogo e seu tratamento. Secção de sciencias acD a aurora ao rubor !
cessorias — Qual é o processo mais vantajoso de deseAs vestes que cobrem-lhe as formas airosas,
cação dos vegetaes destinados aos uzos (sic.) pharmaTão leves, tão ténues, qual nitido véo,
ceuticos? These para o doutorado e m medicina apresenSão mais transparentes, são mais deslumbrantes,
tada por... Bahia, 1883, 61 pags. in. 8.". Typographia
Que a côr prateada das nuvens do céo.
— dos Dous Mundos.
João das Chagas Rosa, Doutor. — Filho de
Que nuvens! que céo!
Francisco das Chagas Bomfim e D. Anna Garcia das
-'
D a aurora ao rubor
Chagas Rosa, nasceu a 24 de Abril de 1848 no municipio
T a m b é m as estrellas
de Japaratuba e falleceu na capital federal a 14 de Julho
Desmaião de amor
de 1899. Desejoso de seguir a carreira das lettras, m a s
baldo de recursos, teve, antes de encetal-a, de empregar- Do amor nas algemas as fadas se prendem,
se no commercio da capital da Bahia, onde após immenO céo a m a os astros, a terra' a m a a flor;
sas difficuldades pôde conseguir a carta de doutor e m
Namorão-se os anjos nas veigas celestes
medicina. No anno seguinte ao de sua formatura, 1873,
E tudo que vive nos fala de amor !
entrou para o serviço militar do exercito, como 2." cirurgião do corpo de saúde, nomeado por Dec. de 1 de Mar- Dos laços do amor
Não fujas, querida,
ço, exonerando-se passados seis mezes, para abrir conA m o r é orvalho
sultório medico no Rio de Janeiro, ponto escolhido para
sua residência. Concomitantemente com a clinica exerDas flores da vida.
ceu em differentes épochas os logares de supplente de
sub-delegado de policia, membro da commissão sanitária da freguezia do Sacramento, medico da Caixa de Soc-
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Ministro da Viação, que o elogiou pelo seu trabalho. Foi
sócio e orador da Sociedade Monte-pio dos Artistas, do
Aracaju, e
Escreveu:
— Discurso proferido a 9 de Fevereiro de 1878 na
Não fiques no ar,
inauguração do collegio "Parthenon Sergipense". N o
O' anjo de amor !
"Diário Popular", Aracaju, de 28 do m e s m o mez.
Discança e m m e u seio
— Novo Guia Eleitoral. Sergipe, 1888, 173 pags. in.
D a aurora ao rubor.
8.°. Typ. da Gazeta de Aracaju. Este trabalho foi feito
de collaboração com Capitulino Henrique da Costa.
Mentião-me as scismas; a imagem formosa
— Allocução proferida por occasião dos cumprimenQue eu vi desenhar-se na luz matinal
tos que os funccionarios públicos dirigiram ao E x m o .
Foi linda miragem que crêa o deserto,
Sr. Presidente Doutor José de Calasans, no dia 18 de
Fugiu como a sombra de u m bello ideal !
Maio de 1893. N o "O Municipio", Aracaju, de 26 do
m e s m o mez.
A' luz matutina
João Esteves da Silveira. — Filho do CommenNão devo scismar.
dador Ernesto Esteves da Silveira e D. Maria BemA scisma é u m sonho,
vinda da Silveira, nasceu na Estancia a 20 de Outubro
Não quero scismar !
de 1868.
João Dantas de Magalhães, doutor. — Filho do
Estudou humanidades na Capital da Bahia e volTenente Coronel Manoel Ignacio Pereira Magalhães e
tando a sua terra natal, foi eleito deputado para o bienD. Anna Dantas Magalhães, nasceu a 26 de Julho de
nio de 1896-1897; secretario do Atheneu Sergipense e
1866 na Estancia.
Promotor Publico da Estancia em 1898. Foi ainda depuEstudou preparatrios no Parthenon Sergipense e no
tado á Assembléa Legislativa na ultima sessão de 1905
collegio Pedro 2.° do Cónego Francisco Bernardino de
e nas legislaturas de 1912-1913. Por decreto de 20 de
Souza, na Bahia. Ex-interno da Santa Casa de MiseJunho de 1916 foi nomeado Director do Grupo Siqueira
ricórdia, recebeu o gráo de doutor na Faculdade de Mede Menezes e e m Agosto do m e s m o anno membro effedicina da Bahia em 1892.
ctivo do Conselho Superior de Instrucção Publica.
Escreveu:
Por acto de 20 de Junho de 1917 foi transferido para
o lugar de Inspector Escolar technico da Directoria Ge— Da desinfecção: dissertação. Proposições. Três soral da Instrucção Publica, sendo exonerado a 23 de Abril
bre u m a das cadeiras do curso medico. These apresentada
de 1923, por ter sido nomeado Escripturario do Será Faculdade de Medicina da Bahia pelo doutorando...
viço de Saneamento e Prophylaxia Rural e m Sergipe.
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia,
Por decreto de 27 de Fevereiro de 1924 foi nomeado
1892, 33 pags. in. 8.°. Litho-typographia de João GonProfessor interino da cadeira de literatura da Escola
çalves Tourinho.
Normal, "Ruy Barbosa". Collaborou na "Cidade do Rio"
João Diniz Villas-boas. — Filho do coronel Mae no "Diário da M a n h ã " de Aracaju, e m 1911. Fundou
nuel Diniz Villas-boas e D. Anna Joaquina Fontes Villase redigiu o "Sul de Sergipe" na Estancia.
boas, nasceu e m S. Christovam a 24 de Junho de 1856
Escreveu:
e falleceu no Aracaju, a 18 de Março de 1897. Apenas se
— Ensaios literários. Aracaju, 1889, 8 pags. in. 16.
habilitou e m humanidades, entrou como praticante da
Typ. do "Echo Liberal".
Secretaria do Governo, dirigida nesse por seu progeni— Hugolino ou A torre da fome: drama e m 3 actos,
tor, e taes qualidades revelou de funccionario intelliextrahdio do "O Inferno de Dante". Inédito.
gente, laborioso e de u m a lealdade a toda a prova, que
— Discursos pronunciados no Club Commercial.
percorreu gradualmente todos os cargos da sua repartiEstancia, 1901, 1902, 12 pags. in. 16.°.
ção até ao de Secretario, em que se aposentou a 3 de
-— Como resposta ao Aureliauo Filho, Critico da RaSetembro de 1894 na presidência do doutor José de Casão. Aracaju, 1904, 14 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commerlasans. Por mais de u m a vez licenciou-se para exercer
cial. Neste trabalho assignou-se Castor.
fora da provincia honrosas commissões junto a presiden— Artigos sobre a Administração Calasans em u m
tes já conhecedores das suas aptidões e hábitos de trajornal de inspiração de Ivo do Prado.
balho. Nomeado Secretario do governo de Alagoas por
— Assassinato de Camillo Calasans praticado por
decreto de 13 de Março de 1886, assim se exprimiu a
Jesuino Ribeiro. Crime da Estancia. Não traz a assiseu respeito o doutor Geminiano Brasil de Oliveira
gnatura do autor — Aracaju, 1904, 27 pags. in. 8.°. pq.
Góes na Falia com que, como presidente, abriu a AssemTyp. do "O Estado de Sergipe".
bléa Provincial naquelle anno: "este cidadão, a quem
— Memorial dirigido ao Egrégio Tribunal da Relaconheço de ha muito, afiança ao serviço entregue aos
ção do Estado na acção de divorcio movida pelo Coroseus cuidados, toda a promptidão, zelo e intelligencia,
nel Francisco José Martins e D. Idalina de Magalhães
que o tem recommendado constantemente ao bom juizo
Fernandes Martins. Estancia, 1911.
dos mais competentes, constituindo-se por suas qualida— Secularisação dos cemitérios. N o "Diário da Mades superiores u m modelo da classe. Pratico, estudioso,
nhã" de 9 e 10 de Abril de 1912.
discreto e moralizado, estou convencido que o actual
— Relatório do inspector geral do ensino, dirigido
secretario será nesta provincia o m e s m o excellente serao E x m o . Director da Instrucção Publica e m 23 de Juvidor que mereceu louvores junto ao governo de Sergipe,
lho de 1913. N o "O Estado de Sergipe" de 14 a 16 de
u m a permanente garantia á boa direcção do íunccionaAgosto seguinte.
mento da sobredita repartição, auxiliar dedicado e des— Relatório apresentado ao E x m o . Director da Inspretencioso, para quem o dever e o bem publico, quanto
trucção Publica a 22 de Novembro de 1913 pelo inspector
m e é dado affirmar, depurão-se-lhe com o prestigio de
geral do ensino. Idem, de 23 e 24 de Janeiro de 1914.
verdadeira religião e moveis que não resgateão-lhe sacri— A. B. C; thema da Conferencia litero-scientifica
fícios no trabalho. E m seguir a m e s m a senda haverá
realisada no salão do Royal-Cinema, a 26 de Julho de
apenas de sua parte a louvável ambição de não desmere1914 e m Aracaju. N o "O Estado de Sergipe", de 28 do
cer do conceito a quem tem direito da presidência". E m
m e s m o mez resumidamente.
1889 exerceu o m e s m o cargo no Piauhy, sendo presidente
— O Meu Se; questão grammatical. No "Diário da
o doutor Theophilo Fernandes dos Santos. N o governo j M a n h ã " de 9 e 10 de Setembro de 1914.
do Marechal Deodoro da Fonseca serviu de auxiliar do
— A Cruz Vermelha. N o "Diário da Manhã", Arasecretario do Ministro do Interior, tendo sido antes disso
caju, de 3 a 6 de Janeiro de 1915.
incumbido de collaborar na confecção do Relatório do
— Céo: conferencia realisada na noite de 26 de
Março de 1915 no salão da Bibliotheca Publica. No "O
V e m , desce das nuvens, m e u anjo celeste,
Não fiques sozinha suspensa no ar.
A terra tem flores que as auras incensão,
Aqui no m e u peito tu tens u m altar.
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Estado de Sergipe" de 30 e 31 do m e s m o mez e 1 de
Abril seguinte, e no "Diário da Manhã", Aracaju, desse
ultimo dia.
— Claudia e Jenus. (Lendo La Gattina). N o "Diário da Manhã" de 6 de Abril de 1915.
— Tiraãcntcs: conferencia civica realisada a 21 de
Abril de 1915 na Escola Normal do Aracaju. Idem, de
23 seguinte, e m resumo.
— Discurso proferido e m nome da imprensa sergipana, no dia 8 de Outubro de 1915, no salão da Assembléa Legislativa, na sessão civica promovida pelo Partido Republicano Conservador de Sergipe, e m homenagem á memoria do senador José Gomes Pinheiro Machado. Idem, de 10 do dito mez.
— Pelos interesses ãa lavoura. Lei de prémios: serie de artigos no "Diário da Manhã", Aracaju, de 26
de Abril a 7 de Maio de 1916.
— Discurso .pronunciado no dia 8 de Julho de 1921,
por occasião de ser inaugurada na cidade da Estancia
a Escola "Severiano Cardoso" 12." fundada pela Liga
Sergipana contra o Analphabetismo. N o "Correio de
Aracaju", de 13 do m e s m o mez.
— Os inãustriaes Sergipanos ao E x m o . Sr. Presidente do Estado: memorial. Maroim, 1921, 18 pags. in.
12." e mais 9 quadros demonstrativos. Imprensa Económica.
— A fogueira de Saráanapalo: conferencia lida no
Cine Theatro Rio Branco na noite de 3 de Abril, de
1924. N o "Correio de Aracaju", de 5 a 10 do m e s m o
mez.
João Fernandes de Britto. — Filho de Porphy.
rio R o m ã o de Britto e D. Maria da Costa Nunes Britto,
nasceu a 14 de Novembro de 1855 no município do Porto
da Folha e falleceu a 15 de Dezembro de 1916 e m Própria. C o m a pouca instrucção adquirida no logar do
seu nascimento, entrou para a vida pratica como negociante, sendo depois criador e grande industrial, e devido exclusivamente aos seus esforços habilmente dirigidos chegou a possuir u m a das solidas fortunas do
Baixo S. Francisco. Foi de sua propriedade o hebdomadario politico "Norte de Sergipe", editado e m Própria
nos annos de 1907-1911 e u m dos fundadores da fabrica
de tecidos sob a firma social — Empresa Industrial de
Própria. Envolvido na politica desde o Império, fez-se
eleger deputado provincial na legislatura de 1888-1889
e na Republica foi eleito mais de u m a vez, tendo sido
em u m a legislatura vice-presidente da Assembléa.
Escreveu:
— Paulo Affonso. Questões da Estrada de Ferro.
Aracaju, 1895, 75 pags. in. 8.°. Typographia do "Diário Official".
— Manifesto politico. N a "Folha de Sergipe", Aracaju, de 9 de Julho de 1911.
João Fernandes de Lima Cortes. — Não nasceu
no Estado da Bahia, como erradamente affirma o Diccionario Bibliographico Brasileiro, mas no engenho São
Pedro, município de Própria, e m Março de 1854, filho
do Coronel Francisco de Assis Cortes e D. Maria Umbelina da Silva Porto. N o Seminário da archi-diocese bahiana fez o curso preparatório e teria proseguido nos
estudos theologicos, para corresponder á vontade paterna, si, por u m a desintelligencia com o sacerdote investido das funcções de censor, não se tivesse retirado daquelle instituto de ensino. Dando novo rumo ás suas
aspirações scientificas, voltou ao Aracaju para cursar
as aulas do Atheneu Sergipense com o fim de habilitarse á matricula na Faculdade de Medicina. Estudante intelligente, concluiu com distineção todos os exames de
humanidades, mas chegado á Bahia foi logo elevado ás
honras de mestre com a nomeação de examinador da
Banca de latim na m e s m a Faculdade, abandonando a
idéa de fazer o tirocínio académico. Desde então se
accentuou a sua vocação para o magistério, a que consagrou a melhor iarte da existência. E m Santo Amaro,
da Bahia, e m Barbacena, de Minas, e m Santos e e m Jundiahy, de S. Paulo, e na capital federal diffundio a
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instrucção e m collegios que fundou, e e m outros e m que
com rara competência regeu as cadeiras de portuguez,
latim e francez. N a phase da vida e m (pie lhe abundarão os recursos, percorreu a Europa e lá aprofundou
os seus conhecimentos da lingua latina na Itália, onde
colheu dados históricos para u m trabalho de fôlego, que
não chegou a ser publicado.
Restituído á pátria continuou a propagar o ensino
por mais algum tempo, até transferir-se da capital federal para o Rio Grande do Sul, onde no exercicio do
cargo de juiz districtal do termo de Garibaldi, veio a
fallecer a 10 de Março de 1909 na cidade de Caxias do
m e s m o Estado. "O Brasil", órgão da imprensa nessa
localidade, nas linhas dedicadas á sua memoria, exaltando-lhe os méritos de philologo, literato e pedagogo, disse
ter elle deixado reputação firmada e m vários estabelecimentos de instrucção e no seu archivo precioso algum a s obras inéditas de inestimável valor.
Escreveu:
— Modo ãe medir as Odes de Horácio. Bahia, 1879,
42 pags. in. 12.°. Imprensa Económica.
— Lélio ou Tratado sobre a amisade por M . F.
Cicero. Vertido do latim para portuguez. Rio de Janeiro, 1888 X X I — 10 8 pags. in. 12.°. Typographia e
Lithographia de Carlos Gaspar da Silva. Era então o
Autor professor no collegio Abílio, de Barbacena.
— Resumo da grammatica portugueza. (Pontos de
portuguez segundo o novo programma) . Rio de Janeiro, 1888, 104 pags. in. 16.°. N a livraria de J. J. de Azevedo, editor.
— Discurso de M . T. Cicero e m favor de M . Marcello. Trad. do latim. Rio de Janeiro, 1905, 38 pags.
in. 16.". Typ. Lith. Malafaia Júnior.
— Mundo infantil. Curso de leitura para meninas.
Versão portugueza do Picoto Mondo de E d m u n d o d'Amicis. Porto Alegre, 1907, 276-11 in. 12.°. Editores Souza
& Barros.
João Ferreira de Britto Travassos, Doutor.
—
Filho do primeiro consorcio de Francisco José da Silva
Travassos com D. Antónia Maria da Porciuncula, nasceu a 29 de Agosto de 1820 e m Santo A m a r o e falleceu
a 25 de Junho de 1885 na villa de Japaratuba. Formado
e m 1 de Dezembro de 1845 pela Faculdade de Medicina
da Bahia, e m cujo curso firmou a reputação de intelligente e estudioso, voltou á terra natal no desígnio ulteriormente realizado de dedicar-se á clinica e ao m e s m o
tempo á agricultura. Attrahido pela politica e m que
teve fácil accesso pela sua
posição social e relações de
familia, filiou-se ao partido
liberal, de que foi representante na Assembléa Provincial, merecendo mais tarde
ser lembrado para oceupar
u m a cadeira na Camará dos
Deputados, cuja honra declinou e m favor do candidato official do seu partido.
N a Japaratuba, logar da sua
residência, também desempenhou cargos de eleição popular; foi o adjunto do promotor publico e commissario vaccinador.
Nomeado
por acto de 1 de Maio de João Ferreira de Britto
Travassos
1885 Director Geral do ensino publico, poucos dias contava de exercicio, quando
foi surprehendido pela morte. Foi m e m b r o effectivo do
Comício Agricola Sergipense, e
Escreveu
— Proposições sobre differentes ramos das sciencias medicas: these apresentada e publicamente sustentada perante a faculdade de Medicina da Bahia e m o
dia 1.° de Dezembro de 1845, para obter o gráo de
doutor. Bahia, 1845, 4 pags. in. 8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
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Escreveu
— Breves instrueções sobre o tratamento do cholera- I
morbus. N o "Correio Sergipense" de 1 de Abril de
— Proposições sobre a alienação mental: these apre1863.
sentada e publicamente sustentada perante a Faculdade
— Memoria apresentada á sociedade Comício Agride Medicina da Bahia e m o dia 25 de Novembro de 1846
cola Sergipense e m 12 de Janeiro de 1873. Aracaju, 1873,
para obter o grau de doutor. Bahia, 1846, 9 pags. in.
21 pags. in. 8.". Typ. do "Conservador".
8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
— Breve explicação das idéas consignadas na "Memoria" do Comício Agricola Sergipense. Aracaju, 1873,
João Francisco dos Reis, Doutor. — Filho de ou33 pags., in. 4.°. Typographia da "Crença".
tro de egual n o m e e D. Rosa Florinda do A m o r Divino,
— Relatório apresentado ao E x m o Sr. Presidente
e irmão de Ascendino Angelo dos Reis, de quem já m e
da Provincia, Dr. António uos Passos Miranda, sobre o
oceupei, nasceu e m Março de 1857 na antiga villa rios
estado da grande e pequena lavoura do Império e causa
Pintos, hoje cidade de Riachuelo, e falleceu a 28 de Fede sua decadência e prosperidade e especialmente sovereiro de 1895 na cidade do Carmo, Estado do Rio
bre a influencia dos impostos geraes e m relaçáo ás
de Janeiro. Medico diplomado na Faculdade da Bahia e m
industrias exploradas na provincia. N o "Jornal do Ara1883, dedicou á clinica os poucos annos que sobreviveu
caju" de 19 de Setembro ae 1874.
á sua formatura.
— Representação da lavoura de Sergipe. Aos Altos
Escreveu:
Poderes do Estado. Rio de Janeiro, 1877, 22 pags. in. 4."
instituto Typographico do "Direito". Está também assi— Considerações acerca da eclampsia e seu tratagnada pelo Dr. João José do Monte.
mento: dissertação. Proposições. Secçáo medica — Acção physiologica e efteitos therapeuticos do esporão de
João Firpo Filho, Doutor. — Filho de outro
centeio ,e as indicações e contra-indicações desse medicade egual n o m e e D. Antónia de Menezes Firpo nasceu
mento na dystocia deduzidas daquellas acções. Secção
e m Maroim a 3 de Maio de 1899. t ez os preparatórios
cirúrgica — Considerações sobre a tracheotomia. Secção
no Aracaju matriculando-se na Faculdade do Rio de
accessoria — Que opinião deve emittir o medico sobre
Janeiro onde doutorou-se e m 1924.
os actos criminosos de u m somnambulo? These apresenEx-interno do Professor Miguel Couto, ex-auxiliar
académico (por concurso) da assistência Publica do Distada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Agosto
de 1883 e perante ella sustentada e m Novembro do mestricto Federal e ex-interno da Santo Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, é auxiliar technico do •• instituto m o anno aiim de lhe ser conferido o grau de doutor e m
Parreiras Horta" e m Aracaju.
medicina. Bahia, 1883, 102 pags. in. 8.". Typographia
dos Dois Mundos.
Escreveu:
— D a Glycemia: (Cadeira de Clinica Medica) theJoão Gomes Barretto, Bacharel. — Filho do
se apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Jacoronel José Sotero Barretto e D. Maria Clara de Azeneiro e m 23 de Fevereiro de 1924 e deiendida e m 24 de
vedo Barretto, nasceu a 2 de Março de 1861 no municipio
Março de 1924 peio Dr... aiim ue obter o grau de dou( do Rosário do Catête, e m o engenho deste ultimo nome,
tor e m medicina e approvada com distineção; Rio, 1924, !
e falleceu a 22 de Fevereiro de 1914 e m Mocóca, Estado
60 pags. in. 12.". Typ. Bangú.
de S. Paulo. Feitos na Bahia toctos os seus estudos preparatórios, seguiu para o Recife, e m cuja Faculdade reJoão Franca de Carvalho, Doutor. — Filho de
cebeu o grau de bacharel e m sciencias jurídicas e soJoão Baptista de Carvalho e D. Leonor Franca de Carciaes a 28 de Novembro de 1883. N o m e a d o e m 30 de Sevalho, nasceu a 10 de Dezembro de 188/ e m Simão
tembro de 1885 promotor publico da comarca de Maroim,
Dias. — Estudou preparatórios e m Aracaju e na faculfoi removido e m 1889 para a do Aracaju, e m que serviu
dade de Medicina do Rio de Janeiro terminou o curso
durante seis mezes, exonerando-se e m 1890. N o anno
com brilhantes provas, recebendo o gráo de doutor e m
seguinte recebeu o diploma de deputado á Assembléa
Janeiro de 1915.
Constituinte do Estado e as nomeações de juiz de direito
Ex-interno de 1.* classe do Hospital Geral de Miseda comarca do Rio Real (Itabaianinha) e de m e m b r o
ricórdia, nos Serviços de Clinica Cirúrgica dos Proiessodo Tribunal de Appellação. Desfechado o golpe de Esres Valladares, Crissiuma, Dr. Daniel de Almeiria, e Sertado de 23 de Novembro e deposto o Governador, coronel
viço Ambulatório de crianças a cargo do Dr. Augusto
Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro, foram declarados sem
Galvão,
effeito todos os seus actos, resultando ser dissolvido o
Escreveu:
Tribunal, de que lazia parte esse digno magistrado. Che— Da nephrolithiase e seu tratamento cirúrgico.
gou até ahi a sua vida publica no Estado, interrompido
pela pyclotomia: dissertação. Proposições. Três sobre
por algum tempo, para ser reencetada na cidade de Mocada unia das cadeiras do curso de Sciencias medico-cicóca e m S. Pauio, onde residia desde Julho de 1S92.
rurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina
Nesse outro scenario exerceu vantajosamente a sua actido Rio de Janeiro e m 9 de Outubro de 1915 e defendida
vidade no tríplice caracter de advogado, administrador
e m 18 de Dezembro de 1915. Rio de Janeiro, 1915, 114
e politico, conseguindo pela dedicação á causa publica
pags. in. 8.". gr. Typ. do Jornal do Commercio. de Roimpôr-se á gratidão dos seus concidadãos. C o m o predrigues & C.
feito municipal promoveu grandes melhoramentos, de
que hoje gosa a população de Mocóca.
João Francisco de Almeida, Doutor. — Filho de
A o assumir a gestáo dos negócios municipaes em
Pedro Francisco de Almeida e D. Luiza Francisca de
1902 fez construir diversas pontes sobre os riachos que
Almeida, nasceu e m S. Christovam pelo anno de 1817
cortam a cidade, conseguiu a encampação do Mercado;
e ialleceu na Bahia a 8 de Fevereiro de 1864. Doutor
fez concluir o elegante prédio do Paço Municipal; tomou
e m medicina pela Faculdade daqueua cidade, graduado
a si a conclusão do Jardim Publico, construiu o Matae m 25 de Novembro de 1846, residiu na visinha cidade
douro Municipal; contrahiu u m avultado empréstimo
de Valença, onde prestou os melhores serviços por occacom a applicação especial de resgatar outro anteriorsião da epidemia do cholera-morbus e m 1855. Entrando
mente feito para a consolidação da divida municipal e
depois para o serviço do exercito, foi nomeado por Defez a encampação da Empresa de Agua e Exgottos, ora
creto de 2 de Dezembro de 1860 tenente 2." cirurgião e
pertencente á Camará. U m dos últimos actos de sua
e m Fevereiro de 1861 designado para servir e m Goyaz,
longa e profícua auministração foi a conclusão e m 1913
de onde teve de ser transferido para a Bahia e m Março
das obras do novo Jardim á praça ria Republica dade 1862. Mandado pela segunda vez para Goyaz e m Noquella cidade, da qual se constituiu u m cidadão benemévembro do anno seguinte, regressou á Bahia, e m virtude
rito por tão assignalados serviços. Redigiu com outros
de nova transferencia, e m 1864, quando se deu o seu
a secção da "Gazeta de Sergipe" sob o titulo — Coiunina
fallecimento.
Politica, — surgida a 4 de Julho de 1890.
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Escreveu:
— Relatório apresentado á Camará Municipal, e m
sessão ordinária de 15 de Abril de 1911, referente ao
triennio de 1908 a 1910. S. Paulo, 1910, 10 pags. e mais
11 de annexos, in. 8.°. pq. Papelaria C. Manderbach & C.
Redigiu:
— A Mocóca: folha politica e commercial. Mocóca,
á. Paulo, 1895-1914. O seu primeiro numero sahiu a 13
de Abril daquelle anno.
— Como entrei na administração do Dr. Felisbello.
e como d'ahi m e retirei: serie de artigos na "Gazeta
de Sergipe" de 29 de Junho e 10 Julho de 1890.
— A postos! Na — Columna Politica — da "Gazeta
Sob esta epigraphe 2 artigos nos números de 6 e 19 do
referido mez.
— Salve-sc. Idem, idem, de 23 do m e s m o mez.
— As nossas finanças se aggravam. Idem, idem
de 25.
— Eis-me aqui. Idem, idem de 3 de Agosto.
— Pro domo. N a Secção Livre do m e s m o jornal de
7 de Agosto.
— Immoralidades da administração do Dr. Felisbello. Idem, idem de 10 do citado m e z .
Escreveu mais:
— Discurso, proferido na Ses.- Magn.: de recepção
da rt. Trm.: Bélem Sárrage, realizada e m Mocóca na
Loj.: "Honra e Caridade", e m 2 de Junho de 1911. Inédito — C o m o prefeito escreveu, entre outros, o
— Discurso pronunciado e m u m a reunião popular
m casa'da Camará Municipal de Maroim, a 5 de Dezembro de 1889. N a "A Nova Era", Aracaju, de 12 do mesm o mez.
João Gomes de Mello, Barão de Maroim . —
Filho de Theotonio Corrêa Dantas e D. Clara Angélica
de Menezes, nasceu a 18 de Setembro de 1809 no engenho Santa Barbara, municipio de Maroim e falleceu a
23 de Abril de 1890 na capital federal, onde, tendo
desde muitos annos fixado residência, formara familia,
contrahindo segundas núpcias com u m a respeitável serhora, irmã do Visconde do Uruguay. Seguindo o exemplo dos seus antepassados,
dedicou-se á laboriosa vida
da agricultura, adquirindo
nella rapidamente avultou»
fortuna, de que utilizou u m a
boa parte na construcção do
magestoso templo, que actualmente
serve de egreja
matriz da cidade de Maroim,
e e m diversas doações feitas
a casas de beneficiencias.
Não menos pr„upera foi a
carreira politica, que depois
abraçou, e na qual, cheganao a ser constituído chefe
do partido conservador, alcançou as mais elevadas posições. Nobilitado pelo g^vernV/ imperiíl a 11 de OuBaião de Maroim
tubro de 1848 com o titule
de barão com grandeza, foi
mais
commandante superior da guarda nacional,
vice-presidente da provincia, deputado provincial poi
diversas vezes e deputado geral nas três legislaturas de
1853 a 1864, no começo da ultima das quaes, 1861, foi
escolhido senador do Império.
C o m o vice-presidente, administrou a provincia, desfie 27 de Setembro de 1855 até 27 de Fevereiro do anno
seguinte. U m órgão da imprensa carioca, noticiando a
sua morte, disse que, "embora lhe faltassem as brilhantes qualidades da intelligencia, procedeu sempre, tanto
ia vida publica, como na particular, de m o d o a deixar
de si memoria honrada e bemquista". E m confirmação
da nobreza e rectidão desse irocedimento faliam ainda
bem alto os seus actos de generosidade e philantropia,
de que são dignos documentos as distincções honorificas
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recebidas do governo do paiz e de S. S., o chefe supremo
da egreja catholica, que o condecoraram commendador
da ordem de Christo, cavalleiro das ordens do Cruzeiro,
da Rosa e de S. Gregório Magno, de R o m a . Fez mais
de u m a viagem a Europa e
Escreveu:
— Relatório com que foi entregue a administração
da provincia de Sergipe no dia 27 de Fevereiro de 1856
ao E x m o . Dr. Salvador Corrêa de Sá e Benevides pelo
1.° vice-Presiriente ria m e s m a . N o "Correio Sergipense"
de Junho a 12 de Julho rio referido anno.
— Relatório da Directoria da "Associação Sergipense", apresentado no dia 5 de Março de 1857. N o
"Correio Sergipense" de 14 do m e s m o mez e anno.
— O Barão de Maroim e o processo — Rollemberg.
A o publico e aos seus amigos. Rio de Janeiro, 1862, 12
pags. de 2 columnas, in 8.°. gr. Typographia Imperial
e Constitucional de J. Villeveuve & C. E' a reimpressão
de u m a serie de artigos publicados no "Jornal rio Commercio" do Rio de Janeiro, a começar do n.° de 9 de
Julho de 1862.
João Gomes Ribeiro, Bacharel. — Filho do
Major João Gomes Ribeiro e D. Miquilina Ribeiro, nasceu a 29 de Fevereiro de 1840 e m Larangeiras e falleceu e m Maceió a 26 de Outubro de 1897. Tendo rece
bido o gráo de Bacharel na Faculdade de Direito do Recife a 27 de Novembro de 1862, iniciou-se na vida publica, como promotor da comarca do Lagarto, nomeado a
9 de Outubro de 1863, removido depois para a de Itabaiana a 27 de Outubro de
1865 e dessa para a de Larangeiras a 29 de Janeiro
de 1866, de cujo cargo foi
exonerado a 17 de Março seguinte, por ter sido nomeado por Dec. de 29 de Janeiro do m e s m o anno juiz m u nicinal dos termos reunidos
- H *mLà
de Pão de Assucar e Matta
Grande, e m Alagoas, de que
pediu demissão e m 1868.
E m Maceió foi lente substituto do Lyceu e m 1869,
promotor publico, delegado
de policia, lente de philosophia do Lyceu e m 1881, apoJoão Oomes Ribeiro
sentado e m 1892; director
(Bacharel)
da Instrucção Publica em
1890, advogado ria Intendência Municipal e m e m b r o da
commissão do orçamento do Estado no governo do Coronel Pedro Paulino da Fonseca. O Governo Provisório
da Republica nomeou-o e m 11 de Outubro de 1890 Governador do Estado rio Rio Granrie rio Norte, onde fez
curta administração por ter-se incompatibilizado desde
logo com os directores ria politica local. De idéas ultrariemocraticas,riesligou-seem 1872 rios antigos correligionários políticos, para arvorar o pavilhão ria Republica, pela qual se bateu com arrior na imprensa e na
tribuna, até vêl-a triumphante em 1889. Fácil e m apaixonar-se pelas causas generosas, não se quedou indifferente ante a momentosa questão social, que precedeu a
proclamação da republica, agitando profundamente o
naiz inteiro. O lutador incansável não receiou os ódios
dos escravagistas; constituiu-se abolicionista intransigente, sempre na vanguarda dos combatentes, T restando
o forte concurso da sua palavra e da sua penna pela
conquista da liberdade dos captivos. N a imprensa alagoana salientou-se como jornalista fecundo e de estylo
primoroso; orador eloquente e illustrado, não foram
poucos os louros colhidos na tribuna judiciaria, como
advogado, e na tribuna das conferencias publicas. Pertenceu a varias sociedades scientificas e populares e era
rocio effectivo e orador do Instituto Archeologi^o e Geographico Alagoano. Os últimos annos de sua operosa
existência forão cheios de fundas tristezas e indizíveis
sofrimentos. U m a cegueira incurável roubou-lhe total-

m

1

íl ir]

Hf •

JOÃO

138

JOÃO

mente a vista e para cumulo de suas infelicidades alde preferencia toda a sua actividade ao serviço da laguns annos depois e m 1893, foi fulminado por u m a
voura, a que imprimiu grande impulso, introduzindo no
congestão cerebral, que o tornou quasi, de todo paraseu estabelecimento agricola arados e machinismos a
lytico.
vapor, depois de ter feito nos Estados Unidos e na ilha
Escreveu:
de Cuba estudos especiaes sobre o melhor systema de
— O novo regimento ãe custas judiciarias, illus- cultura da canna e do fabrico de assucar. Absorvido petrado de notas e dois appendices. Rio de Janeiro, 1876,
los trabalhos ruraes, pouco tempo lhe restava para con100 pags. in. 8.°. Os appendices contem vários avisos,
sagrar aos negócios públicos, mais n e m por isso deixou
jurisprudência dos Tribunaes, opiniões de jurisconsultos,
de ser distinguido pelo governo e por seus conterrâneos
critica de alguns artigos, etc.
com os cargos de primeiro supplente do juiz municipal
Fundou e redigiu:
e presidente da camará municipal de Santa Luzia, depu— A Republica: órgão da democracia. Maceió, 1872.
tado provincial e m mais de u m a legislatura e 2." vicePublicação ás quintas-feiras e domingos. Typ. do Libepresidente da provincia, e m cuja administração esteve no
ral.
período de 16 a 18 de Outubro de 1847. Quando em 1860
— O Século: diário do commercio, da lavoura e da
D. Pedro II viajou pelas províncias do Norte do Imindustria. Maceió, 1877. Typ. Mercantil. Foi u m dos
pério, foi quem o hospedou na cidade da Estancia. Era
redactores da
commendador da ordem de Christo, m e m b r o de diversas
Gutenberg: órgão da Associação Typographieo. Alasociedades scientificas e da Directria do Imperial Insgoana de soccorros mútuos. Maceió, 1881-1891. Publicatituto Sergipano de Agricultura. Collaborou na imprendo u m a vez por semana e depois diariamente. O prisa, escrevendo sobre o assumpto de sua particular premeiro numero sahiu a 8 de Janeiro daquelle anno. Posdileção — a lavoura — e publicou:
teriormente tornou-se órgão do centro republicano fe— O Agricultor Sergipano da canna de assucar:
deral de Alagoas e órgão official do governo do Estado
obra, segundo os melhores e mais modernos escriptores
— Gazeta de Alagoas; órgão do partido constitusobre o plantio da canna do assucar, reduzida a u m mecional .Maceió, 1892. Publicação diária. O primeiro
thodo claro e consizo (sic.) ao alcance dos lavradores,
numero sahiu a 28 de Janeiro.
que a quizerem ler, escripta e m lingua vernácula. BaJoão Gomes Vieira de Mello, Bacharel. — Filho
hia, 1869, 98 pags. in. 8.°. Typ. de Camillo de Lellls
de Francisco Vieira de Mello e D. Maria Rosa de S. José
Masson & C. Os primeiros capítulos deste trabalho foram
Mello, nasceu a 26 de Setembro de 1866 no engenho
publicados muito antes no "Correio Sergipense" a comeSinta Barbara, municipio do Rosário do Catête, e falçar do n.° de 18 de Junho de 1862.
leceu na Capital Federal a 16 de Fevereiro de 1913. João José Henriques, doutor. — Filho do capl.
Alumno do collegio S. José na Capital da Bahia, alli estão R a y m u n d o Ezequiel Henriques e D. Maria Rosa de
tudou preparatórios e deu começo em 1885 ao curso
Mello Henriques, nasceu e m 22 de Dezembro de 1876
de medicina, depois do que seguiu para o Recife, cuja
no engenho Oiteiro municipio da Capella. PharmaceuFaculdade frequentou, sahindo diplomado e m sciencias
tico pela Faculdade da Bahia, formou-se em medicina em
jurídicas e sociaes a 6 de Outubro de 1891. Promotor
1900 pela Faculdade do Rio de Janeiro. Ex-interno, por
publico da comarca de Maroim, nomeado a 3 de Dezemconcurso, do Hospital de Marinha da Capital Federal e
bro do m e s m o anno, exonerou-se com poucos mezes de
do Hospício de S. Sebastião de moléstias infectuosas.
exercicio, para ir residir no Estado de S. Paulo, estaDurante a campanha de Canudos foi interno dos hospibelecendo-se como advogado na cidade de Araraquara.
taes de sangue na Capital da Bahia.
De 1893 a 1903 exerceu a promotoria de justiça na coE' clinico na capital do Pará, medico da Santa Casa
marca do Sacramento, em Minas. Nessa cidade promoe director medico da Companhia de seguros "Garantia
veu a fundação do collegio Miranda e de u m outro para
da Amasonia".
meninas, nos quaes leccionou gratuitamente; fundou em
Foi director do 3.° districto sanitário marítimo do
1897 o club "Culto ao Progresso", substituído pelo "GréPará, sendo exonerado e m Janeiro de 1906.
mio Dramático Sacramentano" de que foi presidente. Da
Escreveu:
capital de S. Paulo, sua posterior residência, transpor— Da medicação anti-infectuosa no beribéri: distou-se em 1905 para a Capital Federal, onde desempesertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeinhou o cargo de delegado da 2.» e 4.» circumscripção poras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These
liciaes até 1906, reabrindo seu escriptorio de advocacia,
defendida perante á Faculdade de Medicina do Rio de
logo que se desincompatibilisou. Sua biographia foi puJaneiro e m 23 de Janeiro de 1900 por... Rio, 1900, 79
blicada por José Coutinho na "Tribuna Popular" da cipags. in. 8.°. Typographia Guimarães.
dade de Taubaté a 22 de Junho subsequente. N o SaJoão José do Monte, Bacharel. — Filho do secramento dedicou-se também á imprensa, e redigiu:
gundo consorcio de João José do Monte e D. Maria Ber— O Novo Echo: jornal politico, hebdomadario, de
narda da Silva Monte, nasceu a 17 de Junho de 1843
propriedade do major Francisco da Silveira Goulart,
na villa de Japaratuba e falleceu na Capital Federal
lo9. . .
a 28 de Março de 1907. Bacharel em sciencias jurídi— Gazeta do Sacramento: folha scientifica, litteracas e sociaes pela Faculdade do Recife, formado em 1864,
ria, noticiosa e commercial. 1901-1903. Viveu apenas 2
tanto se distinguio pelo talento e applicação, que termiannos, tendo sahido o primeiro numero em Julho de
nado o curso académico os seus collegas o elegerão ora1901.
dor do anno na solemnidade da collação do grau. C o m
Escreveu:
o espirito enriquecido pelas sabias lições dos mestres,
— Acção de divorcio entre partes — Auctora: D
partio no anno seguinte para o Rio de Janeiro, onde
Franklina de Pinho e Costa — Reu: António Quintisob os melhores auspícios se iniciou na advocacia, ouliano dos Santos. Allegações finaes do Reu. Juizo de Divindo os úteis conselhos do notável jurista, Dr. Joaquim
reito do Araxá, Estado de Minas. S. Paulo 1910 60
Saldanha Marinho, e m cujo escriptorio elaborou os seus
pags. in. S.°. pq. Pocai & Weiss.
primeiros trabalhos forenses.
João José Bittencourt Calasans, Doutor. FiDesses affazeres foi arredado por algum tempo, 1866lho de José de Calasans Bittencourt e D. Antónia ria
1867, iara desempenhar as funcções de secretario do goVera Cruz Brake, nasceu a 12 de Junho de 1811 na anverno da ex-provincia do Rio Grande do Sul, nas adtiga villa de Santa Luzia e falleceu a 18 de Agosto de
ministrações do vice-presidente António Augusto Pe1870 no seu engenho — Castello — i ertencente a m e s m a I reira da Cunha e do presidente, Francisco Ignacio Marvilla. Tendo frequentado a Academia de Olinda até o l condes H o m e m de Mello, depois barão H o m e m de Mello;
quarto anno, interrompeu o curso, seguindo para Brum a s u m a vez finda a commissão voltou aos labores proxellas, e m cuja Universidade conseguiu a carta de doufissionaes, estabelecendo-se e m Santa Maria Magdalena,
tor e m direito. Restituído ao seio da familia, dedicou ' provincia do Rio de Janeiro, onde o foro era então bas•
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tante movimentado. E m 1873 transferto-se definitivamente para a capital do Império, assentando ahi sua
banca de advogado, de que não mais se afastou até os
últimos dias. O insigne cultor da sciencia rio Direito
teve na sua vida publica a prova do alto apreço, que lhe
tonsagravão os seus comprovincianos, recebendo delles
por duas vezes o honroso mandato de deputado á Assembléa Geral Legislativa, e m 1878 e 1889, na ultima rias
quaes não chegou a ser reconhecido, por ter explodido
o movimento revolucionário de 15 de Novembro, de que
nasceo o actual regimen de governo. Monarchista de
convicção, conservou-se fiel ás suas crenças, abandonando a politica para dedicar-se exclusivamente á advocacia. Viajou por alguns paizes da Europa, foi director-presidente do Banco de Credito Movei, no Rio de
Janeiro, m e m b r o do Instituto ria Orriem dos Advogados e
Escreveu:
— Discurso do vice-presidente do Atheneu Pernambucano, pronunciado na sessão de 21 de Agosto de 1862.
N o periódico scientifico e
litterario "O Atheneu Pernambucano" de 1862, Recife, pags. 7 a 9 do vol. VII.
—
Discurso pronunciado no dia 28 de Novembro
de 1864 por... orador eleito pelos bacharelandos daquelle anno para representa-los no acto da collação do
gráo de bacharel e m direito.
Pernambuco, 1865, 10 pags.
in. 8.". pq. Typographia de
Manoel F. de Faria & Filho.
— Processo e julgamento do bispo do Pará, D. António de Macedo Costa, perante o Supremo Tribunal
Dr. João José do Monte d e justiça nas sessões de
27 de Junho e 1 de Julho
(Segundo a compilação feita para "O Direito"). Rio de
Janeiro, 1874, 201 pags. in. 8.°. pq. Typographia Theatral e Commercial.
— Manual ãos Tribunaes ou Collecção dos códigos e
das leis que são consultadas assiduamente pelos magistrados, advogados, procuradores, etc, por u m Advogado.
Caderneta n. 1 contendo: Constituição politica, acto addicional, lei de interpretação e lei de 15 de Outubro de
1827. Rio de Janeiro, 1878, 76 pags. in. 16.°. A. A. da
Cruz Coutinho — Editor. O autor prometteo proseguir
na publicação de outras cadernetas, que aliás não vierão á luz.
— Secularisação dos cemitérios: discurso pronunciado na Camará dos Deputados na sessão de 9 de Setembro de 1880. Rio de Janeiro, 1880, 39 pags. in.
16.". Typographia Nacional.
Fundou e redigio:
— O Direito; revista mensal de legislação, doutrina e jurisprudência. 1873-1912, 118 vol. in. 8.". Sahiu
em fascículos que davam annualmente 4 volumes. Nesta
revista collaboraram eminentes jurisconsultos, como os
conselheiros D. Francisco Balthazar ria Silveira, Tristão de Alencar Araripe, Olegário Herculano de Aquino
e Castro, António Joaquim Ribas e Joaquim Saldanha
Marinho. Nos volumes relativos aos 39 annos que teve
de existência encontrão-se:
a) todos os actos importantes dos Poderes Legislativo e Executivo, promulgados desde 1873 até hoje;
muitas resoluções de consultas do Conselho de Estado,
avisos e decisões do Governo;
b) quasi todos os julgamentos proferidos, no mesm o período de tempo, pelo Supremo Tribunal de Justiça
e pelo Supremo Tribunal Federal e dos Tribunaes Superiores desta Capital, das antigas Províncias e dos actuaes
Estados. C o m as decisões dos Tribunaes são, na maioria
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dos casos, i ublicados os trabalhos, pró e contra, dos respectivos advogados, o que é mais u m a fonte de ensinamento;
c) mais de seiscentos artigos doutrinários, e m que
são ventiladas, discutidas e resolvidas as mais árduas
questões de direito e de pratica, pelos mais notáveis
cultores das letras jurídicas nas classes rios magistrados,
advogados e professores de direito, tudo de facillima
consulto por causa dos Índices copiosos, alphabeticos,
remissivos e chronologicos, que acompanham cada volume, além de dous índices geraes referentes, o 1."
aos volumes 1 a 60 e 2.° aos de ns. 61 a 100.
N o volume 109.°, 1909, está publicado o novo Regimento do Supremo Tribunal Federal, (o qual contem
cerca de 300 artigos) que muito interessa aos Magistrados e Advogados nos Estados, pois, entre outros assumptos importantes, occupou-se dos seguintes, supprindo
e m alguns as lacunas da legislação:
Revisão-crime, seu processo, casos em que é admissível, documentos que a instruem dispensários os intermináveis traslados, processo para informações do juiz da
condemnação e como deve proceder o Ministério Publico, quando annullado o feito ah inítio pelo Tribunal,
não é o réo absolvido.
Recurso extraordinário, processo de sua interposição, prazo, modo de contal-o; prazo para apresentação,
si pó^e ou não ser negado pelos juizes locaes.
Embargos a accordãos, conveniência das partes constituírem advogados residentes na Capital Federal (art.
176, § 1.°).
Recurso eleitoral, seu processo e até quando se
juntam documentos.
— Habeas-corpus. quando a prisão se reputa illegal.
requisitos para que seja distribuiria a petição, prazo para
o debate oral, effeitos do não comparecimento do paciente.
Depois do fallecimento do fundador do "O Direito"
substituio-o na redacção seu filho, bacharel João Baptista Queima do Monte.
João Justiniano da Silveira Salles. — Filho de
Justiniano da Silveira Salles e D. Francisca Jesuína
de Vasconcellos Barretto, nasceu a 16 de Julho de 1858
e m S- Christovam. Fez os prepapatorios e m Sergipe e
cursou o primeiro anno de pharmacia na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e m 1883, tendo abandonado por falta de recursos. Entrou e m diversos concursos, sendo e m 1892 nomeado praticante da Estrada
de Ferro Central do Brasil, mais tarde promovido a 4.°
escripturario, depois a 3." e ultimamente a 2.", lugar
que ainda exerce com muita competência, tendo antes
feito parte da corporação da Imprensa Nacional e trabalhado e m diversos jornaes. Fez parte de u m a sociedade litteraria e m Sergipe, intitulada: ensaios litterarios. N o Rio de Janeiro collaborou no "Echo Popular'
sobre a classe operaria, na revista theatral — Comedia
— e na revista — Pátria — com o Coronel Dr. Moreira
Guimarães, sempre assignando os seus artigos com os
dois últimos nomes — Silveira Salles.
Fundou no Rio de Janeiro e m 1892 u m pequeno
jornal — "O Bouquet" — sahindo o primeiro numero
no dia 31 de Julho do m e s m o anno e de sociedade com
outros companheiros fundou e dirigiu u m outro jornalsinho — "A Calhandra" — sahindo o primeiro numero
a 5 de Outubro de 1902. T a m b é m musico, como seu pae,
escreveu varias ieças musicaes, como sejam polkas e valsas com os títulos:
— Lettras e artes — polka dedicada ao Dr. Ascendino Reis.
— Lala — polka dedicada ao E x m o . Sr. Dr. Oliveira Bello, quando presidente do Estado.
— Argentina — valsa dedicaria ao Dr. Pinna Júnior.
— Noemi — valsa dedicada ao Sr. Angelo PedroiO.
— A Liberdade, — h y m n o , com lettra, dedicado ao
professor Machado.
Escreveu:
— O martyr do amor: romance publicado na antiga
typographia do "Jornal de Sergipe", e m 1882.
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— António Mestiço: comedia e m 3 actos, com 63 paginas ornada de musicas escriptas pelo musicista serpigano, Francisco Avelino, e representada, com applausos da imrrensa, e m diversos Clubs dramáticos. Impressa na typographia do "Guttemberg ' no Rio de Janeiro
(Edição esgotada).
— Mystcrios de um crime: drama e m 3 actos. Inédito.
— Atras de, um osso: comedia e m 1 acto.
— Suggestões do ouro: — drama e m 4 actos representado no grémio dramático — Jupyra.
— A procura de um genro: comedia e m 1 acto.
•— Dente por ãente: opereta e m 1 acto. Inédita.
— A peça ãos três: comedia e m 1 acto. Idem
— Elias por ellas: peça dramática e m 1 acto apresentada e m concurso e publicada na revista theatral
—
"Comedia".
— Com o amor não se brinca: Comedia e m 1 acto publicada na m e s m a revista.
— Embrulhos ãe primos: peça e m três actos — Inédita.
— A prova da medalha: peça e m 3 actos — Idem.
— 0 Curau: peça e m 1 acto dedicada ao illustre Dr.
Manoel dos Passos de Oliveira Telles.
— As aventuras do Mathcus — burleta — Inédita.
T e m e m mãos u m livrinho de contos que destina ás
escolas primarias.
João do Lado de Christo Pinheiro, Frei
João Phelippe Pinheiro).

(Vide

João Leite de Bittencourt Calasans, Doutor.
—
Filho do Coronel Anísio Leite de Bittencourt Calasans e
D. Elvira Leite de Bittencourt Calasans, nasceu no engenho Bugio, municipio de Arauá e m 1877. N a Faculdade de Medicina da Bahia recebeu os diplomas de pharmaceutico em 1S97, de cientista e m 1898 e o de medico
nos princípios de 1902.
Tendo-se applicado de preferencia a clinica medica, exerceu-a na Capital da Bahia, S. António de Jesus,
Esplanada, Barracão, Estado da Bahia e na Estancia,
Sergipe, sendo suas especialidades — partos e moléstias de creanças.
Escreveu:
— Da hyperiãroze: dissertação. Proposições. Três
sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. Theses apresentarias á Faculdade de
medecina e Pharmacia da Bahia e m 27 de Fevereiro de
1902 para serem defendidas, afim de obter o grau de
doutor e m medicina. Bahia, 1902, 49 pags. in. 8.". Imprensa Moderna de Prudencio de Carvalho.
João Machado de Aguiar Mello, Doutor. — Filho do coronel João Gomes de Mello e D. Maria da
Gloria de Aguiar Mello, nasceu no dia 1.° de Dezembro
de 1857 no engenho — Várzea Nova — municipio de
Divina Pastora e falleceu e m Própria a 22 de Junho de
1S99, chegado pouco antes do Amazonas e m grave estado
de saúde. Depois de se ter preparado no estudo das disciplinas do curso secundário, seguio e m 1877 para a
Bahia, onde frequentou, sempre com a melhor nota de
aproveitamento, a Faculdade de Medicina, recebendo o
grau de doutor e m 15 de Dezembro de 1883.
Durante os dois annos seguintes clinicou e m Maroim
e no Rosário e desde fins de 1885 na capital do Amazonas, onde por seu talento e aprimorada educação soube
conquistar a estima publica e as posições officiaes que
dignamente occupou. Para corresponder e m dedicação
a honrosa confiança da numerosa clientela, que o procurava, teve de desenvolver excessiva actividade, resultando "desse exagerado trabalho no tirocínio clinico
muitas vezes sem o preciso conforto, a alteração de sua
saúde e o gérmen da moléstia que mais tarde o victim o u . " Leccionando com a maior competência desde 1886
a cadeira de grammatica philosophica do Lyceu A m a sonense foi obrigado, e m consequência da reforma por
que passou esse estabelecimento e m 1890, a satisfazer
a excusada exigência de u m concurso, que apenas ser-
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viu para e m brilhante defesa de theses confirmar a profundesa dos seus conhecimentos. Foi Director Geral
da Instrucção Publica, Director e medico do Instituto
Amazonense, medico da Santa Casa de Misericórdia, do
hospital da Beneficente Portugueza e fez parte de diversas commissões scientificas naquelle Estado. O seu
elogio histórico, escripto pelo Dr. António Palhano, foi
publicado no numero de Setembro de 1899 da "Revista
Medica" de Manáos, órgão da "Sociedade de Medicina e
Pharmacia" do Amazonas, de que era m e m b r o .
Escreveu:
— Das affecções hepathicas devidas a lesões cardíacas e vice-versa: das perturbações cardíacas devidas a lesões hepáticas. Dissertação. — Proposições. Secção de
sciencias medicas — Diagnostico differencial entre as
febres intermittentes hepáticas e as febres intermittentes legitimas — Secção de sciencias cirúrgicas. Feridas
penetrantes do peito e seu tratamento. — Secção de
sciencias accessorias. Dos vinhos encontrados no commercio do Brasil (ou da Provincia) qual deve ser preferido para a preparação dos vinhos medicinaes? These
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 22 de
Setembro de 1883 afim de obter o grau de doutor e e m
cuja defesa foi approvado com distineção. Bahia, 1883,
98 pags. in. 8.° Typ. Ligouri & C.
— Relatório ao E x m o . Sr. Presidente do Amazonas, Dr. Ernesto Adolpho de Vasconcellos Chaves, pelo
Inspector da Instrucção Publica. Manáos 1886. Ignoro
si foi impresso.
— Phonologia Portugueza. Estudo comparado de suas
leis com a franceza: dissertação. Proposições (Cadeira
de francez) — Suppressão de pas e point. Emprego da
negação nas proposições subordinadas. These de concurso
para a cadeira de Portuguez do Instituto Normal Superior
rio Amazonas, apresentada pelo lente interino da m e s m a
cadeira. Manáos, 1890, 45 pags. in. S.". Imp. na Empreza Editora Prosperidade.
João Miaria Loureiro Tavares, Desembargador. —
Filho de Francisco de Sá e D. Catharina Angélica de
Sá, e nascido a 9 de Julho de 1844 no engenho S. José
municipio de Japaratuba, falleceo na cidade de Própria
a 14 de Junho de 1910. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade do Recife, formado em
1867; foi promotor publico da Capella desde janeiro de
1869 a julho de 1872; juiz municipal e de orphãos do
termo da Ilha do Ouro e m dois quatriennios seguidos, de
Julho de 1872 á Julho de 1888, e juiz de direito da comarca de Própria por nomeação do Governo Provisório
da Republica, datada de 5 de Agosto de 1892. Organizada nesse anno a magistratura rio Estado, continuou' a
servir na m e s m a comarca na
qual permaneceo até Agosto de 1899, tendo soffrido
dentro desse período u m a interrupção de exercicio durante três annos (de Junho
de 1895 a Julho de 1898) ;
por effeito do acto do governo que o considerou avulso sem fundamento legal.
Elevado ao cargo de desembargador do Tribunal da
Relacção e m Agosto de 1899,
desempenhou por muitos annos as funcções judiciarias,
até que por decreto de 5 de
Dezembro de 1907 foi apoDesembargador João Masentado, a seu pedido. Fora
ria Loureiro Tavares
da magistratura occupou outros cargos de confiança politica e de administração,
como fossem o de deputado, provincial nas legislaturas
de 1870-71, 1872-1873 e 1876-1877, na ultima das quaes
foi eleito presidente da Assembléa; o de 3." vice-presidente da provincia, por carta imperial de 12 de Maio
de 1888 e por occasião do movimento revolucionário de
que resultou a deposição do presidente, Guilherme de
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Sousa Campos, o de chefe do governo do Estado, e m substituição ao Presidente do Tribunal ria Relação, desde
11 a 24 de Agosto de 1906, e m que passou a administração ao presidente da Assembléa Legislativa, o pharmaceutico Serapião de Aguiar Machado. Magistrado de
reconhecida honestidade e politico de idéas moderadas,
serviu com lealdade á causa do seu partido sem esquecer jamais os sagrados deveres de juiz.
Pertenceu a diversas sociedades literárias do Recife
fundadas por collegas da academia; collaborou no jornal "O Trabalho" de Pão de Assucar, Estado de Alagoas,
nos annos de 1876 a 1878, na "Gazeta do Aracaju", e
Folha de Sergipe.
Escreveu:
— Os terrenos do extincto morgado do Porto da Folha ,o sr. coronel Gouvêa Lima. e o juiz commissario.
Fiat lux. E' uma longa serie de artigos publicados espaçadamente na "Gazeta do Aracaju" a começar no numero
ro de 19 de Outubro de 1882 até 21 de Maio de 1885.
— Razões ãe recurso da sentença proferida pelo
'juiz commissario da comarca de Gararú, offerecidas pelo
tenente Manoel Lino da Silva Tavares, na causa de legitimação da posse do Poço das Quiribas. Idem, de 18
de Novembro de 1882.
— O engenheiro António Machado da França Ribeiro, chefe da commissão encarregada de extremar terras na comarca do Gararú e seus co-réos de falsidade.
Idem, de 23 de Dezembro de 1882.
— Impugnação que fez Luiz da Silva, Tavares ás razões de recurso offerecidas por Luiz Alves Lima, ao
E x m o . Sr. presidente da provincia, do despacho do Dr.
juiz commissario, que não admittiu a legitimação da
posse — Fazenda Minador, — comprehen'Hda nos terrenos do extincto Morgado do Porto da Folha. Idem, de
13 de Outubro de 1883.
— Petição dirigida pelos habitantes dos municipios
do Porto da Folha e Curral de Pedras a S. M. o Imperador. Idem, de 5 de Janeiro de 1884.
— Razões apresentadas por Manoel Ezequiel Henriques no recurso de aggravo interposto por Delmiro
Gouvêa, para o Tribunal Superior, da sentença do Dr.
Juiz de Direito deste Município, que julgou improcedente a acção de fallencia da firma Rollemberg & C , requerida pelo m e s m o Gouvêa. Penedo, 1897, 17 pags. in.
8." pq. Typ. d'0 Penedo.
— Acção de assignação de dez dias intentada por
Delmiro Gouvêa contra Rollemberg &. C. para o fim de
haver o pagamento da quantia de 30 contos de réis, proveniente de duas notas promissórias de igual valor. Penedo, 1898, 27 pags. in. 8.°. pq. Este trabalho também
está subscripto pelo advogado, José Leandro Martins
Soares.
— Embargos c allegações offerecidos á carta precatória executória pelo ex-socio Manoel Ezequiel Henriques, na acção de dez dias intentada por Delmiro Gouvêa contra Rollemberg & C. no Juizo do Commercio da
cidade do Recife. Penedo, 1898, 21 pags. in. 12.°.
— Municipio do Porto da Folha. Petição dirigida
ao Concelho Municipal, solicitando licença para construir u m a porta d'agua no riacho Ilha do Ouro. Própria, 1909, 5 pags. in. 8.°. pq. Typ. do Norte de Sergipe.
João Maria Loureiro Tavares, Bacharel. — Filho
rio Desembargador de egual n o m e e D. Rosa Maria da
Conceição Tavares, nasceu na fazenda Sacco Grande,
municipio de Porta da Folha, a 20 de Julho de 1879. Depois rie ter estudado humanidades e m Aracaju e Penedo, submetteu-se a exames no "Atheneu Sergipense"
rie portuguez e os demais no "Lyceu Alagoano" e m Maceió. Cursou a Faculdade de Direito da Bahia, tendo
recebido o grau rie bacharel e m 7 de Dezembro de
1901.
Por Decreto de 16 do m e s m o mez, foi nomeado Juiz
Municipal de Própria, no governo do Monsenhor Olympio Campos, reconduzido no m e s m o cargo e m 1." de
Dezembro de 1905.
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Por Decreto de 5 de Dezembro rie 1907 foi nomeado
Juiz de Direito da Comarca de S. Francisco, pelo Desembargador Guilherme de Sousa Campos, permutando
em 19 de Agosto de 1911 com o juiz de direito de Gararú onde permaneceu até 1922, sendo removido, a redido, para á de Aquidaban e m Março rie 192 i. Sob o
pseudonymo de Martinclli tem escripto pequenos artigos
para o hebdomadario "A Ordem" de Propriá.e
Escreveu:
— Discurso proferido aos 14 de Janeiro de 1922 por
occasião da apposição da Imagem de Christo no Tribunal do Jury da Cidade de Porto da Folha .Na "A
Cruzada", Aracaju, de 30 de Abril a 28 de Maio do
m e s m o anno.
— Discurso de saudação ao E x m o . Sr. Presidente
do Estado, Dr. Graccho Cardoso, na chegada de S. Ex.
e m Porta da Folha e m Setembro de 1923. N o "Diário
Official" de 7 de Novembro seguinte.
João de Mattos Freire de Carvalho, Padre c Doutor
Filho do Coronel António Manoel de Carvalho e D. Josepha Emilia de Mattos Freire, nasceu a 11 rie Outubro
de 1865 no sitio Baixão, municipio de Simão Dias.
E' Padre e Doutor e m Direito Canónico pela Pontificia Universidade Gregoriana de R o m a e é ha muitos
annos vigário da Freguezia do Patrocinio do Cuité, archidiocese da Bahia. Nomeado por provisão de 12 de
Maio de 1919 para a Freguezia de N . S. da Piedade
do Lagarto, preferiu continuar na sua antiga parochia.
Collaborou na antiga "Folha de Sergipe", onde escreveu, aventando a creação da diocese de Aracaju; no
"Estado rie Sergipe", publicando vários artigos sobre a
questão de limites; no "Diário da M a n h ã " e no "Correio
de Aracaju".
Escreveu:
— Limites. Aos habitantes rio Patrocinico rio Cuité
assignado — Diversos habitantes — Aracaju, 1904, 9
pags. in. 8.°. pq. Typ. do "Estado rie Sergipe".
— Sergipe e Bahia. (Questão de Limites) Aracaju,
1905, in. S.°. pq., 95 pags. e u m mappa. Empresa do
"O Estado de Sergipe".
— Protheu da sciencia, ou Ferri contra Ferri. N o
"O Estado de Sergipe", de 13 de Junho de 1909.
— Deus na evolução. Idem de 16 a 26 de Outubro
do m e s m o anno.
— Simão Dias ou Annapolvt! Resenha histórica de
sua fundação. Bahia, 1912, in. 8.°. Escola Typographica
Salesiana.
— Patrocinio do Coité (Limites). N o "Diário da
M a n h ã " de 17 de Setembro de 1913.
— Bahia e Sergipe. Questão de limites. N o "Correio de Aracaju", de 17 de Outubro de 1913.
— Annapolis e sua origem: conferencia histórica
realisada no salão do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe a 27 de Novembro de 1915. Publicado e m
folheto e m 1922 no Aracaju, contendo 129 pags. in. 8.°.,
impresso no Estabelecimento graphico — F. Sampaio.
João Maynard, Desembargador. — Filho de
.loã,, da Silva Maynard e D. Josepha Rodrigues Maynard, nasceu no engenho "Sacco" municipio do Rosário
do Catête, a 8 de Janeiro de 1878. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade Livre do Rio de
Janeiro, exerceu os cargos de Juiz Municipal do termo
de Itabaianinha, sede da então comarca do Rio Real,
Chefe de Policia, no ultimo anno do Governo do Dr.
Josino Menezes (1905). Director rio Ranço de Sergipe,
e m 1906, e de Julho deste m e s m o anno a Março de 1908,
Inspector do Thesouro do Estado e como tal presidente
do Monte pio dos Funccionarios públicos, deixando esse
cargo por ter acceitado o lugar de Juiz de Direito da Comarca de Japaratuba, onde esteve até Setembro de
1908, época e m que foi removido para a vara privativa
de Juiz dos Feitor da Fazenda do Estado. De novo
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occupou o cargo de chefe de Policia no governo do Dr.
Rodrigues Dória de 1908 a 1.° de Janeiro de 1911, quando
foi nomeado Desembargador do Tribunal da Relação do
Estado, accumulando o cargo de Procurador Cerai, rie
Março de 1911 até a Reform a Constitucional e m 1913.
Escreveu:
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commissão da Imprensa Official, foi exonerado, a pedido, por acto de 29 de Outubro de 1907.
Por decreto de 29 de Novembro de 1915 foi nomeado Director da Secretaria Geral do Estado, aposentado
por Decreto de 29 de Outubro de 1917. Foi deputado federal no triennio de 1918-1920.
Após a morte do seu chefe e amigo, General Oliveira Valladão retirou-se á vida privada.
Escreveu:

Relatório apresenta—
do ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza
Campos, Presidente do Estado e m 1.° de Março de
1907 pelo Inspector do Thesouro e Presidente do Monte-pio... Aracaju, 1907. Typ.
do "Estado de Sergipe". Columna estreita 12 pags. e
annexos, in. 8.°.
— Relatório apresentaDesembargador João
Maynard
do ao E x m o . Dr. Presidente do Estado pelo chefe
de policia.. e m 21 de Outubro de 1909, sobre o caso
do Rosário. N o "O Estado de Sergipe" rie 19 e 20 de
Novembro seguinte.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. José
Rodrigues da Costa Dória, Presidente do Estado pelo
chefe de policia... e m 1.° de Agosto de 1910. Typ. do
"O Estado de Sergipe". Aracaju, 1910. 88 pags. e annexos in. 8.°.

— Discurso pronunciado pelo representante ri'"A
Reforma" de Sergipe na sessão celebrada a 21 de Abril
de 1887 pelo Grémio Litterario da Bahia e m homenagem
i memoria de José Bonifácio. N a "A Reforma" de 8 de
Maio do m e s m o anno.
— Carta politica ao Governador do Estado de Sergipe. N o "Pequeno Jornal" da Bahia de Julho de 1890.
Transcripto na "Gazeta de Sergipe" de 2 de Agosto do
m e s m o anno.
— Carta politica. A o eleitorado sergipano. Idem da
Gazeta de 21 rie Janeiro de 1891.
— Carta sem sello. Para o "Correio de Aracaju".
E' u m a serie de cartas sob o pseudonymo de Cónego Maravilha.
•— Discurso pronunciado na Sociedade Grémio Litterario da Bahia de 1892. N o "Diário Official" do "Estado de Sergipe", de 13 de Setembro de 1895.
— Meias tintas. Secção mantida por estes autos no
"Correio de Aracaju" sob o pseudonymo Armando Tymburibá, começada a 14 de Fevereiro de 1907.
— Relatório do director da "Imprensa Official do
Estado" apresentado ao governo. N o "Diário Official"
de 28 de Outubro de 1896.

João Menezes. — Filho de Jorge Palatem de
Menezes e D. Euzebia do Espirito Santo, nasceu a 11 de
Outubro de 1866 no Engenho "Cabral" termo de Japaratuba. Foi educado por seu parente Coronel João Nepomuceno de Menezes e por seu padrinho de baptismo Coronel José de Barros Accioly de Menezes. Começou sua
vida como typographo no Aracaju e ainda moço seguiu
para a Bahia onde estudou preparatórios, nas poucas
horas que lhe restavam do seu continuo labor. Interessado pelas lettras, começou e m 1887 a collaborar na
"Gazeta da Tarde" daquella cidade, órgão republicano e
abolicionista, publicando — O Broãio dos Estudantes,
e m versos humorísticos muito apreciados pelos rapazes
de seu tempo, com o pseudonymo — Lisandro. E m 1889
publicou u m folheto de 12 paginas intitulado: A federação debaixo ão ponto ãe vista politico e económico.
Collaborando ainda no "Jornal do Povo" daquella
cidade escreveu u m brilhante artigo sobre a individualidade de R u y Barbosa, o qual foi reproduzido e m diversos jornaes do paiz e ultimamente reedite do no Correio de Aracaju. Após a proclamação da Republica foi
eleito deputado estadual e m 1891, tomando parte na
Constituiente, que foi dissolvida depois do golpe de
Estado. Retirando-se para a Capital Federal foi nomeado
funccionario da Prefeitura, abandonando depois este
lugar por ter sido eleito deputado estadual na legislatura de 1892 e reeleito e m 1894-1896 e nomeado Director
do Diário Official do Estado, lugar creado pelo então
Presidente de Sergipe, General Prisciliano de Oliveira
Valladão, de quem era elle amigo dedicado e intransigente .
E m 1892 mandou da Bahia para a "Gazeta de Sergipe" correspondências sendo a primeira publicada a
9 de Março. N o seu Estado natal, tem collaborado e m
diversos jornaes políticos e litterarios, revelando sempre muito gosto pela vida jornalística escrevendo com
pseudonymo de Armando. Tymburimbá. chronicas, versos e contos. Foi redactor do "Correio de Aracaju",
que surgiu á luz da publicidade no dia 24 de Outubro
de 1906 e secretario do Atheneu Sergipense. João Menezes como politico foi de u m lealdade inquebrantável,
valendo-lhe isto a estima e o apreço e m que foi tido
pelos seus concidadãos, e a confiança de seus correligionários. Pela 2,a vez director e redactor chefe e m

João das Mercês Ramos, Frei. — Chamado no
século João de Almeida Ramos, filho do major João José
de Almeida R a m o s , portuguez abastado, proprietário de
barcaças no Baixo S. Francisco, e D. Maria Quintiliana, nasceu a 25 de Junho de 1830 e m Villa Nova, e falleceu na capital federal a 23 de Junho de 1904. Muito
moço fez o noviciado no mosteiro da Bahia, onde rapidamente se preparou e m todos os estudos, professando
e m seguida na ordem, benedictina. Admittido festivamente no grémio dos seus irmãos de habito, começou desde logo a salientar-se por seu espirito de caridade e por
u m vivo interesse pelos negócios da Ordem. A espontaneidade desta manifestação do seu caracter, associada
á firmesa de resolução de
que era dotado, não escaparão á perspicácia do Geral,
que não tardou e m nomeal-o
administrador das fazendas
ruraes da Ordem, situadas
e m Campos do Goytaoazes,
as quaes se tornarão quasi
improductivas pela apposição ao pagamento de foros
por parte dos proprietários
foreiros.
Naquella cidade
permaneceu por longo tempo, defendendo com vigor e
tenacidade os interesses miteriaes
da
communidade,
que sempre o considerou com o o guarda zeloso e vigilante do seu património.
João 'las Mei cês Ramos
Eleito abbade e m Junho de
(Frei)
1893, retirou-se para o Rio
de Janeiro, onde continuou a prestar os melhores serviços ao mosteiro e aos poderes públicos então empenhados na debellação da guerra civil. Estava-lhe, porem,
reservado para o declínio da vida, alquebrada já a robustez da sua estructura physica passar pelo profundo
dissabor de, nos últimos dias do seu governo abbacial,
ser coagitado a entregar o convento a Frei Domingos
da Transfiguração Machado, que lhe substituiu no logar de abbade. C o m o apoio do elemento popular dominado de forte agitação e m seu favor, o velho monge be-
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nedictino protestou contra a legitimidade da eleição
rio seu successor feita sob a influencia suspeita de frades estrangeiros, ha muito desejosos de se assenhorarem do mosteiro e do seu opulento património. A sua
nobre resistência motivada por tão louváveis escrúpulos,
não o preservou das penas canónicas, com que foi injustamente fulminado, e mui tardiamente relevarias,
quando o digno professo de S. Bento já ia e m caminho
da morada tranquilla dos mortos. Foi este o ultimo
premio do seu esforço e piedosa dedicação, muito differente riaquelles com que e m tempos mais propícios o
distinguirão o ex-Imperial e abbade perpetuo de S.
Martinho de Tibães.
Escreveu:
— O mosteiro de S. Bento do Rio de Janeiro e a
Camará Municipal de Campos. E' u m a longa serie de
artigos publicados no "Monitor Campista" com o fim
de provar o direito que ao Mosteiro de S. Bento assistia de cobrar foros e laudemios dos terrenos e propriedades comprehendirios dentro do perímetro da referida cidade. O primeiro artigo sahiu no numero 10 de Janeiro
de 1893 e o ultimo (96.°) com a sua assignatura no de
11 de Junho seguinte, proseguindo dahi em diante a
discussão firmada pelo advogado, Dr. Antunes, patrono do mosteiro no letigio movido contra a Camará M u nicipal.
João Moreira de Magalhães, Doutor. — Filho
de Joaquim Moreira de Magalhães e D. Emilia de S.
Calixto Magalhães, nasceu a 31 de Janeiro de 1855 na
Estancia. Depois de concluído o curso de humanidades,
matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, onde
recebeu o grau e m 1877. Exerceu a clinica por alguns
annos e m diversos pontos de Sergipe, mudando-se depois para a Capital do Amazonas, sendo ali Inspector
de Saúde do Porto, por nomeação do Governo Geral e
Director da Instrucção Publica e m 1890. E m 1896 foi
Inspector Escolar na Capital Federal e Director Medico
da Companhia de Seguros de Vida "A Sul America".
Escreveu:
— Das indicações do aborto: dissertação. Proposições. Secção Accessoria. Juizo Critico pharmaceutico
dos preparados denominados — extractos. Secção Medica. D o diagnostico e tratamento da ataxia Cocomitriz
progressiva. Secção Cirúrgica. A ilacenta. These para
o doutoramento apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia. Bahia, 1877, 34 pags. in. 8.". Typographia do
"Monitor".
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João Navarro T u p i n a m b á V a m p r é . — • Filho de
José do Nascimento Pereira e D. Maria Bemvindo V a m pré, nasceu na Estancia a 25 de Agosto rie 1865.
Transportou-se para S. Paulo e m 1886 indo residir
e m Limeira; alli começou seus estudos preparatórios
no collegio Costa e tendo este sido transferido para a
capital, começou a leccionar Portuguez e Francez. E m
1893 matriculou-se na escola de Pharmacia de Ouro Preto,
não concluindo o curso por se ter envolvido na revolta
alistando-se no batalhão "Silva Jardim" e m defesa da
legalidade.
N u m a pequena folha o "Limeirense" encetou os seus
primeiros ensaios literários.
E m 1890 publicou no "Diário Popular" u m a serie
de artigos •— "Reparos grammaticaes" e m contradicta ao
padre Senna de Freitas.
Collaborou na "Revista dos Educadores", publicação
quinzenal, S. Paulo, 1911, "lllustração Brasileira", S.
Paulo, 1903 e no "Minas Geraes", escrevendo artigos
philologia e u m a serie sob o titulo de — Imputabiliri irie
Criminal da mulher"; no "13 de Março", jornal académico, no "Diário Popular", "Commercio de S. Paulo"
sobre diversos assumptos: criticas poesias, etc.
E m 1903 publicou pelo "Diário" u m a serie: — "Pela
saúde da mocidade", artigos de hygiene social, e e m
1904 pelo m e s m o Diário: Philologia... e m "Sorocaba"
— impugnando u m livro "Verbos", do Sr. Arthur Gomes.
C o m o m e m b r o do Instituto Histórico e Geographico foi escolhido para fazer o "discurso sobre o 4."
centenário do descobrimento do Brasil" n u m a festa literária organizada pelo Club Gymnastico Portuguez.
Este trabalho mereceu a publicação e m folheto por
parte do Governo.
Foi official de gabinete do Dr. Oliveira Ribeiro
quando chefe de Policia e m S. Paulo, exerceu o magistério e é escripturario do Thesouro do m e s m o Estado.
Escreveu:
— Festas traãieionaes: memoria lida no Instituto
Histórico e Geographico de S. Paulo. N o vol. 6, pags.
84 a 97 da respectiva "Revista" 1900-1901.
—• Factos e Festas na tradicção. N o "O Estado de
S. Paulo" de 3 e 5 de Novembro de 1907.
— Factos e festas em S. Paulo. Idem de 23 e 24 de
Junho de 1908.
— IV Centenário: discurso proferido no Club Gymnastico Portuguez de S. Paulo por parte do m e s m o Instituto. N a citada "Revista", pags. 211 a 222.
— A eacJioeira ãe Paulo Affonso (Excepto do livro •—
"Aspectos Regionaes"). N o "O Estado de S. Paulo" de
21 de Março de 1910.
— Esplenáores e misérias ão Vasabarris. (Ao Dr.
Curvello de Mendonça) . Idem de 18 rie Abril seguinte.
— Aspectos regionaes — Riqueza orographica de
Sergipe na lenda e na historia. ( E m prol da immigração do Brazil). Idem de 14 e 16 de Maio seguinte.
•— Accidentes sterographicos de Sergipe — A zona
costeira. (Excerpto de u m livro). Idem de 18 de Setembro seguinte.
1
— Aspectos regionaes. Esplendores e Misérias do
Vasabarris. 1912, 7 pags.
— Ensaio ethnographico dos paulistas. N o "O Paiz".
Rio, de 4, 14 e 19 de Janeiro; 2, 12 e 17 de Fevereiro
e 9 de Março de 1914.

João Moreira de Mello Magalhães, Doutor. —
Filho do Dr. João Moreira de Magalhães, tombam mencionado neste livro e D. Rosa de Mello Magalhães, nasceu e m Maroim a 29 de Outubro de 1883. E' agrimensor diplomado pelo Collegio Milite r e Medico pela Faculdade do Rio, formado e m 6 de Maio de 1907. Fêz o
curso académico com tanta distineção, que mereceu o
premio de viagem á Europa a custa da União, de lá
voltando e m Maio de 1911.
Escreveu:
— Do ápice do pulmão nas primeiras phases da
tuberculose. (Estudo anatomo clinico). Dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro á 22 de
Março de 1907 e defendida a 29 de Abril de 1907 íor...
Approvada com distineção. Rio de Janeiro, 1907, V — 1 4 2
João Nepomuceno Telles de Menezes. — Filho
pags. in. 8.". com gravuras. Typ. do "Jornal do Comdo capitão-mór Simeão Telles de Menezes e D. Clara Mamercio" de Rodrigues & C.
ria de Lima, e irmão consanguíneo de José Francisco
— Imprensa Medica, vol. 15 de Junho de 1907. São
de Menezes Sobral, contemplado neste livro, nasceu no
Paulo com o seguinte summario: pags. 178 a 180; n." 12,
engenho Maria Telles, município de Maroim, e m Março
pags. 191 á 196; n." 13, pags. 207 á 212; n." 14, pags.
de 1815 e falleceu no seu engenho Cabral, municipio de
223 á 233; n." 15, pags. 255 á 265; n." 16 de 25 de
Japaratuba a 11 de Janeiro de 1887. Estudou e m Santo
Agosto.
A m a r o com o provecto professor, Braz Diniz Villas-bôas,
— Clinica propedêutica. — Estudo clinico do ápice e como seu mestre veiu a ser u m excellente latinista.
do pulmão nas primeiras phsaes da tuberculose.
Agricultor e politico de valor nos municipios da Capella
e Japaratuba, foi neste ultimo logar presidente da Ca— Obstetrícia — D a morte do feto no útero.
— Hygiene social. Obras e instituições de preserva- mará e m vários quatrienios e devido ao seu merecimento
ção e assistência do adulto.
e bons serviços prestados á provincia o governo imperial
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o distinguiu com a nomeação de tenente coronel da
Guarda Nacional, o officialato da Ordem da Rosa e o
gráo de cavalleiro da de Christo. Dispondo de lúcida
intelligencia e grande facilidade de redacção, collaborou
na imprensa do seu partido, escrevendo:
— Vários artigos sob o pseudonymo de — O Japaratubeiro.
— A este autor attribue-se a autoria do opúsculo
"Refutação ao Memorial do Commendador António José
da Silva Travassos sobre a navegação dos rios Pomonga
e Japaratuba e m Sergipe", assignado por — u m Japaratubeiro.
João de Oliveira Maia, Doutor. — (*) — Filho
de Deodato da Silva Maia e D. Umbellina de Oliveira
Borges Maia, nasceu na cidade de Maroim a 15 de Novembro de 1886, onde estudou as primeiras lettras. Seguindo depois para a Bahia, frequentou o Collegio São
José, dirigido pelo conhecido educador Dr. João Florêncio Gomes, passando-se dahi para o Seminário Archiepiscopal, Santa Thereza, onde aprimorou-se no curso secundário durante quatro annos. Volvendo a sua terra
Natal, continuou o curso de preparatório e m Aracaju,
fazendo ahi alguns exames e terminando-os no Rio de
Janeiro no Gymnasio Nacional. Feito o curso, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, diplomando-se e m Pharmacia e proseguindo no de Medicina.
N o terceiro anno medico foi nomeado, por' concurso,
auxiliar-academico do serviço de Prophylaxia contra a
febre amarella na direcção do Dr. Oswaldo Cruz. Mais
tarde foram aproveitados seus serviços, ainda como académico, para a vigilância medica do porto do Rio de
Janeiro, onde permaneceu até o 6.° anno da Escola. Interno da enfermaria de pelle e syphilis da Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro é pharmaceutico do
Hospital Evangélico da m e s m a cidade.
Foi interno da Polyclinica Geral do Rio de Janeiro
íe 1911 a 1912. Iniciou a sua clinica sob as especialidades: moléstias das senhoras e via urinarias.
João Paulo Vieira da Silva, Doutor. — Filho do
capitão João Vieira da Silva e D. Theodora Francisca
de Menezes, nasceu a 26 de Junho de 1832 no Sitio do
Meio, Própria, e falleceu no Aracaju a 10 de Fevereiro de
1875. Tendo sido diplomado e m 1858 doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia, foi nomeado no anno seguinte commissario vaccinador e m Divina Pastora, dedicando-se posteriormente a clinica e m Maroim e Itaporanga, e m cujo municipio fixou residência por ter-se
constituído proprietário de u m engenho de fabricar assucar. Filiado ao antigo partido liberal, foi deputado
provincial nas legislaturas de 1860-61, 1864-65, 1866-67,
1868-69, nas quaes desempenhou com talento e critério
o mandato politico, correspondendo dignamente a confiança dos seus correligionários.
__
Escreveu:
— Tratamento das moléstias mentaes: dissertação.
Proposições Sciencias medicas — Metastase. Sciencias
cirúrgicas. — Tratamento das feridas por armas de fogo.
Sciencias accessorias. — C o m o reconhecer-se que houve
aborto e m u m caso medico-legal ? These apresentada e
sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia
e m Novembro de 1858, para obter o grau de doutor e m
medicina. Bahia, 1858, 22 pags. in. 8.°. Typ. de Carlos
Poggetti.
João Pereira de Oliveira. — Filho de outro de
egual nome e D. Maria José de Oliveira, nasceu e m
Itabaiana a 26 de Maio de 1883. Estudou as primeiras
lettras na cidade natal, e o curso secundário e m Aracaju. E m 1901 seguiu para a Capital da Bahia onde se
matriculou na Escola Polytechnica. Abandonando o
curso de engenharia seguiu para o Rio, e m 1903 e ahi
(*) Apezar de reiteirados pedidos não m e foi enviada a these de doutoramento deste sergipano.
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verificou praça a 7 de Abril do m e s m o anno no 20.° Batalhão de infanteria com destino á Escola Preparatória e de Táctica do Realengo, hoje extincta.
Transportando-se para Porto Alegre frequentou as
aulas da Escola de Guerra até concluir os cursos de
infantaria e cavallaria pelo regulamento de 1905. A 2
de Janeiro de 1911 foi declarado aspirante a official e
classificado na 1.° companhia de metralhadoras, na Capitel Federal, e a 30rieJulho de 1915 promovido a 2.»
tenente de infantaria, sendo transferido e m 1917 da 1."
companhia de metralhadoras para o 41 batalhão de caçadores e m Aracaju.
Quando estudante de preparatórios no Aracaju, collaborou no jornal "O T e m p o " (1899 com as iniciaes J.
P . ) . C o m o alumno da Escola PreparatoVia e de Táctica
do Realengo, foi u m dos redactores dos jornaes escolares "O Raio" (1903) . " A Sentinella" e a bella revista —
"Via Lucis" — e m 1904; e como alumno da Escola de
Guerra de Porto Alegre redigiu, com outros, as revistas "Occidente" (1906) e a "Cruzada" e m 1908 — collaborando no "Jornal do Commercio" com o seu próprio
nome e com os pseudonymos de Coriolano. Serra e Nogi
e no "Independente" ainda com o seu nome. Foi u m dos
três delegados da m e s m a Escola no Congresso de estudantes reunido e m S. Paulo e m Julho de 1909 e nesse
Congresso discutiu todas as questões de ensino, tendo
merecido ser publicado no grande jornal "Estado de
São Paulo" u m dos discursos que leu sobre creação de
universidades no Brasil. (These apresentada pela commissão promotora do m e s m o Congresso). C o m o aspirante da companhia de metralhadoras, além de ter tomado parte e m algumas outras commissões de importância, serviu na campanha do Contestado (Paraná-Santa Catharina) onde mereceu dos seus superiores os maiores louvores, tendo sido, ademais, u m dos poucos para
os quaes o Commendante Chefe pediu a promoção por
acto de bravura.
Escreveu:
— Marchas á noite. Porto Alegre, 1908, 28 pags. in.
4.°. Typographia de Carlos Echenique.
— Ensino universitário: discurso pronunciado no
Congresso de Estudantes, reunido na Capital de S. Paulo
e m Julho de 1909. N o "Estado de S. Paulo" de 22 de
Julho e transcripto na " A Federação", Porto Alegre, de
18 de Setembro do m e s m o anno.
— Metralhadoras M a x i m de reparo padiola. Ipanema, S. Paulo, 1913, 30 pags. in. 8.°.
— Organisação das metralhadoras . (Infantaria e
Cavallaria). Rio de Janeiro, 1917, 102 pags. in. 8.°.
Typ. Lith. Pimenta de Mello & C.
— Instrueções para patrulhas de infantaria. Aracaju, -1918, 14 pags. in. 12.°. 1." Edição. Typ. do "Estado de Sergipe". T e m 2.» Edição augmentada, impressa
na m e s m a Typ. e m 1919 com 36 pags. in. 12.".
— Monumento aos heróes da epopéa matto-grossense.
(Correspondência do Rio). N o "Correio de Aracaju", de
21 de Novembro de 1920.
João Phelippe Pinheiro, Frei. — Religioso franciscano, filho de Innocencio Philippe Pinheiro e D. Anna
Maria do Rosário, nascido e m Setembro de 1821 no povoado Coqueiro, municipio do Lagarto, professou e recebeu ordens sacras no convento de S. Francisco ria
Bahia, passando a chamar-se desde então frei João do
Lado de Christo Pinheiro. Trocando a viria quieta do
claustro pelas fadigas da cathechése, fez-se missionário
apostólico e a começar pelo Ceará e m 1S45 internou-se
pelos sertões do Brasil, pregando o Evangelho e m diversas freguezias do Piauhy, Pernambuco, Bahia, Minas e
Goyaz até 1850. Tendo chegado ao conhecimento rio
governo imperial que nos seus sermões propagava doutrinas subversivas da ordem publica, foi preso e m Novembro daquelle anno na capiL'l de Goyaz e remettido
para o Rio de Janeiro por determinação do ministro da
Justiça. Recolheu-se depois ao convento de Santo António, de onde se retirou, já secularisado, para parochiar a freguezia do Itapemirim, no Espirito Santo, como
vigário encommendado, tendo também sido alli advogado
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provisionado, presidente da camará municipal e vigário da vara com honras rie arcipreste. Posteriormente foi nomeado vigário encommendario ria íreiuezia
de S. José da Bôa Morte, municipio de SanCAnna de
Macacú, na provincia do Rio de Janeiro. Era condecorado com o officialato da Ordem da Rosa.. Pregador
de grande talento, na tribuna sagrada não foi inferior
; os mais afamados oradores sacros de sua terra, como
frei José de Santa Cecília e o vigário Gonçalves Barroso, nem honrou menos o púlpito na antiga Corte, onde
no m e s m o tempo se fazia ouvir a vóz eloquente de
frei Francisco de Monte Alverne. Viveu os seus últimos
dias inteiramente ignorado, vindo a fallecer e m avançada edade a 3 de Janeiro de 1900 em quarto particular
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Frei João do Lado de Christo Pinheiro ao respeitável publico. Rio de Janeiro, 1851, 23 pags. in. 8.°
Typographia do Correio Mercantil de Rodrigues & C ,
com 33 documentos constantesriefs. 7 a fs. 23.
— Instrueções cathechisticas para o uso do ensino
religioso dos meninos da freguezia de Santa A n n a da
Corte. Rio de Janeiro, 1867, 205 pags. in. 12.°. Typographia — Perseverança.
— Directório parochial ou novíssimo manual dos
parochos: obra utilissima aos parochos, seus coadjutores, e aos sacerdotes e m geral, i or D. António Covian;
precedida de u m discurso sobre a importância social do
ministério do parocho; traduzida e annotada conforme
o direito e uso da igreja brasileira e consideravelmente
enriquecida de diversos formulários e outras muitas
matérias interessantes. Rio de Janeiro, 1867, 271 pags.
— As noites ãe Santa Maria Magdalena. enriquecidas com o Sepulchro de Jesus pelo padre M . J. Geramb
e traduzidas do francez para portuguez, etc. Rio de
Janeiro, 1867, 186 pags.
João Ramos de Barros, Padre. — Filho de José
da Silva Barros e D. Maria R a m o s de Barros, nasceu
na Villa de Campos, Estado de Sergipe, em 23 de Fevereiro de 1883. Recebeu ordens de presbytero no Seminário Archiepiscopal da Bahia, sendo depois professor
do referido Seminário e Capellão do Hospital de Santa
Isabel naquella cidade.
E' vigário da Freguezia dos Mares e conselheiro
Municipal na Bahia, fiscal do Governo junto a u m collegio e examinador de humanidades nas Faculdades de
Medicina e de Direito. E' professor demissionado do
Gymnasio da Bahia e pertence ao Instituto Histórico.
Cultiva com paixão estudos de historia e tem escripto
chronicas e artigos para revistas e jornaes com diversos pseudonymos.
Seu campo de acção tem sido a imprensa e a tribuna,
onde tem se revelado orador sacro de eloquência fascinadôra. T e m diversas obras inéditos.
Escreveu:
— Discurso pronunciado na tribuna sacra da Cathedral da Bahia a 16 de Setembro de 1916 no encerramento do 5." Congresso de Geographia. N o "Diário da
Bahia" de 26 do m e s m o mez.
— Oração pronunciada a 24 de Outubro de 1920
na Cathedral de Aracaju. N a "A Cruzada", Aracaju, de
7 a 21 de Novembro do m e s m o anno.
João Ribeiro, Bacharel ou João Baptista Ribeiro
de Andrade Fernandes. — Filho de Manoel Joaquim
Fernandes e D. Guilhermina Ribeiro Fernandes, nasceu a 24 de Junho de 1860 na cidade de Larangeiras.
Iniciou os primeiros estudos na cidade natal e completou o curso de humanidades no Atheneu Sergipense
de Aracaju em 1880.
E m 1881 seguio para o Rio de Janeiro, onde reside,
1924, com o fim de matricular-se e m u m a das Acade
mias.
Dcdicando-se ao magistério particular, leccionou nos
collegios D. Pedro de Alcântara, Alberto Brandão e outros, applicando-se com todo ardor á linguistica e m
que se tornou notável.
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E m 1885 exerceu o cargo de official da Bibliotheca
Nacional, lugar para o qual foi nomeado após concurso,
deixando-o e m Novembro de 1890.
E m 1887 submetteu-se a concurso para a cadeira
de Portuguez do Collegio Pedro II, hoje Gymnasio Nacional, e e m 1890 foi nomeado para a de Historia
Universal.
Bacharelou-se e m 1894 e m sciencias sociaes pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro e em 1896
foi á Allemanha, commissionado pelo Governo Federal,
para o estudo da Instrucção naquelle e e m outros paizes, representando no m e s m o anno o Brasil na Confederação de Dresde sobre a propriedade litteraria.
N o anno seguinte (1897) representou officialmente
o Brasil no Congresso reunido em Londres para a organlsação do Catalogo internacional.
Foi, e m Abril de 1911, nomeado para reger o ensino de syntaxe portuguesa do Pedagogium e e m 1914
partiu para a Suissa, fixando residência e m Genebra,
a.im de proseguir nos seus trabalhos litterarios, tendo
regressado e m Setembro do m e s m o anno.
E' u m a accentuada individualidade litteraria e u m a
das organisações mais bem dotadas da actual geração
brasileira.
Traductor admirável e philologo distincto, publicou
três grammaticas da lingua portuguesa, correspondente
aos três gráos do ensino da
lingua, — primário, médio e
superior as quaes
foram
adoptadas no ensino official.
C o m o poeta, tem entre
outros trabalhos u m a collecção de poesias que primam
pela pureza da linguagem e
escrupulosa correcção da
forma. E' também u m prosador distincto, como se vê
dos seus diversos artigos
críticos e contos primoroso-sos. Membro do Instituto
Philologico Brasileiro e sócio honorário do Instituto João Ribeiro (Bacharel)
Histórico e Geographico de
S. Paulo, é u m dos quarenta
immortaes
da
Academia
Brasileira de Lettras, o primeiro sergipano quei foi
eleito e que oceupa com brilho a cadeira de Luiz Guimarães Júnior. T e m collaborado e m grande numero de
revistas, jornaes e outras publicações: Revista Brasileira, Atravez ãa Semana (nas 2 épochas), Revista ãa
Lingua Portugueza, Globo, Gazeta ãa Tarãe, Novidaães, Época, Correio ão Povo. Paiz, Jornal ão Commercio,
Correio ãa Manhã, Imparcial e Revista Americana (Rio
cie Janeiro); Commercio de S. Paulo. (São Paulo) e no
Almanaque Garnier a começar do anno de 1907.
Usou o pseudonymo Rizophoro no "Correio do Povo"
e "Atravez da Semana". Rio de Janeiro,
Escreveu:
— Dedicatória á Virgem de Lamartine. Traducção.
N o "Jornal do Commercio". Aracaju, 4 de Novembro
de 1877.
— Tenebrosa lux: poesia. Por occasião da morte
da innocente filhinha do E x m o . Sr. Dr. Luiz A. L.
de Oliveira Bello. N o "Jornal de Sergipe", de 9 de
Abril de 1881.
—• Idylios moãernos. Rio de Janeiro, 1882. in. 8.°.
O Dr. Sylvio Roméro dando noticia do poeta e deste
livro na "Revista Brasileira", tomo 9.", pag. 265, transcreve de suas composições as que têm por titulo: Sombra, Esboços, Entre esposos, Diaphancidade e To be or
no to be (carta particular).
— Dias de sol: versos. Rio de Janeiro, 1884, 62
pags. in. 8.°.
— Estudos philologicos: morphologia e funcciologia. Rio de Janeiro, 1885, 72 pags. in. 8.°. E ' u m a collecção de escriptos sobre a sciencia de sua predilecção e u m a
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da Grammatica Portuguesa do mesmo auctor. Rio de
poesia em linguagem archaica. Typ. da "Gazeta de NoJaneiro, 1905, 310 pags. Livraria Francisco Alves. Está
ticias". Esta obra teve 2.* edição no Rio de Janeiro
na 3." edição muito melhorada (1914).
(1902). Liv. Jacintho R. dos Santos.
Sobre este livro diz José Veríssimo no "Kosmos":
— Avena e Cythara: versos, 1886. Rio de Janeiro,
"Não duvido dizer que a Selecta Clássica do Sr. João
1886, 64 pags. in. 16.° Typ. Hildebrando. Estes dois
Ribeiro é entre todos que conheço da lingua portupequenos volumes foram fundidos em um só e publicaguesa, a única que não é uma simples e bruta especulados sob o titulo — Versos, como adiante se vê.
— Morphologia e collocação dos pronomes: theseção de livraria ou de autoria. Nesse género o que até
agora tínhamos era absolutamente sem valor. Essa é
de concurso de português do externato do collegio Pea primeira que ao cuidado e discernimento na escolha
dro II. Rio de Janeiro, 1886, 80 pags. in. 12.". Typ.
pinta o trabalho valioso das notas eruditas, explicando,
Hildebrando. (Esgotada).
— These ãe concurso — para inspector de ensino. commentando, illustrando os textos transcriptos."
— Paginas de Esthetica. Lisboa, 1905, 170 pags.
Minas, 1886.
— Grammatica portugueza: 1." anno. Rio de Ja- in. 8.°. pq. Editora Viuva Tavares.
A respeito desta obra publicada em Lisboa, diz o
neiro 1886. Edit. Alves & C. Teve 2." ed. em 1890 e
"Noticias de Lisboa", de 5 de Agosto: "é por certo
hoje está na 83/ (1920).
— Grammatica portugueza; curso médio (2.° anno). uma das mais preciosas jóias da contemporânea litteratura brasileira escripta em linguagem que mesmo em
Rio de Janeiro, 1887. Edit. Alves & C. Está na 34." ediPortugal bom seria que fizesse discípulos."
ção. (1920).
— Cartas de mal dizer: prologo de um livro inédito.
— Grammatica portugueza: curso superior (3." anNo "Kosmos", revista artística scientifica e litteraria
no). Rio de Janeiro, 1887. Edit. Alves & C. Está na
do Rio de Janeiro, n." de Janeiro de 1905.
19.» edição. (1920).
— Crepúsculo dos Deuses: contos e historias tradu— Exercícios de Grammatica elementar. Rio. Alves
zidas do Allemão. Lisboa, 1905, 196 pags. in. 8.° pq.
& C.
— Compendio ãe Historia de Litteratura Brasileira.
— Exames ãe português. Lições de grammatica porDe collaboração com Sylvio Roméro. (Vide este nome).
tugueza coordenadas segundo o programma de 1887.
Rio, 1906, LXIX — 4 9 5 — V I I I pags. in. 8.". pq. Typ.
Rio de Janeiro, 1887. Este livro teve 2.» edição em 1888,
da Livraria de Francisco Alves.
terceira em 1889 e ha outras.
— Notas de Terminologia. Medica Portuguesa pelo
— Diccionario Grammatical. Rio de Janeiro, 1889.
Dr. Plácido Barbosa: estudo critico. No "Os Annaes'
Editores Alves & C. Está na 2." edição (1904), esgode Domingos Olympio, Rio de Janeiro, anno III (1906)
taria.
— A Instrucção publica: primaria, secundaria e te-n.° 85, pags. 343 a 345.
— Frazes-feitus. Estudo conjectural de locuções, dichnica (memoria escripta para o concurso ao lugar de
tados e provérbios. Rio, 1908, 302 pags. in. 12.". EdiDirector da Instrucção Publica do Estado de Minas Getores Francisco Alves & C. 2 volumes.
raes). Rio de Janeiro, 1890, 74 pags. in. 12.". Typ.
— Fabordão. Chronica de vários assumptos .Rio,
'Montenegro.
— Versos. Rio de Janeiro, 1890. Tem 2.a edição 1910, 366 pags. in. 16.°. H. Garnier Livreiro Editor.
iH', na expressão do autor, uma serie de pequeninos esaugmentada em 1902; e 3." edição do mesmo anno. Rio,
tudos de bibliographia, folk-lore, tilologia, critica do314 iags. in. 12." contendo poesias inéditas. Editor Jacumental e outras contribuições menores rie vários ascintho Ribeiro dos Santos.
— Historia antiga. Oriente e Grécia. Rio de Ja-sumptos.
— Satyricos portuguezes: reedição do VI volume
neiro 1892, in. 8.". Teve 2." edição publicada pelos editode Parnaso lusitano. Rio 1910. Com introducção critica
res Jacintho R. dos Santos em 1894.
de João Ribeiro. Editora Livraria Garnier.
— Ens-ino civico. A Historia do Brasil ensinada pela
— Theatro de António José: Edição Popular precebiographia de seus heróes por Silvio Roméro com predida de noticia critica e bibliographica de João Ribeiro,
facio e um vocabulário por... Rio de Janeiro.
— Discurso proferido na solemnidade da distribui-contendo as "Obras do Diabinho da mão furada". Paris, 1911, 275 pags. in. 16.°. H. Garnier Livreiro Editor.
ção dos prémios e collação do gráo de bacharel em
— Coração por Edmundo de Amicis. Traducção brasciencias e lettr.is em 24 de Dezembro rie 1892. Rio de
sileira feita da 101." edição italiana. 25." edição cuidaJaneiro, 1893, in. 4.°. E' precedido rie outro discurso
dosamente corrigida. Rio, 1912, 276 pags. in. 12.". Lido Director do Gymnazio Nacional.
— Autores Contemporâneos. Rio 1894. Está na 13." vraria Francisco Alves.
•— Exames ãe admissão para os gymnasios de coledição refundida com grande numero de annotações.
— Historia do Brasil: curso primário. R*o 1900 laboração com Raja Gablagia. Rio 1916. Editores Alves & C.
Editores Jacintho R. dos Santos. Está na 7.» edição pu— Historia Universal. Rio 1918. Elaborado de acblicada pelos Srs. Alves & C. (1920).
com o programma do Collegio Pedro II. Edit.
— Historia do Brasil: curso médio. Está na 8 cordo
"
Jacintho R. dos Santos. 2.» edição em 1919. No prelo
edição. Editores Alves & C , 1918.
— 3." edição.
— Histeria do Brasil: curso superior. Rio 1900, 314
— Chronica Litteraria. No "Correio de Aracaju",
pags. in. 8.° Editores Jacintho Ribeiro dos Santos
de 7 a 10 de Agosto de 1918. (Transcripçâo) .
Está na 3.' edição publicada pelos Srs. Alves & C.
— O Folk-Lorc: estudos de litteratura popular. Rio
— Historia ão Brasil: edição do Centenário Edito1919, 328 pags. in. 12.°. Edit. Jacintho Ribeiro dos
res Alves & C.
Santos.
— Memoria histórica apresentada á Congregação do
— Notas aproveitáveis sobre a Lingua Nacional.
Gymnazio Nacional. 1901. Rie, 1902, 34 pags in 8"
Edição da "Revista do Brasil". S. Paulo, 1921. Neste
Imprensa Nacional.
livro o autor dá a ethymologia e significados dos prin— Memoria dos suecessos occorridos no Gymnasio
ciaes brasileirismos enumerados em ordem alphabetica
Nacional no Anno de 1903. Rio 1904. (publicação offinum índice de coisas. XVII pags. in. 12.». Editores
cial).
— Obras poéticas de Cláudio Manoel da Costa (Glau- Monteiro Lobato & C.
— Cartas devolvidas. No "Correio de Aracaju", de
ceste Saturnio). E' uma nova edição contendo o que fi8 de Dezembro de 1922. Transcripçâo do ••() Jornal" da
cou inédito ou anda esparso, e um estudo sobre a sua
Capital Federal.
vida e obras. Rio 1903, 2 vol. in. 18.°.
— Notas de um estudante. Estudos nuionaes e
— Paginas escolhidas: Academia Brasileira de Leapontamentos de origem allemã. Notas de historia, de
tras. Rio, 1904. Editores Garnier. Está na 2.» edição
arte e de sciencia. S. Paulo, 1922, 242 pags. Editores
de collaboração com Mário de Alencar. 2 volumes.
— Selecta Clássica com annotações philologicas emMonteiro Lobato & C , 223 pags. in. 12.°.
complemento das doutrinas expostas no curso superior

,10 AO

147

— Colmeia. O i rimeiro gallicismo. N o "O Diário
da Manhã". Aracaju, de 20 de Outubro de 1923.
João Rodrigues da Costa Dória, Doutor. —
Filho de Gustavo Rodrigues da Costa Dória e D. Maria
Soledade da Costa Dória, nasceu e m Própria, a 14 de
Junho de 1887. Após o curso de humanidades, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo
a laurea de doutor a 23 de Dezembro de 1911. Quando
alumno de Medicina, foi interno de clinica obstétrica e
Gynecologica da Faculdade e do Hospital Santa Isabel,
e interno da Maternidade Climerio de Oliveira, de 1909
a 1911. E m 1912 foi assistente interino da m e s m a clinica, e e m 1916 medico interino da prophylaxia da febre
amarella. Neste m e s m o anno, e m Abril, foi nomeado
Preparador effectivo de chimica da Escola Polytechinica e medico analysta do
Serviço de Medicina legal
do Estado da Bahia.
E m 1917 serviu interinamente no logar de preparador de Medicina Legal na
Faculdade de Medicina. E'
1.° tenente medico de 2."
^ ^
classe da reserva da 1." li4E^^^
nha do
de saúde do
mk
•
exercito e propessor interiI ^ j ^
áfei
no rie chimica da Escola Po4ÊÊÊ • £ ^ _ ^ 5
S U lytechinica.
Escreveu:
Dr. João Rodrigues da
— Das Apresentações do
Costa Dória
Pelvis: dissertação. Preposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras do curso de Sciencias Medicas e Cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 30 de Outubro de 1911 para ser defendida em
22 de Dezembro do m e s m o anno, afim de obter o grau
de doutor e m Medicina. Bahia, 1911, 71 pags. in. 8.°.
Typographia de S. Joaquim.
— Um caso de falso hermaphrodismo. N o "Brasil
Medico" n.° 18 de 13 de Novembro de 1923. Rio de
Janeiro.
João Sabino Vieira, Doutor. — Filho de Manuel
Sabino de Souza Leal e D. A n n a Vieira de Jesus Leal,
nasceu a 24 de Julho de 1846 na Estancia e falleceu
em 1881 na antiga provincia do Rio Grande do Sul. Naquella cidade fez os primeiros estudos com o provecto
professor, Joaquim Maurício Cardoso, revelando bastante
talento e pronunciado gosto para as letras. Filho de pães
pobres, encontrou protecção do caritativo medico, António Ribeiro Lima, os elementos necessários para o implemento de sua educação scientifica; e assim amparado
cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, recebeuri.o e m
1S70 o grau de doutor. Nomeado 2.° cirurgião do corpo
de saúde por Decreto de 14 de Junho de 1871, toi mandado servir e m Alagoas, seguindo e m 18 73 para a Corte,
visto ter sido designado pelo Cirurgião-mór, chefe do
corpo de saúde do exercito, para encorporar-se á Divisão Brasileira estacionada no Paraguay, onde se apresentou a 11 de Junho, partindo a 12 para Humaitá.
Alli prestou serviços até 1876, anno e m que se íetirou daquella republica com destino á guarnição do
Rio Grande do Sul, de que fez parte até 1879, quando
por Decreto de 1 de Março obteve demissão do serviço
militar. Pouco tempo sobreviveu ao seu desligamento do
exercito. Descrente e atormentado por profundo desgosto, não o abandonava a idéa da morte, a ponto de ter
escripto, o seu próprio epitaphio, concebido nestes tormos: — Aqui jáz o Dr. João Sabino Vieira. "Ninguém
deseje saber que edade tinha e de onde era natural.
Lega ao m u n d o u m eterno despreso e á sociedade u m a
gargalhada pungente. E m sua vida e m cousa n e n h u m a
creu, "somente acreditou que volta á terra" de onde proveio. Desta sepultura e m que a morte o encerra, zomba
dos prepotentes e vota entranhado ódio aos seus inimigos.
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Sua completa vingança é nivelarem-se todos comsigo,
sob a lousa fria do tumulo. Não pede que orem por elle,
n e m o quer." O Século de Alegrete? Rio Grande rio Sul,
que sob a epigraphe — Desgosto ria vida — fez a transcripçâo desse singular epitaphio, acompanhou-a da seguinte apreciação: "Pobre martyr! Nestas palavras
cheias de amarguras devolve á sociedade o fél que gota
á gota derramou-lhe no tormentoso existir. Elias são o
protesto enérgico da victima contra o algoz! Dotado de
u m talento robusto e nobresa de sentimentos, viu todos
estes brilhantes predicados cahirem esphacelados deante
dos preconceitos sociaes. Perseguido pelo infortúnio e
para não ser victima dos golpes da prepotência, fugiu
ao borborinho da cidade e no recolhimento de u m a casa
de campo dava expansão á sua dôr e m phrases de pungente ironia.
Escreveu:
As perturbações funccionaes que se manifestam durante a prenhez dependerão de u m estado chloro-anemico
ou de u m a verdadeira plethora? dissertação. Proposições. Secção cirúrgica. Thoracentése e suas indicações.
Secção medica — Tratamento da angina diphterica. Secção accessoria — Pode-se considerar herdeiro legitimo
o filho de u m a viuva nascido dez mezes depois da morte
do marido? These apresentada e sustentada perante a
Faculdade de Medicina da Bahia e m Novembro de 1870,
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia,
1870, 19 pags. in. 8.". Typ. do Diário da Bahia.
João da Silva Mello, Desembargador. — Filho
de Manuel José de Mello e D. Rita Maria da Silva Mello,
nasceu a 11 de Junho de 1856 no engenho Araçá, municipio da Capella, e lalleceu no Aracaju, a 29 de Agosto
' de 1917. N a Capella frequentou a aula publica de portuguez, e a particular do vigário da freguezia, Francisco
Vieira de Mello, com quem também estudou latim, francez e philosophia. E m continuação dos seus estudos esteve internado durante 2 annos no collegio S. João, na
Bahia, de onde voltou para o seio da familia por moléstia. Recuperada a saúde partiu para o Recife, sendo
alli alumno do collegio Dr. Vianna, e de volta á Bahia,
terminou o curso preparatório no collegio do Dr. Gustavo
de Sá. Habilitado deste m o d o e m humanidades, prestou
exames na Bahia, Aracaju e
Recife, e m cuja Faculdade
de Direito se matriculou e m
1876, tendo concluído o tirocínio académico no fim do
anno de 1881, e m que recebeu o grau de bacharel e m
sciencias jurídicas e sociaes.
N o principio do anno seguinte foi nomeado promotor publico da comarca de
Gararú por acto de 5 de Dezembro de 1881, removido
para a da Capella a 11 de
Julho de 1882, dessa para a
de Larangeiras a 18 de Junho de 1883 e e m Novembro
seguinte para a de Itabaiana. Tendo sido nomeado e m
1886 juiz municipal e de or- Desembargador João da
phãos de Itabaiana, foi esse
Sii.-a Mello
acto cassado e substituído por outro, nomeando-o para o
m e s m o cargo nos termos reunidos do Boquim e Riachão
e m 12 de Dezembro de 18S4, sendo reconduzido terminado
o quatriennio. Pela segunda vêz voltou á Itabaiana como
promotor publico por acto de 11 de Novembro de 1891 e
dada a reorganização judiciaria rio Estado e m 1912 coube-lhe o logar de juiz de direito da comarca de Guararú,
de onde passou-se com 15 dias de exercicio para a de
Itabaiana por permuta com o respectivo juiz. Removido e m 1899 para a comarca de Própria, transferiu-se,
á pedido, para a de Itabaiana, onde permaneceu até Junho de 1908, quando foi chamado para funccionar como
chefe de policia interino, cargo que deixou e m Outubro
por ter sido nomeado desembargador do Tribunal da Re-
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lação pelo presidente, Guilherme de Souza Campos. Foi
u m dos fundadores e presidente do Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe. Escreveu, além dos trabalhos
jurisdiccionaes, o seguinte:
•— Sergipenscs: extracto de u m a carta dirigida ao
promotor publico de Maroim, e m que o autor se occupa
do livro "Sergipense" do doutor Manoel dos Passos. N o
"O Estado de Sergipe" de 17 de Outubro de 1903.
—- Questões relativas a tentativa de homicídio. N a
"Revista Forense do Estado de Sergipe", vol. I, n. VI de
Abril de 1908, pags. 326 a 338
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza Campos, Presidente do Estado
pelo Chefe de Policia, e m 1 de Agosto de 1908. C o m Annexos. N o voiume sob o titulo — Relatórios apresentados
ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza Campos, Presidente do Estado, e m Agosto de 1908 — Nove
paginas.
— Discurso pronunciado a 22 de Setembro de 1912
no acto da inauguração do Instituto Histórico de Sergipe. N a "Revista Trimensal do Instituto", vol. I, pags.
26 a 30.
— Discurso proferido na m e s m a sessão solemne de
6 de Agosto de 1913. N a referida "Revista", vol. II,
pags. 71 a 75.
— A mulher como educaáòra: conferencia proferida
a 15 de Março de 1914 por occasião de ser inaugurado o
Grupo Escolar General Siqueira. N o "O Estado de Sergipe" de 18 do m e s m o mez.
João Telles de Meneses, Doutor. — Filho do major Florentino Telles rie Meneses e D. Leonor Bernarriina Xavier de Meneses, nasceu na Estancia a 5 de Outubro de 1843 e falleceu na Bahia a 15 de Agosto rie
1908. N a cidade natal fez os seus estudos primários e
naquella capital os do curso secundário e de medicina,
e m cuja Faculdade recebeu o grau de doutor e m 1870.
E m 1867 interrompeu o tirocínio académico no quarto
anno, afim de seguir para o Paraguay como medico contractado do exercito e da armada e m operações contra o
governo daquella republica, lá permanecendo até a terminação da guerra, durante a qual prestou os melhores
serviços á pátria. O decidido gosto pela vida militar
íel-o voltar e m 1874 ás fileiras do exercito a que pertenceu até 1899, quando por Dec. de 13 de Outubro foi
reformado na patente de Tenente-Coronel, depois de ter
servido nas guarnições do Rio Grande do Sul, Alagoas,
Sergipe, Santa Catharina e Bahia. Primeiro cirurgião
honorário do corpo de saúde da armada, era cavalleiro
da ordem de S. Bento de Avis e possuía as medalhas
de campanha concedidas pelo Brasil, Uruguay e Republica Argentina. Fez parte da Assembléa Provincial de
Sergipe no biennio de 1878-1879. A imprensa do paiz
contou sempre com a sua collaboração assídua e abundante. Para onde quer que o levassem as exigências do serviço militar mais u m a penna surgia no jornalismo local,
traçando interessantes artigos sobre variados assumptos.'
N o "Jornal do Commercio" e no "Des; ertador" da
capital de Santa Catharina escreveu acerca de religião
hygiene, quarentenas e febres de m á u caracter, no decurso de 1880 a 1885; no "Jornal de Noticias" da Bahia, e m 1885-1890, sobre os feitos da guerra do Uruguay
e do Paraguay, de que também se occupou nos jornaes de
Aracaju—-Folha de Sergipe", "Gazeta de Sergipe" "O
Republicano" e "O Estado de Sergipe", nos annos de 1891
á 1903.
Escreveu mais:
— Queimaduras: dissertação. Proposições. Secção
cirúrgica — Fracturas do radio e seu tratamento Secção medica — Vantagens da escutação e percussão para
o diagnostico. Secção accessoria — Vinhos medicinaes
These que sustentou e m Abril de 1870 para obter o grau
de doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia Bahia
1870, 25 pags. in. 8.°. Typ. da — Bahia Illustrada.
— Ao correr da penna. Ligeiros traços biographi-os
sobre a vida do Doutor Pio Angelo da Silva N o "O Estado de Sergipe" de 5 de Dezembro de 1903
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— Relatório apresentado e m Assembléa Geral da Sociedade Beneficente " A m p a r o das Famílias" pelo Presidente da Directoria no correr dos mezes de Janeiro de
1903 a Dezembro do m e s m o anno. N o "O Estado de
Sergipe" de 15 de Janeiro de 1904.
— Fastos da guerra contra o Paraguay. N o "Diário da Bahia" de 11 de Junho de 1907.

João Vampré. — Filho de José do Nascimento
Pereira e D. Maria Bemvinda V a m p r é nasceu na Estancia a 28 de Outubro de 1868. Fez o curso completo
de sciencias e lettras e foi secretario da Policia e m São
Paulo; praticante do Thesouro do Estado e 3.° escripturario por acto de 23 de Fevereiro de 1907 e sócio fundador da Academia Paulista de Letras e m 1909.
T e m publicado vários trabalhos de polemica instrucção e principalmente da lingua vernácula.
Collaborou e m vários jornaes do Rio, Minas, S.
Paulo, como também na "Ulustração Brasileira", São
Paulo, 1903, "Revista dos Educadores" publicação quinzenal de pedagogia, psychologia, sciencias e artes. São
Paulo, 1911, todos com o próprio n o m e .
João Vieira Leite, Doutor. — Filho do coronel
Sisenando de Souza Vieira e D. Adelaide Leite Vieira,
nasceu a 4 de Setembro de 1867 no engenho S. Félix,
municipio de Santa Luzia e falleceu a 25 de Janeiro de
1902, a bordo do vapor nacional Manáos, entre os Abrolhos e a cidade da Victoria, onde foi sepultado. C o m os
poucos conhecimentos do ensino elementar adquiridos
na villa do Conde, da Bahia, seguiu para a capital dessa
antiga provincia, afim de continuar nos demais estudos
preparatórios exigidos para a matricula da Faculdade
de Medicina, que frequentou com assiduidade e proveito,
recebendo o grau de doutor a 27 de Outubro de 1890.
Apenas formado, fixou residência e abriu consultório
medico na Estancia, tendo gosado sempre, no desempenho dos seus deveres profissionaes, do lisongeiro conceito de clinico intelligente e humanitário. N a m e s m a
cidade exerceu diversos cargos públicos e influiu nos
negócios locaes no caracter de chefe politico. Foi delegado de policia, intendente municipal por duas vezes,
logo depois do advento da Republica e e m 1897-1898, delegado literário, administrador da Mesa de Rendas Estaduaes e m 1895-1897 e delegado de hygiene, e m cujo
cargo prestou os melhores serviços á população estanciana, quando assolada pela varíola nos annos de 1894 e
1896. Deputado estadual nas legislaturas de 1894-95, 189697, assumiu o governo do Estado na qualidade de Presidente da Assembléa Legislativa a 11 de Setembro de
1894 e m consequência da deposição do Presidente, Capitão José Calasans, passando-o a 24 de Outubro seguinte
ao Presidente eleito, Coronel Manuel Prisciliano de Oliveira Valladão. Foi ainda director e medico do hospital "Amparo de Maria", que o teve como u m dos seus
bemfeitores pelo zelo e boa vontade, com que sempre
acudiu ás urgências daquelle estabelecimento de caridade. Além de clinico e politico, revelou também qualidades de jornalista, e
Escreveu:
— Apreciação dos methodos operatórios geraes adoptados na operação cesariana: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. These
inaugural apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Agosto de 1889. Bahia, 1889, 70 pags., in.
8.". Imprensa Económica.
— Officio com que passou a administração do Estado ao coronel Manuel Prisciliano de Oliveira Valladão, a 24 de Outubro de 1894. N o "O Dia", de 27 do
m e s m o mez. Redigiu:
•— A Razão: orgam dos interesses sociaes. Estancia, 1898-1914. Proprietário — Augusto Gomes. Gerente
— José Nogueira. Redactores diversos. Publicação semanal. O primeiro numero sahiu a 11 de Junho daquelle
anno.
Joaquim Cândido da Silveira Carvalho. — Filho
de António Fernandes da Silveira Carvalho e D. Maria
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da Gloria da Silveira, nasceu na cidade de São Christovão a 27 de Março de 1855 e falleceu na rio Aracaju a 2
de Março de 1896. Muito moço partiu para o Recife e m
companhia de seu pae, então empregado de fazenda.
Tendo alli feito toda a educação litteraria, exerceu na
mesma cidade o cargo de escrivão do Tribunal da Relação
do Districto e transferindo-se para o Rio de Janeiro, foi
por algum tempo empregado no antigo Banco do Brasil
e em seguida no cartório de protestos de lettras. Atacado de grave enfermidade pulmonar, foi muito tarde já,
procurar melhora na capital do seu Estado, onde poucos
dias depois de chegar tiverão termo os seus atrozes soffrimentos.
Escreveu:
— Regeneração social: conferencia. Recife...
— José, Mariano ou a victima glorificada: apotheose e m cinco quadros. Recife, 1886, 23 pags. in. 8.°. pq.
Typ. Mercantil.
— O século e o clero: drama e m cinco actos. Inédito.
— Rosa. a filha da adultera: drama e m cinco actos.
Inédito.
— Lúcia: drama e m três actos. Inédito.
— Miguel Slrogoffou o Correio do Czar: drama, extraindo e m dezesiis quadros. Inédito.
— Um casamento indecente: historia pernambucana,
facto verídico. Inédito.
— O pelintra: revista cómica dos acontecimentos do
Recife durante o anno de 1855, e m quatorze quadros.
Inéditos.
— Flores do coração: versos. Inédito.
Joaquim Carneiro Nobre de Lacerda, Bacharel.
— Filho do Dr. Luiz José Carneiro de Sousa Lacerda e
D. Adelinda Nobre de Lacerda, nasceu a 23 de Setembro de 1865 no engenho S. Pedro, municipio do Soccorro. Fez seus estudos de humanidades e m Pernambuco e no anno de 1892 recebeu o grau de bacharel e m
sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade de Direito
do Recife. Quando estudante, além de outras sociedades,
fez parte do "Club Republicano Federalista 2 de Fevereiro" de Tigipió e e m 1893 com o major Abílio de Albuquerque da Camará Lima, publicou "O Autonomista",
orgam do partido republicano no municipio. Foi eleito
deputado estadual por Pernambuco nas legislaturas de
1901-1903 e 1904-1906. Agricultor e m Jaboatão, foi durante três annos Prefeito desse município, deixando muitos melhoramentos, entre elles o mercado Publico.
Escreveu:
•— Relatório apresentado a 15 de Novembro de 1904
ao deixar o cargo de Prefeito do Municipio de Jaboatão,
Estado de Pernambuco.
Joaquim Esteves da Silveira, Doutor. — Filho
de João Esteves da Silveira e D. Isabel Carolina da
Silveira e Silva, nasceu na villa de Santa Luzia a 31
de Janeiro de 1832 e falleceu na capital da Bahia a 2
de Outubro de 1855, contando pouco menos de dois
annos após sua formatura e m medicina. Fêz o curso
de humanidades no Lyceu de S. Christovão e recebeu
o gráo de doutor na Faculdade da Bahia e m 17 de Dezembro de 1853. E m seguida regressou para a Estancia,
onde residia, já infelizmente affectado de u m a tuber
culose incipiente, que se aggravou rapidamente, ao
frustrar-se o seu consorcio com u m a prima, que depois
de lhe ter promettido a m ã o de esposa, preferiu professar e m u m convento da Bahia. C o m o espirito acabrunhado por esse inesperado desenlace e sem forças para
resistir por mais tempo aos estragos da terrível moléstia, voltou aquella cidade, onde tiverão termo os seus
soffrimentos physicos e moraes. Foi poeta inspirado e
desde académico revelou-se arrojado polemista, sustentando na imprensa doutrinas contrarias á sciencia ensinada na Faculdade, o que muito contribuiu para incidir no desagrado dos lentes. Seus trabalhos litterarios
tiverão o destino dos de tentos outros; perderão-se; m a s
basta o único que se salvou para perpetuar a sua reputação de primoroso artista do verso. Os applausos com
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que foi recebida pelos críticos a sua poesia — A Noviça
— sagrarão-lhe dilecto filho das musas e tão merecidos
forão que ainda perdura o renome do — Poeta da Noviça — , como era depois conhecido.
Escreveu:
— Faculdade de medicina. Proposições acerca da
hydrotherapia: these para o doutoramento e m medicina,
apresentada e publicamente sustentada no dia 10 de Dezembro de 1853. Bahia, 1853, 18 pags. in. 8.°. Typ. de
Epiphanio Pedrosa.
Fundou e redigiu:
— O Acaãemico: periódico scientifico e litterario.
Bahia, 1853. Desappareceu e m Dezembro desse anno
com a sua formatura. Foi nelle que sahiu pela primeira
vêz a poesia, a que j,á m e referi e cujo assumpto jfoi
aquelle triste incidente que tento influiu nos destinos
da sua existência. São delles os seguintes versos:
"Porque já não me crês? Que tredo génio,
Que demónio souprou-'ce assim no ouvido
Perjuros que não fiz? e crês pudeste
U m só instante que eu a ti mentisse?"
" S e m ti amor e gloria são phantasmas,
Que mal e m sonhos vejo. Só comtigo
Posso ter alma e lyra, amor e gloria.
Não, não crê no perjúrio; alma de vate
Nunca mancha a traição."
"Não profiras o voto! A voz tolhida
Expire-te nos lábios quando o tentes !
Primeiro do que Deus fui teu esposo;
Elle m e s m o conhece os meus direitos,
Ouviu teu juramento, abençoou-o!
Que rompas não Lhe apraz a fé jurada,
N e m quer p'ra Se a noiva que espontânea
Por voto tombem santo era já minha."
Joaquim Honório dos Santos, Musico e Compositor
— Filho de José Honório dos Santos e D. A n n a Joaquina G o m e s de Araújo, nasceu e m Outubro de 1856 e m
S. Christovam e falleceu na Estancia a 15 de Abril de
1904 como empregado da Fabrica de fiação.
Muito creança foi levado pela familia para o Aracaju, onde frequentou a escola primaria do professor
Ignacio de Souza Valladão e por algum tempo o Atheneu
Sergipense.
Dedicou-se depois á musica para a qual tinha pronunciado gosto, revelando-se muito cedo u m perfeito musicista e u m hábil compositor.
Conhecedor de vários instrumentos, poucos lhe faziam competência como clarinetista.
N o Aracaju foi u m dos fundadores e contra-mestre
da philarmonica "Euterpe Aracajuana" fundada e m 1874
por estudantes do Atheneu Sergipense.
De raro talento artístico foi u m dos mais notáveis músicos de Sergipe.
Mestre e regente da philarmonica "Lyra Carlos
Gomes" da Estancia e sócio benemérito do "Club Commercial" da m e s m a cidade.
Escreveu:
— Por meu direito. N a
1." de Junho de 1897.

"A Noticia", Aracaju, de

Com^ôz:
— Conversação na cerca — Polka.
—
Larangeiras —
Dobrado.
— Santo Amaro — Dobrado.
— Sonâmbula — Dobrado.
— Aracaju — Dobrado.
— Santinha — Polka — Aracaju, 1884.
— Nathaniel — peça musical offerecida ao Pharmaceutico Francisco Nathaniel de Azevedo. Aracaju,
1885.
— Aáelina — Valsa. Offerecida a Actriz Adelina
Castro. Estancia, 1886.
Compôz além destas muitas peças fúnebres, musicas
sacras, marchas e hymnos.
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Joaquim José de Montalvão. —
Filho de António José de Montalvão e D. Maria José de Nazareth, e
irmão do Professor Manuel Joaquim de Oliveira Campos, também mencionado neste livro, nasceu a 14 de
Outubro de 1828 na freguezia de N . S. da Imperatriz
de Campos, da qual foi desmenbrada e m 1835 a freguezia
de N . S. da Conceição de Itabaianinha, e falleceu
na sede da primeira delias, hoje florescente cidade, a 6
de Dezembro de 1901.
Estudou humanidades e m S. Christovam e mais
tarde provido na cadeira de ensino primário de Campos,
alli exerceu ininterruptamente o magistério publico,
desde a data de sua nomeação a 15 de Junho de 1858 até
26 de Maio de 1882, e m que se jubilou. Adepto da medicina de Hahenemann, observou-a praticamente e m beneficio da classe pobre de sua terra.
Escreveu:
— Apontamentos históricos e topographicos da villa
de Campos. Escriptos e m 1888 e m 31 fols. de papel manuscriptas. Inédito.
Joaquim José de Oliveira, Doutor. — Filho de
Francisco Félix de Oliveira e D. A n n a Joaquina dè Oliveira, nasceu e m S. Christovão no dia 2 de Novembro
de 1820 e falleceu na ex-capital do Império a 16 de Setembro de 1872. E m 1839 matriculou-se na Faculdade de
Medicina da Bahia, recebendo o grau de doutor e m 23
de Novembro de 1844. Terminado o tirocínio académico,
voltou á sua cidade, na qual se entregava ao exercicio
da clinica, quando o governo imperial entendeu utilizar-se das suas aptidões profissionaes, nomeando-o, por
Decreto de 1 de Julho de 1846, commissario vaccinador
da provincia, logar que deixou a 6 de Novembro de 1856
após muitos annos de reaes serviços, sendo dos mais
notáveis os prestados por occasião do cholera-morbus e m
1855, renovados com o reapparecimento dessa epidemia
e m 1862. Por acto official da data e m que se destituiu
de vaccinador, foi nomeado Inspector da Thesouraria
Provincial, cujas funcções desempenhou até a execução
da lei de 28 de Maio de 1864 que o aposentou. Além destes, occupou outros cargos na provincia, como o de vicedirector do Lyceu Sergipano
com muito proveito para a
instrucção publica. N o biennio de 1852-1853 occupou
u m a cadeira de deputado á
Assembléa Legislativa; foi
e m 1854 terceiro supplente
do juiz municipal do termo
da Estancia; provedor de
saúde publica do porto do
Aracaju, por muitos annos;
sexto
vice-presidente
por
Decreto de 25 de Setembro
de 1857, tendo neste caracter administrado a provincia, de 13 a 20 de Junho de
1863;
capitão
cirurgiãomór do c o m m a n d o superior
Dr. Joaquim José de Oli- d a G u a r d a Nacional de S.
veira
Christovão
e
Itaporanga
e m 1858; primeiro director
do Hospital de Caridade do Aracaju e Inspector da Alfandega por Decreto de 7 de Novembro de 1866. Deixando este ultimo logar a 19 de Março de 1868, por ter
sido removido para a Alfandega do Maranhão por Decreto de 19 do m e z anterior, nella conservou-se até ser
removido para a de Pernambuco, e m cujo exercicio se
achava, quando, sentindo-se gravemente enfermo, iartiu para o Rio de Janeiro, e m busca de allivio aos soffrimentos a que succumbiu. Sectário da medicina homceopathica, praticando a clinica, não o preoccupava a
idéa da remuneração; ao contrario, sempre se revelou
desinteressado e generoso, a ponto de, até nas próprias
commissões de caracter official, ceder e m favor dos cofres públicos as gratificações arbitradas pelo governo.
Além de medico distincto, recommendava-se ainda como
literato e apaixonado cultor da musica. O género de li-
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teratura de sua maior predilecção foi sempre a historia,
especialmente a historia de Sergipe, a cujo estudo dedicou u m a boa parte das suas lucubrações, revolvendo
archivos e examinando documentos antiquíssimos. Infelizmente ficou desaproveitado o valioso material accumulado com insano trabalho para a confecção da obra,
que pretendia dar á publicidade, e que talvez seja conservado com religioso carinho por seu filho, o Doutor
João de Oliveira, residente na capital de Pernambuco.
Condecorado por Decreto de 14 de Março de 1860 com
o habito da O r d e m de Christo, após a visita de S. S.
M . M . P. P. a provincia,
Escreveu:
— Proposições sobre os ruidos normaes e pathologicos do coração e das artérias: these apresentada e publicamente sustentada perante a Faculdade de Medicina
da Bahia e m 23 de Novembro de 1844 para obter o gráo
de doutor. Bahia, 1844, 7 pags. in. 8.°. Typ. do —
Mercantil — de M . L. Velloso & C.
— Relatório apresentado a 10 de Fevereiro de 1853
ao E x m o . Sr. Presidente da Provincia, Doutor José António de Oliveira e Silva, pelo Provedor de Saúde Publica. Manuscripto existente no Archivo Publico do Rio
de Janeiro.
— Exposição do exame procedido nas aguas, dos
riachos Prata, S. Gonçalo, e Una, pelo provedor de Saúde
Publica. Appenso 6." á "Falia" que dirigio á Assembléa
Legislativa Provincial de Sergipe, na Abertura de Sua
1." Sessão da 10." Legislatura no dia 20 de Abril de 1854
o E x m o . Sr. Presidente da Provincia Doutor Ignacio
Joaquim Barbosa 4 pags. in. 8.°. pq.
— Relatório apresentado a a 31 de Dezembro de 1857
ao E x m o . Sr. Doutor João Dabney de Avellar Brotéro
pelo Inspector da Thesouraria Provincial. Annexo de
13 pags. ao Relatório com que esse Presidente abrio a
1. sessão da 12.a legislatura da Assembléa Legislativa de
Sergipe.
— Relatório da Thesouraria Provincial, de Sergipe,
apresentado e m 1860 pelo Inspector da m e s m a . Bahia,
1860, 11 pags. in. 8.°. Typ. de Catellina (sic) e C o m p .
Annexo — R — ao Relatório apresentado pelo E x m o .
Sr. Presidente, Doutor Manuel da Cunha Galvão, á Assembléa Provincial no dia 5 de Março de 1860.
— Relatório do Inspector da Thesouraria Provincial apresentado a 7 de Fevereiro de 1861 ao E x m o . Sr.
Doutor T h o m a z Alves, Presidente do Provincia. Annexo,
de 12 pags. in. 8.°. gr. ao Relatório apresentado pelo
m e s m o Presidente á Assembléa Provincial a 4 de Março
de 1861.
— Relatório com que foi entregue a administração,
desta provincia ao 3.° Vice-Presidente, Doutor Angelo
Francisco R a m o s , pelo 6.". Vice-Presidente... no dia 20
de Junho de 1863. Sergipe, 1863, 2 pags. in. 8." gr.
Typ. Provincial.
— Limites ãe Sergipe, com a Bahia: informação
prestada e m officio de 6 de Maio de 1864 pelo Inspector
da Thesouraria Provincial ao E x m o . Commendador António Dias Coelho, e Mello, vice-presidente da Provincia.
Publicada e m 1904 na Mensagem
do Presidente do Estado, Josino Meneses pags. 86 a 95.
— Historias perãiãus. Simão Dias. N o "Jornal de
Sergipe", Aracaju, de 12 de Outubro; 2, 9, 16 e 21 de
Novembro de 1867. N o logar da assignatura estão impressas três estrellinhas. Transcripto com lacunas no
"Diário da Manhã", Aracaju, de 15 a 22 rie Outubro
de 1912.
— Apontamentos para a historia de Sergipe. Inédito. — Compositor e exímio pianista, seus trabalhos
perderam-se e m grande parte, perdurando apenas a noticia dos seguintes:
— Missa para ser cantada nas festividades do mez
de Maria e m S. Christovão.
— Te Deum para o mez de Maria: partitura para
vozes e piano.
— Tantum ergo. . .
Joaquim Machado de Faro Rollemberg. — Filho
de Gonçalo de Faro Rollemberg (Barão de Japaratuba)
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e D. Maria Custodia de Aguiar Rollemberg, nasceu a 1.°
de Abril de 1866 no engenho Victoria, Municipio do Rosário do Catête. Estudou humanidades no collegio de
São José, na Bahia e no Parthenon Sergipense em Aracaju. Fez o curso de engenheiro agrónomo da Escola
Agricola no Estado da Bahia, graduando-se e m Novembro de 1886. Por incumbência do Governo de Sergipe,
delimitou e dividiu o núcleo colonial "Património" neste
Estado, e m 1890; neste m e s m o anno e e m 1891, fez
parte da commissão de estudos da estrada de ferro de
Sergipe, e e m 1892 da commissão de estudos da estrada
de ferro de Ubatuba a Tabauté no Estado de S. Paulo.
E m 1894 foi eleito deputado estadoal, não tomando posse: exerceu o cargo de vereador e Prefeito da cidade de
Taquaritinga, Estado de S. Paulo, nos annos de 1907 a
1912.
Escreveu:
— Fabrico aperfeiçoado e simplificado do assucar
da canna: dissertação. Proposições. Mechanico e Engenharia — Demarcação de terreno. Sciencias accessorias
— Classificação chronologica das rochas, Agricultura e
chimica applicada. Direcção das forças applicadas á charrua. Thése apresentada á Escola Agricola da Bahia
por..., afim de obter o diploma de engenheiro agrónom o . Bahia, 1886, VI — 57 pags. in. 8.". pq. Typographia dos Dois Mundos.
— Relatórios dos trabalhos executados como Prefeito
de Taquaritinga.
Joaquim Manuel de Almeida, Vieira, Doutor. —
Filho do tenente Guilherme José Vieira e D. Carlota
Rosa do A m o r Divino Vieira, nasceu na então villa da
Capella a 11 de Agosto de 1846 e falleceu no Aracaju a
10 de Junho de 1882. Doutor em medicina pela Faculdade da Bahia, laureado e m 1863, somente e m 4 de Março
de 1869 recebeu o gráo scientifico por ter seguido para
o Paraguay, como cirurgião e m commissão do corpo de
saúde do exercito e da armada nacional. Cavalleiro da
imperial Ordem da Rosa pelos assignalados serviços médicos prestados na campanha contra o governo daquella
republica, collaborou, quando estudante, na "Gazeta Medica" da Bahia, tendo deixado na Academia que frequentou honrosa tradição do seu excepcional talento. Foi
sócio e 1.° secretario da sociedade beneficente "Fraternidade Sergipana", fundada na capital da Bahia.
Escreveu:
—• Queimaduras: dissertação. Proposição. Secção Medica — Erysipela considerada em geral. Secção cirúrgica. Hemorrhagia pueperal e seu tratamento. Secção
accessoria. — Theoria da respiração vegetal. These que
apresentou á Faculdade de Medicina da Bahia, para ser
sustentada em Novembro de 1868, afim de obter o gráo
de doutor em medicina. Bahia, 1868, 53 pags. in. 8.".
Typ. — Conservadora.
Joaquim Marcellino de Brito, Doutor. — Nascido
a 29 de Julho de 1830 no engenho Peripery, municipio
de Santo Amaro, lalleceu no Rio de Janeiro a 12 de
Maio de 1878. Foram seus pães o conselheiro Joaquim
Marcellino de Brito e D. Senhorinha Accioli Madureira
de Brito. E m 1847 matriculou-se na Academia de Medicina da Bahia, tomando o grau de doutor a 18 de Dezembro de 1852. Por decreto de 2 de Abril do anno seguinte foi nomeado 2.° cirurgião do Corpo de saúde da
Armada, sendo-lhe designado o brigue-escuna Guararapes para embarcar. C o m o 1." cirurgião, promovido por
decreto de 2 de Dezembro de 1858, foi por nomeação do
Cirurgião-mór de 21 de Dezembro de 1863 servir na corveta Bahiana e m viagem para a Europa, donde voltou
em Outubro de 1864. Embarcou depois e m outro vaso
de guerra com destino a diversos portos do paiz, fez
três viagens ao Rio da Prata e assistiu a passagem das
barrancas de Cuevas, como medico da corveta Magé.
Moço fidalgo da casa imperial, condecorado com o habito
da ordem de Christo, interrompeu a vida militar a 23
de Fevereiro de 1878, em que se reformou por motivo
de moléstia.
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Escreveu:
— Breve dissertação sobre a hyi ochroudia: these
apresentada e publicamente sustentaria perante a Faculdade de Medicina da Bahia no dia 11 de Dezembro de
1852, para obter o grau de doutor. Bahia, 1852, 24 pags.,
in. 8.". Typ. de Epiphanio Pedrosa.
Joaquim Marcellino Brito, Doutor. — Sobrinho
do antecedente e irmão de José Accioly de Brito, adeante
nomeado, neto, do antigo ministro e presidente do Supremo Tribunal de Justiça, conselheiro Joaquim Marcellino de Brito, bahiano, fallecido no Rio de Janeiro a 27
de Janeiro de 1879, nasceu e m Larangeiras a 11 de Julho de 1853 e falleceu na Capital Federal a 14 de Agosto
de 1921. Foram seus pães o ministro aposentado do Supremo Tribunal de Justiça, Luiz Barbosa Accioli de Brito, natural do Rio de Janeiro, onde falleceu a 11 de
Janeiro de 1901, e D. Cândida Madureira Accioli de Brito, sergipana. Depois de preparado nas materiaes do ensino secundário, matriculou-se e m 1871 na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, na qual terminado o curso
recebeu o grau de doutor e m 26 de Dezembro de 1876.
Exerceu a clinica e m diversos pontos de S. Paulo, tendo-a
iniciado na cidade de Jahú, de cuja comarca foi promotor publico interino, provavelmente indicado para esse
cargo por não ser extranho á sciencia do direito, que
estudou até ao 3." anno na Faculdade daquelle Estado.
E m 1879 entrou e m concurso para a cadeira de physica
e chimica do collegio Pedro II e e m 1883, sendo adjunto
da cadeira de moléstias de creanças, na Faculdade e m
que se formou, apresentou-se ao concurso para lente da
m e s m a cadeira tendo sido classificado em 1.° logar. N o
Rio de Janeiro exerceu o magistério particular como professor livre de physica e chimica. Nomeado pelo governo federal em 1890 commissario de hygiene e assistência publica do Districto Federal, passou após para
a Prefeitura, onde serviu até ser aposentado e m Novembro de 1906. N a revolta de 1893 desempenhou arriscadas commissões e m Nictheroy, ilha das Enxadas, e m
S. Christovam como major cirurgião e por taes serviços
foram concedidas as honras militares de coronel medico
de 2." classe do exercito pelo marechal Floriano Peixoto. C o m o escriptor enriqueceu a litteratura medica
com obras scientificas de subido valor, além de diversos
trabalhos literários egualmente apreciáveis. Collaborou
na imprensa periódica do Rio e S. Paulo, usando por
vezes dos pseudonymos, Nana, Quinquin e Calbeau. C o m
esse ultimo assignou u m a serie de artigos sob a epigraphe — Faculdade de Medicina, — publicados e m u m
jornal, que não foi possível verificar. Pertencia ao Montepio dos Servidores do Estado e era presidente da
Caixa Beneficente Theatral. Foi medico adjunto do Hospital de Misericórdia do Rio de Janeiro, m e m b r o titular
do Instituto Pharmaceutico, sócio da "Nova Arcádia"
de Cunha, em S. Paulo, e de outras associações scientificas.
Escreveu:
— Das causas de moléstia: dissertação. Pontos de
proposições: Asphixias — Secção de sciencias accessorias — ; Tracheotomia — Secção de sciencias cirúrgicas;
D o m o r m o no h o m e m — Secção de sciencias medicas:
these apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e m 3 de Julho d 1876, para ser sustentada por...,
afim de obter o grau de doutor e m medicina. Rio de
Janeiro, 1876, 93 pags. in. 8.". Typ. Central de Brown
& Evaristo.
— Da Febre Typhoide. Rio de Janeiro, 1877, 29 pags.
in. 8.". Typ. Popular.
— Da influencia ãa synthese sobre os progressos
da chimica orgânica: these de concurso á cadeira de
physica e chimica do Imperial Collegio de Pedro II.
Rio de Janeiro — 1879, 31 pags. in. 8.". Typ. da
— Escola — de Serafim José Alves.
— Allucinações e illusões sob o ponto de vista
medico legal: memoria apresentada á Academia Imperial de Medicina como titulo de admissão. Rio de Janeiro, 1879. A Academia, de accordo com o parecer do
relator resolveu mandar archival-a, por não acceitar as
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Julho a 28 de Agosto de 1839; de 8 de Agosto a 19 de
idéas desenvolvidas sobre o ponto discutido. O SecretaOutubro de 1840; de 30 de Abril a 15 de Junho de
rio Geral da Academia no seu relatório lido na sessão
1841 e pela quarta e ultima vez de 1 de Julho a 16 de
magna de 30 de Junho de 1880 e publicado no tomo 32,
Novembro desse m e s m o anno. Pelos serviços prestados
pag. 31 dos Annaes da m e s m a Academia disse por equivoco que a memoria apresentada pelo autor tinha o se- á causa da Independência do Brasil foi remunerado com
a mercê de cavalleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro e
guinte titulo: — Estudo anatómico do útero, trompas
mais tarde condecorado com a commenda da Ordem de
uterinas e ovários, — quando ella versou sobre a these
Christo por Decreto de 18 de Julho de 1841, dia da coacima indicada.
— Tratado Elementar de Medicina Legal. 1." vol. roação e sagração de D. Pedro II. D e collaboração com
Exgottodo. Rio de Janeiro, 1883, 628 — V pags. in. 8.°. o monsenhor António Fernandes da Silveira (vide este
nome), escreveu:
Typ. da — Escola — de Serafim José Alves, Edictor.
— Resposta á carta escripta ao ministro do ImpéOs dois últimos volumes dessa obra não foram publicario, Joaquim Vieira da Silva e Souza, pelos deputados
dos.
— Formulário Therapeutica, contendo breves noções António Fernandes da Silveira e Joaquim Martins Fontes, contra a administração da província na presidência
de therapeutica e grande numero de principaes formulas
do doutor Manoel Ribeiro da Silva Lisboa e seguida do
de clínicos brasileiros, pharmaceuticos e alguns autores estrangeiros. Rio de Janeiro, 1884, 490 pags. in. 12." relatório de todos os actos do governo da m e s m a provincia naquella presidência.
Bahia, 1835, 205 pags.
Typ. Hildebrandt.
in. 10." .
— Moléstias simuladas e dissimuladas. N a "Vida"
Joaquim Martins Fontes da Silva, Bacharel.
de S. José de Campos, S. Paulo, 1887.
Filho do bacharel Francisco Joaquim da Silva, pernam— Peixes venenosos. N o m e s m o jornal. 1887.
bucano, e D. Joanna Narcisa Fontes da Silva, sergipa— Envenenamentos. Idem, idem.
na, filha do capitão-mór Joaquim Martins Fontes, ha
— Veneno expirado. Idem, idem.
pouco mencionado, nasceu e m 22 de Agosto de 1866, no
— Da Urologia: analyse da urina. Exgottada. São
engenho Salobro, municipio do Soccorro, e falleceu em
Paulo, 1888.
— Da Electricidade: serie de artigos e m diversos 9 de Novembro de 1918 na cidade de Bananal, Estado
números do jornal — A Escola — Rio de Janeiro, 1888. de S. Paulo. Fez todo curso de preparatórios em Aracaju, matriculando-se e m 1885 na Faculdade do Recife,
— Antropometria. N a "A Tribuna" de S. Paulo,
na qual recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurí1888.
dicas e sociaes e m 19 de Dezembro de 1890. Seguiu-se
— Da loucura. N o mesmo jornal de 1888.
logo á sua formatura o acto do governo, nomeando-o
— Da Urologia: analyse da urina. 2." Edição in.
promotor publico da comarca de Simão Dias, removido
16 fr. S. Paulo, 1889. Typographia King.
— Uma evasão celebre: romance. N a "A Vida" de S. dentro de pouco tempo para as de Maruim e S. Christovam. E m continuação da m e s m a carreira foi, no EstaJosé de Campos. Trad.
do de S. Paulo, promotor nas comarcas de S. Pedro e
— Uma extranha aventura. Trad. do inglez. 1889.
— Primeiro beijo d'amor, por Quinquin. Exgottodo. Tietê, juiz municipal e m S. Manuel e juiz de Direito
da comarca de Araraquara, onde serviu de forte impeRio de Janeiro, 188... Typ. do Serafim José Alves.
cilho aos manejos da politicagem, sendo sempre guarda
— Um cigano: conto. No citado jornal de S. José
avançada da justiça. Profundmente desgostoso pelos
lie Campos, 188.. .
graves acontecimentos que
— O Goulart: conto. Idem, idem.
alli se desenrolaram e m
— O Collector: conto. Idem, idem.
1897 e tiveram por epilogo
— Magnetismo. N a "A Vida Académica", Rio de
o linchamento de Rozendo
Janeiro, de 26 de Setembro de 1914.
Constâncio de Souza Britto
Joaquim Martins Fontes, Capitão.mór. — Filho
(vide este nome) e de seu
de João Martins Fontes e D. Anna Francisca da Silveitio Manuel Joaquim de Soura, nasceu a 27 de Julho de 1798 no engenho Campo
za Britto, ambos sacrificada Barra, em Itabaianinha, e fallecendo a 20 de Agosto
dos aos instinctos sanguináde 1860 no engenho S. Francisco, municipio de Laranrios dos mandões da terra,
geiras, foi sepultado no dia seguinte na cidade de S.
depois de ter cumprido deChristovão. Desde o facto histórico da Independência,
nodadamente os seus deveem 1822, até a Regência Provisória, durante a menores de magistrado impolluridade do Imperador, Pedro II, como ainda em alguns
to, apurando as responsabiannos ulteriores, figurou colidades, pediu a sua demism o u m dos políticos mais
são, expondo na occasião,
em evidencia e m Sergipe.
A sua
pelos jornaes de S. Paulo e Dr. Joaquim Fontes da
^jfc^.
investidura nos diSilva
com a energia que o cara^^M^^^^
versos cargos públicos que
cterizava, os motivos que o Porto-Feliz e Tatuhy, senoccupou, as distineções officiaes
levaram a isso. Quando fora
1 % ^S?.J
°ue por mais de u m a
das funcções juridiscionaes,
vez lhe forão conferidas pelo
exerceu a advocacia e m Tietê,
governo imperial, as repetido tombem promotor da comarca de Faxina de 1908das provas de confiança po1910, até reverter para a magistratura como juiz de
litica dadas por seus comdireito de Apiahy, nomeado por decreto de 14 de Ouprovincianos attestão o grau
tubro desse ultimo anno, de onde foi removido em Jude prestigio de que sempre
nho de 1912 para a de Bananal, em que se conservou até
gosou, emquanto
militou
o seu fallecimento.
Joaquim Martins Fontes activamente na politica rePoeta e h o m e m de lettras de ampla cultura, foi tam(Capitão-mór)
gional.
Capitão-mór das
bém u m extremado rhodologo, conhecido no Brasil e na
Ordenanças da villa do LaEuropa, notadamente na França, que e m 1903 o distingarto, commandante
supeguiu com o diploma de membro titular da Sociedade
rior da comarca da EstanFranceza de Roseiristas. Sua intensa paixão pelas rosas
cia desde 1837, membro do
levou-o a manter e m Tietê e Bananal, extensos roseiraes,
Conselho do Governo, Presinos quaes conseguiu crear pela fecundação entre as vadente da Camará Municipal e Juiz de orphãos ainda do
riedades cultivadas lindos exemplares de roseiras mulLagarto, deputado provincial e m vários biennios e deputhloras, roseiras chá, hybridas de chá e hybridas retado geral na legislatura de 1834-1837, administrou a
montantes. Nos concursos havidos e m Paris alcançaram
provincia, como vice-presidente, nos períodos de 23 de
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N O Á L B U M D E ALICE
vantajosa classificação as rosas hybridas de chá de sua
creação.
(A pr.mno)
Ficou sem concluir o seu livro Estudo das Posas.
Desde estudante freguentou a imprensa, escrevendo para
No meio da risonha mocidade.
diversos jornaes de Recife e Sergipe e collaborou na "ReDas moças mais gracis.
vista Litteraria" de Maruim e nos jornaes de S. Paulo.
Resplandece e domina essa deidade
Na tribuna fazia recordar os bellos dotes oratórios de
D e modos senhoris.
seu progenitor, que gosou em seu tempo de larga noNão pretendo traçar o seu retrato,
meada de perfeito orador. Sócio correspondente do InsPorque, (modéstia á parte),
tituto Histórico e Geographico de Sergipe.
Contra a vontade sou extranha á arte
Escreveu:
D e Pintar:
— Relatório do representante da Policia do Estado
— Eis somente a razão porque não tracto
de Sergipe ao Primeiro Convénio Policial Brasileiro, reaD e esboçar.
lisado na capita] de S. Paulo, de 7 a 13 de Abril de
O seu rosto gentil e namorado:
,
1912. N o "O Estado de Sergipe" de 27 de Maio de
N
a
pintura
—
fui
sempre
riesazado,
1913.
E e m photographia,
— Dichroismos d'Alma: versos. 1 volume inédito —
Sou
ainda
peor
que e m poesia!. . .
Para que possa esse autor ser julgado como poeta, seMas. . . nem por isto deixo de escrever
guem-se duas poesias suas ainda inéditas.
O seguinte:
O GÉNIO DO BRASIL
— Quem, porventura, u m dia pretender
Um dia na azulada immensidade,
Conhecer o requinte
Appareceu, risonha claridade,
D a festejada graça feminina,
Não semelhante a luz do astro — rei:
D e antemão, vae saber
E e m puro e vasto ceu illuminado
Alguns dons dessa jóia peregrina:
De Paris, viu-se u m novo ser alado,
Olhos, negros — de luz a mais serena;
U m astro, de que não se sabe a lei!...
Cílios — longos e finos;
Que nome deve ter esse cometa ?
Supercilios — dois arcos delicados:
Que nebulosa deu esse planeta,
E no rosto formoso — a tez morena,
Que todas as nações maravilhou,
Os lábios purpurinos,
Novo astro, m a s de todos differente,
Gracioso nariz, dentes nevados!...
E m vez de apparecer no Oriente,
E ao lado de toda essa riqueza,
No Occiãente foi que despontou! ...
(Como Deus foi liberal !)
De que espaço veio essa Chimera,
Essa moça tem outra gentileza,
Que, como u m a águia enorme corta a esphera,
— U m génio sem igual !
E vae da Torre-Eiffél ao Pantheon?...
De que é formosa — tem plena certeza;
— E' a prodigiosa aeronave,
Sabe mais
Mais bella e altaneira rio que u m a ave
(Ou de saber, de certo, tem razão)
Creada pelo génio de Dumont!...
Que por toda essa immensa redondeza,
Muito moço bonito vive aos ais.
Como um condor ingente, rompe os ares,
Porque não conseguiu a sua m ã o !
Qual albatroz possante, sobre os mares,
A justa fama gosa de sensata,
A's mais velozes náos pode vencer! . ..
E de ter u m caracter mui discreto;
A paz fará reinar, matando a guerra,
Por isso, muita gente vive á cata
E a fraternidade, sobre a terra,
D e saber quem será seu predilecto...
Como novo Jesus, fará nascer!.. .
O povo sempre ardente e imaginoso,
Julga ser esse invento portentoso,
O pedaço de u m astro, como o sol:
E talvez que assim, venha a julgal-o
De Sirius ou Canópus u m vassallo,
Ou de mil asteroides — o escol !
A França heróica e a Inglaterra forte,
A Europa toda — desde o sul ao norte —
Jamais puderam ter prodígio tal !
Byron, Napoleão, Camões e Kant,
Edison e Pasteur — o próprio Dante
Ao sublime Dumont, não é igual! . . .
Os povos todos rendem homenagem
A' sua desmedida e san coragem,
A's suas nobilíssimas acções !
A inveja alçou o collo, e, vascillante,
Cahiu, por vêl-o sempre triumphante,
Entre í.pplausos das sabias multidões !
Sahe, Minas augusta, mãe ditosa,
Que deste ao m u n d o essa alma gloriosa,
E á sciencia u m génio tão viril !
Tu, dizer poderás, soberba, ufana,
Que a maior, a mais bella gloria humana
Do teu seio nasceu — é do Brasil!...
Novembro de 1901.

Quanto á sua brilhante intelligencia,
Nada tenho a dizer:
Pois é facto que tem tal evidencia,
Que ninguém deixará de conhecer !
E faço ponto aqui... Sobre o assumpto
Fico certo de haver dito verdade;
M a s a todos pergunto:
— Que flor viceja aqui, nesta cidade,
Que tenha esse primor, essa meiguice ?
Logo após,
Responderam-me todos a u m a voz:
— Só pode ser Alice...
Tietê, 902.
Joaquim Maurício Cardoso. — Filho de Pedro
Gordo da Cruz e D. Ignez Cardoso da Cruz, nasceu a
12 de Fevereiro de 1876 na cidade da Estancia.
Depois dos primeiros estudos em sua terra natal,
matriculou-se na Escola Militar em 1893, onde esteve
até 1895, tendo feito toda a revolta de 6 de Setembro
de 1893, combatendo ao lado rio marechal Floriano Peixoto. T e m o curso que exige o regulamento da repartição Geral dos Telegraphos. E m 7 de Janeiro de 1898 foi
nomeado amanuense da Inspectoria de Hygiene Publica
do Estado, cargo que exerceu até 10 de Novembro de
1900, quando foi nomeado telegraphista de 4." classe e
designado para inaugurar e servir como encarregado da

JOAQUIM

154

JOAQUIM

ultima remoção e delia não ter tido sciencia, sendo conestação telegraphica do Buquim, Estado de Sergipe, onde
siderada vaga a sua vara por decreto de 27 de Agosto
serviu durante 2 annos. Foi sócio fundador de u m Club
de 1898. Transportou-se então para o Estado de PerLitterario na cidade da Estancia, sendo por mais de
nambuco, sendo alli nomeado juiz municipal do termo
u m a vez eleito orador official, vice-presidente e secreta
rio do m e s m o club. De parceria com seu irmão, Dominda Victoria e e m seguida secretario da policia do m e s m o
Estado, na gestão do desembargador António Pedro da
gos Gordo, publicou no Aracaju e m 1894, u m volume de
Silva Marques. Deixando a referida secretaria abriu espoesias, contos e descripções de scenas sergipanas com
criptorio de advogado, trabalhando nos foros de Camao titulo — Alvoradas — com 158 pags. in. 8.°. N o mesm ú , Victoria, Nazareth e Limoeiro.
m o anno ainda e m Aracaju publicou u m a pequena novella intitulada — Os nobres ãa casa vermelha.
E m 1905 regressou ao Estado natal, sendo nomeado
promotor publico da comarca de Maroim, por decreto de
Collaborou no "Sul de Sergipe", Estancia, e m 1895,
"Sereno", hoje, "A Razão", da m e s m a cidade; no "O
30 de Março desse anno e depois lente cathedratico de
Porvir", Aracaju, e m 1900; no "Jornal de Sergipe" e m
literatura e lógica do "Atheneu Sergirense", e m Janei1903; na ""Primavera" e m 1904; no "Estado de Sergiro de 1907. C o m a reorganisação do ensino feita pelo
pe" e m diversas datas. Dirigiu por muito tempo "O
presidente Dr. Rodrigues Dória foi designado por acto
Porvir" com o pseudonymo de "Absalão Dória''.
de 4 de Setembro de 1911 para reger a cadeira de psyEscreveu:
chologia e lógica do m e s m o "Atheneu", passando a lente
de lógica e direito publico por acto rie 27 rie SetemGénero dramático:
bro rie 1912.
— Um tabaréo taboquiado: comedia.
— Como se transforma um casamento: Idem.
Além dos misteres de sua cadeira exerceu também
com proficiência a advocacia. Foi deputado á Assem— O Deputado Matheus e momentos de um estudante : Idem.
bléa Constituinte rie Sergipe e é sócio do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, do qual foi o orador
— J. Jucá Pyrama: Baile Pastoril. Inédito.
e m 1917, e sócio correspondente do Instituto Archeolo— Contos alegres: Humorismo.
— Meus suspiros: Poesias.
gico e Geographico de Pernambuco. Redigiu com António de Araújo, Jesuino Lustosa, João Capistrano e Amân— O meu primeiro amor: N o "O Porvir", Aracaju, de
cio R a m o s o periódico trimensal "Nora Pátria". Recife,
8, 15 e 22 de Abril de 1900.
1888. Sahiram apenas 3 números. Collaborou no "Jor— Alvoradas: segundo livro de versos publicado e m
nal de Sergipe", "Correio de Sergipe", "Jornal do Re1912 e impresso na Livraria Queiroz e m Maroim -— in.
cife", "Diário de Pernambuco", no "O Direito" do ReS.°. Fecha este livro u m a bem elaborada conferencia socife, onde publicou os estudos "Sobre os lúcidos interbre a pátria.
— Sergipanos Illustres de Liberato Bittencourt. N o vallos da Loucura" e "Da legitima defesa, e m matéria
'Diário da Manhã", Aracaju, de 4 de Setembro de 1913.
criminal": no "O Estado de Sergipe", "Folha de Ser— As Flores: conferencia litteraria realizada a 15
gipe", "Correio de Aracaju", "Diário ãa M a n h ã " e
de Novembro de 1914 no palco rio Cinema Rio Branco
outros.
e m Aracaju. Não foi publicado.
Dotado de grande pendor para os estudos philoso— Estudos de Grammatica Portugueza: Inédito.
phicos, nelles tem revelado o seu grande talento, apeObras a publicar: artigos, discursos e conferencias. sar da insufficiencia do meio e m que vive. Literato e
— Noções de Escripturação Mercantil.
critico de espirito culto é também poeta de real mereci—• Guia ãe, analyse léxica.
mento, demonstrado e m trabalhos que correm impres— Guia de analyse lógica.
sos. Retrahido por génio, poupa-se ao bulício do meio
— Como se faz u m deputado: comedia e m 2 actos.
e m que vive, isolando-se e m casa, onde deleita com u m a
E' m e m b r o da Academia Manoel Victorino da Bahia.
palestra erudita os que comsigo privam.
Escreveu:
Joaquim do Prado de Sampaio Leite, Bacharel. —
— Ensaios: versos, Aracaju, 1882. E' a primeira
Filho do pharmaceutico Joaquim rio Prado de Araújo
revelação do seu talento poético. Aracaju, 1882. Typ.
Leite e D. Lydia Carolina Alves Sampaio, é parente
do "Jornal de Sergipe".
próximo, pela linha materna, do grande poeta bahiano
— Lucubrações: versos. Aracaju, 1884, 42 pags. in.
António de Castro Alves. Nasceu no Aracaju a 3 de
8.°. pq. Typ. do "Jornal de Sergire". São producções
Junho de 1865.
do anno anterior, de diversas intuições e sem u m a ideia
Estudou primeiras letrsa na cidade do seu nasciassentada sobre escolas, como diz o autor.
mento nas aulas dos professores Cypriano José Pinhei— Palavras — proferidas no "Gabinete de Leitura
ro e Manoel Alves Machado, fazendo o curso secundário
de Maroim" por occasião da festa ultimamente celeno "Atheneu Sergipense".
brada e m homenagem ao Dr. Tobias Barretto de MeneE m 1884 matriculau-se na
zes. . N a "Gazeta do Aracaju" de 8 de Fevereiro de 1885.
Faculdade de Direito do Re— Sobre uma nova intuição ão direito. Recife, 1888,
cife, onde fez o tirocínio aca13 pags. in. 16.°. Typ. Económica. Este trabalho foi
démico, recebendo o grau de
inspirado pela leitura do livro "Questões Vigentes" de
bacharel a 8 de Março de
Tobias Barretto, prendendo-se mais restrictamente ao
1889.
artigo por elle traçado "Sobre u m a nova intuição do
Cursava ainda o 5." andireito", segundo declara o autor.
no jurídico quando foi no— Retaliações: versos. Sergipe, 1887, 36 pags. in.
meado promotor publico da
32 innumerados. Typ. Commercial de Maroim. O autor
comarca de Japaratuba, reera ainda estudante de direito quando publicou este livro.
movido depois para a de
— Vida Sergipana. (Contos scientificistas). Recife,
Itabaiana, e mais tarde para
1903, 67 pags. in. 12.°. gr. Empreza d'A Provincia.
a de. Aracaju.
— Lendas Sergipanas, prefaciadas por Carneiro ViE m 1893 foi nomeado
lella: versos. Recife, 1903 — 42 pags. in. 12.°. Imi rensecretario do Tribunal da
sa Industrial.
Relação, logar que occupou
— Poema ão I,ar: versos, Aracaju, 1904, 42 pags. in.
até que foi nomeado juiz do
12.°. Typ. d'"0 Estado de Sergipe". Distribuído como
direito da comarca do Labrinde da Imprensa Moderna aos seus freguezes.
Dr. Frado Sampaio
garto, por decreto de 11 de
— A Sergipana: folhetim publicado no "Jornal de
Junho de 1895.
Sergipe", de Aracaju, de 21 de Fevereiro a 27 de Março
Removido do cargo de
de 1904.
juiz de direito do Lagarto para o de Gararú e pouco
— Estudos e Opiniões. O Senador R u y Barbosa e o
depois deste para o do Rio Real, deixou de assumir
projecto do Código Civil: serie de artigos. N o m e s m o
o exercicio por estar no goso de licença no tempo da
jornal de 17 e 21 de Abril de 1904.
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— Sergipe: são as suas impressões rie viagem de
— Orate fratres! Orate frotres! N o m e s m o jornal
Pernambuco ao Aracaju, em 1901. N o "O Estodo de
de 8 e 10 de Novembro de 1907.
Sergine", de 5 a 12 de Abril de 1905. Este trabalhou sahiu
— Ensaios de lógica. Aracaju, 1907, 83 pags. in. 8.°
depois e m volume, Maroim, 1906, 83 pags. in. 8." pq.
Typ. do "Estado rie Sergipe" — T o m u m a errata no
seguidas de u m a nota final e u m Índice. Imprensa Ecofim.
nómica de José Andrade.
— Tobias BarretorieMenezes (O Philosopho). Idem
— José de Anchieta. (Scenas ria vida colonial). N o
de 14 e 15 de Janeiro rie 1908.
"O Estado rie Sergipe", de 28 de Junho a 13 de Julho
— A Eloquência no Brasil. Idem rie 1, 2, 5, 6 e 7 de
Fevereiro rie 1908.
de 1905.
— A lilli-rnlu,-a em Sergiae. Estudo ethno-nsycho— Kosmogonia philosophica. N o m e s m o jornal de
IS :i 21 rie Julho do m e s m o anno. E' o canitulo final
logico. Idem fie 26 de Abril a 3 de Junho rie 1908 com
rio livro "A philosophia do futuro", ainda inédito.
interrupção. Est» trabalho foi publicado e m volume com
— Meu álbum: impressões ria mocidade. N o m e s m o
o titulo "A Litteratura Serginana". M-iroim, 1908, 111
jornal de 7 e 14 rie Outubro de 1905.
nags. in. 8". vci. tendo u m índice no fim. Tninrensn
Económica rie Gouvêa & C.
— Cântico dos Cânticos ou Livro dos Cantares: tra— A Lyra Sergipana. Triem,rie20 a 23 rie Junho rio
ducção fragmentaria do poema he^rêo nor Salomão. N o
1908.
mesmo jornal, de 1 a 3 e 5 de M-aio rie 1906. — Este
— Alloeueão proferida e m n o m e ria Coneregacão n^
trabalho foi depois publicado em folheto com o titulo
solemnidade rio assentamento d-> pri^eir i nedra do edifreral de "Evangeliarios" conjunteriente ás "Lanças e
ficio do Atheneu Sergipense. Idem, rie 18 rie Setembro
Tronhéos" rio Dr. Nobre de Lacerda. Aracaju, 1908.
rie 1908.
28 pags. in. 8.°. pq. Typographia Commercial.
— Ligeiro escorço anthrono-eeogra'hieo sergipano.
— Maculada: conto. N o "O Estado de Sergipe", de
Iriem de 7 r1e Marco rie 1909. Sahiu m "Revista Ameri2 a 5 de Outubro de 1906.
cana", do Rio de Janeiro, de Junho rie 1911 com o titulo
' — A philosophia do futuro. Que é a nhilosophia?
simplificado de Eseoreo de anthropo-geographia sergipaN'"Os Annaes", redigidos por Domingos 0'ymoio, Rio
na, nas pags. 405 á 419.
de Janeiro, anno III, 1906, n.° 73. naes. 149 á 151.
— A pronosito de u m artista-philosopho; Idem, de
— A philosphia do futuro. Architectonica do uni13 de Marco de 1909.
verso. N a m e s m a revista n.° 47, pags. 167 á 169.
— Sobre os "Zoilos e Esthetas". Idem, de 4 rie
— A philosophia do futuro. Architectonica das
Abril de 1909.
idéas. Idem n." 75 pags. 178 á 180 .
— A literatura como creação h u m a n a e manifes— A philosonbia do universo. Architectonica dualistação social. Liccão preambular proferida na installatica. Idem n.° 76. pags. 194 á 195.
ção di cadeira de litteratura no Atheneu Sergipense.
— A philosophia ão futuro. Architectonica nomisTriem rie 14 rie Abril de 1909. Este trabalho foi publitica. Idem n.° 77, pags. 214 a 216.
cado depois coniunctamente a outro no opúsculo "Duas
— A philosophia do futuro. Architectonica. Teleolições de literatura", secundo o orogramma do "Gymnamechanicista . Idem, n.° 78, pags. 236 e 237.
— A philosophia do future. (Sem subtitulo) . Idem. sio Nacional". Aracaiú. 1911, 78 pags. in. 16.°. Editor
António Xavier de Assis. S^hiu também na "Revista
n." 79 e 80. pags. 242, 243, 258 e 259.
— Architectonica dualista: excernto da "A Philoso- Americana", do Rio de Janeiro, tomo III (1910) pags.
104 á 108.
nhia do futuro". N o "O Estado de Sergipe", de 15 de
— Escorço de litteratura geral. Domínio da litteDezembro de 1906.
ratura; génese de suas primeiras manifestações: epo— Kosmogonia litteraria e génesis de suas primeipeias collectivas e poemas individuaes. Idem de 18 de
ras manifestações: excerpto das "Palestras litterarias".
Abril de 1909.
No m e s m o jornal de 18 e 19 do m e s m o mez.
— Escorço de litteratura geral. D a lingua portu— Critica litteraria e scientifica. N o m e s m o jornal
gueza como formação litteraria e elemento de expansão
de 21 e 22 de Dezembro de 1906.
nacional. Idem de 25 de Abril de 1909.
— Epopéas conectivas (Notas de estudo). N o mes— Escorço de litteratura geral. D a architectonica
m o jornal, rie 9 e 10 de Janeiro de 1907.
clássica, da renascença, do romantismo, do naturalis— Formigas de Azas: secção mantida no m e s m o
m o , (physio^^ico e psychologico) e do nomismo litteiornal de 11 de Janeiro de 1907 e m diante com o pseurario. Tdem rie 2 de Maio de 1909.
rionymo de Gracchus.
•— Escorço de litteratura geral. De Lessing aos nos— Dos elementos etiológicos rio novo brasileiro e
sos
dias. Idem de 22 de Maio de 1909.
sua eurhytmia litteraria. N o m e s m o jornal de 12 a 17
— Escorço de litteratura geral. O folk-lorismo pede Janeiro de 1907.
rante a evolução do espirito humano. Idem de 26 de
— A Sergitana. (Escorço de romance), á M . P. de
Maio
de 1909.
Oliveira Telles. N o m e s m o jornal rie 17 a 25 de Janeiro
— Escorço de litteratura geral. Evolução da arte
de Í907. Não é o m e s m o trabalho recerido, linhas atrás
e ria litteratura. Iriem, rie 6 de Junho de 1909.
com o m e s m o titulo.
— Escorço de litteratura geral. A ethnographia pe— S. João: conto. Edição definitiva. N o m e s m o
rante a litteratura. Idem, de 18 de Junho de 1909.
jornal de 29 de Janeiro a 1.° de Fevereiro de 1907.
— A propósito de u m novo estudo sobre Jesus.
— Subindo o S. Francisco. N o m e s m o jornal de 15
Idem de 25 de Agosto de 1909.
e 16 de Fevereiro de 1907.
— Nullidadcs de hypotheca. (Trabalho forense). Al— O poeta e a magoa: poema. N o m e s m o jornal de
legações finaes e razões de appellação e m prol de me24 de Março de 1907.
nores. Sergipe — Aracaju, 1909. 72 psgs. in. 8.". pq,
— .4 raça, o clima, o solo, a fauna, a flora e a hisN ã o diz a typographia onde foi impresso.
toria como condições physico-sociaes determinadoras do
— A lógica j.crante a sciencia. N o "O Estado de
espirito nacional, idem de 5 de Abril de 1907.
Sergipe" de 19 de Janeiro de 1910.
-- Processo litterario. Ontogenia e philo-enia. (No— A nora. concepção da matéria (Ao Desembargador
tas de estudos), idem de 12 de Abril de 1907.
H o m e r o de Oliveira) . Idem de 20 de Janeiro rie 1910.
— Ensaio Sobre a musica nacional brasileira. Idem
— Criticismo e mechanismo. Iriem, rie 18 de Junho
de 6 a 26 de Abril de 1907.
de 1910.
— Os nosso philosophos. Idem, rie 9 a 17 de Maio
— As lendas sergipanas. "Folk-lorismo". Vista synrie 1907.
thetica sobre o "folk-lore" sergipano. Aspectos ethni— Os nossos oradores. N a "Folha de Sergipe", de
cos, etiológicos e ethicos de suas lendas. Idem, de 21
19 de Maio a 11 de Julho de 1907, com interrupções.
a 25 de Janeiro de 1912.
— Os nossos romancistas. N o "O Estado de Sergipe"
— Álbum de um intellcctual. N a "Via-Lactea", rede 12 a 17 de Julho de 1907.
vista mensal da Bahia. pags. 17 a 22, do n." 1; 54
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neiro, fazendo o exame do segundo anno em Agosto e
e 55, do n.° 2; 106 e 107 do n." 3; 159 e 160, do n.» 4;
graduou-se em pharmacologia em Novembro do mesmo
248 á 251 do n.° 6; todos de 1912. O primeiro artigo
traz a epigraphe — A philosophia ãe um sceptíco. —anno. E m Janeiro de 1871 destinou-se a Pernambuco,
estabelecendo-se com pharmacia no Recife. Foi sócio insNão continuou por ter esta revista suspendido a publicatallador do Instituto Medico Pernambucano em 1874.
ção.
— Geographia social sergipana. (Ao Exmo. Sr. Ge- Deixando esta cidade em 1877, mudou sua residência
para Alagoas, abrindo pharmacia em Maceió, de onde
neral José de Siqueira Menezes, d. Presidente do Estado
sahiu em 1882, voltando ao Recife e ahi se estabelee Presidente de honra do Instituto Histórico e Geogracendo pela segunda vêz. Foi membro effectivo do Instiphico de Sergipe. No "Diário da Manhã", de 10 á 14 de
tuto Pharmaceutico do Rio de Janeiro em 1887.
Setembro de 1913.
Quatro annos depois mudou-se para o Rio e nesta
— Sylvio Roméro. (O critico). Idem de 1." de NoCapital foi proprietário de duas pharmacias. E m Fevevembro de 1913.
— Discurso proferido pelo orador do Instituto His- reiro de 1891 o Governo o nomeou Pharmaceutico da
Inspectoria Geral de Hygiene que mais tarde denomitórico e Geographico de Sergipe por occasião de
nou-se "Instituto Sanitário Federal" em cujo caracter
ser inaugurado a 14 de Julho de 1914 o novo edifício
fora corhmissionado para a Alfandega, afim de inspeccioda Bibliotheca Publica. Idem de 16 de Julho de 1914.
— Discurso lido a 13 de Dezembro de 1914 pelo nar as drogas e productos chimicos importados. Dissolvido o Instituto foi dispensado do cargo que occupou
paranympho da turma dos diplomados no Atheneu Seraté 1897, indo trabalhar no Laboratório Nacional de Anagipense, por occasião de collarem o gráo. No "Diário da
lyses até princípios de 1899. Possue muitos títulos que
Manhã" e no "O Estado de Sergipe", de 15 do citado
o recommendam, bem com diversos diplomas que soube
mez.
conquistar pelo estudo e por seus differentes preparados
— Causas da expansão territorial sergipense e seus
industriaes.
consectarios juridico-sociaes: conferencia realizada na
Eis alguns dos seus diplomas:
sede do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe a
— Do Instituto Pharmaceutico do Rio de Janeiro,
25 de Março de 1915. No "O Estado de Sergipe", de 28
1887.
á 30 de Abril seguinte e na revista mensal "Sciencias e
— Do Instituto Meãico Pernambucano. 1874.
Artes", do Rio de Janeiro, pags. 129 á 133 do n.° de
— Da Exposição Brasileira do Rio de Janeiro,
Setembro de 1915.
— Concepção mechanica e teleológica da psychologia. (Preparatória da Universal de Paris, em 1889), assignado no dia 10 de Agosto de 1890.
No "Diário da Manhã", de 22 e 23 de Junho de 1915.
— Da Exposition Universelle ãe Paris de 1889 (Men— Geographia social sergipana: memoria apresention honorable). E' autor de uma infinidade de preparatada ao 4.° Congresso Brasileiro de Geographia, reunida
dos medicinaes, valiosíssimos e recommendaveis por tona cidade do Recife a 7 de Setembro de 1915.
— Evolução da philosophia. No "Diário da Manhã", dos os princípios, taes como:
— Ligno-sulfito Cotias, que se destina ao tratade 1.° de Dezembro de 1915.
— Discurso proferido no Instituto Histórico e Geo- mento racional da Tuberculose Pulmonar.
— Xarope Peitoral Balsâmico: empregado contra
graphico de Sergipe na noite de 30 de Janeiro de 1916.
tosses, bronchites, Asthma, Coqueluche, etc.
No "O Estado de Sergipe", de 1.° de Fevereiro seguinte.
— Lacto-zeina composto de milho-cattete e leite,
— Do folk-lore sergipano e aspectos ethno-psycholoconstitue um bom alimento e é rico de princípios phosgicos de suas lendas: conferencia realisada no salão do
I hatados.
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe em a noite
— Lactina-Maltinaãa, é u m preparado de soro de
de 23 de Abril de 1916. (Ao Dr. Arthur da Silva Rego,
leite e malto extrahido do milho vermelho.
o patrício illustre e amigo dedicado). No "Diário da
— Elixir Depurativo c Aníi-Rheumatico IodihydrarManhã", de 25 a 27 do referido mez.
gyrado: é um medicamento para rebellar a Syphilis e
— Saudação do orador official do Instituto Históseus aceidentes.
rico e Geographico de Sergipe ao Exmo. Barão H o m e m
Jonathas do Nascimento Bomfim, Doutor. —
de Mello na sua chegada ao Aracaju a 11 de Março de
Filho de Terêncio da Silva Bomfim e D. Aristhéa do
1917. No mesmo jornal, do dia 17 seguinte.
— Discurso do orador official do Instituto Histórico Nascimento Bomfim, nasceu em Maroim a 20 de Dezembro de 1885. Feito o curso de humanidades, matrie Geographico de Sergipe proferido a 17 de Março de
culou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
1917 no acto da inauguração do monumenr.0 á memoria
onde se graduou a 19 de Dezembro de 1914.
do fundador do Aracaju, Ignacio Joaquim Barbosa. No
Escreveu:
mesmo jornal do dia 20 seguinte.
— Contribuição ao estudo das pneumosyphiloses
— Discurso pronunciado na sessão magna do Ins(nos adultos): dissertação. Proposições. Três sobre cada
tituto Histórico e Geographico de Sergipe no dia 15 de
uma das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgiAgosto de 1917, em saudação ao Dr. Rocha POmbo. No
cas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
"O Estado de Sergipe", do dia 19 seguinte.
de Janeiro em 20 de Setembro rie 1914, para ser deJoaquim Rodrigues dos Cotias, Capitão Pharmafendida em 17 de Dezembro do mesmo anno. Rio de
ceutico — Filho de José Américo Rodrigues e D. Maria
Janeiro, 1914, 81 pags. in. 8.°. Typ. Gomes, irmão & C.
Rosa do Sacramento, nasceu a 3 de Maio de 1847 na
Josaphat da Silveira Brandão, Doutor. —
cidade da Estancia. Desde tenra edade procurou insFilho de Benjamin Francisco Brandão e D. Maria Phitruir-se mostrando sempre decidida vocação para a melonilla Brandão, nasceu na Estancia a 24 de Outubro
dicina. E m 1866, depois de haver completado todos os
de 1880. Recebeu o grau de doutor em Medicina em Maio
preparatórios, matriculou-se na Faculdade de Medicina
de 1902, tendo feito os seus estudos preparatórios no
da Bahia como 1." annista de Pharmacia. No anno seAracaju, como interno do collegio "Gymnasio Sergipenguinte destinou-se ao Rio de Janeiro onde matriculou-se
se" do Professor Alfredo Montes. Foi medico do Hosno segundo anno. E m Maio de 1867 foi contratado como
pital da cidade em que nasceu, desde a sua formatura,
alferes pharmaceutico em commissão contra o Governo
rie hygiene por duas vezes e inspector do ensino. Como
da Paraguay, entrando em diversos combates que lhe
académico collaborou no jornal a "Razão" da Estancia.
deram promoção e honras.
Transferindo sua residência para a Capital, foi commisPelos serviços de campanha o Governo Imperial
sionado pelo governo de Sergipe em Setembro de 1911
agraciou-o com os Hábitos da Rosa e de Christo, e por
innumeros serviços que tem prestado á pátria, á sciencia, para o tratamento e debellação da variola em Larangeiras. Por Decreto de 27 de Abril de 1912 foi nomeado
a industria e a humanidade. Como bravo soldado voDirector do Atheneu Sergipense, tomando posse a 20 de
luntário, ganhou medalhas e muitos outros distinctivos
das Republicas Argentina, Paraguay e Uruguay. Terminada essa commissão em 1870, regressou ao Rio de Ja-
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Maio seguinte e exonerado, á pedido, por Decreto de 22
rie Junho de 1916. Medico da Municipalidade e m 19131915.
E' professor vitalício da cadeira — de Phisica e
Chimica applicada á vida pratica da Escola Normal, nomeado por Decreto de 19 de Junho de 1916 e por Decreto
rie 18 de Dezembro de 1922, m e m b r o effectivo do Conselho Superior do Ensino por dois annos.
Escreveu:
— Do Mycetoma: these approvada com distineção
e defendida e m 10 de Abril de 1902. Bahia, 1902, 91
pags. Typographia Guttenborg.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Inspector
de Hygiene pelo medico enca.rregado do tratamento dos
variolosos na cidade de Larangeiras. N o "Estado de
Sergipe", de 12 a 17 de Abrii de 1912 com alguns quadros demonstrativos nos números seguintes.
José Accioli de Brito. -— Bacharel. — Filho
do conselheiro Luiz Barbosa Accioli de Brito e D. Cândida Madureira Accioli de Brito, nasceu a 29 de Janeiro de 1852 no engenho Cafuz, municipio de Larangeiras e falleceu a 21 de Junho de 1889 a bordo do vapor
La Plata, e m regresso da Europa. C o m o curso completo de preparatórios feitos no Rio de Janeiro, matriculou-se na Faculdade de
Direito de S. Paulo e m 1871,
tendo recebido o grau de bacharel en. Dezembro de 1875,
Depois de ter sido promotor
publico e m Juiz de Fora,
Minas Geraes, e juiz municipal e m Santa Catharina,
abriu escriptorio de advocacia no Rio de Janeiro,
onde foi distraindo para desempenhar u m a honrosa commissão do Governo. Por
carta imperial de 9 de Agosto de 1884 nomeado para
presidir a provincia de
Goyaz, assumiu o governo a
José Accioli de Brito
1 de Novembro do m e s m o
(Bacharel)
anno, passando-o ao vicepresidente,
desembargador
Júlio Barbosa de Vasconcellos, a 17 de Outubro do anno seguinte. Collaborou na
imprensa académica do seu tempo, e
Escreveu:
— Relatório apresentado á Assembléa Legislativa
Provincial de Goyaz, a 1 de Outubro de 1885 pelo E x m o .
Sr. Presidente, etc. Não foi impresso.
José de Aguiar Boto de Barros, Bacharel. —
Filho do tenente coronel João de Aguiar Boto de Barros
e D. Helena Accioli de Aguiar Barros, nasceu a 4 de Outubro de 1855 no engenho Aguiar, municipio de S. Christovam, e falleceu a 11 de Setembro de 1896 no engenho
Pombinha, municipio de Maroim. Foi estudante do
Atheneu Sergipense e tendo feito o curso de sciencias
jurídicas e sociaes na Faculdade do Recife, recebeu o
grau de bacharel e m 1879. Eleito deputado provincial
para a legislatura de 1880-81, foi dentro desse m e s m o
tempo delegado especial do Inspector geral do Ensino
Publico na Corte. Juiz municipal de Itabaiana, nomeado
a 16 de Janeiro de 1885 e removido nesse m e s m o anno,
a 11 de Abril para o termo do Rosário, foi juiz de direito da comarca do Boquim e m 1890, removido para a
de Própria por Decreto de 21 de Janeiro de 1891, onde
se conservou no exercicio do cargo até Agosto de 1892,
por ter sido nomeado no mez anterior juiz de casamentos. Declarado juiz e m disponibilidade e m 17 de Janeiro de 1893, foi aposentado por Decreto de 25 de Julho de 1895.
Escreveu:
— Discurso proferido na sessão de 5 de Março de
1880 na Assembléa Provincial de Sergipe pelo deputado,
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etc. Aracaju, 1880 — 15 pags. in. 8.". pq, Typ. ria
"Gazeta rio Aracaju".
E m 1882 redigiu:
— O Democrata: jornal litterario, noticioso e defensor dos interesses da Provincia. Aracaju, 1879-1884. Propriedade J. J. J. S. Prelelué. O primeiro numero sahiu
á 9 de Julho daquelle anno, medindo 0,38x0,24 com quatro paginas e outras tantas columnas cada u m a .
José Alves Pitangueira, Padre. — Filho de António Alves Pitangueira e D. Margarida Francisca de
São José, nasceu a 4 de Dezembro de 1812 no municipio
do Espirito Santo e falleceu na capital da Bahia a 19
de Fevereiro de 1858. Iniciando na vida publica como
professor de latim do Lagarto, em cuja cadeira foi provido a 11 de Junho de 1833, jubilou-se ainda no vigor
da edade a 12 de Outubro de 1856, depois de ter leccionado a m e s m a disciplina na Estancia. Decorridos alguns annos de exercicio no magistério publico, obteve
da Assembléa Provincial licença para estudar no Seminário da Bahia, no qual recebeu as ordens de presbytero
a 23 de Abril de 1843. Foi politico extremado, hábil
jornalista e advogado de nota. Neste tríplice caracter
sustentou frequentes luetas na defesa das suas opiniões
sem temer os ataques pessoaes do adversário. E m homenagem ao seus dotes intellectuaes e á constante dedicação ao partido a que se filiou, foi deputado provincial nas legislaturas de 1848-49 e de 1858-59, Presidente
da Camará Municipal do Lagarto e Director do censo no
m e s m o municipio. Tendo-se collocado n u m a posição de
destaque no meio social e m que sempre viveu, houve u m a
certa epocha em que o seu nome gosou de grande notoriedade e m toda a provincia. Entre outros brabalhos de
que apenas resta a noticia,
Escreveu:
— Resposta a "A Estrella" n.° 22 do primeiro de
Fevereiro de 1845. N o "O Triunfo", Larangeiras, de 19
a 25 do m e s m o mez.
— Leião e julguem. N o "Correio Sergipense" 31 de
Janeiro de 1849.
Segundo a opinião do operoso chronista sergipano,
Carvalho Lima Júnior, redigiu:
— Recopilador Sergipano. Estancia, 1832-1833: Publicação bihebdomadaria. Foi o primeiro órgão da imprensa sergipana, fundado pelo Monsenhor António Fernandes da Silveira. Typographia de Silveira.
José Annunciação Pereira Leite, por alcunha José
Bochecha. — Filho do capitão Jacintho Pereira Leite
e D. Rita Thereza de Jesus, nasceu no anno de 1823 e m
S. Christovam e falleceu a 23 de Março de 1872 no Aracaju. Seus pães não foram inteiramente destituídos dos
bens da fortuna, tanto que delles houve u m a pequena herança, tornada menor por serem muitos os irmãos, dos
quaes alguns foram artistas também. Esses chamavamse Manuel Pereira Leite, mais conhecido por Néco pintor, esculptor de imagens; Francisco Pereira, musico,
Luiz Gonzaga, vulgo Lilio, alfaiate.
Logo que se habilitou no ensino primário, entrou
na aula de musica, em que fez rápido progresso, salientando-se entre os seus condiscípulos. Embora incompleta a sua educação artística, supprida pela vocação que
revelou desde o começo dos seus estudos, foi sempre
considerado u m dos melhores, si não o melhor e o mais
operoso musico da antiga provincia. Por muitos annos
dirigiu a banda de musica do batalhão de policia, como
mestre regente, logar e m que foi reformado por acto
de 14 de Agosto de 1871.
Deixou muitas peças originaes constantes de musicas sacras, partituras, dobrados, quadrilhas marchas,
etc. O Domine, tu mihi do seu vasto repertório, piedoso
canto executado no acto do Lavapés, bastaria para
dar-lhe renome de notável compositor, attestando a
mestria e o primor das felizes concepções do seu talento de artista.
N a lista certamente lacunosa das suas composições
estão comprehendidas as seguintes musicas sacras:
— Grande Te-Deum.
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Missa, n." 1.
Missa, n." 2.
Credo. n.° 1.
Credo. n.° 2.
Padre Nosso, n." 1.
Paãre Xosso. n.° 2.
Salrc. Regina! n.° 1.
Ladainha, n." 1.
Ladainha, n.° 2.
Tantum ergo... com 3 sustenidos, n.° 1.
Tantum ergo... com 3 sustenidos, n.° 2.
Tantum ergo... com 3 bemóes.
Novenas de N . S. da Conceição com 2 sustenidos.
Novenas de N. S. da Conceição com 2 bemóes.
Novenas de Santa Cecília.
Novenas de S. Benedicto, n." 1.
Jaculatória Santa Cecília.
Jaculatória do Menino Deus.
Domine, tu mihi
n." 1.
CbristUs Factus

— Memento, homo...
— Heu! Domine. ..
Musicas marciaes:
— Dobrado, n.° 17.
— Dobrado n.° 18 e m memoria do dia 7 de Setembro,
offerecido a S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia, Dr.
Manuel da Cunha Galvão — Aracaju, 1859.
— Marcha. n.° 8.
— Marcha. Festiva, n.° 10.
— Marcha Fúnebre. n.° 2.
Musicas de dança:
— Quadrilha, n.° 1.
— Valsas, n.° 3.
— Polka, n.° 1.
Modinhas:
— Quando á mesa dos prazeres. Letra de Tobias
Barretto.
— Jurei amar-te... Recitativo de E . A. Fonseca.
— Ausente do pátrio lar.
— No escuro ãe meu peito.
José António de Abreu Fialho, Doutor. — Filho
de Tito de Abreu Fialho e D. Maria José de Abreu Fialho, nasceu a 20 de Janeiro de 1874 e m Aracaju. Bacharel e m sciencias e lettras formado e m 1891 no Imperial Collegio Pedro II, hoje Gymnasio Nacional, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
onde fez todo o curso académico, terminado o qual recebeu o grau de doutor á 16
de Janeiro de 1897, depois
de ter sido approvado com
distineção na defeza de these que apresentou. Durante
o período decorrido de 18911896 foi auxiliar do Instituto Vaccinico Municipal, interno do Hospital Geral da
Santa Casa de Misericórdia
e interno de primeira classe,
por concurso, ambos no Rio
de Janeiro, especializando-se
desde logo na clinica de molesti .s de olhos. Nomeado
no i nno de 1897 assistente
interino de clinica rie mo. .
lestias de olhos da FaculdaT
AV.
Dr. José António Abreu
- . -_ ,. .
, lu"
de de
Fialho
Medicina, serviu na
m e s m a épocha como oculista interno do Hospital da
Sociedade Portugueza de Beneficência, no Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia e nos hospitaes das
V.V. S.S. T.T. de S. Francisco da Penitencia e de S.
Francisco de Paula. Substituto desde 1898, mediante
concurso, de clinica de moléstias de olhos da m e s m a
Faculdade, foi nomeado a 22 de Novembro de 1906,
lente cathedratico de ophthalmologia, cadeira até então quasi abandonada, m a s enriquecida a esforços seus
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de sensíveis melhoramentos, entre os quaes a creação de
u m pavilhão especial para as suas prelecções.
Oommissionado e m 1907 pelo ministro do interior
para realizar u m a digressão scientifica pela Europa, visitou Uerlem, Paris, Vienna e outras capitães do velho
mundo, estudando os elementos de progresso a adoptar
na cadeira a seu cargo, adquirindo os apparelhos necessários a esse fim.
Antes disso, e m 1900-1901, já havia feito na Europa
viagens de estudos de sua especialidade, frequentando as
principaes clinicas de Paris e Vienna. Além de professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, tem
exercido mais os cargos de medico do Hospital de Misericórdia, delegado do Brazil no Congresso Internacional
de Hygiene e Demographia e m Berlim, (1907) presidente
da Sociedade Brazileira de ophtalmologia, vice-presidente da S. B. de Cultura Allemã, etc. E' m e m b r o da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, de Associações seientificas paulistas, do Instituto Histórico do
Ceará do instituto Histórico e Geographico de Sergipe,
do Centro Sergipano com sede na Capital Federal, do
American College of Surgeous dos Estados Unidos e do
Instituto dos Bacharéis e m Letras, do qual foi presidente nos annos de 1900 e 1901. Cultivou a fabula
tendo rido impressas e m avulso algumas elogiadas pelo
doutor Anastácio Luiz Bomsucees^o, insisne mes're neste género de literatura. C o m o sócio do Grémio rios Internos publicou diversos discursos e elogios fúnebres do
professor allemão Helmholty e do oculista brasileiro
doutor Paula Fonseca. Collaborou e m diversos orgiims
da imprensa nacional e estrangeira e redigiu os "Annaes
da Academia Nacional de Medicina." Trabalhador infatigável de solida cultura scientifica e literária é u m dos
mais distinctos médicos brasileiros e clinico de vasta
clientela.
Escreveu:
— A oculistica perante a pathologia (Perturbações
oculares nas moléstias cerebraes) : dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras da Faculdade.
C o m três estampas. These apresentada á Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e m 31 de Outubro de 1896,
afim de obter o gráo de Doutor e m Sciencias MedicoCirurgicas. Rio de Janeiro, 1896, 84 pags. in. 8.°. TyI ographia do "Jornal do Commercio".
— Estudo physieo-clinico da nutrição ocular: these
de concurso ao logar de lente substituto da cadeira de
clinica ophthalmologica. Rio de Janeiro, 1898, 68 pags.
in. 8.°. gr. Litho-Typographia Pinheiro & C.
— Anomalias conjuntas do apparelho visual: memoria apresentada no concurso ao logar de lente titular
da Academia Nacional de Medicina, Rio de Janeiro,
1898.
— Ubcr eme ausgeãchntc luetische Erkrankung des
Auges mit Mitbetheligung der Conjunctiva. Leipzig,
1901, 7 pags. in. 8.°. Wilhelm Eugelmam. Separata do
"Graefe's Archiv. Fur Ophthalmologie." Trabalho original premiado por ser u m caso único observado até então na sciencia.
— Relações entre as moléstias do ouvido e as do
olho. Extr. do "Brasil Medico". Rio de Janeiro, 1902,
23 pags. in. 8.°. pq. Typ. Besm.rd. Fréres.
1903 — Kysto. seroso subconjunctival; Hérnia do corpo vitreo na camará anterior; EstrHstica do serviço de
moléstia dos olhos, no hospital de Misericórdia; I
de amblyopia quinica; Affecções oculares por endo-infecção; Affecções syphiliticas graves do olho curada pelo
tratamento mercurial intensivo; Um caso raro de corectopia dupla inferior, complicada de ectopia lentis á esquerda e irido-donesis.
1904 — Complicações oculares da variola (dois trabalhos, u m e m agosto e outro e m outubro); Atrophia
dos nervos ópticos e tratamento antisyphilitico, todos
no "Brasil Medico". A Maternidade do Rio de Janeiro;
Os mosquitos: Hygiene dos olhos nas profissões liberaes; Santa Casa de Misericórdia e Dr. Francisco de
Castro, na Renascença."
1905 — Complicações oculares da variola, no "Brasil
Medico"; Acaãcmia Nacional de Medicina, na Renas-
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cença; tratamento da syphilis (ocular), pelo methodo
José António Ribeiro de Araújo, Doutor. — Fide Prokhoro modificado, na "Gazeta Chimica" de S. Paulho de António Ribeiro de Araújo e D. Anna Joaquina
lo e nos "Annaes de Medicina" do Rio, tomo, 69 (Junho,
do Nascimento Ribeiro, nasceu a 13 de Março de 1840 na
1903 a 1 de Junho de 1904) pags. 41 a 63. Hemicrania
Estancia e falleceu a 22 de Outubro de 1909 em Santo
ophtablyopia e amaurose hystericas, no formulário do
António da Gloria, villa no interior da Bahia. Na capi"Brasil Medico".
tal desse Estado cursou as matérias do ensino secundá— Licção de abertura do curso de 1905 na Faculrio e superior, tendo-se graduado doutor em medicina a
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Extr. do "Brasil
16 de Dezembro de 1873. E m Maio do anno seguinte foi
Medico". Rio de Janeiro, 1905, 19 pags. in. 8.°. Typ.
nomeado 2." cirurgião tenente do corpo de saúde do
Besnard Fréres.
exercito com destino á guarnição de Alagoas, onde fez
— A respeito ãe uma vasta affecção luética do olho quasi toda a carreira militar até ser reformado por decom participação da conjunctiva. Extr. do "Brasil Mecreto de 3 de Fevereiro de 1890, tendo servido por pouco
dico". Rio de Janeiro, 1905, 13 pags. in. 8.°. Typ. Bestempo nas guarnições do Paraná em 1886, do Rio Grannard Fréres.
de do Sul em 1887 e de Pernambuco em 1888. E m Alagoas
— Diagnostico etiológico das conjuntivites C o m m u occupou a cadeira de deputado provincial nas legislanicação ao 4.° Congresso Medico Latino-Americano inauturas de 1880-1881, 1882-1883 e exerceu o logar de insgurado no Rio de Janeiro a 1 de Agosto de 1909.
pector de saúde do porto para o qual fora nomeado a 4
— Discurso pronunciado na sessão de 23 de Node Abril de 1885.
vembro de 1916 da Academia de Medicina, como paraEscreveu:
nympho do Sr. Dr. Arthur Moses. N o "Jornal do Com— Queimaduras: dissertação. Proposições. Secção
mercio", Rio, de 24 do m e s m o mez.
medica. — Cholera-morbus. Secção cirúrgica — Feridas
— Questões meãico-sociaes: conferencia realizada na por armas de fogo. Secção accessoria — C o m o reconheAssociação Medico-Cirurgica do Rio de Janeiro em 3
cer-se que houve aborto em u m caso medico-legal? These
de Janeiro de 1917. Extrahida do "Boletim da Associaapresentada para ser sustentada perante a Faculdade de
ção Medico-Cirurgica", Anno III, Fevereiro 1917 —
Medicina da Bahia em Novembro de 1873 afim de obter
N. 2. Rio de Janeiro, 1917, 33 pags. — 8.° Typ. Beso grau de doutor em medicina. Bahia, 1873, 24 pags.
nard Fréres.
in. 8 gr. Typographia do Diário.
— Discurso pronunciado no dia 6 de Julho de 1917, José Barreto dos Santos. — Filho de António
em nome da Congregação da Faculdade de Medicina do
Franc;sco dos Santos e D. Adelaide Augusta do Rosário,
Rio de Janeiro, no banquete offerecido aos professores
nasceu a 22 de Março de 1881 em Campos e alli falleda Faculdade de Medicina de Buenos Aires. N o "Jornal
ceu a 29 de Abril de 1915.
do Commercio", Rio, do dia seguinte.
Nos poucos annos de juventude passados em sua ter— Pathogenia da ophthalmia sympathica. Rio de
ra frequentou as aulas do Atheneu Sergipense, transJaneiro, 1918, 58 pg. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Comportando-se depois para a Bahia, onde completou sua edumercio" de Roiz & C.
cação em letras e e m musica.
— Caso ãe cisticereo subconjuntival. Extr. d'"PatoAssim preparado para a vida publica, voltou a Serlogia Geral", Rio de Janeiro, 1918, 14 pags. in. 8.°. gr.
gipe em cuja capital foi solicitador dos Feitos da FaOfficina Graphicas da Livraria Francisco Alves.
zenda estadual, 2.° escripturario do Thesouro do Estado,
— Motoassociação do levantodor da pálpebra supeconselheiro municipal e auxiliar do Director dos Grurior e dos músculos da mastigação, do abrimento da
pos Escolares em 1912.
bocca e da lateralidade mandibular. Ext. dos "Annaes
N o anno seguinte deixou o funecionalismo estadual
da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. — Anno
por ter sido nomeado telegraphista estagiário .designado
II — 1918. Rio de Janeiro, 1919, 14 pags. in. 8.°. gr.
para a Estação de Casa Nova no Estado da Bahia, de
Imprensa Nacional.
onde se retirou licenceado, gravemente enfermo da mo— Discurso em homenagem ao professor Dr. Antóléstia a que suecumbiu.
nio Austregésilo em 21 de Julho de 1919. Rio de Janeiro,
Collaborou na revista mensal da Bahia. "Nova Cru1919, 13 pags. in. 8.°. Typ. Besnard Fréres.
zada", de que foi u m dos fundadores em 1901, no "O Es— Sinãrome Basedowiana clássica. Nephrite chrotado de Sergipe" sob os pseudonymos de Cypriano e
nica com exopthalmia e retinite albuminusica com vista
Philon, tendo sido u m dedicado auxiliar da redacção no
ás correlações funecionaes e pathologicas entre as glângoverno do Doutor Rodrigues Dória, na "Folha de Serdulas endrocrinas e o grande sympathico (Lição de cligipe" e na "A Razão" da Estancia.
nica ophtalmologica). Separata dos "Annaes da FaculPertenceu ás sociedades "Nova Cruzada" da Bahia e
dade de Medicina do Rio de Janeiro". Anno III — 1919,
Club Esperanto" do Aracaju. Poeta, musico e jornalista,
pags. 261 a 279. Rio de Janeiro, 1920, 26 pags. in. 8.°
escreveu:
gr. Imprensa Nacional.
— Questões musicaes. N o "O Estado de Sergipe",
— Discurso proferido na noite de 24 de Outubro
de 12 de Janeiro de 1912.
de 1921, no salão nobre da Sociedade de Geographia, na
— Limites ãe Sergipe. N o "Diário da Manhã", AraCapital Federal. N o "Correio de Aracaju" de 8 a 20 de
caju, de 25 de Julho de 1912.
Janeiro e no "Sergipe-Jornal" de 12 a 25 do referido
— Crisóes: versos Inédito.
mez e anno.
— Theoria Elementar ãa Musica: trabalho inedi
— Zona oftálmica (lição de clinica oftalmolojica).
to. C o m dois pareceres favoráveis do Conselho Superior
Na "A Patologia Geral", revista de medicina e ciências
da Instrucção Publica.
afins, n.° 5 de Setembro de 1822, pags. 133 a 145. Este
E' de sua penna o seguinte soneto inédito:
trabalho foi pouco depois publicado com gravuras, obserI
vando a mesma orthographia, em folheto de 15 pags. in.
O L H O S
4.° gr., edição da Livraria Francisco Alves.
As delicias do lar, a pátria, o ninho
— Que é ser meâico: conferencia realizada na AsDas mais sublimes illusões da vida,
sociação dos empregados no Commercio do Rio de JaAquella doce embriaguez querida,
neiro, a 14 de Setembro de 1923.
O mimoso cantar do passarinho;
— Discurso proferido na sede da Sociedade de GeoAquelle céo de rosas e de arminho,
graphia no dia 15 de Dezembro de 1923 na homenagem do
A lua-cheia clareando a ermida,
"Centro Sergipano" ao dr. Graccho Cardoso, Presidente
Tudo deixei... parti... — ave perdida •—
de Sergipe. N o "Jornal do Brasil" de 20 do mez citado,
Orpham de amor, de u m riso, de u m carinho.
transcripto no "Diário da Manhã", Aracaju, de 10 e 11
de Janeiro de 1924 e no "Diário Official" de 12 do mesm o mez.
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com pronunciado gosto as letras amenas. Foi deputado
provincial, e e m 1866, dissentindo da escolha do seu
partido na organização da chapa para deputados geraes,
apresentou-se candidato extra chapa, cônscio do prestiHoje, porém, sem ver no mundo escolhos;
gio de que dispunha no seio de u m grupo numeroso de
As delicias do lar, a pátria, tudo
correligionários. Collaborou nos órgãos da imprensa liDe novo encontro nos teus meigos olhos.
beral, deixou inédito u m livro de versos, muitas poesias avulsas e grande copia de artigos literários e políJosé Barretto Filho. — Filho do poeta José
ticos.
Barretto rios Santos, de quem se faz menção neste liEscreveu:
vro, e D. Ottilia Cardoso Barretto, nasceu e m Aracaju
— Devaneios Poéticos: versos. Bahia, 1870, 192 pags.
a 27 de Janeiro de 1908.
in. 8.°. Typographia Constitucional.
E' parente próximo pela linha paterna do notável
José
de Banos Accioly de Meneses, Desembarphilosopho sergipano, Dr. Tobias Barretto, e pela ligador. — Filho de outro de egual nome, já mencionado
nha materna da Familia Cardoso, que conta numerosos
neste livro e D. A n n a Rollemberg de Accioly, nasceu
talentos, entre os quaes o de sua avó, D. Amélia Cara 1.° de Dezembro de 1862 no engenho Murta, municipio
doso. Depois de feito todo o curso de humanidades no
da Capella. Depois de ter feito os estudos de humanidaAtheneu Sergipense, transportou-se para a Capital Fedes e m Sergipe e Bahia, cursou a Faculdade de Direito
deral e m Janeiro de 1922, publicando neste m e s m o anno,
do Recife, recebendo o grau de bacharel a 25 de Noquando apenas contava 14 annos de edade, o seu primeiro livro de versos, que foi vembro de 1884.
Voltando ao Estado após a formatura exerceu os sebaptisado com o nome sugguintes cargos: promotor publico das comarcas de Itagestivo e original de Cathebaiana e Maroim e m 1885 e da de Aracaju e m 1889;
dral ãe Oiro de u m a belleza
juiz municipal do termo de Riachuelo e m 1S90; juiz de
e simplicidade altamente redireito de Itabaianinha e m
veladoras.
1891; chefe de policia no
E' sócio da — Hora Lim e s m o anno e ainda e m
terária, "General Calasans"
1894 e 1895, sendo juiz de
de Aracaju e tem collaborado no "Rio Jornal", "Im- direito da comarca de Larangeiras no m e s m o anno.
parcial", "O Brasil", O SouFoi nomeado desembargador
sa Cruz" e "O Norte" do Rio
a 15 de Janeiro de 1896 e 2."
de Janeiro com o seu próvice-presidente da Relação
prio nome.
no m e s m o mez. Desde 1899
Escreveu:
que se acha e m disponibi— A Cathedral de Oiro:
lidade.
versos. Livraria Sehettino.
José Barretto Pilho
Rio — 1922. 125 pags. in. 8.° Escreveu:
— Relatório do Tribupq.
— A literatura no Esta- nal da Relação de Sergipe
apresentado ao E x m o . Sr.
do de Sergipe. N o "Mundo
Dr. Martinho César da Sil- José de Barros Accioly de
Literário", Rio de 5 de Dezembro de 1922. Transcripto
veira Garcez, Presidente do Meneses (desembargador)
no "Jornal do Povo" de 21riom e s m o mez.
Estado. Aracaju, 1897,
Como revelação do seu estro poético eis u m dos
pags. in. 8.°. gr. e mais
seus bellos sonetos:
54 pags. contendo os Accordãos proferidos durante o
Ama na vida tudo o que puderes:
anno de 1896. Imprensa Official.
A garça, o mar, o cysne de alva pluma,
— Relatório dos trabalhos do Tribunal da Relação
Vive do amor de todas as mulheres
de Sergipe apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Vice-PresiQue has de morrer do fero amor de alguma.
dente do Estado, José Joaquim Pereira Lobo pelo desPerdoa sempre. Esfolha de uma em uma
embargador
Presidente do m e s m o Tribunal. AraAs pétalas fataes dos malmequeres,
caju, 1898 IV pags. in. 8.°. pq. e mais 51 pags. com os
Deixando assim que a vida se resuma
Accordãos proferidos durante o anno de 1897. Typ. do
N o brilho do destino que tiveres.
"Estado de Sergipe".
A vida é um galho, cujos dons se almejam,
— Relatório da Relação de Sergipe apresentado ao
Arvore bôa, que eu cantando, exalto,
E x m o . Sr. Dr. Daniel Campos pelo Desembargador....,
Coroada de fruetos e de ninhos.
Presidente da Relação. Aracaju, 1897, 7 pags. in. 8.°.
Recolhe os fruetos que mais perto estejam:
pq. e mais 32 pags. com os Accordãos proferidos no
Para alcançares o que vês mais alto
anno anterior. Typ. do "Estado de Sergipe".
Has de ferir a m ã o pelos espinhos.
— Só como protesto: serie de artigos sobre a apoJosé de Barros Accioli Menezes. — Filho do
sentadoria do autor, decretada pelo governo. N o "O
tenente coronel João Nepomuceno Telles de Menezes, de
Tempo", de 12, 14 e 18 de Julho de 1899 e quatro relatóquem já m e oceupei, e D. Francisca Madureira Accioli
rios, como presidente que foi da Relação durante os
de Meneses, nasceu a 18 de Janeiro de 1837 no engenho
quatro annos de 1896 a 1899 inclusive.
Cabral, municipio de Japaratuba, e falleceu a 31 de OuJosé de Barros Pimentel, Doutor. — Filho do cotubro de 1874 no seu engenho Murta, municipio de Caronel de egual nome, a quem coube importante papel
pella. Fez os primeiros estudos na casa paterna sob a
nos suecessos históricos da independência da ex-provindirecção do Padre Mucury, continuou-os e m Larangeicia, e D. Maria Victoria de Almeida Barros, neto pela
ras no collegio Paulino e os concluiu na cidade da Balinha paterna de José de Barros Pimentel e D. Cecília
hia. Convenientemente preparado e m humanidades, seMaria Euphrasia, nasceu no municipio de Maroim a
guiu para Europa afim de matricular-se n u m curso su17 de Maio de 1817 e falleceu na Capital Federal a 6 de
perior e m Paris, de onde teve de voltar, decorrido alMaio de 1893. Chegado a epocha de iniciar-se nos estug u m tempo, para attender ao chamado da familia, cujos
dos superiores, partiu para a Europa com direcção a
negócios exigiam a sua presença. Agricultor laborioso e
Paris, onde fêz todo o curso de medicina e parte do
intelligente, militou activamente na politica e cultivava
curso de direito" contando no numero dos seus companheiros de lucubrações académicas muitos brasileiros,
Ai quanta dôr senti, quanta saudade
Soffreu m e u coração ferido e mudo,
C o m o era triste a minha mocidade!
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que mais tarde figuraram no scenario politico do paiz,
como o doutor José da Silva Maia, summidade medica
do Maranhão, o visconde de Sinimbu, notável estadista do Império e o conselheiro João Manuel Pereira da Silva, historiador e publicista. Obtido o grau de
medico e m 1841, e m cuja carta lançou sua assignatura
o eminente estadista Guisot, tantas vezes chamado aos
conselhos da Coroa no reinado de Luiz Felippe, regressou no anno seguinte ao torrão natal, onde por tradição de familia e tendência natural do seu espirito foi
attrahido para a actividade politica, liganrio-se desde
logo ao partido liberal. Secretario do governo por Dec.
de 11 de Junho de 1842, na presidência do C o m m e n d a dor Sebastião Gaspar de Almeida Bato, foi esse o primeiro cargo que exerceu, e do qual se exonerou no seguinte anno por consideral-o incompatível com o de representante da Nação na Assembléa Geral Legislativa,
eleito no exercicio daquella commissão. Data dahi, quasi
li emparelhar com o começo do segundo reinado, dois
annos antes encetado, sua longa carreira politica, durante a qual nenhum outro deputado por Sergipe conseguiu represental-o por tanto tempo. Eleito para a legislatura de 1843-1844, foi-lhe
renovado o mandato nas de
1845-1847, 1857-1860, 18641866 e 1867-1870, sendo ainda o seu nome suffragado
nas u r a s e m differentes
pleitos eleitoraes para deputado á Assembléa Provincial
e Estadual. A figura ao
m e s m o tempo grave e insinuante do jovem deputado
conquistou rapidamente as
sympathias dos collegas da
Camará. Perfeito parisiense,
vestindo rigorosamente á
moda do tempo, calças amaDr. José de Barros Pi- rellas e collête de botões
mentel
dourados, com u m timbre de
vóz sonoro e u m tanto estridente, fora appellidado —
o canário de Sergipe — por
causa da côr do traje e do som de sua palavra fácil e
cadenciada. D o grupo e m destaque dos moços distinctos
da Camará, diz Joaquim Nabuco no seu livro " U m estadista do Império", referindo-se á sessão legislativa de
1843, "era o Benjamin da plêiade, lembrando Lord Randolph Churchill principiante, exasperando o banco ministerial com seu talento, sua petulância, seus golpes
pessoaes". Assíduo frequentador da tribuna, discutia
com vantagem as diversas questões políticas, revelando
no desenvolvimento de suas idéas a habilidade e critério de u m argumentador consummado. A phase mais
brilhante de sua vida parlamentar foi exactamente a dos
primeiros annos de representação, em que pelos seus
triumphos oratórios levou ao deputado Angelo Ferraz,
mais tarde barão de Uruguayana, dizer na secção de 30
de Dezembro de 1844, que o reputava o rouxinol do Brasil, a estrella sergipense. Para a inconcussa affirmação do justo conceito adquirido entre seus pares contribuiu bastantemente a nobre coragem de sua invariável attitude deante das graves crises nacionaes, quer interna quer externa. N a discussão dos movimentos revolucionários de São Paulo e Minas, e m 1842, sobrepoz-se
ás paixões partidárias e m grande excitação, para personificar o politico conciliador e tolerante, e na sessão
de 5 de Abril de 1864 fêz vibrar fortemente o patriotismo
da Camará, quando, estendendo-se e m judiciosas considerações sobre a politica internacional sul-americana, concitou o Governo a assumir o seu posto de honra, e m
vista das depredações e atrocidades praticadas contra
brasileiros residentes no Estado Oriental, os quaes motivaram a declaração de guerra aquella Republica. S e m
outras ambições que não fossem os cargos electivos,
sempre fugiu ás responsabilidades das commissões officiaes, a ponto de ter recusado a presidência da ex-provincia de Pernambuco. A Republica, a que sobreviveu
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pouco tempo, já o veio encontrar avançado e m annos e
no declínio do seu percurso politico. Fiscal rio Banco
Industrial, Commercial e Territorial do Rio rie Janeiro
até Dezembro de 1861, fundou e dirigiu por muitos annos
o Banco da Bahia, onde foi director e presidente da
Sociedade de Colonisação. Era sócio correspondente do
Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, honorário
da sociedade literária — Nova Arcádia da cidade de
Cunha, e m S. Paulo, e condecor do desde 1S60 com o
officialato da Ordem da Rosa. Collaborou na imprensa
partidária da ex-provincia e durante a sua residência
no Aracaju escreveu correspondências politicas para o
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro. Dos seus
discursos parlamentares correm e m avulsos os seguintes:
— Discurso proferido pelo deputado á Assembléa
Geral Legislativa pela provincia de Sergipe na sessão
do dia 10 de Agosto de 1866, por occasião da discussão da
fixação da força naval. Rio de Janeiro, 1866, 8 pags. de 2
columnas in. 4." gr. Typographia Imperial e Constitucional de J. Villeneuve & C.
— Discurso proferido na sessão de 26 de Agosto de
1867 por occasião da discussão do orçamento. Rio de
Janeiro, 1867, 10 pags. in. 16.°. Typ. Imp. e Const. de
J. Villeneuve & C.
— O projecto sobre bancos agrícolas do Conselheiro
João de Almeida Pereira Filho. N o "Jornal do Commercio", Aracaju, 25 de Agosto de 1877.
Redigiu:
— O Liberal: órgão politico. Aracaju, 1868. C o m o
vigário José Gonçalves Barroso. Teve pouca duração.
José Benjamim da Rocha Rocha. — Filho do
padre Serafim Alves da Rocha Rocha e D. Maria Porciuncula de Campos, nasceu na cidade de São Christov a m e nella falleceu e m edade adiantada a 18 de Junho
de 1863, victima do cholera-morbus. Encarreirou-se alli
no funccicnalismo publico, tendo sido escripturario da
Administração da Fazenda Nacional, por nomeação de 5
de Agosto de 1830, Inspector da Thesouraria Provincial
por acto de 27 de Março de 1846 e depois de aposentado
neste logar e m 9 de Agosto de 1856 occupou o tabellionato da m e s m a cidade, desde 1860 até o seu fallecimento.
Escreveu:
— Resposta ao voto de consciência dos Srs. deputados provinciaes Raphael Archanjo Galvão e R a y m u n d o
A. Araújo Jorge. São Christovam, 1848, 24 pags. in. 8.°.
Typographia Provincial de Sergipe. E* também assignada por Francisco José Martins Penna.
— Memorial á Assembléa e ao E x m o . Sr. Presidente da Provincia dirigida a 3 de Junho de 1848.
Avulso de 2 pags. de 3 columnas impresso na Typ. Provincial, com u m documento.
José Bocheca — (Vide José da Annunciação Pereira Leite) .
José de Calazans, General. — Filho de Francisco Félix Ferreira e D. Joanna de Góes Ferreira, nasceu na hoje cidade de Itabaiana a 27 de Agosto de 1863
e não a 17 de Setembro como se encontra no Almanach
do Ministério da Guerra. Estudou primeiras lettras na
cidade do seu nascimento com o Professor Fabrício Carneiro dos Tupinambás Vampré e outros. Ainda naquella
cidade iniciou os estudos da lingua franceza com o pharmaceutico Guilhermino Amâncio Bezerra. Passando-se
para o Aracaju estudou preparatórios no Atheneu Sergipense e a 29 de Dezembro de 1881 verificou praça com
destino á Escola Militar da Corte, onde concluiu os preparatórios e fêz os estudos superiores. A 3 de Março de
1886 passou para o quadro supplementar do exercito no
posto de alferes alumno; a 23 de Janeiro de 1889 foi
promovido a 2.° tenente; a tenente por serviços relevantes, e m 7 de Janeiro de 1890; a capitão e m 7 de Abril
de 1892; a major, por merecimento, e m 25 de Abril de
1906; a tenente coronel graduado e m 28 de Dezembro
de 1911; a tenente coronel effectivo, por antiguidade, e m
3 de Janeiro de 1912 e a coronel, por merecimento, e m
20 de Janeiro de 1915.
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T e m o curso de engenharia pelo Regulamento de
1889, e serviu com as forças legaes da revolta de 6 de
Setembro de 1893 até 13 de Março de 1894, pelo que lhe
foi concedido contar tempo dobrado nesse periodo. Contando cerca de 34 annos de bons serviços ao paiz, como
militar, reformou-se a 6 de Setembro de 1916 no posto
de General de divisão. Chefiou a commissão encarregada
da construcção do sanatório dos Campos do Jordão; explorou a estrada de rodagem de Bemfica ao alto da serra;
fêz parte da commissão constructora da villa militar; da
commissão do ramal da estrada de ferro de Lorena á
Bemfica e da Commissão de estudos da estrada de ferro
de Timbó a Própria. Levantou a planta e orçou a construcção da Escola Normal do Estado de Sergipe, hoje
Escola R u y Barbosa; do edifício do Tribunal da Relação e do Hospital Santa
Isabel construídos no seu
governo e também a ponte
sobre o rio Madre Deus,
que é u m dos benificios deixados pela sua patriótica administração. Foi o primeiro presidente constitucional
do seu Estado natal, pela
constituição de 1892. Infelizmente, porém, u m golpe
de Estado veio afastal-o da
administração publica, onde
vinha revelando-se portador
das qualidades de u m óptim o h o m e m de governo, não
General José de Cala- s ó P ela operosidade largamente desenvolvida, mas
z a ns
ainda pela rara honestidade
com que vinha empregando a fortuna publica. E' sócio
fundador do Club Militar e
Escreveu:
— Mensagem
lida por occasião da abertura da
Assembléa Legislativa do Estado e m 3 de Junho de 1892.
No "O Republicano", de Aracaju, 8 do m e s m o mez.
— Mensagem lida perante a Assembléa Legislativa
do Estado de Sergipe e m 7 de Setembro de 1893 (2."
sessão ordinária da legislatura). Aracaju, 1893. 39
pags. in. 8.°. Typ. do "O Republicano".
José de Calasans Silva Filho, Cirurgião.Dentista
e Bacharel. — Filho de outro de egual nome e D. Josephina Pinto de Oliveira Calasans, nasceu no Aracaju a
10 de Agosto de 1893.
Estudou primeiras lettras com as professoras D. Josephina Calasans e D. Etelvina Amália de Siqueira,
successivamente e foi ainda alumno do extincto "Collegio Americano" de Aracaju.
Fez preparatórios no "Atheneu Sergipense" até o
4." anno, completando o curso de bacharel e m lettras
no "Gymnasio" da Bahia em 1912.
E m 1915 diplomou-se em odontologia pela Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, matriculando-se e m
seguida no m e s m o Instituto de ensino no Curco Medico,
onde fêz até o 3.° anno.
E m 1918 como académico de medicina prestou serviços na cidade de Itapolis, Estado de S. Paulo, por
occasião da epidemia — "grippe hespanhola".
Transferiu-se para o curso jurídico e m 1919 na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, onde recebeu o
grau de Bacharel em Dezembro de 1923.
Exerceu a clinica odontológica na Capital Federal;
advogou na Capital de S. Paulo e na cidade de S
João D'E1-Rey, Minas Geraes.
Reside actualmente (1924) na Capital da Republica,
onde exerce a advocacia e é jornalista.
Escreveu:
— Faculdaãe ãe Medicina: artigo de critica N o
"Correio da Manhã", 1915.
— Em torno ãe uma homenagem a memoria de
"Gumersindo Bessa". N a "A Época", revista da Faculdade de Direito. Rio, 1921.
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— As vésperas da annexação acreana? N a "Revista"
da Marinha Mercante. Rio, 1922.
— O novo chefe ãa egreja catholica e a sua orientação politico-religiosa. N a citada revista, 1922.
— A Epopé.a ãos Jangaãeiros. N a "Revista" da Marinha Mercante. 1922.
— Viãro moído é veneno f — Breve consideração
medico-legal, lida na aula de Medicina Publica da Faculdade de Direito e publicada na "A Época", 1923.
— A terra ãe Cuanthemoc. H o m e n a g e m ao México
— na "A Tribuna" de S. João d'El-Rey — Minas, 1924.
T e m e m preparo u m estudo sobre "Gumersindo Bessa", sua vida e sua obra, alguns trechos já publicados.
José Constiruiiio TeUes. — Descendente pelo
lado paterno de illustre familia paulista, foram seus
pães o tenente José da Silva Telles e D. Anna Telles
da Lapa. Geralmente tido como natural de Larangeiras,
está averiguado, por affirmação de u m a sua irmã, ter
nascido no municipio do Rosário do Catête a 25 de Março de 1837. Falleceu na Barra dos Coqueiros a 1 de Janeiro de 1878 e sepultou-se no dia seguinte no Aracaju. Foi a principio professor do ensino primário em
Larangeiras, de que se exonerou e m 1860 com 4 annos
de exercicio. Depois de ter deixado o magistério, exerceu
os cargos de chefe de secção da Secretaria do governo,
secretario interino da presidência; chefe da 1.* secção,
contador e por diversas vezes inspector interino da Thesouraria Provincial e por ultimo administrador da Recebedoria das rendas provinciaes; aposentado e m Abril
de 1877. Funccionario intelligente e de toda a competência,
Escreveu:
-— Relatório do Inspector Interino da Thesouraria
Provincial, apresentado e m 22 de Fevereiro de 1872 ao
E x m o . Presidente Doutor Luiz Alvares de Azevedo Macedo. 30 pags. Annexo ao Relatório apresentado pelo
m e s m o Presidente perante a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe por occasião de sua abertura no dia
4 de Março de 1872.
— Relatório apresentado pelo Inspector Interino da
Thesouraria Provincial ao E x m o . Presidente desta Província, Doutor António dos Passos Miranda e m 16 de
Fevereiro de 1874. 30 pags. Annexo ao Relatório com
que o referido Presidente abriu a Assembléa Legislativa
Provincial de Sergipe no dia 2 de Março de 1874.
— Informação com que o Administrador da Recebedoria Provincial e m data de 22 de Dezembro de
1875 se desempenhou da commissão de examinar o serviço de desobstrucção feito no Rio Japaratuba pelo
tenente José Luiz de Góes. Nas pags. 23 a 27 do Relatório com que o E x m o . Sr. Doutor Cypriano de Almeida Sebrão passou a administração da Provincia ao
E x m o . Sr. Doutor João Ferreira de Araújo Pinho no
dia 24 de Fevereiro de 1876.
José Correia de Mello Bittencourt, Doutor. —
Filho de José de Mello Bittencourt e D. Maria Diniz de
Mello Bittencourt, nasceo no engenho Cumbe, municipio
de S. Christovão, a 22 de Dezembro de 1859 e falleeeo
a 5 de Junho de 1900 na Capital Federal. Tendo-se doutorado e m 1882 na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro, partio para a Europa afim de fazer estudos
mais completos sobre ophthalmologia, e m que se tornou mais tarde especialista reputado. E m Paris foi chefe
de clinica ophthalmologica do celebre professor L. de
Wecker e alumno do Dr. Panas, assim como dos afamados professores Stellwag e m Vienna e Hirschberg em
Berlim. Regressando ao Brasil, entregou-se activamente
á clinica, e m cujo exercicio i ercorreo todo o Norte e
grande parte do Sul do paiz, vindo por ultimo fixar-se
definitivamente no Rio de Janeiro, onde dirigio u m externato e leccionou geographia e historia, quando ainda
era estudante. Foi deputado provincial por Sergipe,
m e m b r o da Sociedade Franceza de Ophthalmologia, e
Escreveu:
— Elementos ãe geographia physica, contendo a descripção especial de cada paiz e organizados segundo o
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A M O R T E D E UM POETA
actual programma de exames geraes da instrucção publica. Rio de Janeiro, 1879. H a 2." edição do Rio de JaComo a creança as pálpebras cerrando
neiro, 1880, com 128 pags. in. 8.°.
— Da influencia do curativo de Listcr nas septicePor mellifluos carinhos embalada,
E que adormece após a nacarada
mias cirúrgicas: dissertação. Proposições. Secção rie
sciencias accessorias — Dos bacterios e bacteririios. SeBocca materna lhe beijar cantando;
cção de sciencias medicas — D o parasitismo. These
apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro Como o pequeno pássaro que entrando
em 28 rie Julho de 1882 afim de obter o gráo de doutor
Para o seu ninho — tépida moraria,
e m medicina. Rio de Janeiro, 1882, 199 pags. in. 8.°.
Dormita na floresta, onde encantada
Vésper o meigo olhar vae penetrando;
Typographia de José Dias de Oliveira.
— Da operação do clectro-iman. ou extracção de fragmentos de ferro do interior do olho por meio do electro- Tal o poeta envolto nos segredos
De sua lyra, brandamente os dedos
iman. N a "União Medica", do Rio rie Janeiro, 1886, pags.
Nella repousa e canta enthusiasmado.
313 a 323.
— Relação de dez cataratas congénitas operadas com
Depois... os olhos cerra lentamente
suecesso. Idem, idem, pags. 347 a 355.
E vê co' os olhos d'alma unicamente
— Do jequirity. suas indicações e contra-indicações.
O seu n o m e de louros circundado !
Idem, Idem, pags. 433 e 447.
— Da operação ão electro-iman. ou extracção de fra495 e 531 a 538; vol. 7, 1887, 6-9-1895.
pags. 1 a 13, 109 a 220, 198
Este e mais outros trabalhos do mesmo autor forão
a 213 e 241 a 254.
publicados no "Parnaso Sergipano" de Sylvio Roméro.
—
Das manifestações
A o seu n o m e de poeta festejado reunia também o tioculares nas febres eruptitulo de jornalista de mérito. N a imprensa bahiana muivas e do sublimado e m sua
to escreveu, e m collaboração para a "Gazeta de Notiprophylaxia e tratamento.
cias", "Diário de Noticia" e para o "Combate" da cidade
N o "O Brjzil Medico", rede S. António de Jesus, servindo-se dos pseudonymos
vista semanal de Medicina e
D, Gambias e Jccilio d'Alva. quando não assignava os
cirurgia. Rio rie Janeiro,
seus artigos, e foi redactor dos jornaes mencionados no
1887, Anno I, vol. I. pags.
fim desta noticia. Pertenceu ás sociedades literárias
76 a 77, 81 a 82, 91 a 92 e
"Grémio Evolução" "Escola Norte Litteraria", de que
113 a 114.
foi fundador, "Grémio Litterario" todas da cidade da
— A conjunctivite viruBahia, e ao Instituto Histórico e Geographico do m e s m o
lenta dos recem-nascidos;
Estado. Além das obras inéditas que deixou,
meios rie prevenil-a e remeEscreveu:
dial-a. Idem, idem, pags.
128 a 129, 136, a 137, 144 — Nemiphares: versos. Bahia, 1893, 144 pags. in.
a 146.
8.°. Imprensa Económica. Foi o seu livro de estréa, a
Dr. José Corrêa Bitten— Dos estados patholo- propósito do qual, disse u m critico paraense, o autor recourt
gicos do organismo e suas
veiou-se u m escriptor de brilhante futuro.
manifestações oculares. Maranhão, 1889, 48S—VI pags.
— Vibrações: versos. Bahia, 1895, 196 pags. in. 8.°
in. 8.°. Typ. a vapor de Frias & Filho.
Imprensa Económica.
— Ueber Augeustórungem bei Beribéri — Kranken.
— Ninbos; versos. Bahia, 1898, 107 pags. in. 8.°.
D e u c k v o u U . Baumgarten, Blumenau (Santa Catharina).
Typ. do "Diário da Bahia".
1896, 23 pags. in. 8.°.
— Homens: poemeto. Bahia, 1910.
— Tributo e homenagem
a memoria do Agrippino
— Topázios: versos. Publicação posthuma. Bahia,
G. da Silva Martins Filho no 8." anniversario de seu
1916, 148 pags. in. 12.° Casa Catucy.
passamento. Não traz a assignatura do autor. Maceió,
Fundou e foi redactor chefe do:
1891, 19 pags. in. 8.°. pq. Typ. T. de Menezes. Ter— O Livro: revista literária e scientifica. Bahia,
mina com u m a poesia dedicado ao morto e a transscripção
1894-1896. Hebdomadario. Propriedade de u m a associade u m a noticia extraída da "Folha de Sergipe", Aracaju,
ção. Fazia parte do corpo redactorial Evangelista Pede 19 de Agosto de 1891.
reira, Pedro Licínio, Francisco de Assis e J. Augusto de
— Sauãe Publica. Rio de Janeiro, 1900. N o vol.
Carvalho. O 1.° numero sahiu a 7 de Abril daquelle anno,
4.°. 10. Parte, da "Década Republicana", pags. 49 a 257.
contendo oito paginas de 3 columnas cada u m a . Foi u m a
rias melhores revistas que já existirão na capital da
José da Costa e Silva. — Filho de Porphirio da
Bjhia.
Costa e Silva e D. Felippa do Sacramento, nasceu e m
— Chrispim ãa Bóia: pequeno jornal humorístico.
S. Christovão a 5 de Setembro de 1870 e falleceu na
Bahia, 1905-1906. Publicação quinzenal. O primeiro nucapital da Bahia a 10 de Agosto de 1910. Conduzido
mero é de 9 de Setembro daquelle anno.
pela familia para a cidade de Maroim, ainda e m tenra
— Jornal de Noticias: diário. Bahia, 1909-1910. Deedade, alli se entregou muito cedo á laboriosa vida do
pois de ter collaborado por muito tempo nesse jornal, encommercio, como empregado subalterno, transportantrou para a sua redacção e m Fevereiro de 1909.
do-se depois para a Bahia, onde por sua intelligencia e
José Cupertino de Oliveira Sampaio, Doutor. —
habilitações chegou a ser guarda-livros de diversos estabelecimentos commerciaes daquella praça. Preso á
Filho do major José de Oliveira Reis Sampaio e D. Anna
•faina diária do manejo com os algarismos na discrimiRitta de Oliveira, nasceu a 18 de Setembro de 1814 no
nação do — deve e haver — das transações mercantis,
engenho SanCAnna, então pertencente a freguezia do
Soccorro. e falleceu a 6 de Janeiro de 1861 no engenho
jamais se furtou ás exigências desse trabalho fatigante,
Angico, municipio de Larangeiras, e hoje pertencente ao
embora se sentisse inteiramente desviado do caminho das
suas aspirações. U m a vocação inata attrahia-o para a
de Riachuelo. Doutor e m medicina pela Faculdade do
carreira das letras, de que foi, apesar de todos os óbices,
Rio de Janeiro, graduado a 20 de Dezembro de 1841, deu m cultor estremecido. Poeta inspirado, legou á literadicou-se mais á agricultura, do que á clinica medica, que
tura nacional as melhores producções do seu estro priviraras vezes exerceu. Foi politico militante, deputado pro
legiado e m versos fluentes e muitas vezes impregnados
vincial na legislatura de 1848-1849 e m e m b r o da Directoria do Imperial Instituto Sergipano de Agricultura,
de u m sentimentalismo communicativo, como no bello soneto a seguir sobre
nomeado por Decreto de 20 de Janeiro de 1860.
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Escreveu:
— Dissertação sobre as idades e m geral e a velhice
do h o m e m e m particular: these que foi apresentada á
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e sustentada
e m 9 de Dezembro de 1841. Rio de Janeiro, 1841, 47
pags. in. 8.°. Typographia Universal de Laemmert.

José Dantas de Sousa Leite, Doutor. — Filho de
José Sizenando Leite e D. Francisca Dantas de Sousa
Leite, nasceu a 11 de Maio de 1859 na villa de S. Luzia.
Formado pela Faculdade da Bahia e m 1881, partiu
logo para Paris onde recebeu o gráo de doutor pela Faculdade dessa cidade obtendo por concurso o lugar de externo do hospital de Salpetriére. N o concurso para internos, e m 1886, obteve u m dos primeiros lugares, sendo encarregado de u m serviço no Hospício de Vaucluse.
depois do de Saint Anne, voltando e m seguida ao de
Salpetriére como auxiliar do professor Charcot, sob
cuja direcção terminou os seus estudos de clinica nervosa, e m que procurou desde o começo especializar-se.
Antes de ser graduado pela Faculdade de Paris, traduziu o livro do professor Charcot sobre a "Hysteria no
h o m e m " a que o autor juntou u m a carta que muito o
honrou. De volta da Europa, e m 1887, onde esteve durante 5 annos se aperfeiçoando nos estudos médicos, escabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde exerce a sua profissão.
E m Paris conquistou o lugar de externo de diversos
serviços clinicos, occupando naquelle ultimo anno o de
interno dos asylos dos alienados. E m 1888 publicou u m
interessante livro sobre moléstias nervosas. O seu n o m e
já era bastante conhecido na imprensa medica, quando
publicou u m a memoria sobre a "Acromegalia", moléstia
até então desconhecida e sobre a qual os especialistas
pronunciaram-se de u m m o d o muito lisongeiro a seu
respeito.
Collaborou nas revistas européas: Progrés Medicai,
Revue Nevrologiqw. Rerue de Meãecine, Comptes Rendas de la Societé de Biologic, Annales meãico-psichologíques e e m outras revistas do Brazil.
Escreveu:
— Herança mórbida: Therapeutica geral dos envenenamentos. Methodo anti-septico de Lister. Dos casamentos consanguíneos; these apresentada á Faculdade
de Medicina da Bahia para obter o grau de doutor. Bahia. 1880, 66 pags. in. gr.
— Cas dlnjslciie dans lequel Ies attaques sont marqucés par une manifestation rare — éternuments. N a
"União Medica" do Rio de Janeiro, 1887, vol. 7, pags
310 a 317.
— Notes pour servir á 1'etude des relations et de
1'influence reciproque de 1'epileisie ou de 1'hypnotisme
avec rhumatisme articulaire aigu. N a "União Medica"
pags. 351 a 366 e 390 a 400.
— Estudos sobre os signaes precursores das perturbações nervosas na infância pelo Sr. Dr. Ch. Fere, medico do Hospício de Bicctrc e m Paris. Traduzido e annotado. Idem, 1888, n.° 18, pags. 7 a 14.
— Sobre um caso de aphasia motora funccional e m
u m a menina de 11 annos de edade. — N o Brazil Medico
18S8, Vol. 3.°. pags. 334 a 336 e 342 a 343.
— Pathologie nerveuse. Reflexions á propôs de certames maladies nerveuses, observées dans la ville de
Salvador (Bresil). Faits dastasie et d'abasie (Blocq)
c'est-à-dire de 1'affection denomée Incordinations motrices pour la station et Ia marche (Charcot et Richer):
pretendue épidemie de chrorée de Sydenhan. N a dita revista de 8 e 15 de Novembro de 1888. Estes escriptos
se acham também nos Estudes de pathologie nerveuse.
— Novos estudos sobre a hysteria; ataques de
somno; hysteria traumática, toxica; ticos e ruidos traumáticos: hypnotismo por J. M . Charcot, traduzidos
Paris, 1S89, 216 pags. in. 8.°.
— Etudes de pathologie nerveuse avec une lettre du
Dr. P. Marie. Paris, 1889, 193 pags. in. 8.°. — E'
u m a collecção de importantes escriptos já publicados
e m revistas medicas, começando pelos três seguintes- I
Contribuition á l'etude de la paralysie hysterique sans

JOSÉ'

contracture; II, Attaques hysteriques ayant, par leur
nombre et leur durée simule, l'etat de mal epileptique;
III, Etude sur les rations et 1'influence reciproque de
1'epilepsie ou de 1'hypnotisme avec le rhumatisme articulaire aigú.
— De VAcromegalie. maladie de P. Marie. E' sua
these para o doutorado e m medicina pela Faculdade de
Paris, na qual trata ex-cathedra de u m a entidade mor
bida recentemente reconhecida por Pierre Marie o discípulo dilecto de Charcot. Paris, 1890, in 8.°, com gravuras no texto.
— Leçon sur Vacromegalie. Publicada na Revue Scientifique ou Revue Rose.
— Nouvelle contribution à 1'anatomie pathologique
et à la pathogenie de 1'acromegalie, 1897.
José Diniz Barreto, Bacharel. — Filho do professor António Diniz Barreto e D. Marianna Joaquina
de S. José Barreto, nasceu e m Itabaiana a 18 de Maio
de 1845 e falleceu a 29 de Setembro de 1893 na cidade
de Olinda, e m Pernambuco. Sob a direcção de seu progenitor e de seu tio, padre Félix Barreto, já mencionados
neste livro, fez os estudos iniciaes de humanidades,
cujo curso concluiu no Recife, onde se bacharelou em
direito nos fins de 1870. Dotado da m e s m a vocação pre
dominante na familia, dedicou-se, a exemplo dos seus
primeiros preceptores, á carreira do magistério, ensinando desde estudante a
lingua latina que conhecia
tão
perfeitamente
quanto
elles. Espirito solidamente
preparado e m letras, como
na sciencia do direito, regeu dignamente as cadeiras
de latim do Gymnasio Pernambucano e Collegio Diocesano, sendo mais tarde
nomeado por Decreto de 21
de Março de 1891 do Governo Provisório lente de Direito R o m a n o da Faculdade
de Direito do Recife, de que
tomou posse quatro dias de- José Diniz Barreto (Bacharel)
pois, recebendo
em
acto
continuo o grau de doutor. N o foro do Recife conquis
tou a reputação de advogado notável pelo talento e pela
honestidade. O seu génio francamente expansivo e a
natural affabilidade de suas maneiras grangearão-lhe a
grande estima, de que sempre gosou entre os collegas do
corpo docente, alumnos e tantos outros que de perto
cultivaram as suas relações. Foi delegado literário da
freguezia da Boa-Vista, e
Escreveu:
— Explicações aos Luziadas de Camões. Primeira
edição. Recife, 1882, 118 pags. in. 16. Typ. Industrial.
— Pontos de Direito Romano: obra posthuma. Recife, 1899, 253 pags. in. 8. Atelier Miranda. Este trabalho ficou interrompido e m consequência do fallecimento do autor.
Redigiu:
— A Tribuna: jornal politico, literário e noticioso.
Recife, 1881-1884, com João Barbalho de Uchôa Cavalcanti.
José Diniz Villasbôas. — Filho do coronel Manuel Diniz Villasbôas e D. Anna Joaquina Fontes Villasbôas, nasceu e m 8 de Março de 1839 e m S. Christovam
e falleceu na Capital Federal a 10 de Março de 1919.
Estudou e m Larangeiras no collegio do professor Braz
Diniz Villasbôas, seu avô, e depois no extincto Lyceu de
S. Christovam, completando na m e s m a cidade o seu
preparo e m letras no collegio do vigário José Gonçalves
Barroso.
E m 1854 entrou para a Secretaria do Governo como
collaborador, tendo occupado na m e s m a Repartição os
cargos de official e chefe de secção, e m que se aposen-
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tou a 20 de Abril de 1871. Foi official de gabinete de
varias presidências e secretario interino e m diversos
períodos até 1870. Nomeado e m Junho de 1871 secretario do Governo da ex-provincia de Matto-Grosso, também
alli exerceu cumulativamente o logar de Director Geral dos Estudos de que se exonerou por ter sido nomeado
a 31 de Dezembro de 1873, 2.° official do antigo Ministério de Agricultura, Commercio e Obras Publicas, hoje
Viação e Obras Publicas. E m 1877 foi promovido a 1.°
official, e m 1885 a chefe de secção e e m Janeiro rie
1912 a Director de secção da Directoria Geral. E m 1885
serviu de official de gabinete desse Ministério. Usou de
diversos pseudonymos e m artigos escriptos para a imprensa: collaborou no "Jornal de Sergipe", e no "O
Conservador", e m Aracaju, na "A Situação" e "Filho
do Povo", e m Cuyabá, e na " A Nação" no Rio de Janeiro. Foi u m dos fundadores do Gabinete Litterario Sergipano, no Aracaju, de ha muito extincto e
Escreveu:
— Tentamen retrospectivo dos principaes actos praticados pelo E x m o . tenente coronel Francisco José Cardoso Júnior, presidente da provincia de Sergipe, a contar de 2 de Dezembro de 1869 a 2 de Dezembro de 1870.
Aracaju, 1871. Typ. do "Jornal de Sergipe".
José Egydio da Fonseca. — Filho de Caetano
da Fonseca Pinto e D. Josepha Maria da Conceição Pinto, nasceu na Estancia pelo anno de 1856 e falleceu a 13 de Novembro de 1906. Sahindo de Sergipe e m
1882 com destino a Bahia, alli residiu durante algum
tempo, passando-se depois para Maceió, onde permaneceu
por muitos annos. Hábil artista tintureiro, era dado
também á imprensa e ao cultivo das letras. Foi abolicionista extremado e soldado da propaganda republicana
ao lado dos Doutores Manuel Ribeiro Barreto de Menezes,
João Gomes Ribeiro e outros. A l u m n o premiado do Lyeeu de Artes e Officios de Maceió e nelle lente gratuito
da 1." cadeira de arithmetica, obteve e m 1892 o logar
de escripturario da Intendência daquella cidade, de que
foi demittido na primeira administração do Barão de
Traipú. Bastante altivo para curvar-se, continuou a luctar corajosamente pela vida, percorrendo as cidades de
Penedo, Própria, Aracaju, e Maroim, onde succumbiu no
hospital de caridade, inteiramente ignorado e e m precárias condições. Foi collaborador do "Orbe" de Maceió
e redigiu:
O Imparcial: periódico litterario, noticioso, agricola
e commercial. Maroim, 1905-1909.
Escreveu:
— A Terra ou Seis Dias ãa Creação: obra scientifica, contendo a historia da terra desde a nebulosa que
a constituiu até nossos dias, representada desde a primeira épocha da creação até a ultima que chamamos 6
dias. Pelo estudo e evolução da natureza, combinado
com as deducções physicas, trata do estudo do futuro
da Terra. Offerecido ao distincto clinico Dr. José António Duarte. Maceió 1890, 69-VIII pags. in. 8.°. Officina Mercantil. Tinha ainda a publicar as seguintes
obras:
— Contos Perioãicos. Maceió, 1894.
— Harmonias do mar — de Paulin Teulière. Traducção do francez. Publicação e m folheto feita pela —
Empreza Encyclopedica, creada pelo traductor para a
propagação de trabalhos dos melhores autores sobre litteratura, sciencias e artes. Maceió, 1898, 18 pags. in.
8.°. Typographia Oriental.
— Instrucção. N o numero 3 de Fevereiro de 1899
da m e s m a Empreza Encyclopedica — Maceió, 1899.
— Collecção de escriptos — Litteratura, sciencia e
politica.
— O Nível ãa Terra: obra scientifica.
— Assumptos psychologiicos: sciencias positivas sobre o estudo da alma h u m a n a e da alma dos animaes.
José de Faro Rollemberg, Coronel. — Filho dos
barões de Japaratuba, nasceu e m Fevereiro de 1845 no
engenho Murta, municipio da Capella, e falleceu e m
Maroim a 1 de Outubro de 1889. De não c o m m u m intel-
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ligencia, m a s incompletamente cultivada, apenas cursou
alguns preparatórios no Gymnasio Bahiano do Doutor
Abilio César Borges, depois Barão de Macahúbas, voltando dentro e m pouco para a provincia, onde passou toda
a existência, sempre acatado e bemquisto pelo seu génio affavel e communicativo. Muito moço acompanhou
o seu progenitor e m u m a viagem á Europa, e de volia
entregou-se á vida da lavoura, enveredando ao m e s m o
tempo pelo caminho da politica, na qual fêz brilhante
carreira, tornando-se a curto espaço chefe popular e
acatado até pelos próprios adversários. O seu caracter
de democrata independente e desinteressado fêl-o tomar
no seio do partido e m phase bem critica as mais nobres
e arriscadas attitudes, ora regeitando a successão no
titulo nobiliarchico do seu progenitor, ora oppondo-se
resolutamente aos intentos dos chefes supremos do partido liberal, e m toda a pujança de u m a situação nascente, como na celebre questão de certa candidatura,
que á sua dignidade repugnava acceitar.
Essas posições características da feição moral do
politico intransigente no terreno dos princípios e das
conveniências partidárias; o seu desprendimento por
tudo quanto só a si poriesse aproveitar, a cordial bonhomia e espontânea generosidade dispensadas aos mais modestos soldados do partido e as sinceras adhesões á sua
orientação politica, fizeram augmentar dia a dia o prestigio pessoal e o extraordinário poder do chefe intemerato, e m torno do qual se agrupavam confiantes e disciplinadas as phalanges aguerridas dos seus correligionários. Ainda hoje o seu n o m e ê lembrado com saudade e
a sua memoria venerada por quantos a conheceram,
muitos dos quaes delle receberam largos beneficios, como
aquella centena de escravizados restituídos á liberdade
u m anno antes da áurea lei de 13 de Maio de 1888.
A despeito de seu natural desapego pelas posições
officiaes, foi e m Maroim, sede do municipio de sua residência, delegado de policia, presidente da Camará
Municipal e commandante superior da Guarda Nacional,
tendo sido também deputado provincial e m mais de
u m a legislatura e vice-presidente da provincia, que administrou de 9 a 27 de Julho de 1885.
Escreveu:
— Ao eleitorado do 2.° districto desta Provincia:
circular. N o "Diário do Aracaju", de 12 de Maio de
1885.
— Relatório com que o E x m o . Sr. 1.° Vice-Presidente, Coronel... passou a administração desta Provincia
ao E x m o . Sr. Presidente Dr. Benjamin A. Ferreira
Bandeira e m 27 de Julho de 1885. Aracaju, 1885, 3 pags.
in. 8.°. gr. Typ. do "Jornal de Sergipe".
A respeito desse digno sergipano publicou a biographia o Dr. Manuel dos Passos no Almanack Sergipano
para 1903 e posteriormente, 1914, foi publicada outra
e m opúsculo pelo jornalista Costa Filho.
José Fernandes de Magalhães, Doutor. — Filho
do Dr. José Lourenço de Magalhães contemplado neste
livro e D. Luiza Fernandes de Magalhães, nasceu na
cidade da Estancia a 23 de Outubro de 1861.
Fez o curso preparatório na cidade do Porto e m
Portugal e o curso superior na Universidade de Coimbra, onde recebeu o grau de bacharel e m Medicina
e m 1886.
E m 1887 fez u m a viagem de estudos a Paris, afim
de aperfeiçoar-se na sua especialidade — as doenças
das creanças.
Clinico na cidade do Porto e medico do Hospital de
alienados do Conde de Ferreira, exerce desde 1894, o
lugar de director do Hospício da m e s m a cidade, estabelecimento de caridade, onde são recebidas as creanças
expostas.
Collíborou por alguns annos na "Gazeta das Aldeias" e m que publicou artigos de vulgarisação scientifica.
Deixou de escrever a these de doutoramento por
não ser exigida pela Universidade.
Escreveu:
— Relatório sobre as aguas das Pedras Salgadas.
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— Relatório apresentado á Excellentissima Commissão Districtal pelo director da Casa-Hospicio do Porto.
Composto e impresso na Typ. Mendonça — R u a Picaria,
30 — Porto, 1908, 34 pags., com diversos mappas.
— Relatório apresentado á E x m a . Commissão Districtal em 1895. C o m diversos mappas. Está dividido e m
três partes, 1.* — Resenha histórica; 2.a — Relatório;
3." — Estatística. Porto, 1896, 40 pags. in. 8.°. Papelaria e Typographia Académica.

JOSÉ'

—• Discurso pronunciado no Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano i elo orador escolhido
para representar o Atheneu Pernambucano. N o "Diário
de Pernambuco", transcripto no "Correio Sergipense" de
29 de Outubro de 1862.
— Relatório apresentado pelo Presidente interino da
Sociedade Académica. Atheneu Pernambucano, na sessão de posse da m e s m a Directoria, que teve lugar no
dia 21 de Agosto de 1862. N o "Jornal do Recife", transcripto no citado numero do Correio. N o "O Atheneu
José Fiel de Jesus Leite, Bacharel. — Filho de
Pernambucano" periódico scientifico e litterario, pags.
João de Souza Bittencourt Leite e D. Francisca Maria
2 a 5 vol. VII, 1862.
do Sacramento Leite, nasceu a 24 de Abril de 1835 e m
José Francisco de Carvalho Nobre, Bacharel. —
Larangeiras e falleceu a 11 de Maio de 1890 e m Paulo
Filho do Tenente Coronel António de Carvalho Nobre
Affonso, Estado de Alagoas. Bacharel e m sciencias jue D. Felicidade Ferrar, nasceu e m Larangeiras, a 30
rídicas 9 sociaes, diplomado no Recife e m 1863, foi made Março de 1835 e falleceu a 26 de Dezembro de 1911
gistrado, politico e jornalista. Exerceu os logares de
e m Venâncio Ayres, Estado do Rio Grande do Sul. Aos
promotor publico e juiz municipal e m Larangeiras e Ara12 annos publicou na Bahia u m romance com o titulo
caju, juiz de direito nas comarcas de Cintra no Pará,
— Dejanira — no estylo das antigas novellas, ornado
por decreto de 3 de Agosto de 1878, de Tacaratú, Percom versos pastoris.
nambuco, em 1881, removido e m 1886 para Vigia, no
E m 1858, quando académico e m S. Paulo, fez a anaPará, e dessa comarca para a de Paulo Affonso e m 1888.
lyse critica de u m drama que publicou o Dr Nabuco e
Foi ainda procurador fiscal interino, da Thesouraria da
escreveu algumas poesias. Bacharel e m sciencias juríFazenda e m 1867 e effectivo e m 1878 no Aracaju, depudicas e sociaes pela Faculdade de S. Paulo e m 1860,
tado provincial por Sergipe na legislatura de 1868-1869
foi logo depois de formado nomeado Promotor da Comare chefe de policia da Parahyba e m 1880-1881. Caracter
ca de Itapitininga naquelle Estado, sendo e m 1866 juiz
independente e politico extremado, esteve no ostracismo
riurante o decennio de 1868-1878, defendendo na impren- Municipal e Delegado de Policia e m Piratiny, Rio Granrie
do Sul, para onde se transportara.
sa os interesses do seu partido e m opposição. Desde estuN a cidade do Rio Grande, e m 1871, foi Promotor e
dante até entrar para a magistratura vitalícia tomou
Inspector Escolar; sendo a comarca annexada a de
parte saliente nas luctas muitas vezes escandecentes do
Pelotas e Santa Victoria do Palmar á dezenas de legues
jornalismo, visando sempre, tanto na discussão serena,
na fronteira, foi ali installar o 1." Jury. Ainda na cicomo na polemica apaixonada, o engrandecimento da
dade do Rio Grande, foi por algum tempo redactor rio
provincia e o triumpho dos seus ideaes políticos. M e m "Diário do Rio Grande" até 1878 e correspondente nobro do Atheneu Pernambucano e sócio correspondente
ticiarista do "Diário de Noticias" do Rio — Transporda Associação Typographica Pernambucana, fundou e
tando-se para Porto Alegre e m 1880 por influencias do
redigiu:
partido, foi u m dos redactores do "O Conservador", ór— "O Sergipano": jornal politico e litterario. Regão fundado e m 1878 e e m cuja redacção esteve por escife, 1860, in. foi. pg. Typ. Universal. O primeiro nupaço de dois annos. Proclamada á republica foi nomeamero é de 3 de Maio. Periódico raríssimo, creado espedo Juiz de Direito da Comarca de Taquara no Mundo
cialmente para tratar de negócios de Sergipe, tendo por
Novo, onde esteve algum tempo e m exercicio, quando
eollaboradores, na maioria comprovincianos do seu funrompeu a revolução florianista e m 1893, sendo exonerado
dador, então académico. Teve pouca duração.
por conveniências politicas da occasião.
— "Faculdade do Recife": jornal académico. Recife,
Escreveu:
1863, in. foi. pq. Sob a direcção do proprietário. A sua
— Analyse critica sobre o drama — Rosina — São
epigraphe era: Sciencia, Pátria e Liberdade! O numero
Paulo, 1860. 39 pags. in. 8.°. Typographia Literária.
1.° sahiu a 15 de Maio e o ultimo, 8.°, a 30 de Agosto, com
Este drama é do Dr. José Tito Nabuco de Araújo e
a collaboração dos académicos António Martiniano, Lafoi escripto e m 1859 quando o autor estudava naquella
pemberg, Catão Guerreiro de Castro, Filippe Franco d«
Faculdade.
Sá, Milciades Pereira da Silva, Padre Manuel da Costa
José Francisco de Menezes Sobral, Cónego. —
Honorato, Firmino Licínio da Silva Soares, Caetano MaFilho do capitão-mór Simeão Telles de Menezes e D.
ria de Faria Neves e de vários lentes da Faculdade.
R a y m u n d a de S. José Sobral, nasceu a 1 de Novembro
E m suas paginas encontrão-se as biographias dos conde 1788 e m S. Christovão e falleceu a 4 de Agosto de
selheiros Pedro Autran da Matta e Albuquerque, Louren1854 na fazenda Caiçá, municipio de Simão Dias. Presço Trigo de Loureiro, do doutor José António de Fibytero secular do habito de S. Pedro, ordenado no semigueredo, e Francisco de Paula Baptista, membros do
nário da Bahia nos primeiros annos do século passado,
corpo docente, as duas ultimas escriptas por seu director.
recolheu-se á provincia, quando os acontecimentos polí— Jornal de Sergipe: órgão do partido liberal. Araticos da metrópole, reflectindo sobre toda a colónia bracaju. 1866-1878. O primeiro numero é de 2 de Julho dasileira, trazião os espíritos e m constante superexcitação.
quelle anno. Continuou a ser publicado com interrupção,
Ligado por estreitos laços de parentescos a u m a das
tendo passado por diversas phases conforme a orientação
mais importantes famílias sergipanas, intelligente e pados directores e proprietários que se forão suecedendo.
triota, tomou parte activa nos movimentos que precedeEscreveu:
rão e se seguirão á Independência, trabalhando vigoro— O projecto do E x m o . Sr. Barão de Muritiba.
samente pela causa do Brasil, como também pela emanN o "Correio Sergipense" de 1 de Dezembro de 1860.
— Pretenção que tem perante o Corpo Legislativo. . ., cipação de Sergipe. Gosando da maior consideração publica, galgou as mais elevadas posições, nas quaes presestudante da Faculdade de Direito de Recife. Pernamtou á sua terra valiosos serviços. E m 1822 foi u m dos
buco, 1862, 23 pags. in. 8.°. Typ. Commercial de G.
membros da Junta Provisória, e m que se distinguiu pelo
H . de Mira & C.
seu patriotismo e eleito deputado á Assembléa Consti— Discurso pronunciado na sessão magna do Athetuinte do Império, nella não chegou a tomar parte por
neu Pernambucano em 19 de Outubro de 1862 pelo orater sido dissolvida por Decreto de 12 de Novembro de
dor escolhido para representar a Associação Typogra1823 pelo Imperador Pedro I. M e m b r o do Conselho do
phica Pernambucana..., estudante do quarto anno da
Governo e m 1830, deputado provincial e m repetidas leFaculdade de direito. Recife, 1862, 12 pags. in. 12.°.
gislaturas e presidente da Assembléa, administrou a proTypographia Universal. Foi publicado antes no "Diário
vincia e m 1831 na qualidade de conselheiro mais votado,
Pernambucano" e depois transcripto no "Correio Serassumindo pela 2." vêz a administração a 13 de Degipense" de 19 de Novembro do referido anno.
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zembro de 1844, como primeiro vice-presidente, entregou-a a 15 de Abril do anno seguinte ao presidente, commendador António Joaquim Alvares do Amaral. Pela 3/
vez no m e s m o caracter assumiu o governo a 3 de Julho
de 1867, deixando-o a 15 de Outubro do m e s m o anno. N a
ultima phase da sua existência esteve inteiramente afastado dos negócios públicos após muitos annos de profícua actividade. Foi cónego honorário com assento na
Capella Imperial, nomeado e m Agosto de 1841, Vigário
geral da provincia, official da Ordem da Rosa e cavalleiro da de Christo.
Escreveu:
— Falia com que o Exmo. Sr. Vice-Presidente da
Provincia, Cónego e Vigário Geral..., abriu a 2." sessão
ordinária da 6.' legislatura da Assembléa Provincial de
Sergipe e m o dia 11 de Janeiro de 1845. Sergipe, 1845,
16 pags. in. 8.°. pq. Typ. Provincial rie Sergipe
— Officio de 29 de Agosto de 1847 dirigido ao Conselheiro Francisco de Paula Souza e Mello, e m que
se defende com documentos das accusações feitas na sua
administração. N o "Correio Serjipense" de 19 de Janeiro de 1848.
José Francisco da Silva Mello, Doutor. — Filho de Manoel José de Mello e D. Ritta Maria da Silva
Mello, nasceu a 16 de Março de 1853 no municipio da
Capella. Estudou humanidades no seu estado natal e
cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, onde doutorou-se e m Dezembro de 1880. Nomeado cirurgião 2.°
Tenente do Corpo de Saúde do exercito por Decreto de
11 de Junho de 1881, prestou juramento perante o commando das armas da Bahia onde começou a servir, passando por Decreto de 13 de Dezembro do m e s m o anno a
servir na guarnição de Sergipe, onde só chegou a 19
de Janeiro de 1883, depois de varias licenças. Nesta
mesma guarnição foi promovido a capitão medico de 4."
classe por Decreto de 27 de Março de 1890. E m 14 de
Novembro de 1891 apresentou-se na guarnição de Goyaz,
para onde foi designado e m 6 de Julho e e m 1S92 na
de Parahyba, voltando e m 1893 para servir novamente
e m Sergipe. Foi desligado e m 1894, partindo para o Rio
e alli esteve e m exercicio na forta'eza da Lage. Seguiu
para S. Paulo a 11 de Fevereiro e m commissão do Ministério da Guerra e e m Março chegou a Itararé, assumindo a chefia da enfermaria; e m Abril aprestou-se
para o m e s m o serviço na Cidade de Castro no Paraná,
seguindo a 28 do m e s m o mez para Curitiba com a divisão, onde e m 9 de Maio assumiu a direcção do hospital.
Por ter sido desligado do serviço e m 8 de Junho, seguiu
para Rio de onde foi mandrdo a 7 de Julho para a
guarnição de Sergipe. Por ordem do dia de 4 de Novembro de 1895 foi louvado pelo General Inspector Geral
pelos bons serviços que lhe prestou. Por portaria de 25
de Março de 1896, obteve permissão para tomar assento
no Congresso de Sergipe, 1896-1897, 1898,1899 e por Decreto de 9 de Maio foi graduado no posto de Major medico de 3." classe.
E m 1900 foi nomeado para servir na Bahia e por
Decreto de 14 de Dezembro foi promovido a major medico de 3." classe, por antiguidade, sendo reformado e m
11 de Março de 1903.
Escreveu:
•— Consiãerações sobre o aborto: dissertação. Proposições. Secção medica. Qual o melhor tratamento ria
febre amarella? Secção cirúrgica — Considerações acerca dos signaes de certeza absoluta da prenhez. Secção
accessoria. Vinhos medicinaes. These inaugural. Bahia,
1880, 53 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
José Gonçalves Barroso, Vigário. — Nasceu na
então villa de Larangeiras a 21 de Março de 1821 e falleceu na cidade de S. Christovão a 17 de Setembro de
1882, tendo sido seus pães o capitão António Gonçalves
Barroso e D. Martinha Maria do Sacramento. Feito
com rápido progresso o curso das aulas do seminário archiepiscopal da Bahia, concluiu os seus estudos antes
de completar a edade precisa para receber a investidura
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clerical, e por esta circumstancia foi obrigado a recolher-se á provincia por determinado tempo, no decurso
do qual se lhe deparou o ensejo de inscrever-se candidato á cadeira de latim da Capella então e m concurso, e
na qual foi promovido lente substituto por acto de 13
de Dezembro de 1842. Passado dois annos voltou á Bahia,
onde lhe foram conferidas as ordens sacras de presbytero
secular. N o primeiro quinquénio após a sua ordenação
foi chamado a occupar no funccionalismo publico os cv.rgos de lente de Philosophia Racional e Moral e m 1845,
os cargos de secretario e lente de philosophia e m 1846 do
extincto Lyceu de S. Christovão, de que fora também
director por nomeação feita e m 1848 pelo Presidente
Joaquim José Teixeira, bibliothecario (o primeiro na
ordem chronologica) da Bibliotheca Publica Provincial,
1851-1854, e director da imprensa do governo por acto
de 27 de Abril de 1852 e m substituição ao tenente coronel Domingos Mondin Pestana. Dada e m 1853 a vaga da
freguezia de N . S. da Victoria ria cidade de S. Christovão, então capital da provincia, por fallecimento do
respectivo parocho, o cónego Luiz António Esteves, foi
nomeado vigário collado, por Dec. de 21 de Abril desse
anno, attentas ás provas exhibidas no concurso aberto
para esse fim, tendo exercido as funcções parochiaes desde sua posse a 5 de Junho seguinte até aos seus últimos dias. De 24 de Agosto de 1861, data da respectiva
provisão até ao anno de 1881 accumulou o logar de vigário geral da província, que já o havia exercido anteriormente e m virtude de nomeação interina. N a primeira
phase de sua vida politica militou activamente nas fileiras do partido conservador, que o elegeu e m 1852 vereador da Camará Municipal de
S. Christovão para o quatrienio de 1853-1856. Foi o
primeiro cargo electivo que
occupou no longo estádio
percorrido durante trinta
annos de luctas partidárias,
no decurso dos quaes figurou como deputado provincial e m onze legislaturas,
sendo quasi sempre elevado
á cadeira de presidente da
Assembléa por seus collegas
de representação. Entre as
graves questões suscitadas
no largo periodo do seu mandato
legislativo, deu-lhe
grande nomeada a que se
discutiu na memorável ses- ,Iosé Gonçalves Barroso
são de 1854. Apresentada
(Vigário)
nesse anno no seio da Assembléa Provincial a idéa da mudança da Capital para
o Aracaju, não vacillou e m collocar-se entre os oppositores do projecto que era francamente apoiado pelo presidente, Bacharel Ignacio Joaquim Barbosa. Extremadas as opiniões, foi indifferente ao sacrifício dos próprios interesses, que a sua attitude hostil iria acarretar, e então o combateu tenazmente por cinco dias consecutivos, revelando na tribuna r^ros dotes oratórios e
extraordinário vigor de u m a robusta intelligencia. Tudo
foi inutili. O seu ingente esforço esterilizou-se ante a
vontade irreductivel do governo, cujo pensamento teve
de ser convertido e m lei da provincia e punida a independência do deputado opposicionista com a jubilação
na cadeira de lente de philosophia do Lyceu Sergipano.
Desde então o valente defensor dos direitos da metrópole sergipana filiou-se ao partido liberal, e m que teve
posição eminente. Era principalmente na tribuna sagrada que mais realçava o seu grande mérito de orador consummado, vantajosamente conhecido não só na provincia, como na outrora Corte do Império, onde os sermões do digno successor de Frei José de Santa Cecília
se annunciavão pela imprensa com antecedência de
dias. Foi isso e m 1866 e 1867, na m e s m a epocha e m que
o pregador provinciano, recordando seus primeiros tempos de magistério, prestou-se a dar lições de latim e
philosophia no collegio "Santo António".
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Desempenhou honrosas commissões e pelos serviços
prestados á matriz de sua freguezia por occasião da visita de D. Pedro II ao Norte do Império, e m 1860, foi
agraciado com a commenda da Ordem de Christo. Por
acto de 26 de Outubro de 1870 foi nomeado inspector
parochial da Instrucção Publica de S. Christovam. Deixou grande numero de sermões inéditos, dos quaes os
seus herdeiros offereceram a maior parte ao fallecido
Padre José Joaquim Ludovice, vigário de Simão Dias e
os restantes ao Padre José Joaquim de Brito, actual
vigário de Vassoura, Estado do Rio de Janeiro. A sua
biographia foi publicada no "Diário Official" do Estado
de Sergipe de 18 de Setembro de 1896.
Escreveu:
— Sermão na matriz de S. Christovão no dia 14 de
Março de 1848 por occasião do Te-Deum celebrado em
homenagem ao anniversario natalício de S. M , a Imperatriz, pela 1." vêz festejada na m e s m a cidade.
— Relatório apresentado ao Ulmo. e E x m o . Sr.
Presidente desta Provincia Luiz António Pereira Franco pelo Bibliothecario da Bibliotheca Publica Provincial
a 30 de Janeiro de 1854. Appenso n.° 4 á Falia que dirigiu á Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe, na
abertura de sua 1.* sessão da 10." Legislatura no dia 20
de Abril de 1854. 4 pags. in. 8.°. pq.
— Ao Sr. Inimigo ãa calumnia: artigos no "Correio
Sergipense" de 30 de Outubro e de 6 de Novembro
de 1862.
— Defesa á accusação que soffreu de seus inimigos políticos: discurso pronunciado na sessão de 15 de
Abril de 1880, na Assembléa Provincial. Araeajú, 1880,
16 pags. de 2 columnas, in. 8.°.
— Reforma da instrucção publica da provincia:
discurso proferido na sessão de 16 de Março de 1882,
Aracaju, in. 12.° — Fêz parte da imprensa, como redactor official do:
— Correio Sergipense, S. Christovão, 1852-1S53.
Collaborou no "Jornal de Sergipe" e redigiu:
— O Voto Livre: periódico politico e literário. S.
Christovão, 1857-1860. Publicação semanal. Formato,
0,34x0,22 com quatro paginas e as mesmas columnas em
cada uma. Typ. da União Libenl. Editor João Gomes
de Mello.
— O Liberal: órgão politico. Aracaju, 1868. C o m
o Doutor José de Barros Pimentel. Teve pouca duração.
— O Echo Liberal; órgão do partido de Sergipe. Aracaju, 1877-1884 com interrupções. Corpo redactorial —
U m a commissão de cinco membros de que faziam parte
o Bacharel Graciliano Aristides do Prato Pimentel, Pro
fessor Luiz Carlos da Silva Lisboa, doutor José Leandro
Martins Soares, Domingos Guedes Cabral e auctor. Publicação semanariamente e em dias indeterminados. O
primeiro numero é de Agosto d. quelle anno. Formato:
0,38x0,24 com quatro paginas de outras tantas columnas
cada uma. Typ. do "Echo Liberal". R u a de Maroim
n.° 13.
Jcsé Heraclito de Faria Lima, Engenheiro. —
Filho do extincto negociante Joviniano Faria A m a d o e
D. Melania Lima de Faria, nasceu e falleceu na cidade
da Estancia. N o pequeno espaço de tempo fixado entre
as datas de 11 de Janeiro de 1878 e 6 de Julho de 1914,
que são as do seu nascimento e morte, correu-lhe rápida
a existência, durante a qual, a despeito disto, desenvolveu a maior s o m m a rie actividade, revelando grande
competência na execução dos trabalhos technicos, que
lhe foram confiados. N a terra do berço fez os primeiros estudos, indo depois para a Bahia, onde completou
o curso de humanidades, que o habilitou a inscrever-se
como alumno na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro,
na qual se diplomou e m 1901 em engenharia civil. Entregando-se com afinco aos serviços de sua árdua profissão trabalhou nas construcções da Estrada de Ferro do
Rio de Janeiro, Minas, Goyaz, Bahia e Sergipe, tendo
occupado neste ultimo Estado o cargo de Engenheiro
Fiscal do 5.° Districto da Inspectoria Federal das Estradas. A' Estrada de Ferro do Timbó a Própria prestou
o seu concurso technico desde os estudos iniciaes até
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á construcção do leito e m toda a linha do sul e parte
da linha do Norte. Sob sua direcção foram construídas as
linhas telegraphicas da Estancia, Boquim e Itabaianinha, a ponte sobre o rio Piauhytinga e a ponte metálica
do "Governador" no Aracaju e m substituição a antiga
ponte de madeira. Foi elle o autor das plantas do edifício do Grupo Escolar "General Siqueira" e do remodelamento do da Bibliotheca Publica.
Sob o pseudonymo de Fausto collaborou n'"A Razão",
jornal da Estancia, e
Escreveu:
— Relatório apresentado ao E x m o . Doutor Josino
Menezes, M . D. Presidente do Estado pelo Engenheiro
civil..., encarregado da construcção da Ponte do Governador. Aracaju, 13 de Maio de 1904. N o "O Estado de
Sergipe" de 2 de Junho seguinte.
— Relatório apresentado a 15 de Fevereiro de 1913
ao E x m o . Presidente, General José de Siqueira Menezes,
pelo encarregado da reconstrucção da ponte da Cachoeira, na Estancia. Publicado na "A Razão", de 2 de Março
seguinte.
— Memoria justificativa do r:mal férreo da Estancia a Simão Dias N o "Diário Official" do Rio de
Janeiro, datado de 27 de Agosto, e no "O Estado de Sergipe" de 5 de Setembro de 1913.
José Hermenegildo Pereira Guimarães, Doutor.
— Filho de António José Pereira Guimarães e D. Colecta Maria da Silva Guimarães, nasceu a 22 de Agosto
de 1854 na Capella. A falta de curso secundário em Aracaju, teve de seguir e m 1869 para a Bahia, afim de estudar os preparatórios.
E m 1873 matriculou-se na Faculdade de Medicina
daquella cidade, recebendo o grau de doutor a 24 rie
Janeiro de 1880. E m meiados desse anno partiu para
São Paulo e domiciliou-se na cidade de Bragança, exercendo a clinica. Tendo sido u m dos cooperadores da organisação do partido republicano nesse municipio, foi
eleito e m 1887, na ultima eleição municipal, — vereador. — Proclamada a Republica, antes de findar o quatriennio, foi encarregado pelos chefes republicanos de
montar a politica nessa cidade. Foi eleito deputado á
constituinte estadoal a 7 de Março de 1892. Depois de
findo o mandato legislativo, para o qual não se sentia
apto, fez apenas parte de assemblêas opposicionistas,
sendo m e m b r o da opposição.
E m 1881 collaborou n u m periódico "O Guaripocaba"
escrevendo sobre hygiene; e m 1889 forneceu notas ao
"Republicano" de Larangeiras como delegado de Sergipe
aos Congressos Republicanos e m S. Paulo e Juiz de
Fora, Minas Geraes.
Escreveu:
— A machina ãe costura ãe peãal. N o "Guaripocaba" de 1881.
— O Aposento ão enfermo: serie de artigos. N o
m e s m o jornal de 1881.
•— O Cemitério. Idem do m e s m o anno.
— A Municipalidade de Bragança. Idem, idem.
— Ao tratamento ãa choréa pelas pulverisações
ethereas. N a "União Medica" do Rio de Janeiro, 18S4,
pags. 317 a 323.
— Carta de, S. Paulo. N o "Republicano" de Laran
geiras de 16 de Junho de 1889. C o m o essa encontramse sob o m e s m o titulo outras nos ns. de 14 e 21 de Julho; 4 de Agosto e 15 de Setembro do dito anno, e 27
de Março de 1890.
Redigiu:
— Gazeta ãe Bragança: periódico. Bragança, 18911892.
— Gazeta Republicana; periódico. Bragança, 18691897. Publicação nas quintas e domingos. O 1.° numero
sahiu a 5 de Novembro daquelle anno. C o m o Dr. Joviano Telles.
— O Republicano: bi-hebdomadario, Bragança, 19C21903. Publicação nas quartas e sabbados. Ainda com
o Dr. Joviano Telles e mais os Drs. Jeronymo Cunha e
Alfredo Teixeira. O 1.° numero sahiu a 7 de Setembro
daquelle anno.
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José Honorino de Oliveira, Doutor. —
Filho de
José Honório dos Santos e D. Maria Anacleta de Oliveira, nasceu no Aracaju a 28 de Março de 1864 e falleceu a 25 de Dezembro de 1902 na cidade do Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul. N o seu Estado preparou-se e m humanidades, cursando e m seguida as aulas
do ensino medico na Faculdade da Bahia, e m que recebeu o doutorado e m 11 de Dezembro de 1888. Depois
de ter exercido no Aracaju os cargos de Delegado de policia e m 1889 a Janeiro de 1890 e de medico da casa de
prisão nesse ultimo anno, entrou para o corpo de saúde
do exercito como medico adjunto com as honras de tenente. Nomeado por Dereto de 25 de Maio e empossado
a 14 de Julho de 1896, estacionou sempre no Rio Grande do Sul, conservando aquelle posto até o seu fallecimento e m Alegrete, de cuja guarnição fazia parte.
Escreveu:
— Tratamento antiseptico nas amputações: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras
do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de
Medicina da Bailia e m 10 de Setembro de 1888 para
serem sustentadas afim de obter o grau de doutor
e m medicina. Bahia, 1888, 76 pags. in. 8.°. Imprensa
Poi ular.

José Ignacio de Barros Pimentel, Doutor. —
Filho do tenente coronel José de Barros Pimentel e D.
Maria Victoria de Almeida Barros, nasceu no munici
pio de Maruim a 26 de Julho de 1832 e falleceu na cidade do Rio de Janeiro a 29 de Setembro de 1888. Doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia, graduado e m
1857, foi dois annos depois
nomeado, mediante concurso, oppositor da secção de
sciencias accessorias da mesm a Faculdade. Durante os
annos que se seguiram esteve no exercicio da clinica
e do magistério, até que, sobrevindo a guerra contra o
governo do Paraguay se offereceu e m 1865 para servir
no theatro das operações, cabendo-Ihe dirigir o hospital
naval a bordo dos navios
que mais activamente partilharam dos perigos daquella campanha. Restituido
aos affazeres normaes da
paz, logo que se reataram
JO
ros Pimentel6 ^ ' a s r e l a S õ e s diplomáticas entre os paizes belligerantes,
renunciou a cadeira de lente, mais tarde declarado vaga por Aviso de 26 de Dezembro de 1876, para fixar residência e m Montevideo, onde gosou de grande prestigio, não só entre os membros da colónia brasileira, como
nas rodas mais distinctas da adiantada cidade do Prata.
N e n h u m outro consultório medico fora mais frequentado durante vinte annos de iermanencia naquella capital, não tanto pela vulgarização do mérito scientifico
do estimável profissional, aliás sobejamente comprovado,
quanto pela natural affabilidade com que acolhia a todos indistinctamente e mais ainda pela rara habilidade
e m captar a inteira confiança dos clientes. U m a outra
qualidade não menos recommendavel concorreu grandemente para tornal-o o medico querido e popular c m
Montevideo, não obstante a sua condição de estrangeiro. Nimiamente desinteressado, e portanto sem a
preoccupação das vantagens materiaes da profissão, suas
contas nunca foram além dos recursos das bolsas mais
modestas, attenta a modicidade da remuneração exigida
pelos serviços clínicos prestados. D o m e s m o m o d o que
foi o medico, assim se revelou o brasileiro na assídua
convivência com os compatrícios. Sempre disposto a
cooperar e m prol dos interesses conectivos da colónia,
muito contribuiu para a organização da Sociedade Brasileira Beneficente, da qual foi unanimente acclamado
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seu Presidente, quando se procedeu a eleição rios m e m bros da primeira Directoria. Os seus sentimentos patrióticos manifestarão-se ainda e m outra esphera mais
dilatada. Embora de longa data ausente do paiz, n e m
por isso lhe interessarão menos as questões politicas e
sociaes de mais transcendência, que dentro delle agitarão a opinião nacional. "A historia da emancipação
dos escravos no Brasil, disse u m órgão da imprensa de
Montevideo ao noticiar o seu fallecimento, "O Brasil" de
2 de Outubro de 1888, ha de prestar-lhe o devido e
merecido tributo, porquanto foi elle dos primeiros que
abrirão propaganda contra a instituição que por tão
longo tempo humilhou a sua pátria." Sentindo a saúde
profundamente alterada, teve de interromper a vida activa da clinica, a cujas fadigas resistira sempre com vantagem a robustez da sua compleição. H o m e m da sciencia, habituado a desvendar nos recessos do corpo humano todos os segredos da pathologia, não podia nutrir possíveis illusões sobre a gravidade da moléstia, que lhe
invadira o organismo.
C o m a certeza da approximação de seus últimos
dias partiu de Montevideo e m demanda do Rio de Janeiro, trazido pelo único desejo, que viu realizado, dedesprender-se da vida e m terras brasileiras no meio
dos parentes e amigos. Condecorado com as medalhas
da guerra do Paraguay e cavalleiro da Ordem de Christo, foi deputado á Assembléa Legislativa de sua província no biennio de 1860-1861, e
Escreveu:
— Acção dos effluvios pantanosos: dissertação. Proposições — Terminações de inflammações. Dá-se propagação nos hybridos dos dois reinos organisados. Temperamento lymphatico. These apresentada á Faculdade de
Medicina da Bahia, e perante ella sustentada e m Novembro de 1857 por..., para obter o gráo de doutor e m
medicina. Bahia, 1857, 30 pags. in 8.°. Typographia de
António Olavo da França Guerra.
— Constituição chimica ãos saes ammoniacaes. Theoria do a m m o n i o . Proposições sobre os diversos annos da
sciencia medica. These apresentada á Faculdade de Medivina da Bahia e m Maio de 1859 para Q concurso de u m
dos logares de oppositor da Secção de Sciencias Accessorias da m e s m a Faculdade. Bahia, 1859, 20. pags. in.
8.". Typographia de António Olavo da França Guerra.
José Joaquim Pereira Lobo, General. — Filho
do capitão Joaquim José Pereira Lobo e D. Joanna Rosa
Pereira Lobo, nasceu na cidade de S. Christovão a 23
de Dezembro de 1864.
Verificou praça a 9 de Novembro de 1882, matriculando-se na Escola Militar do Rio de Janeiro, que
cursou desde 1883 até 1888,
quando se passou para a Escola Superior de Guerra, onde completou seus estudos,
e m Fevereiro de 1889.
E m 11 de Maio desse anno
foi nomeado alferes-alumno,
confirmando patente para o
posto de 2.° tenente de artilharia e m 4 de Janeiro de
1890. Promovido a 1.° tenente e m 11 de Abril do mesm o anno, e m Janeiro de
1892 recebeu o grau de bacharel
em
mathematicas,
sciencias physicas e naturaes pela referida escola e
por decreto de 4 de Abril
General José Joaquim
de 1893 foi promovido a caPereira Lobo
pitão. D e Janeiro de 1894 a
Maio de 1895 dirigiu interinamente as obras militares de Sergipe, sendo dispensado
por portaria de 27 do referido mez.
E m 1896 foi eleito Deputado á Assembléa Legislativa de Sergipe para o biennio de 1897-1898, e pouco
tempo depois Vice-Presidente do Estado. Nessa qualidade teve de assumir, no anno seguinte, as funcções do
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cargo de Presidente por lh'as haver passado, e m vir-.'
tude de licença, o Presidente Dr. Martinho Garcez.
Nesse caracter presidiu o Estado de 11 de Outubro de 1897 a 20 de Março de 1898.
Assumindo o c o m m a n d o do 4." batalhão de Artilharia estacionado no Pará, e m 12 de Agosto de 1899, alli
permaneceu até 7 de Outubro do m e s m o anno. A 3
de Fevereiro de 1900 deixou esse cargo e assumiu a fis.calisação do m e s m o até 10 de Janeiro de 1902, quando
assumiu o c o m m a n d o da sua bateria.
Por portaria do Ministério da Guerra de 19 de Abril
de 1903 foi nomeado Director da Colónia Militar de
Chopin,, sendo exonerado á pedido, a 1.° de Junho de 1907.
A 30 de Abril do anno seguinte foi-lhe concedida a
medalha de prata e m reconhecimento aos serviços prestados por mais de 20 annos.
Promovido a major por decreto de 5 de Agosto de
1908, foi classificado no 5.° regimento de Artilharia,
sendo por decreto de 2 de Agosto de 1911 elevado ao
posto de tenente-Coronel por merecimento. Graduado Coronel a 26 de Junho de 1918 teve effectividade e m 12
de Março de 1919.
Eleito senador por seu Estado e m 19 de Novembro
de 1914, renunciou a senatoria depois de ter assumido
o Governo do Estado para o qual fora eleito e m 1918,
terminando o governo a 24 de Outubro de 1922. A 3 de
Julho de 1923 foi promovido a General de Brigada, sendo
logo após reformado.
Eleito de novo Senador e m 28 de Janeiro de 1923,
ainda exerce esse mandato (1924).
Escreveu:
— Relatório do Dr... Vice-Presidente do Estado,
passando a administração ao Presidente effectivo, Dr.
Martinho Garcez, e m 20 de Março de 1898. Aracaju.
1898, 24 pags. in. 8.°. além de três mappas finaes.
Imprensa Official.
— Politica de Sergipe — Carta aberta dirigida pelo
Capitão..., Vice-presidente do Estado, ao Tenente Marcellino José Jorge, intitulado secretario da pretensa Assembléa Legislativa de Sergipe. Bahia, 1898, 78 pags.
in. 8. pq. Typ. e Encadernação "Empreza Editora". Sahiu
2." edição, Rio de Janeiro, 1918. 84 pags. in. 8.°. Typ.
Revista dos Tribunaes.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
em 7 de Setembro de 1919, ao installar-se a 3.a sessão
ordinária da 13." legislatura, pelo Coronel Dr... Presidente do Estado. Aracaju, 1919. 90 pags. in. 4." gr.
aiém de muitos annexos, no fim. Imprensa Official.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa,
e m 7 de Setembro de 1920, ao installar-se a 1." sessão
ordinária da 1." legislatura, pelo Coronel Dr... Presidente do Estado. Aracaju, 1Ç20. 101 pags. in. 4.° gr.
além de annexos no fim. Imprensa Official.
— Merisagem apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado, e m 7 de Setembro de 1921, ao installar-se a
2." sessão ordinária da 14.a legislatura, pelo Coronel
Dr
Presidente do Estado. Aracaju, 1921, 77 pags.,
in 4.°. gr., além dos annexos finaes. Imprensa Official.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
em 7 de Setembro de 1922, ao installar-se a 3.a sessão
ordinária da 14." legislatura pelo Coronel Dr.... Presidente do Estado. Aracaju, 1922. 74 pags. in. 4.°. gr.
além dos annexos finaes. Imprensa Official.
José Jorge de Siqueira Filho, Bacharel.
Filho de outro do m e s m o nome e D. Rosa Maria de Siqueira, nasceu a 1 de Fevereiro de 1845 e m Larangeiras
e falleceu e m Itabaiana a 4 de Janeiro de 1870. N a
cidade natal e no Aracaju fez os primeiros estudos, e m
que se habilitou para a matricula do curso superior.
Posteriormente bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes
pela Faculdade do Recife, graduado e m 1868, foi condiscípulo de Castro Alves, Fagundes Varella, Luiz Guimarães Júnior e Thobias Barreto, e como elles nascido
para interpretar a melodiosa linguagem das musas. O
seu nome figura no extenso registo de poetas brasileiros prematuramente ceifados pela morte naquella
phase da vida, e m que lhe deviam sorrir todas as espe-
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ranças de u m futuro de glorias. C o m dois annos de formado, mal penetrava os pórticos da vida publica, succumbia, deixando de sua rápida passagem por este mundo a memoria quasi apagada de u m a robusta intelligencia, emquanto que outras sem o m e s m o merecimento gozam de considerável notoriedade na republica das letras. O próprio Sylvio Roméro, seu contemporâneo no
Recife, delle fala incidentemente no prefacio ao "Parnaso Sergipano" e na "Historia da Litteratura Brasileira"; quando se refere aos poetas académicos da eschola hugoniana surgidos naquella épocha de transformação literária. N o emtanto o seu talento poético não temia
qualquer confronto com o dos collegas de estudos académicos, cultores da poesia, e tão brilhante se revelara que
quasi foi considerado emulo de Thobias, na apreciação
de u m seu biographo. A despeito de tudo isto o jovem
poeta não se fizera conhecido, como fora de esperar,
pois que, avesso por indole ás formaulas convencionaes
das exhibições apparatosas e sem pretenção aos applausos das multidões, jamais cogitou de alcançar o favor
publico, limitando-se unicamente ao goso intimo de viver
para a affeição de raros amigos e de u m pequeno circulo
de admiradores. Nesse estado de espirito propenso á
abstracção e ao isolamento, avaro de expansões e indifferente á justa consagração do seu valor intellectual, nunca
pensou e m publicar u m livro, suas composições poéticas,
na maior parte espalhadas pela imprensa académica
de seu tempo e m Pernambuco. Isto m e s m o já foi dito
por m i m no artigo escripto
para o "Diccionario Bibliographico Brasileiro", que
aqui reproduso mais ampliado e com correções. Seu espolio literário compõe-se de
grande copia de:
— Poesias, Recife, 18621869, que se acham e m poder do doutor Adolpho Generino dos Santos, seu collega e amigo, residente na
Capiatl Federal. E' u m livro
inédito dividido e m três partes: a primeira intitulada, José Jorge de Siqueira
Pilho (Bacharel)
Nymphéas, dedicada á Alm a pura de sua irmã, contém dezenove composições
diversas; a segunda, Solfatara, com dedicatória a sua mãe, consta de quinze; a
terceira, Straãivarius, dedicada a seu pae, contém dezenove. Delle fazem parte as poesias publicadas no
"Parnaso Sergipano", 2.° vol., de Sylvio Roméro, e as
duas com que encerro o presente artigo.
Escreveu mais:
— A expulsão dos Hollanãezes: drama histórico, inédito. Fêz parte da imprensa académica do seu tempo,
redigindo:
— A Idéa: periódico scientifico e literário. Recife,
1865. C o m Theodoreto Carlos de Faria Souto. Apenas
sahiu u m único numero a 8 de Abril, trazendo como epigraphe o Nosce te ipsum — de Sócrates.
— O Liberal Académico: jornal politico, litterario
e noticioso. Recife, 1868-1869. Tinha por epigraphe:
Vos enim libertam vocatis estis patris (S. Paulo ad Gaiatas) e u m trecho de discurso do deputado José Bonifácio, pronunciado na sessão de 17 de Julho de 1868.
Publicação nos dias 10, 20 e 30 de cada mez. Forão seus
companheiros de redacção — José Leandro Martins Soares, Luiz Henrique Pereira de Campos e Plinio Augusto
Xavier de Lima.
A SERGIPE
La terfe patcrnellc c'est ãcux fois
la patrie. — Gerard de Nerval.
Lá nos morros de lúcida areia
onde a onda se quebra na intan,
onde a lua desmaia e anceia,
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si rompendo lá v e m a manhã,
cada onda que morre na praia,
cada aurora que á lua desmaia,
u m segredo nas aguas vagueia;
pelas aguas desmancha-se a palma,
que vivente viveo e m minh'alma,
que minh'alma calada pranteia.
E no leito de areias dormida
vede a filha esquecida dos mares,
c'a arasoya de raios tecida,
com diamante e saphira e m collares:
dorme á sombra de seus cajueiros,
que se encontram por entre os coqueiros
onde a briza cicia a voar,
sua longa lustrosa madeixa
indolente na scisma deleixa
e m serpeio de manso no mar.
Serigipe, és a flor da montanha
desbrochada no denso espinhal,
és a garça que sempre se banha
na corrente de claro cristal.
Sirigipe, m e o céo de primores,
Sirigipe, m e o berço de flores,
que e m teu seio gentil m e embalaste,
porque os dias de infância tão bellos
porque os doces primeiros anhelos
entre os prismas do sol misturaste !
E nas ondas boiando se esfolha
minha palma, que eu dei-te ao partir,
e minha alma saudosa se molha
neste róscio de triste carpir;
Minha vida foi doce e gentil
e m teu seio passada infantil,
quando e m crenças minh'alma al'terou-se
Ai! quem dera do meo Cotinguiba
eu dormisse menino na riba
meigo somno da pátria tão doce!
Foste a nayade um dia innocente
pelas bandas do m a r a vagar,
e das vagas no órgão fremente
os teos cantos de amor a cantar.
Tua vida era a vida da rola
que as florestas á tarde abemola
e adormece com o sol que desmaia;
tua vida era a vida da intan
que se banha na onda louçã,
quando a onda levou-a da praia.
Mão de ferro na têz fugitiva
tua vida era a vida da itan
e choraste — mimosa captiva —
como a filha dos mouros chorou:
de teo pulso o jasmin roxeaste
vergonhosa e pequena te achaste
na presença de estranho senhor:
e os guerreiros das mattas desceram
e as florestas e as serras tremeram
ao teo Jeve soluço de dor.
Te que os lábios um dia tocou-te
grande génio, celeste beldade,
e n u m osculo ardente aorazou-te
na lareira de Luz — liberdade !
Liberdade! no verde ara cá,
repetio-te o gentil sabiá,
e a tontinha gémeo a teos pés !
Liberdade! no rio silente
foi dizendo a barquinha contente
deslisando-se e m cheias marés !
Não despertes, esquiva donzella,
não despertes, que a nuvem troveja,
não desfolhes a linda capella
que a fragrância das rosas roreja;
Sirigipe, m e u céo de primores,
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Sirigipe, m e u berço de flores,
dentre as sombras do m e u coração
ouve o cântico triste e saudoso
que se eleva c'o sol magestoso
d'outra plaga ao primeiro clarão !
1862.
A V E ,

S T E L L A !

Teu olhar é o silencio do delírio
Teu sorriso é o hálito do Empyreo
Que dos lábios de Deus bebe o Elohim:
Nos seios teus a vibração remota
V e m , arfando, quebrar a ultima nota
L á dos celestes madrigaes sem fim.
De tua alma na angélica pureza
D o r m e encarnado a u m raio de belleza
O verbo sonhador de teus anhelos.
M a s junto do teu throno radiante
Não sentes minha sombra palpitante
Teu cendal apertando, de joelhos ?
Dessa linda grinalda de innocencia
T u derramas centelhas de demência
C o m o a deusa da ardente inspiração;
E do êxtase infinito de minha alma
E u jamais posso erguer a verde palma
Dos lirios rociados de paixão :
A luz que o Éden dos sonhos reverbera
Abre os seios de virgem primavera
Para depôr-te á fronte u m diadema !
Se n'um desleixo mystico suspiras,
Vibram no espaço mil remotas lyras
Soluçando u m dulcíssimo poema...
Quando os cabellos, a brincar, destranças,
E ébria talvez de magicas fragrâncias,
Cerras os cilios n u m langor divino;
T a m b é m no esquecimento de m i m m e s m o ,
Deixo e m teus seios, oscillante, a esmo
O frágil talisman do m e u destino !
E eu não posso do nada a sombra escura
Romper, p'ra ir na taça da ventura
Afogar-te o mais timido suspiro !
E eu não posso trazer-te as harmonias
Que embalam as espheras erradias,
S e m jamais desmaiar no eterno giro !
Mas é tão doce o néctar da esperança!
Nos loiros ideaes de u m a creança
Colher a palma do primeiro amor !
O sol já purpureia a serrania;
E ainda sobre a onda da utopia
E u sigo o teu batel encantador !
Em tua ilha, no oceano das delicias,
— Formosa Hesperide a te ornar de clicias,
Colombo u m dia — supr'hendi teu hymno.. .
Ai da encantada plaga tão dilecta
A galera dos sonhos do poeta
Não soltes outra vez ao mar sem tino.
José Leandro Martins Soares, Bacharel. — Filho
do coronel Francisco Martins da Silva Soares e D. Maria Accioli Martins Soares, nasceu a 5 de Março de 1836
no engenho Cadoz, pertencente ao municipio da Pacatuba,
e falleceu no Aracaju a 4 de Setembro de 1902. Resolvido a abraçar o estado ecclesiastico, fêz por espaço
de três annos o curso do seminário archiepiscopal da
Bahia, que interrompeu para dedicar-se ao estudo das
sciencias jurídicas e sociaes professado na Faculdade
do Recife, na qual se bacharelou a 22 de Novembro de
1869. Terminado o quinquennio académico, entrou para
a vida publica, precedido da justa nomeada de distincto
poeta, literato e jornalista de estylo attico e elegante.
Exerceu a advocacia e m todo o Baixo S. Francisco,
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principalmente e m Própria, Villa Nova e Penedo, e no
Estado do Espirito Santo, por limitado tempo, e como
politico sempre demonstrou muito devotamente pelos
princípios e tanto desinteresse pelas posições de destaque, que muita vez sacrificou as suas aspirações e m
proveito dos correligionários. Occupou os cargos de promotor interino da comarca de Própria, procurador fiscal da extincta Thesouraria Geral do Aracaju, chefe de
policia, interino, e m 1878-1879, e 1." vice-presidente.
Neste ultimo caracter administrou a ex-provincia nas
duas épochas de 16 de Junho a 28 de Julho de 1880 e
de 5 de Abril, a 18 de Maio de 1881. N o regimen republicano foi chefe de policia effectivo do Estado e m 1900.
Membro da Arcádia Pernambucana e honorário da Sociedade Litteraria da cidade de Cunha, Estado de São
Paulo; collaborou quando estudante, nos órgãos pernambucanos — "Diário de Pernambuco", "Jornal do Recife", "A Esperança", "Mosaico", "A Lucta"; depois rie
formado n'"0 Trabalho" da cidade do Penedo, no "Larangeirense", de Larangeiras, no "O Momento" do Aracaju
e e m alguns mais. C o m o académico redigiu:
— A Idéa: periódico scientifico e literário. Recife,
1865. O primeiro numero sahiu a 8 de Abril. C o m Theodoreto Souto e José Jorge de Siqueira Filho.
— A Arena: periódico scientifico e literário. Recife,
1865. O primeiro é de 1 de Maio. C o m José de Carvalho César e Paulo de A m o r i m Salgado Neto.
— O Liberal Académico: jornal politico, scientifico e
literário. Recife, 1865. Sahiu o primeiro numero a 13
de Junho. Formado redigiu:
— Echo Liberal: órgão do partido e m Sergipe. Ararajú, 1877-1884. C o m o vigário José Gonçalves Barroso e
o doutor Domingos Guedes Cabral. O primeiro numero
é de Agosto daquelle anno.
— Sul de Alagoas: orgam consagrado aos interesses
sociaes. Penedo 1896. Primeira phase, com outros. Publicado ás quartas-feiras.
— N o numero de 11 de Setembro de 1902 foi publicada a sua necrologia com o retrato.
— O Estado de Sergipe: jornal official, politico e
noticioso. Aracaju, 1898-1900. Continua a sahir. — N a
imprensa do Recife encontram-se as suas melhores producções poéticas, notando-se as subordinadas aos títulos:
— Adeus á vida académica; A Guerra de Paraguay; Sete
de Setembro; A louca; Theophilo Ottoni; Minha terra.
Ficaram inéditas muitas outras.
Escreveu:
1
— A idéa. N o "Mosaico", Recife, n.°s 3 e 4 de Maio
de 1866.
— Introducção aos "Cantos da alvorada", poesias
de Marciano Gonçalves da Rocha. Recife, 1869.
— A reforma eleitoral julgada por si m e s m a : serie
de artigos no "Diário de Sergipe" rie 5, 10, 13 e 16 de
Maio de 1877.
— Relatório apresentado ao E x m o . Vice-Presidente
da Provincia a 23 de Dezembro de 1878 sobre as diligencias effectuadas em Villa-Nova. N o "Jornal de Sergipe", Aracaju, do dia seguinte.
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Doutor Raym u n d o Braulio Pires Lima, 1." Vice-Presidente de Sergipe, pelo chefe de Policia interin»... Appenso ao Relatório com que o m e s m o Vice-Presidente abrio a 2."
sessão da 22.a Legislatura da Assembléa Provincial de
Sergipe no dia 3 de Março de 1879.
— Relatório com que o E x m o Sr. Primeiro VicePresidente... passou a administração desta provincia
ao E x m o . Sr. Presidente, Doutor Luiz Alves Leite de
Oliveira Bello, e m 28 de Julho de 1880. Aracaju, 14 pags.
in. 8.°. gr. Typ. do "Jornal de Sergipe". .
— O Sr. Deputado Joaquim Nabuco. N o "Echo Liberal", Aracaju, de 2 de Outubro de 1880.
— O ãesembargaãor Gervásio Campello Pires Ferreira e o seu manifesto á S. M . o Imperador. N o "Jornal de Sergipe", de 1 de Fevereiro de 1882.
— O vigário José Gonçalves Barroso: ligeiros traços
sobre sua vida. N o m e s m o jornal de 29 de Novembro
de 1882.
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— Abolicionismo e escravidão. N o "Echo Liberal".
de 25 de Maio de 1884 e m deante.
— Federação: serie de artigos no "O Larangeirense"
de 26 de Agosto, 9 de Setembro e 21 de Outubro de
1888.
— Tobias Barretto de Menezes. N o "Jornal de Sergipe" de 16 de Julho de 1889 e transcripto no "Republicano", Larangeiras, de 8 de Setembro seguinte.
— Cousas politicas: serie de artigos na "Gazeta de
Sergipe" de 11 a 16 de Outubro de 1890.
•— O nosso futuro. N o m e s m o jornal de 18 de Novembro seguinte.
— As múmias pcneãcnscs. Idem, de 3 e 4 de Setembro
1891.
— Homens c cousas. Idem, de 3 e 4 de Setembro seguinte.
•— A secca — Echos do sertão. N a "União Republicana", Própria, de 18 de Março de 1892 e no "O Estado
de Sergipe" de 8 de Março de 1899.
•— O anno bom — 1.° de Janeiro de 1894. N o "O
Trabalho", Penedo, de 13 de Janeiro de 1894.
— Governo Federativo. Idem, de 11 de Maio de
1895.
— Embargos de terceiro senhor e possuidor. Embargante o Capitão. R a y m u n d o Esequiel Henrique e embargado o major Manoel Rollemberg Martins Soares. Penedo, Alagoas, 1898, 6 pags. 12.° Typ. d'"0 Trabalho".
— Acção ãe assignação de dez dias intentada por
Delmiro Gouvêa contra Rollemberg & C. para o fim de
haver o pagamento da quantia de 30 contos de réis, proveniente de duas notas promissórias rie igual valor. Penedo, 1898, 27 pags. in. 8.° pq. Assigna também esse
trabalho o Dr. João Maria Loureiro Tavares.
— A religião. N o "O Estado de Sergipe" de 3 de
Maio de 1899.
— O socialismo. Idem, de 30 do m e s m o mez.
— Drcyfuz e a França. Idem, de 7 de Novembro do
m e s m o anno.
•— Apontamentos para os corpos de delicto. Aracaju,
1901, 13 pags. in. 8 pq. Editores — Assis & Monteiro.
Typ. do "O Estado de Sergipe". Não traz o nome do
autor.
— José Jorge de Siqueira Filho. N o "O Vespertino",
Aracaju, de 11 de Setembro de 1901. Deixou inéditos
vários trabalhos, entre os quaes 2 comedias chistosas levadas á scena e m Penedo, e
— Aus ãuas victimas: drama cujo entrecho recorda
u m celebre rapto havido na ex-provincia e m 1864.
José Leite de Mello Pereira, Doutor. — Filho
do coronel Manuel Leite Sampaio e D. Guilhermina Carolina de Novaes Leite, nasceo e m Villa Nova a 20 de
Julho de 1828 e falleceo a 3 de Junho de 1895 na
cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São
Paulo. Formado e m medicina na Faculdade da Bahia em
17 de Dezembro de 1853 e de volta ao seio da familia,
pouco tempo depois dedicou-se á lavoura a que consagrou os seus melhores esforços exercendo apenas a medicina para servir a amigos e parentes, e a numerosa
pobreza da zona e m que residia e onde prestou relevantes serviços durante a epidemia do cholera-morbus em
1862. M e m b r o de notável familia, cujo chefe, o Barão
de Cotinguiba, por muito tempo influio nos destinos políticos e administrativos da provincia, jamais aspirou
cargos officiaes e distineções politicas, tendo sido unicamente commissario vaccinador e por diversas vezes, supplente do juiz municipal de Villa Nova.
Escreveo:
— Breves considerações sobre a educação physica
e moral dos meninos: these apresentada e publicamente
sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia
no dia 1.° de Dezembro de 1853 para obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1853, 27 pags. in. 8.°. Typ.
de Luiz Olegário Alves.
José Lourenço de Magalhães, Doutor. — Filho
do negociante portuguez, R o m ã o Lourenço de Magalhães,
e D. António Isabel Fernandes, nasceu na Estancia a
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11 rie Setembro de 1831 e falleceu na capital de São
Paulo a 23 de Novembro de 1905. Doutor e m medicina
nela Faculdade da Bahia, graduado e m 15 de Abril de
1856, clinicou a principio na cidade natal e na Bahia, e
tempos depois na cidade de Larangeiras. Estabelecendose novamente na capital da Bahia, retirou-se após alguns
annos pnra o Rio rie Janeiro,riedicando-seentão á ophthalmologia e ao estudo das febres reinantes no paiz.
Mais tarde transferiu-se para S. Parlo, tendo exercido
a clinica em varias cidades do Estado e finalmente na
capital, onde dirigiu o hospital dos Lasaros na colónia
de Guapira. Apontado como especialista dos mais abalisirios no tratamento ria morphéa começou a estudar no
Rio de Janeiro com o maior empenho a pathologia da terrível moléstia, tendo fundado e m Cascadura, para verificação pratica dos estudos feitos, u m instituto modelo,
a que deu o seu nome. Fêz diversas viagens á Europa,
tornando-;e v-antajozamente conhecido, tanto no Brasil,
quanto no estrangeiro, como u m sábio de inegualavel
competência nas moléstias da pelle e do sangue. N a
classe medica do velho mundo, onde o seu n o m e adquirira verdadeira notoriedade, contava grande numero de
admiradores, distinguindo-se entre elles o celebre leprologista turco, Z°mbacco Pocha, com quem mantinha assídua correspondência. C o m o resultado do seu amor a
sciencia e espirito eminentemente investigador, deixou
u m precioso legado ás letras medicas, representado em
obras de subido valor sobre hygiene, moléstias dos olhos,
avultando entre todas as que publicou a respeito da
morphéa e sua cura. N o começo da sua vida publica
occupou na Estancia os cargos rie delegado de saúde,
supplente rio delegado de policia e delegado effectivo
e m 1864, tenente-coronel chefe do Estado Maior do commando superior e m
1863
e encarregado pelo governo da provincia do tratamento da classe indigente atacada do cholera-morbus. Eleito deputado provincial para os três bieinios de 1862 a 1867 tomou
parte nos trabalhos da Assembléa Legislativa, de que
foi presidente na sessão de
1865. Foi sócio presiden'e
da
sociedade
bene"icen'e
"Fraternidade
Sergipana",
fundada e m 1869 na capital
da Bahi>, m e m b r o titular da
Dr. José Lourenço de M a - Academii Nacional rie Megaihães
dicina, n quelle tempo Academia Imperial, director rio
serviço ophthalmologico ria Casa de Saúde de N. S. da
Ajuda do Rio de Janeiro e m e m b r o correspondente da
Sociedade Medica de Emulação, de Paris. Fez parte da
redacção do "Jornal rie oj hthalmologia" de Paris, e
Escreveu:
— Como reconheceremos que o cadáver, que se nos
apresenta, pertence a u m individuo que morreu afogalo? A syphilisação preservará das moléstias syphiliticas? Pôde a mulher conceber sem ter sido ainda menstruada ? Nas queimaduras, quaes são os accidentes mais
graves, a que está exposto o doente? These apresentada
ã Faculdade de Medicina da Bahia e sustentada, etc.
Bahia, 1856, 22 pags. in. 4.°. gr. Ty; . de Camillo de
Lellis Masson & C.
— Estudo sobre as affecções glaueomatosas. Bahia,
1873, IV-95 pags. in. 4.". Foi antes publicada na "Gazeta Medica" da Bahia, tomo 6.", 1872-1873, pags. 72 a
337 com intermittencias.
— Das febres palustres e particularmente ria febre
pseurio-continua e m Sergipe. Bahia, 1873, 85 pags. in.
S.". pq. Typ. do "Diário".
— Da Iristitomia e dos resultados obtidos como o
meu kistitomo. Bahia, 1874, 42 pags. in. 4.".
— Da ophthalmia dos recem-nascidos. Rio rie Janeiro, 1877, 43 pags. in. 16.°. Typ. Académica. Tran-
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scripto no "Jornal do Commercio" de Aracaju, desde o
n.° de 15 de Julho a 7 de Agosto do m e s m o anno, por
solicitação do professor Bricio Cardoso.
— Parecer sobre os cemitérios de S. João Baptista
e S .Francisco Xavier, apresentado ao E x m o . Sr. Provedor da Santa Casa desta Corte. Rio de Janeiro, 1878,
27 pags. in. 4.°.
— A morféa (sic) no Brasil e especialmente nas províncias do Brasil; Os indígenas do Brasil e a morféa:
Hospital para os morfeticos; Causas da morféa; Conselhos hygienicos. sobre este importante trabalho escreveram longos estudos os doutores Júlio Rodrigues de
Moura e m 1883 na "União Medica" do Rio de Janeiro,
pags. 281 a 284, 375 a 380 e o doutor José Francisco da
Silva Lima na "Gazeta Medica" da Bahia, vol. 1.» da
III série. 1883-1884.
— A morphéa e a sua curabilidade. Rio de Janeiro,
1885, 35 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional. Sustenta o
autor que a morphéa é u m a moléstia curavel, m a s que a
therapeutica por si somente não consegue combatel-a,
sem o auxilio da hygiene, e por isso lembra, como essencial para o seu curativo a localisação campestre dos
doentes.
— A feire amarella e o regulamento de 3 de Fevereiro de 1886 de Janeiro, 1886, 66 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
— Questões de hygiene: serie de artigos anteriormente publicados no "Jornal do Commercio". Rio de Janeiro, 1890, 73 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
— A morphéa é contagiosa? Rio de Janeiro, 1893,
173 pags. in. 8.°. pq. Typ. Besnard Fréres. Este trabalho também foi publicado no Brasil Medico.
— Saneamento do Rio de Janeiro: memoria apre
sentada á Academia Nacional de Medicina .Rio de Ja
neiro, 1893, 154 pags. in. 8.". Companhia Typograi hica do Brasil. Egualmente publicada nos Annaes da
m e s m a Academia.
— Considcrations sur la lépre au Brésil: memoria
escripta para ser apresentada ao Congresso de Berlim.
Rio de Janeiro, 1879.
— A colonisação dos morpheticos .Rio de Janeiro,
1900, 34 pa-;s. in. 8.". Typ. Besnard Fréres. E' a reimpressão de u m a serie de artigos publicados no Diário
Popular de S. Paulo.
— E'tude sur la lépre. 1901.
— Relatório apresentado a 16 de Fevereiro de 1905
ao M o r d o m o rios Lasaros pelo Medico do Hospital. Inserto no Relatório do Irmão Provedor da Irmandade da
Santa Casa de Misericrdia de São Paulo, Dr. Francisco
António de Souza Queiroz, pags. 87 a 104.
— Pathologia. e tratamento da lepra: obra inédito
quasi concluída, que o autor pretendia publicar e m 1906.
— De sua collaboração e m diversas revistas scientificas,
nacionaes e estrangeiras, sobreexcedem os trabalhos seguintes:
— Da operação da catarata. N a "Gazeta Medica da
Bahia, tomo 4.°, 1869-1870, pags. 175 e 176.
— Do novo processo do Sr. de Graefe contra a keratocone. Idem, pags. 205 e 207.
•— Do áespegamento ria retina. Idem, tomo 6.°. pag.
257.
— Da operação, de symblefaro. Idem, tomo 5."
pag. 31.
— Da diplopia inocular. Idem, idem, pags. 66 a 68.
— Etudc ophthalmoscopique sur les altérations
riu nerf optique et sur les maladies cérébrales dont elles
dépéndent, par le docteur X . Galezowki. (Bibliographia). Idem, tomo 2.°, 1867-1868, pags. 213 e 214.
— Ophthalmia sympathica: memoria apresentada á
Academia Imperial, hoje Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, como titulo á sua admissão para
m e m b r o da m e s m a Academia. Nos Annaes Brasiliense
ãe Medicina, vol. 36, 1870-1871, pags. 178 a 248.
— Du keratoconus et de son traitement par le procede de Graefe. N o "Jornal ã'Ophthalmologie de Paris,
1872, pags. 15.
— Sur un nouveau procede de traitement des affections oculaires au moyen d'un vaporisateur: memoria
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apresentada á Academia de Medicina de Paris na sessão
corporação e nos luminosos pareceres apresentados como
de 5 de Março de 1872, juntamente com o apparelho de
m e m b r o da Commissão de Legislação e Justiça. Dentre
sua invenção. N o m e s m o jornal, pags. 119 a 125 numero
os numerosos discursos publicados nos annaes da Cama3 do volume 1.°.
rá e do Senado citam-se como mais notáveis os proferi— De la kistitomie et d'un nouvelle pince kistitome. dos sobre fallencia, reforma judiciaria do districto feIdem, pag. 418.
deral, casamento civil, divorcio, intervenção federal,
— D'tine pince nouvelle pour 1'agrandissement Je bancos de credito real, contravenções, elemento servil,
la commissure externe: trabalho apresentado á Acadeindustria agricola, discriminação das rendas, estado de
mia de Medicina de Paris com u m novo instrumento de
sitio, reforma eleitoral, estradas de ferro, direito successua invenção. Idem, 447 a 449, vol. 2.°, n. 9, de 1872,
sorio e tantos outros. Fez parte da commissão especial
com estampa.
do Código Civil no Senado; representou-o no Congresso
— Quelques consiáérations sur 1'operation de la ca- Jurídico Americano, reunido na Capital Federal, e por
taracte: memoria apresentada á Société de Chirurgie de
delegação do seu Estado compareceu ás sessões do ConParis e publicada no Recueil éCophthalmologic de 1874, gresso Jurídico Brasileiro, perante o qual discorreu sopags. 249, 310 e 445.
bre varias theses rie Direito Constitucional. Comquanto
— De Vamaurose déterminée par le venin d'un serprofessasse a liberdade de cultos, oppoz-se na Constipent. Idem, 1875, pag. 19.
tuinte á separação da Egreja do Estado, por conside— Des affections oculaires qui résultent du beri- ral-a inopportuna naquella phase de instabilidade das
béri. Idem.
novas instituições. Mais tarde, porém, percorrendo a Eu— De Vintoxication produite par 1'instillation dans ropa, visitou e m R o m a o papa Pio X, a quem declarou
1'ceil du collyre d'atropine. N a Gazette des Hopitaux de
que a separação como foi praticada, operou-se pacifiParis, de 26 de Junho de 1869. Trad. na Gazeta Medica
camente e e m nada prejudicou a religião catholica. Do
da Bahia, vol. 4.°, pags. 90 a 91.
seu amor a instrucção e ao progresso do paiz, como dos
.— De Vepilation des cils dans le traitement de la seus sentimentos de caridade pelos infortunados, dizem
blefarite ciliaire. N a referida Gazette ães Hopitaux.
bastante os lesados inscriptos no testamento que deixou.
•— Aperçu historique du beribéri au Brésil: memoria Advogado, politico, jornalista e membro da mais alta
apresentada á Societé Méãicale cVEmulation de Paris.
magistratura do paiz,
— Os cemitérios públicos do Rio de Janeiro. N o
Escreveu:
Progresso Medico, tomo 2.°, pags. 505 e 533.
— Discurso proferido na Camará temporária e m 22
— Endemias. N a "Gazeta do Aracaju", de 17 de Jade Maio de 1877 na discussão do Orçamento do Ministéneiro de 1886.
rio do Império. Rio de Janeiro, 1877, 37 pags. in 12.° pq.
José Luiz Coelho e Campos, Bacharel. — Filho
Typ. Imp. e Const. de J. Villeveuve & C.
do capitão de egual nome e D. Carlota Joaquina de
— Discurso pronunciado na Camará dos Deputados
Campos, nasceu á 4 de Fevereiro de 1843 no engenho
na sessão de 14 de Agosto de 1882. Rio de Janeiro, 1882,
Matta Verde, então pertencente ao municipio de Divina
24 pags. in. 16. Imprensa Nacional.
Pastora, e hoje ao de Siriry, e falleceu na Capital Fe— Discurso proferido na sessão de 31 de Julho de
deral a 13 de Outubro de 1919.
1886. Rio de Janeiro, 1886, 61 pags. in. 16.". pq. ImNa provincia fêz os estudos primários e deu começo
prensa Nacional.
aos secundários que completou no Recife, e m cuja Fa— Discurso proferido na sessão de 8 de Agosto de
culdade se bacharelou e m direito nos fins de 1862, sem
1887 na Camará dos Deputados. Rio de Janeiro, 1887, 64
ter ainda a edade legal. Iniciou a vida publica como
pags. in. 16.°. pq. Imprensa Nacional.
promotor da justiça na comarca da Capella e nesse cargo
— Discursos proferidos nas sessões de 2 de Julho
exercido durante quatro annos (1863-67) fez o quatriene 23 de Outubro de 1888. Rio de Janeiro, 1888, 71 pags.
nio, tendo sido alli postein. 16.°. pq. Imprensa Nacional.
riormente 1.° supplente do
— A situação: artigo politico no "Estado de Serjuiz municipal e de orphãos.
gipe" de 26 de Janeiro de 1890.
Muito cedo dedicou-se á ad— Discursos proferidos no Congresso Nacional nas
vocacia e a politica. N o Imsessões de 17 de Dezembro de 1890 e 15 de Janeiro de
pério filiou-se ao partido
1891. Rio de Janeiro, 1891, 63 pags. in. 16.° pq. Imconservador que o elegeu
prensa Nacional.
seu representante na As— Divorcio: discurso proferido no Senado Federal
sembléa Provincial e m três
por occasião da discussão do projecto, etc. Rio de Jabiennios e na Camará dos
neiro, 1896, 70 pags. in. 16.° pq. Imprensa Nacional.
Deputados e m quatro legis— Estaão ãe sitio. Actos do Governo: discurso prolaturas, incompletas algununciado na sessão de 26 de Setembro de 1898. Rio de
mas e m virtude dos actos
Janeiro, 1898, 59 pags. in. 16.° pq. Imprensa Nacional.
de dissolução decretadas pe— Discursos proferidos pelo senador... (relator do
lo Imperante no uso das
parecer da Commissão de Justiça e Legislação sobre o
projecto n." 122 da Camará dos Deputados). Rio de JaJosé Luiz Coelho e Cam- suas prerogativas constitucionaes.
Naquelle
regimen
o
neiro,
1899, 136 pags. in. 16.". Imprensa Nacional.
pos
seu nome foi indicado para
Compõe-se este opúsculo dos discursos pronunciados no
a pasta da justiça nas duas
Senado nas sessões de 21 e 23 de Agosto e 14 de Outuorganizações
ministeriaes
bro de 1899.
tentadas pelo conselheiro
Redigiu com outros:
Manuel Francisco Correia e visconde Vieira da Silva,
— O Conscrvaãor: órgão de partido. Aracaju, 1868pouco antes do ultimo gabinete da monarchia. Adhe1873.
rindo á Republica serviu como membro da Intendência
— A Crença: órgão conservador. Aracaju, 1S73do municipio da Capella, nomeado pela Junta Provisó1874. Deste foi redactor principal.
ria do Estado, que desde então continuou a represen— Estado de Sergipe: periódico, Aracaju, 1889-1890.
tal-o no Senado federal a começar pelo Congresso ConsC o m este titulo foi o primeiro jornal apparecido em
tituinte até 1913, e m que interrompeu as funcções leSergipe.
gislativas para tomar posse do elevado cargo de minisJosé de Magalhães Carneiro, Cirurgião-dcntista.
tro do Supremo Tribunal Federal, para o qual fora no— Filho do Major Augusto de Magalhães Carneiro e D.
meado por- decreto de 30 de Setembro daquelle anno. N o
Francisca Barreto de Magalhães, nasceu no Aracaju a 13
Senado deixou honrosissima tradicção de orador consude Novembro de 1880. Fez e m Sergipe o curso de humamado e jurista de vasta cultura scientifica, revelada no
nidades, seguindo para a Capitar da Bahia e m Março
estudo das mais importantes questões agitadas naquella
de 1899 onde se matriculou no curso de Odontologia,
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formando-se e m 1900 e regressando no m e s m o anno á
terra natal. Clinicou em Sergipe até 1902, seguindo no
anno immediato para o Estado de S. Paulo, fixando residência na cidade de Santos. C o m a reorganisação do
ensino publico foi nomeado por acto de 2 de Setembro
de 1911 professor vitalício de Geographia geral, chorographia e noções de cosmographia do Atheneu Sergipense. Já em 1900 começou a ensaiar-se na Litteratura,
escrevendo em jornaes e revistas da epocha. — Foi no
"O Vespertino" jornal litterario que se publicou e m Aracaju em 1901 que escreveu as "Moças que casam", serie
de perfis que forão apreciados.
—- "O Cenáculo", revista litteraria de Aracaju, encerra também varias composições que se seguirão ás
Moças que casão.
E m 1918 entrou para a redacção do "Correio de
Aracaju", até 2 de Julho e e m Agosto para a d'"0 Imparcial".
Escreveu:
— Crepuscula-mentis, edição da Typ. d'"0 Estado
de Sergipe", contendo 20 fantasias em 51 paginas.
— Galdino Cupido, livro de costumes sergipanos, annunciando na m e s m a obra a publicação de mais duas
outras, sob os nomes de — Syntheses — fantasia e Consciência — romance.
— O retrato: conto. (Ao Dr. Rodrigues Dória). N o
"O Estado de Sergipe" de 5 a 7 de Abril de 1910.
— A Esperança: conferencia realisada no theatro
"Carlos Gomes". Aracaju, 28 de Maio rie 1914, e m beneficio rio hospital de caridade, Santa Izabel. N o "Correio
de Aracaju" de 3 e 4 de Maio de 1914.
— Deus e o Homem: conferencia publicada no "Diário da Manhã", Aracaju, de 21 a 25 de Setembro de 1915.
— Veneno domestico: romance. Publicado em folhetim no "O Imparcial", do Aracaju, a começar do n.°
de 13 de Setembro de 1918.
— Sylvio Roméro na intimidade: conferencia lida
na noite de 7 de Setembro de 1920 no salão do Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe.
— Discurso proferido pelo secretario do Conselho
Municipal de Aracaju, na manifestação feita ao E x m o .
Sr. Coronel Presidente do Estado e m a noite de 3 de
Maio de 1921. N o "Correio de Aracaju", de 7 do m e s m o
mêz.
— Mal ãe comer. N o "Sergipe-Jornal", Aracaju, de
6 de Junho de 1923.
— A emboscada (Episodio sertanejo). A' Cláudio
Gans. No "Sergipe-Jornal", Aracaju, de 24 de Abril de
1923.
— Discurso proferido no dia 27 de Junho de 1923
por occasião de ser entregue ao Dr. Parreiras Horta, o
diploma de sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe por parte da commissão para este
fim escolhido. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no dia 24 de Julho de
1923 na inauguração da pedra commemorativa, mandada
collocar á entrada da "Ponte do Imperador" para perpetuar a passagem dos aviadores navaes pela cidade de
Aracaju. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso proferido por occasião da festa realisada na villa de Santo A m a r o a 5 de Agosto de 1923.
N o "Sergipe-Jornal", de 8 do m e s m o mez.
— Pro-Christo Redemptor: artigo inicial da ultima
edição do jornal fallado "Meio Dia", e m proveito das
obras do monumento a Christo Redemptor. N o "SergipeJornal" de 24 de Setembro de 1923.
— Ao eleitorado independente de Sergipe:: manifesto politico. No "Diário da M a n h ã " de 22 de Janeiro de
1924 em avulso.
José Manoel Machado de Arau.jo Filho, Bacharel.
— Filho do Coronel José Manoel Machado de Araújo
e D. Maria Emilia Machado de Araújo, nasceu a 12 de
Agosto de 1870 e m Aracaju. Fez o seu curso de humanidades nessa cidade e bacharelou-se e m sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade de Direito de S. Paulo,
a 30 de Novembro de 1896, tendo feito o 1.» anno na
Faculdade do Recife. Quando preparatoriano publicou
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varias poesias no "Republicano", conhecido orgam de
propaganda que teve curta, m a s fecunda existência na
cidade de Larangeiras. Nomeado em 1890 2.» escripturario da Alfandega de Aracaju, foi removido e m 1894 para
a Alfandega de S. Paulo, ficando addido á Delegacia
Fiscal. Continuou nessa Repartição até completar o
curso de Direito iniciado no Recife. Removirio em 1897
para a Alfandega de Paranaguá, exonerou-se desse emprego, sendo u m mez depois nomeado Promotor Publico
da Comarca de Pirajú (S. Paulo), onde esteve dois meses por ter sido removido para a rie Poxim e e m seguida
para S. Luiz do Parahytinga até 1904, quando, mediante concurso, foi nomeado Juiz de Direito dessa ultima comarca.
Requereu remoção para a de S. Cruz do Rio Pardo
e depois para Dois Córregos, no m e s m o Estado onde se
conserva ainda (1924). Collaborou no "O Dia", "Gaze*«. de Sergipe", "Jornal de Sergipe", "A Republica" editada á expensas dos estudantes republicanos da Faculdade de Direito de S. Paulo e m 1895-1896.
Foi u m dos fundadores do pequeno jornal "A Luz"
em Aracaju, 1887. Usou os pseudonymos de Macfiel K.
listo. T e m escripto varias poesias e publicado e m diversos periódicos.
Durante o seu curso de humanidades, pertenceu a
varias sociedades literárias e reorganisou o Instituto Literário "Luizense" e m S. Luiz do Parahytinga no Estado de S. Paulo, tendo sido seu presidente effectivo
por muitos annos.
T e m inédito u m volume de poesias e é de sua lavra
o seguinte soneto:
J U L I T T A
Em cada coração o sentimento,
E m cada face o vinculo do pranto,
A saudade minaz, o desalento,
A dôr, a dôr pungente e m cada canto...
Eis o que alli então se distinguia
Alli, onde a vaidade desfallece !
E completava a fúnebre harmonia
A voz do sacerdote e a voz da prece.
E era tudo por ti: essa tristeza,
A dôr, o pranto, o crepe, a !uz do cyrio,
— Corollario fatal do teu martyrio !
Mas que importa, Julitta? Com certeza
U m a verdade a tua morte encerra:
— Que não consente Deus anjos na terra.
Aracaju, 24-8-1893.
José Manoel Palmeira da Silva. — Filho de Manoel
Pedro da Silva e D. Antónia Rito de Oliveira, nasceu
e m Simão Dias a 21 rie Junho de 1873. Retirando-se
muito moço para o Pará e m cuja capital foi negociante
durante quatro annos, dalli seguiu para o interior daquella provincia e da do Amazonas, negociando e m borracha.
Resolvendo deixar o Norte esteve e m S. Paulo, por
algum tempo, seguindo depois para Matto Grosso onde
foi advogado provisionado por espaço de 12 annos. Viajou pelas republicas da Bolívia, Chile, Paraguay e Argentina, regressando e m 1911 á terra natal para dedicarse ao estudo e exploração da flora sergipana, já tendo
conseguido fazer grande exportação dos seus produetos.
Escreveu:
•— Processos práticos da cultura da seringueira,
mangabeira, maniçoba e Copahyba. S. Paulo, 1899, 53
pags. in. 8.°.
José Miaria Gomes de Souza. — Filho de outro
do m e s m o nome e D. Maria Joanna da Conceição, e
irmão de Constantino José Gomes de Souza, de quem
já m e oceupei noutro logar, nasceu na Estancia a 15
de Março de 1839 e falleceu a 29 de Novembro de 1894
no districto de Ressaquinha, municipio de Barbacena,
e m Minas Geraes. Tendo adquirido grande pratica de
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pharmacia, a cuja profissão se dedicara a principio na
provincia natal e posteriormente nessa ultima cidade,
alli foi também, no correr da sua vida laboriosa e pouco
afortunada, professor particular, solicitador do foro e
jornalista. Depois de longos annos de ausência no sul
d» paiz, voltou a Sergipe, onde suas aptidões forão aproveitadas nos logares de administrador da Mesa de rendas da Estancia e m 1874, na qual anteriormente serviu
como escrivão e de Inspector da Thesouraria Provincia],
e m virtude do acto presidencial rie 1 de Julho de 1875,
retirando-se de novo para Minas após ser exonerado e m
1877. Esta foi a ultima visita feita pelo poeto á terra do
seu nascimento, na qual figurou por três vezes no funccionalismo publico, tendo começado pelo logar de amanuense da Secretaria de Policia, antes da sua primeira
viagem para fora da provincia. E m Barbacena pertenceu ao corpo docente do collegio — Abilio — do Barão de
Macahubas; foi u m dos fundadores do theatro da mesm a cidade e collaborou e m vários jornaes mineiros.
Affeito á linguagem inspirada das musas, cultivou
a poesia lyrica e
Escreveu:
— Estancianas: poesia. Bahia, 1868, 106 pags. in.
8.°. pq. Typ. de Camillo de Lellis Masson & C. .
— O Asylo de orphãs: serie de artigos publicados
na "Tribuna do Povo", da Estancia. O primeiro é datado de 14 de Junho de 1874 e foi transcripto no "Jornal do Aracaju", de 18 do m e s m o mez; o segundo no
de 2 de Julho seguinte.
— Relatório apresentado e m 31 de Janeiro de 1876
ao E x m o . 1.° Vice-Presidente da Provincia, Doutor Cypriano de Almeida Sebrão, pelo Inspector da Thesouraria Provincial. Appenso
ao Relatório com que o
E x m o . Presidente Doutor
João Ferreira de Araújo Pinho, abriu a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe no dia 1.° de Março de
1876. 25 pags.
—
Discurso proferido
no acto da collocação da primeira pedra do edificio que
vae construir a Aug.: e
Sob.: Cap.: Cotinguiba, para a celebração de suas sessões, pelo Or.: da extincto
Loj.: Segredo e Amisade,...
Aracaju, 1877, 12 pag. in.
8.°. pq. Typographia do "O
Americano".
José Maria Gomes de
—
Discurso proferido
Souza
no dia 9 de Janeiro de 1881,
por occasião da trasladação da Loja União Fraternal
para seu novo templo.
— Discurso proferido no acto solemne da inauguração do collegio — Abilio — de Barbacena, e m 3 de
Fevereiro de 1881.
— Discurso preparado para o dia 21 de Abril de
1881, anniversario da morte (89.") rio patriota J. J.
da Silva Xavier (1792). Estes três discursos e os dois
seguintes achão-se escriptos por letra do autor n u m livro, que m e foi confiado por u m seu filho. Ignoro si
algum chegou a ser impresso.
— Discurso proferido pelo orador da Aug.: Off.:
União Fraternal, por occasião da sessão de posse das
Luzes da Loja Operários da Luz.
— Discurso proferido no dia da posse das Luzes
da Loja União Fraternal.
— Carta ao Redactor-proprietario do "Guarany" sobre a Lyra Sergipana. N o dito jornal de 1 de Fevereiro de 1884, Aracaju. Transcripto do "O Pharol" da
Estancia de 23 de Dezembro de 1883, e m deante.
— Mociãaãe e Velhice: poesias. Rio de Janeiro,
1892, 227 pags. in. 8.°. pq. Companhia Typographica do
Brasil, antiga. Typ. Laemmert. Compõe-se o volume de
62 poesias offerecidas aos poetas sergipanos Constantino
José Gomes de Souza, Pedro de Calasans, Tobias Barreto
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e Joaquim Esteves da Silveira, precedendo-as u m a do
professor Henrique Imbassahy ao autor. Sylvio Roméro
esco;h?u dentre ellas a da epígraphe — Henrique. Dias,
para transcrevel-a na sua Historia da Litteratura Brasileira, como u m specimem no género epico-lyrico. Essa
poesia foi publicada pela primeira vêz no "Correio Sergipense" de 28 de Novembro de 1857 com u m a dedicatória ao então Presidente da provincia, Doutor João Dabney de Avellar Brotero.
— Musa Sergipana: collecção inédita das melhores
poesias dos poetas sergipanos com u m a introducção de
Bricio Cardoso. Offerecida á Fraternidade Sergipana,
sociedade beneficente fundada na capital da Bahia em
1869 de que era 1.° Presidente o Doutor José Lourenço de
Magalhães. Este volume esteve para ser impresso em
1870 nos prelos do "Jornal do Aracaju", o que não chegou a effectuar-se.
C o m o jornalista, muito escreveu para a imprensa,
quer collaborando, quer redigindo os seguintes jornaes:
— Sul de Sergipe: periódico. Estancia, 1870-1871.
— Tribuna do Povo: periódico. Estancia, 1876-1877.
—
O Americano: publicação hebdomadaria. Aracaju, 1876-1877. C o m Severiano Cardoso.
— Gazeta ãe Barbacena, Barbacena. Minas.
José Maria Moreira Guimarães, General. — Filho rie Rufino Alves da Cruz Guimarães e D. Ignacia
Maria Moreira Guimarães, nasceu na cidade de Larangeiras a 4 de Novembro de 1864. De 1869 a 1877 estudou
as primeiras letras na sua terra natal, iniciando alli,
no anno seguinte os estudos de humanidades, concluindo-os no "Parthenon Sergipense", no Aracaju, de 1879 a
1881.
Depois de brilhante curso de preparatórios embarcou para o Rio de Janeiro, matriculando-se na Escola Militar éa Praia Vermelha e m 18 de Fevereiro de 1882.
Alferes-alumno e m 19 de Fevereiro de 1890 foi neste
posto ajudante de ordens do Governo de Sergipe, logo
depois da proclamação da Republica.
Pelos relevantes serviços prestados a esta causa foi
promovido a 2.° tenente a 4 de Janeiro de 1S90, conquistando promoção para 1." tenente no m e s m o anno.
Sendo promovido a capitão a 4 rie Novembro de
.1891, fez no anno seguinte
parte da Commissão Technica Militar Consultiva.
C o m o soldado batou-se
durante a revolta de 1893;
primeiro no morro do Castello e depois e m Nictheroy.
Alli c o m m a n d o u os alumnos
da Praia Vermelha e foi
commandante geral de artilharia.
E m 1894 foi e m importante commissão militar á
Europa, principalmente a
Berlim (Allemanha) fazer
General Moreira Guimaacquisição de material belrães
lico.
C o m o chefe da 3." secção do Arsenal rie (iuerra, antiga Fabrica de armas portáteis, fez parte da Commissão de estudo de pólvora sem fumaça, desempenhando
nesta occasião as funcções de chefe de gabinete da antiga Intendência, actual departamento de Guerra. C o m o
relator pertenceu a commissão de experiências e estudos comparativos de vários canhões de campanha de
tiro rápido.
M e m b r o desta commissão de artilharia trabalhou
também como ajudante da 4.' secção do Estado Maior
do Exercito.
E' engenheiro militar pelo regulamento de 1889 e
bacharel e m mathematica e sciencias physicas e naturaes. Não parou na carreira militar a fecunda vida de
Moreira Guimarães; estudou também medicina na Faculdade do Rio de Janeiro até o 5.° anno, fazendo e m
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1890 u m brilhantíssimo concurso para o lugar de lente
prosa, ora e m verso, a começar de 6 de Fevereiro de
1890 sob a sigla M. G.
de balística do Collegio Militar, sendo logo após nomeado instructor de Artilharia da m e s m a escola.
N o m e s m o jornal publicou outra serie com o titulo:
Por decreto de 31 de Março de 1904 foi nomeaao caO problema actual de 13 e 15 de Abril de 1890.
pitão do estado-maior do exercito e addido militar junto
N o "Jornal do Povo" (Aracaju) escreveu u m a serie
a Legação do Brasil no Japão, onde acompanhou a guerra
de artigos sob a epigraphe: Factos e commentarios, a
rusto-japoneza, no 3." exercito sob o c o m m a n d o do gecomeçar de 30 de Setembro de 1913 e no "Diário Popuneral Nogui, havendo assistido ás luctas heróicas dos
lar" de S. Paulo, mantinha as secções: Do meu canto
japonezes e m Porto Arthur.
e Notas Fluminenses.
C o m m a n d o u a 2." brigada de cavallaria e m Alegrete,
Collaborou ainda na "Gazeta de Alegrete" do Rio
Rio Grande do Sul.
Grande do Sul, no "Dia" de Juiz de Fora, na "Revista
Representou o seu Estado na Camará Federal na
da Commissão Technica Militar Consultiva", na "Revaga do Dr. João de Siqueira, tomando parte activa nos
vista do Estado Maior", no grande "Diccionario Hisdebates parlamentares na legislatura de 1912 a 1914.
tórico e Geographico Brasileiro", na "União Académica,
E m 5 de Agosto de 1908 foi promovido a major; a
no "Soldado" e na "Revista de Philosophia e Arte".
tenente-coronel graduado a 15 de Maio de 1913, e a effeFez parte cia redacção do "Brasil Militar" publicado
ctivo e m 13 de Junho seguinte.
em 1896 no Rio de Janeiro.
Neste posto c o m m a n d o u a Escola Militar do RealenDirigiu como redactor-principal "O T e m p o " e m
go e m 1919.
1921, a revista mensal "Pátria Brasileira" do Rio de
A 24 de Dezembro desse anno re.ormou-se no posto
Janeiro e a "Revista de Arte e Sciencia" do Rio, cujo
de general de brigada.
1.° numero sahiu e m Julho de 1923.
Official distincto tanto pelo seu caracter como por
Escreveu:
sua vasta cultura, honra o exercito brasileiro e a terra
e m que nasceu. Além da lingua vernácula fala o fran— Noções de Artilharia Rio, 1895. Este trabalho
cez, o allemão, o japonez e é o intertrete dos representeve 2." edição na antiga casa Lavignasse e m 1898.
tantes deste paiz quando visitão o Brasil.
— Discurso preerido aos 26 de Junho de 1899 no
E' m e m b r o da sociedade de Geographia do Rio de
"Derby-Club", na Capital Federal, pelo Presidente da
Janeiro; da Sociedade de Geographia de Lisboa; da SoSociedade Beneficente Sergipana "Tobias Barretto'. N o
ciedade Académica de Paris e da Sociedade de Geogra"O Estado de Sergipe" de 24 de Julho do m e s m o anno.
phia de Tokio (Japão). E' sócio honorário do Institu— Escriptos Militares, Rio 1900 Imprensa Nacioto Histórico e Geographico de S. Paulo; do Instituto
nal. Este livro foi mandado imprimir pelo Marechal
Histórico e Geographico Brasileiro; do Instituto HistóMallet, quando ministro da Guerra.
rico e Geographico de Sergipe; do Instituto Histórico e
— A Disciplina Militar e a Liberdade Humana. ConGeographico da Parahyba; sócio correspondente da Soferencia realisada no Club Militar e m 6 de Março de
ciedade de Geographia de Lima no Peru (1921) e m e m 1902. Rio 1902, 32 pags. in. 8.°. pag.
bro fundador do Instituto Varnhagem, na Capital Fe— Sobre o shrapnel. N a "Revista Militar" publicada
deral. Vice-presidente e orador official do "Centro Sermensalmente na Capital Federal sob a direcção da 1."
gipano" do Rio de Janeiro, é alli que a sua palavra
Secção do Estado Maior do Exercito, vol. 4.°. (1902).
fluente e imaginosa se faz ouvir nas suas sessões sopags. 492 á 495.
lemnes.
— O tiro rápido na artilharia de campanha. Idem
Foi presidente da Revista "Familia Académica" as1903 vol. 5." pags. 26 á 30; 303 á 308.
sociação literária que existiu na Escola Militar da Praia
— Duque ãe Caxias. Idem, idem, idem pags. 449
Vermelha, collaborando nesta occasião com Euclydes da
a 454.
Cunha, Lauro Muller, Rodolpho Brasil, etc, e m 1888.
—
Concurso de artilharia. Idem 1904, vol. 6.°.
E m u m dos números desta revista ha u m a bellissipags. 11 a 17; 96 á 102; 136 á 140; 214 á 219, e 285 á
m a poesia de Euclydes da Cunha offerecida a Moreira
290.
Guimarães e u m soneto deste consagrado ao talentoso
— Cartas militares. Idem, 1904, vol. 6.° pags. 342
estylista dos Sertões.
á 346; 627 á 630 e vol. 7.", 1905, pags. 284 á 287.
C o m o patrono pertenceu á "Sociedade Propagadora
— Jogo da guerra. Rio 1905. N a Imprensa Nacional.
da Instrucção" H o m e n a g e m a Moreira Guimarães e
— Notas solre o exercito japonez. N a "Revista Miao "Club Dramático" .'/ ãe Novembro, instituições que
litar", 1906 vol. 8, iags. 588 á 596.
floresceram e m S. Christovam. (Rio).
— Ataque ás posições fortiticadas: conferencia reaRepresentou o Estado de Sergipe e a Sociedade de
lisada a 31 de Dezembro de 1906 no Estado Maior do
Geographia do Rio de Janeiro no congresso de CuriExercito. Idem 1907, vol. 9.°. pags. 1 á 10.
tyba.
— O Japão perante a historia: conferencia feita no
T e m usado os pseudonymos: Dr. Larangeirense,
dia 7 de Acosto de 1907 a convite da Sociedade de GeoMorgui, Nabunaga, Auieron e Searamiug.
graphia do Rio de Janeiro, no salão da m e s m a socieT e m collaborado e m vários periódicos do Brasil e
dade.
do estrangeiro principalmente no "Correio da. Manhã",
— A guerra russo-japonez'i: conferencia realizada
no "Jornal do Brasil", onde sahiu a serie: O militar na
a 16 de Outubro de 1907 no Club Militar do Rio de JaPolitica a começar de 14 de Fevereiro a 7 de Março de neiro.
1891; na "Gazeta de Noticias", onde publicou u m a serie
— No Extremo Oriente (Capitulo de u m livro e m
de artigos com a epigraphe: A Guerra consequentemenpublicação). Costumes e maneiras. N o Kosmos, reviste
te a paz (1902), no "O Paiz"; no "Jornal do Commerdo Rio de Janeiro nos números de Abril e Maio de 1907,
cio"; na "A Imprensa" e no "O Dia", todos do Rio de
com gravuras. O subtítulo do artigo deste ultimo m e z
Janeiro.
s — Superstições e crenças.
N a primeira phase da "A Imprensa" manteve as
— No Extremo Oriente Rio, 1908, 173 pags. in.
Palestras Militares, usando do pseudonymo "Margui". 8.°. com muitos gravuras. Officinas do Kogmos.
Collaborou no "Estado de Sergipe", escrevendo u m a
— Conferencia realisada no dia 2 de Maio de 1909
serie de Cartas ãa Capital Feãeral, algumas das quaes
no Salão Germânia, na cidade de S. Paulo, sobre a
foram transcriptas nos jornaes do Rio. O 1." numero
iuerra russo-japoneza, a convite do "Tiro Nacional de
sahiu a 10 de Abril de 1899.
,óão Paulo". N o "O Estado de S. Paulo" do dia seguinte
e m resumo.
N o período da propaganda republicana collaborou
— Notas ão Rio: correspondência e m forma episno "Larangeirense" (Sergipe 1887) que passou a chutolar no "Diário Popular", de S. Paulo, 1909.
mar-se "Republicano" com a queda da Monarchia (1888
— Estudo e reflexões. Rio de Janeiro, 1910, 338
a 1890) tendo a seu cargo u m a secção literária intitulada — Através de uns vidros, e m que escrevia, ora e m
pags. in. 8.°. Papelaria Brasil.
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data de 13 de Dezembro de 1890. N o quarto anno do
E m referencia a este livro disse Osório Duque Escurso académico foi eleito deputado á Assembléa Letrada no "Correio da Manhã", de 26 de Dezembro de
1910: ..."Homem de gabinete, pensador austero e in- gislativa da provincia, sendo reeleito e m seis legislaturas consecutivas e ainda posteriormente nas de 1870dagador da verdade no campo da especulação scientifi1871 e 1876-1877. E m diversas epochas dos trabalhos
ca, fez bem o autor e m reunir nas paginas mais duradolegislativos recebeo dos seus pares as mais eloquentes
ras de u m volume as producções que momentaneamente
provas do alto apreço em que era tido, sendo eleito vicepassaram pelas folhas ephemeras do jornalismo, entre o
presidente e presidente da mesma Assembléa. N a dedescuido dos fortes e a indifferença dos incapazes...
cima legislatura de 1857-1860 foi eleito deputado supPor taes dotes, que são verdadeiramente raros na esphera de sua especialidade, já se fez elle credor do applauso, plente á Assembléa Geral, na qual não chegou a tomar
assento.
da estima e da admiração de quantos se interessam, na
Como 1.° vice-presidente, nomeado por Dec. de 30
nossa terra, pelas conquistes da intelligencia"...
de Novembro de 1876, administrou a provincia desde 10
— Da Fraterniãaãe; discurso pronunciado na sesde Janeiro do anno seguinte a 15 de Março de 1878,
são realizada a 1." de Janeiro de 1914, por iniciativa da
recommendando-se
ainda u m a vez a estima publica por
Loja Theosophica Perseverança Dr. "O Theosophista".
Rio de Janeiro, de 1 de Setembro de 1914, transcripto no seus actos de moderação e justiça. Era agraciado com
o officialato da Ordem da Rosa, foi sócio fundador, e
"Diário da Manhã". Aracaju de 31 de Outubro a 5 de
depois benemérito, da extincta Associação Propagadora
Novembro de 1914. ,
— Fragmentos. Rio 1915, 163 pags. in. 12.°. Pa- com sede no Aracaju; membro honorário da sociedade
litteraria "Nova Arcádia", fundada na cidade de Cunha,
pelaria União.
— 21, ãe Maio de. 1866. No "Jornal do Commercio",em S. Paulo; do extincto Gabinete Litterario Sergipano
e do actual Gabinete de Leitura da cidade de Maroim.
Rio, 24 de Maio de 1915.
Dotado
de qualidades affectivas que o tornavão facil— Organisação ãa Força Militar. Rio 1916, 53 pags.
mente accessivel a todos os seus jurisdiccionados, nelle
in. 8.°. Imprensa Nacional.
— Variações Philosophicas. Rio, 1920, 256 pags. in.encarnava-se o typo de perfeito juiz, verdadeiro ornamento da magistratura do paiz pelo seu saber jurídico,
16.°. Officinas Graphicas.
— Exercito na Historia: conferencia feito a 11 de honradez e integridade de caracter. N a biographia traçada nas primeiras paginas do Almanach Sergipano de
Agosto de 1921 no salão da Escola Militar do Realengo
1904 rende-se a homenagem devida á memoria respeiao inaugurar o "Curso de Conferencias" promovido pela
"Sociedade Académica Militar". No numero 4 de Se- tada do distincto magistrado.
Escreveo:
tembro de 1921 da ''Revista da Escola Militar", orgam
—
Notas
ao
Código
do
Processo
Criminal
de priofficial da Sociedade.
meira instancia do Império do Brasil, com a lei n. 261
— A Evolução humana c o Esperanto: conferencia
pronunciada na sessão solemne de abertura do 6." Con- de 3 de Dezembro de 1841 e Regulamento n. 120 de 31
de Janeiro de 1842. — E' u m trabalho elucidativo, em
gresso Brasileiro de Esperanto em 1921.
— A Propósito da Primeira Batalha de Tuiuti: con- tudo semelhante ao do conselheiro Vicente Alves de
Paula Pessoa e revelador de paciente esforço do magisferencia proferida no Instituto Histórico e Geographico
trado estudioso, que o compilou para seu uzo particular,
Brasileiro no dia 24 de Maio de 1923. Rio, 1923, 21
sem a intenção de dal-o á publicidade.
pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
•— Relatório apresentado em 10 de Fevereiro de 1873
— T e m em ellaboração: — Direito Militar e outro
livro, cujo titulo será talvez — Factos e orientação ao Exmo. Sr. Dr. Cypriano de Almeida Sebrão pelo
Inspector da Thesourarinha Provincial 48 pags. Annexo
(1924).
de 48 pags. ao Relatório com que o referido doutor como
José Martins Fontes, Bacharel. — Filho do caVice-Presidente, abrio a Assembléa Legislativa de Serpitão-mór Joaquim Martins Fontes e D. Anna Joaquina
gipe no dia 1." de Março de 1873.
Portella, nasceu na então villa do Lagarto a 3 de Julho
— Relatório com que o Exmo. Sr. Dr...., 1." Vicede 1829 e falleceu na cidade do Aracaju, a 9 de Janeiro
Presidente da Provincia abrio a 2." sessão da 21.» Lede 1895. Tendo recebido em 1851 o gráo de bacharel em
gislatura da Assembléa Legislativa Provincial no dia 6
direito na Faculdade de Olinda, encetou sua vida pude Março de 1877. Sergipe, 1877, 108 pags. in. 8.". Typ.
blica no anno seguinte como promotor da comarca da
do "Jornal do Aracaju".
Estancia, onde pouco tempo permaneceo por ter sido no— Relatório com que o Exmo. Sr. Dr...., 1." Vicemeado em Junho, Procurador Fiscal da Thesouraria
Presidente abrio a 1." sessão da 22:' Legislatura da AsProvincial, da qual mais tarde foi Inspector. Exerceo
sembléa Provincial de Sergipe no dia 1." de Março de
por longos annos o cargo de juiz municipal e de orphãos
1878. Aracaju, 1878, 49 pags. in. 8.°. Typ.rio"Jornal
nos termos de Itabaianinha, Lagarto e Rosário do Catdo Aracaju".
seguinte obteve remoção pade orphãos. E m Novembro José Matheus de Aguiar Cardoso, Bacharel. —
Filho do tenente-coronel Félix Zephyrino Cardoso e D.
exercido as funcções de juiz
Maria do Patrocinio de Aguiar Cardoso, e irmão de
de Atalaia, onde já havia
Fausto de Aguiar Cardoso, já contemplado neste livro,
juiz de direito da comarca
nasceu no engenho S. Félix, municipio de Divina Pasnho de 1873, que o nomeou
José Martins Fontes (Batora
a 26 de Abril de 1864 e falleceu em Manáos, capital
da
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Decreto
de
3
de
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do Amasonas, a 1 de Maio de 1895. Aiim de habilitar-se
foi mui tardiamente reparapara o curso superior, fez os necessários estudos em Dições. Tão grave injustiça
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barão de Solimões (Manuel Francisco Machado) até 1889,
quando se deu a queda do Império. Lente de pedagogia
da Escola Normal, extincta e m 1891, passou, e m virtude
da nova organisação da Instrucção Publica, a cathedratico, por concurso, de sociologia e Moral do Instituto
Nacional Superior. Mudando-se e m 1891 para a Capitel
Federal, fez parte do corpo redactorial do "Diário do
Commercio" e chegou a ser redactor dos debates da Camará dos Deputados. C o m o empastelamento deste jornal por occasião do golpe de Estado de 21 de Novembro
de 1891 interrompeu sua vida jornalista, seguindo para
o Estado do Rio, onde desempenhou o cargo de promotor
publico das comarcas de Cabo Frio e Barra Mansa desde
aquelle anno até 1894, quando foi nomeado e m Junho
juiz municipal do termo de B o m Jardim. Obrigado pelo
seu precário estado de saúde a evitar o clima frio do
Sul, regressou nesse m e s m o anno, a conselho medico,
para o Amazonas muito opportunamente, dadas as boas
disposições do Governador de então reintegrando-o na
sua antiga cadeira de sociologia e moral do Instituto
Nacional Superior. N a primeira epocha de residência
e m Manáos pertenceu ás redacções do "Amasonas" e do
"O Commercio do Amasonas", tendo collaborado e m outros que então se publicavam.
Escreveu:
— Compilação das disposições legaes referentes ao
cargo de delegado de policia e saus attribuições, pelos
juizes de direito João Francisco Poggi de Figueiredo,
José Tavares Cunha Mello e o advogado..., por determinação do E x m o . Sr. Doutor Augusto Ximeno Villeroy,
Governador do Estado do Amasonas. Manáos, 1890, 55
pgs. in. 8.°. pq. Typ. do "Commercio do Amasonas".
-— Dissertação e Theses para o concurso a cadeira
de Sociologia do Instituto Nacional Superior da capital
do Estado do Amazonas, Manáos, 1891.
— O Problema do século: introducção a u m livro
inédito. Rio de Janeiro, 1893, 48 pag. in. 8.°. pq. E'
u m opúsculo dividido e m 2 capítulos, e m que o autor estuda a Natureza e a Sciencia segundo o seu critério philosophico.
— Esboço ãe Geogenia. Não conheço este trabalho,
que é citado por Fausto Cardoso na sua "Originalidade
da lei fundamental da historia".
1
— Lucta pela viãa: drama representado pela Companhia Dias Braga no E d e m Theatro. Manáos, 1899.
Inédito.
José Matheus Leite Sampaio. — Filho do tenente
coronel João Machado de Novaes e D. Antónia Eugenia de Aguiar, nasceu e m dias de Outubro de 1824 no
engenho Várzea Velha e falleceu a 17 de Julho de 1891
no engenho Mucury, ambos no municipio de Divina Pastora. S e m que tivesse seguido a carreira das letras, chegou a possuir regular cultura literária, adquirida no estudo assíduo do gabinete.
Agricultor abastado e politico de prestigio entre
os seus partidários, occupou no municipio e m que teve o
berço vários cargos electivos e outros de nomeação do
governo, e foi deputado provincial e m mais de u m a legislatura. Talento superior, dispondo de grande facilidade na exposição do pensamento, si abordava as questões que se agitavam no seio da Assembléa, não lhe era
difficil attrahir as sympathias dos collegas. Para este
resultado muito contribuíam o seu porte senhoril, o som
agradável da sua voz e a calma imperturbável do seu
temperamento. Por confiar tanto nos seus dotes oratórios por vezes sustentou nos debates accesas discussões
com antagonistas respeitáveis, experimentados senhores
da tribuna. Coronel, Commandante Superoir da Guarda
Nacional, cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa e m e m bro do Comício Agricola Sergipense, de que foi 2.° secretario,
Escreveu:
— Discursos proferidos na Assembléa Provincial de
Sergipe no biennio de 1864-1865. Aracaju, 1890, 89 pags.
in. 8.°. pq.
José Moreira de Magalhães, Doutor. -— Filho
de Joaquim Moreira Magalhães e D. Emilia Barbosa de
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S. Calixto, nasceu na Estancia a 27 rie Julho de 1857 e
falleceu no Aracaju a 8 de Junho de 1913. Depois de
ter feito toda a sua educação literária e scientifica na
Bahia, recebeu alli o grau de doutor e m medicina a 15
de Dezembro de 1883. Habilitado para exercer os misteres da sua profissão, estabeleceu-se na Capella, onde residiu quatorze annos, no fim dos quaes se m u d o u para a
cidade do Penedo, Estado de Alagoas. N a sua nova residência clinicou durante três annos, foi medico do hospital de caridade e lente de physica e chimica do Atheneu Penedense. N o ultimo anno de governo do Doutor
Martinho Garcez, 1899, foi nomeado lente da m e s m a cadeira no Atheneu Sergipense, transferido e m 1911 para
a de sciencias physicas e naturaes da Escola Normal,
passando dessa para a cadeira de geographia geral, chographia do Brasil e noções de cosmographia ainda do
Atheneu, na execução da reforma da instrucção publica
de 24 de Setembro de 1912. Quando foi colhido pela morte, occupava esse logar e mais os de medico da Municipalidade e do hospital de Santa Isabel, do qual já o
havia sido anteriormente por espaço de três annos. Clinico conceituado e bemquisto, era geralmente apreciado
pela affabilidade com que tratava a todos sem distineção de classes e pela natural acquiescencia com que attendia bondosamente aos clientes desfavorecidos da fortuna. Foi u m dos sócios fundadores do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, e
Escreveu:
— Hematúria endémica dos paizes quentes: dissertação. Proposições. Secção cirúrgica — Indicações da
ovariotomia. Secção medica — Das diversas formas do
mal de Brigth. Secção accessoria — Thermometria. These de doutoramento apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia, 1883, 43 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
José Nunes Sobral, Doutor. — Filho de António
José de Barros Leite e D. Emerenciana Rosa
Sobral
Leite, nasceu no engenho Retiro, municipio da Capella,
a 23 de Setembro de 1863 e falleceu e m Aracaju a 2
de Dezembro de 1922. Para habilitar-se nos estudos de
humanidades entrou no collegio do padre Firmino Brant
da Rocha na villa de Japaratuba e depois de adeantado
e m portuguez, francez e latim seguiu para a Bahia,
dando entrada no collegio S. José do doutor João Florêncio Gomes, onde cursou a maior parte dos preparatrios, que ultimou e m Aracaju, no collegio do doutor
Ascendino Reis. Matriculando-se na Faculdade de Medicina da Bahia fez todo o tirocínio académico com excellentes notas, sendo considerado por collegas e lentes
u m dos melhores estudantes do anno. De posse e m 1888
da carta de medico voltou e m seguida ao seio da familia, pondo-se desde logo á frente do seu estabelecimento agricola, que dirigiu com óptimos resultados,
empregando os novos processos adoptados na lavoura.
Completamente arredado da clinica medica, n e m por
isso abandonou o cultivo das letras, chegando a produzir trabalhos que sempre impugnou entregar á imprensa,
obedecendo assim ás injucções do seu caracter despretencioso e naturalmente reservado.
Republicano da propaganda occupou o cargo de presidente do Conselho Municipal da Capella no governo
do doutor Felisbello Freire, recolhendo-se depois á vida
particular por divergir dos methodos introduzidos na
direcção dos negócios affectos á administração publica.
Escreveu:
— Estudo clinico dos phenomenos nervosos do diabetes: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras do curso medico. Theses apresentadas á
Faculdade de Medicina da Bahia e m 23 de Julho de
1888 afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1888, IV-85 pags. in. 8.°. Typographia dos Dois
Mundos.
José Paes de Azevedo Mello, Padre. — Filho de
de D. Maria Josepha Paula de Sta. Anna, nasceu na
villa do Rosário e m 1851 e falleceu na Feira de SanCAnna
a 23 de Outubro de 1890. E m 1868 seguiu para a Bahia,
matriculando-se a 5 de Março de 1870 no seminário
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pequeno daquella cidade no qual fez o curso de preparatórios e o de theologia. E m 1875, estando vaga a archidiocese, obteve demissorias do seu Ordinário e, e m
companhia de outros ordenandos, seguiu para o Ceará,
onde recebeu a ordem de presbytero a 17 de Outubro
deste m e s m o anno, regressando depois á Bahia e m 31
do referido mez. Celebrou missa nova a 14 de Novembro
no recolhimento de S. Raymundo, sendo logo nomeado
coadjutor da freguezia do Rosário do Catête, na qual
serviu até 1879. Nesse anno foi chamado pelo Arcebispo
da Bahia, que confiou-lhe o elevado cargo de vice-reitor
do seminário de preparatórios, passando e m 1887 a occupar o lugar de reitor.
Regeu no m e s m o seminário as cadeiras de Francez
e portuguez, e serviu no lugar de Capellão da casa de
orphãos da Bahia. Dentro do m e s m o lapso de tempo
e m que serviu no seminário, os seus cultivados talentos
brilharam no púlpito e na redacção do "Monitor Catholico" — Modesto e m excesso, recusou u m a cadeira
no cabido dos Cónegos da Cathedral Metropolitana.
Era Commendador da Ordem de Christo pelos relevantes serviços prestados á religião e á humanidade.
Espirito essencialmente altruísta esposou a ideia abolicionista, logo que ella começou a agitar os seus grandes
propugnadores, libertando os seus vinte escravos, sem
temer as difficuldades que esse seu nobre gesto lhe poderia trazer.
Redigiu:
— "Monitor Catholico", Bahi ., 1SS7-1890 -- Publicado sob os auspícios de S. Excia. R v m a . o Sr. Monsenhor Vigário Capitular.
José Pereira Filgueiras, (Capitão.mói-). — Vulto
legendário das tradições cearenses, ainda hoje relembrado nos centros sertanejos do Cí.riry, o illustre patriota sergipano tem o seu nome gravado nos fastos da Historia pátria a par dos que mais cooperarão para a formação da nossa nacionalidade. Nascirio e m 1758 na antiga villa de Sto. Amaro, de onde sahira aos 4 annos de
edade para não mais voltar á terra do berço, o futuro
vencedor de Fidié foi levado para o centro do Ceará por
seu pae, o portuguez José Quesaào Filgueiras, o qual,
fixando residência no logar SanCAnna, próximo a então
villa da Barbalha, alli montou u m engenho de fabricar
assucar. Decorrido os primeiros tempos da sua mocidade nas melhores condições physiologicas de vigor e
desenvolvimento physico, que lhe valerão u m a robustez
de athleta e prodigiosa força muscular, muito cedo adquiriu grande notoriedade entre os sertanejos pela extraordinária valentia com que subjugava o inimigo nos
sangrentos conflictos e m que por vezes se viu envolvido.
A fama das suas façanhas estendeu-se por todo o sertão, tomando proporções phantasticas na imaginação daquelle povo, a quem dominava pela fascinação dos feitos mais assombrosos, e que por sua vêz lhe rendia a
maior admiração até no respeito supersticioso com que
pronunciava o seu nome, ao m e s m o tempo temido e venerado. Na longa serie de actos reveladores da sua pasmosa coragem menciona-se o de ter elle investido contra
u m grupo de homens armados, que e m diligencia, conduzião preso u m seu sobrinho e que acibavão de assassinar a outro, a três dos quaes matou a golpe de coronha da clavina que comsigo levava, obrigando os restantes a fugirem aterrados. Esse facto que, segundo os
chronistas, se originou do despeito de u m candidato preterido por Filgueiras na nomeação de capitão-mór do
Crato, cuja patente obteve e m 1785 "deu logar a mil boatos populares, entre a gente rude que representavão-n'o
como h o m e m singular, dotado de faculdade sobrenaturaes.
"Filgueiras já tinha o nome feito na provincia, quando
começou figurar na scena politica o não menos celebre
Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, a quem viu pela
primeira vêz e m 1817, para de novo encontral-o e m 1821,
de regresso dos cárceres da Bahia. Desde então, identificados pelo m e s m o pensamento, aventurarão-se ambos
á sorte das armas, correndo sempre junto aos perigos
dos diversos movimentos revolucionários havidos na
provincia. N a historia das luetas travadas nessa epocha
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de permanente agitação politica destaca-se como a mais
gloriosa da sua vida aquella phase, e m que, impulsionado pelo mais nobre sentimento de patriotismo, se resaiveu abraçar a causa da independência. Foi no sentido dessa aspiração geral dos brasileiros que elle empossou a 23 de Janeiro de 1823 na capital do Ceará d
Junta Governativa, de que foi presidente, substituiria
a 3 de Março por outra, chamada Junta do Governo Provisório, da qual deixou de tazer parte para oceupar o
cargo de commandante das armas. Por esse tempo foi
commissionado juntamente com o seu companheiro Tristão Gonçalves para ir submetter o commandante das
armas do Piauhy, major João José da Cunha Fidié, que,
dispondo de numerosa força de linha, ameaçava os independentes do Piauhy e Maranhão. A 29 de Março deixou a Fortaleza com destino áquella provincia recebendo e m caminho a noticia de ter sido nomeado por
carta imperial de 16 de Abril, commandante e m chefe
das forças expedicionárias. Avisado Fidié da approximação do exercito inimigo, tratou de passar-se do Piauhy
para o Maranhão, tomando a direcção de Caxias, onde
deu-se pressa e m preparar os elementos de resistência
ao seu alcance. Alli o foi encontrar o chefe expedicionário, que, á testa de cerca de seis mil homens, mais
ou menos, mal armados e com escassa munição, não vacinou e m pôr a praça e m apertado cerco, conseguindo
fazêi-a render-se no dia 1 de Agosto de 1823. Levada a
bom êxito a expedição, somente nos fins de Outubro seguinte regressou o invicto patriota ao Ceará, onde o
aguardaváo com anciedade os independentes, como u m a
garantia contra a animosidade dos adversários, de quem
receiavão toda a sorte de violências, e m consequência
da dissolução da Assembléa Gerai constituinte. A situação desenhava-se por demais assustadora para os
patriotas e por assim o comprehenderem Tristão e Filgueiras, deixarão-se ficar no interior da provincia, onde
mais tacil seria assumir a attitude a que tossem arrastados pela gravidade dos acontecimentos. A nocicia do
acto impatnocico de Pedro I, considerado como u m a
provocação ao sentimento nacional, repercutiu dolorosamente e m todo o paiz, produzinuo no espirito publico
desusada excitação impossível de ser reprimida.
Desse irritante estado de cousas, creado pelo golpe
de Estado, nasceu o movimento separatista operado a 24
de Julho de 1824 e m Pernambuco com o desígnio politico de se proclamar a Confederação do Equador, idéa
a que os aois chefes cearenses prestarão braço forte,
compellidos pela necessidade de congregarem e m torno
de si indispensáveis elementos de deiesa contra os planos aggressivos dos reaccionários na provincia. A demasiada contiança no movimento pernambucano os arrastou ás perigosas incertesas de u m a lucta, cujas consequências não podião ser mais desastrosas para ambos,
que pagarão com a vida esse ultimo appeiio teito aos
meios extremos da revolução para o iim de disimirem
as dissensões da politica local. Por sua vêz os antinacionalistas da capital, contando com os poderosos recursos do seu partido e animados pelos suecesos da
Corte, julgarão azado o momento de ai ocierarem-se do
governo, o que facilmente conseguirão, annullando por
meio de u m concelho consultivo a autoridade da Junta
do Governo Provisório, de ha muito isolado entre os
seus temíveis adversários e sem o apoio material da
lorça armada para fazer-se respeitar. Filgueiras e Tristão avisados do occorrido dirigiráo-se para a capital e
apenas alli chegados, a 23 de Fevereiro, os negócios públicos retomarão o primitivo rumo, recuperando a Junta
todo o poder de que havião despojado. Estava o Ceará
sob o domínio dos independentes ao tempo e m que chegou
á provincia o seu primeiro presidente, Pedro José da
Costa Barros, trazendo o m e s m o navio que o conduziu,
a nomeação de Filgueiras para commandante das armas,
com as honras de brigadeiro pelos bons serviços prestados na expedição de Caxias. Essa distineção conferida ao cheie rebelde (na ignorância do governo imperial) veio augmentar-lhe o extraordinário prestigio na
provincia revigorando nas fileiras dos patriotas o enthusiasmo pela causa c o m m u m . Sob u m a densa athmosphera
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de desconfianças logrou Costa Barros empossar-se no
dia 17 de Abril, m a s logo a 29, intimado pelos patriotas
com Tristão e Filgueiras á frente e a tropa ao m a n d o
deste, teve de renunciar a administração que loi assumiria por Tristão. Dando parte desse leito a Manuel de
Carvalho Paes de Andrade, assim se exprimiu o novo
chefe do governo: "emquanto durar a minha presidência
temporária, conta V. Excia. que o Ceará não ha de
afrouxar u m só fusil da grande cadeia que nos entrelaça; pois que de mais a mais temos na irente o intrépido Filgueiras o idolo do povo e tão lirme, como u m a
rocha".
Foi tão ephemera u existência da republica no Ceará,
que mal poderão echoar e m Pernambuco os protestos
rie solidariedade manifestados peio cheie cearence. "Pioclamada a 26 de Agosto na capital, desappareceu a 18
de Outubro de 1824, quando o vice-presidente republicano, José Félix de Azevedo e Sá, intimado por Lord
Cockrane, arvorou a bandeira imperial e proclamou o
governo do Imperador". Tristão havia, seis dias antes,
passado a presidência a José Félix, na qualidade de conselheiro do governo, para ir e m pessoa, bater os imiíerialistas que ameaçaváo tomar o Aracaty e Filgueiras,
que desde o principio de Setembro partira com u m a
torça de dois mil homens e m auxilio de Pernambuco, retrocedia a esse tempo do centro da Parahyba para o ícó,
ao suber do desbarato soffrido pelas tropas de Manoel de
Carvalho .Victoriosa a contra-revolução, começou a obra
rio aniquilamento executada peios imperialistas cheios
ue ódios e sedentos de vingança, A reação operou-se
tremenda, sendo muito raros os que nao iorão sacrificados á sanha dos seus ferozes inimigos. A s vistas do
governo restaurado convergião de preterencia para os
uois valorosos cheies, contra os qu^es se desencadeiarào
todos os rancores latentes dos vencedores. Dos vários
bandos e m armas espalhados pelo centro, dois seguirão
ao encalço de Tristão, que ao ser encontrado tomou resolutamente a oifensiva, luctou como u m heróe, e só
depois de abandonado por seus sectários, cedeo o campo
de acção aos restauradores, que a 31 de Outubro o assassinarão barbaramente próximo ao povoado Santa Rosa,
distante do Aracaty trinta léguas, ticando o seu corpo
depois de mutilado, exposto á voraciaade dos abutres,
atado a u m a arvore. Filgueiras, que até então havia rechaçado todos os partidos inimigos que ousarão deterlhe a marcha, recebeu no Crato a desoladora noticia da
morte do bravo e infeliz companheiro, e com quanto se
conservassem fieis as suas tropas e ainda lhe sobrasse
bastante íorça de animo para ferir novos combates, vendo
que seria inútil qualquer resistência, "resoiveo com José
Martiniano de Alencar dispersar suas tropas e ir se
apresentar ao Imperador na corte". "A 4 de Novembro
de 1824 deixarão ambos o Crato com direcção ao Eséu,
donde ueviáo seguir por Minas para o Rio ue Janeiro".
Emprehendida a penosa viagem, Filgueiras apenas poude alcançar São Romão, e m Minas, onde no principio
do anno de 1825 terminarão obscuramente os seus dias,
victimado pelas lebres reinantes no logar; ou segundo
outra versáo, acabrunhado pelo choque moral que softreu, ao ser algemado por ordem do commandante geral
daquella villa. A tradição popular accrescenta ter sido
tão profunda a sua dôr, que desde aqueile momento não
mais proierio u m a palavra e do m e s m o modo que Montesuma, antigo rei do México, tombem não mais se alimentou, vindo a succumbir alguns dias uepois de tão
grave ultrage a nobresa dos seus sentimentos. C o m o
quer que seja, não podia ser mais inglório, n e m mais
immerecido o tristíssimo desfecho da vida do denodado
patriota, u m dos mais estercados defensores da causa
nacional. Filgueiras possuía qualidades apreciáveis, que
muito o recommendavão no trato social, como nas relações particulares, e diversamente do que escreveu P.
Théberge no seu Esioço histórico sobre a provincia do
Ceará, não era destituído de intelligencia, segundo a affirmação de outro escriptor que lhe traçou a biographia.
Embora rudimentar a sua instrucção, adquirida no circulo estreitíssimo, e m que passou toda a existência,

JOSÉ'
Escreveu:
— Proclamações e Offioios relativos á expedição de
Caxias. Achão-se todos enfeixados e m u m livro de 84
pags. sob o titulo — Artigos de officio da Junta da Delegação das Províncias do Piauhy e Ceará, — mandado
imprimir e m S. Luiz, capital do Maranhão, e m 1823, pelo
capitão-mór, Rodrigo Luiz Salgado de Sá e Moscoso, cavalleiro —
pro.esso na Ordem de Christo, Governador das armas, e Vogal da Junta Provisória do Governo
Civil da provincia do Maranhão, e forão integralmente
transcriptos na Revista Trimensal do Instituto Histórico
e Ethnographico do Brasil, parte 1." do vol. 48 de 1885,
pags. 247 e m diante. S u m m a m e n t e honrosas á memoria
de Filgueiras as palavras finaes do referido livro, muito
merecem que aqui sejâo reproduzidas e m homenagem aos
feitos heróicos do Ínclito brasileiro. Precedendo a epigraphe — Aviso do Editor — assim o m e s m o se exprimiu: "Emquanto o buril da historia não grava e m brilhantes paginas o n o m e illustre do heróe dos Aracatys,
assignando o logar imminente (sic) que o immortal Filgueiras deve occupar ao lado daquelles que mais trabalharão para quebrar os ferros que opprimião sua Pátria:
m a n d o imprimir os Artigos ã'Officio da Junta da Delegação das Provindas ão Pihauhi e Ceará, sendo á minha
custa tanto a impressão como o papel". "Por elles conhecerá o publico a prudência, a moderação, e sabedoria com que se comportarão e m negócios tão difficeis os
homens probos que compunhão aquella respeitável reunião de brasileiros illustres, brilhando no meio delles
como u m astro luminoso, o Commandante e m Chefe, o
Sr. José Pereira Filgueiras". "A geração presente lhes
rende já homenagens pelos bens que desfructamos e os
nossos vindouros invejarão a dita que tivemos de sermos coevos do Immortal Filgueiras!"
•— Falia do commandante das armas do Ceará, lida
pelo Padre Estevão da Porciuncula, a 29 de Abril de
1824, na casa da Camará e Paço do Conselho da cidade
da Fortaleza. Nas "Datas para a Historia do Ceará", insertas na "Revista Trimensal do Instituto do Ceará",
pags. 433 á 435 do tomo X , piags. 286 a 288 do tomo
X X V , tomo X X X pags. 133 a 135 e tomo X X X I I pags.
39 a 42.
— Officio dirigido ao Governador das armas de Pernambuco, e m 1 de Maio de 1824. N a m e s m a "Revista"
pags. 454 á 457.
José Pinto de Carvalho, Doutor. — Filho de
Cândido Pinto de Carvalho e D. Clara Júlia Pinto de
Carvalho, nasceu a 25 de Junho de 1864, no engenho
S. Franciscc, termo do Soccorro. Depois ue feitos os
preparatórios e m sua terra natal; matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo o grau de doutor e m Dezembro de 1890.
Clinicou na cidade do Carmo do Rio Claro no Estado de Minas Geraes, fundando alli, com Adolpho Campos, á 1.° de Outubro de 1894 o Parthenon Sul Mineiro
com internato e externato. E m 1909 foi clinico e inspector escolar e m Pouso Alegre, Minas, até 1916, tendo
antes exercido a m e s m a profissão na cidade de Passos
no m e s m o Estado.
Escreveu:
— Hemorrhagias puerperaes: dissertação dividida
e m duas partes. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras da Faculdade. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 11 de Agosto de 1890 para
serem sustentadas atim de obter o grau de doutor e m
medicina. Bahia, 1890, 60 pags., in. 8.°. Imprensa Popular .
José Rodrigues Bastos Coelho, Doutor. — Filho
de outro de egual n o m e e D. Maria dos Anjos do Espirito Santo, nasceu e m Aracaju a 25 de Novembro de
1889. Ahi estudou preparatórios e trequentou as Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio, recebendo o
gráo de doutor nesta ultima a 18 de Dezembro de 1913.
T e m clinicado e m Catalão, Goyaz, Araquary e Ipamery
e m Minas. Foi u m dos fundadores da "Cruz Vermelha
Brasileira de Santos", u m a das primeiras creadas no Bra-
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sil. Por Decreto de 1.° de Dezembro de 1915 foi nomeado medico do corpo de saúde do exercito.Collaborador da revista — "Via Láctea" — da Bahia, na qual
escreveu os artigos seguintes: — Epocha ãe aço: N o
n.° 2, de Agosto de 1911, pags., 47 e 48.
— Analogia ãescortez — Idem, pags., 200 a 202
do n." 5, de Novembro de 1911.
— Império dos pântanos. N o n.° 6, de Dezembro
de 1912, pags. 243 a 246. Collaborou mais na "Gazeta
de Araguary", "A Lavoura", "O Araguary", "A Sertaneja", "A Tribuna", "Diário de Santos", "A Tarde",
"Gazeta do Povo", e "Correio de Aracaju".
Escreveu:
— Defesa ãa maternidade: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do Curso de Sciencias
Medico-Cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 18 de Outubro de 1913 e
publicamente defendida aos 18 de Dezembro do m e s m o
anno. Rio, M C MXIII, 117 pags. in. 8.°.
— Pela miséria dos brasileiros. N o "Diário de Santos", S. Paulo, de 24 de Fevereiro de 1918.
— A Medicina pelo poder da nossa pátria: conferencia realizada no dia 7 de Setembro de 1918 no Miramar, em Santos, S. Paulo. N o "Estado de Sergipe"
de 8 e 9 de Outubro seguinte.
— O nacionalismo e a importância da imprensa no
Paiz: conferencia realizada no dia 9 de Dezembro de
1917, na sede da Associação Athletica Americana, e m
Santos. N o "Diário de Santos" de 14 e 15 do m e s m o mez.
— As moléstias sociaes. N o "Diário de Santos", São
Paulo, de 23 e 28 de Maio de 1919.
— Saneamento do Interior: N a "Tribuna" de Santos, de 14 de Agosto de 1917.
— Os contrastes na praia Grande: N o "Diário de
Santos" de 12 de Outubro de 1918.
José Rodrigues da Costa Dória, Doutor. — Filho de Gustavo Rodrigues da Costa Dória e D. Maria
Soledade Costa Dória, nasceu a 25 de Junho de 1859 na
cidade de Própria. Fez os preparatórios de 1875 a 1876
no Atheneu de Aracaju e matriculou-se na Faculdade
de Medicina da Bahia e m 1877, recebendo o grau a 16
de Dezembro de 1882, sempre com provas distinctas.
Exerceu a clinica na cidade de Larangeiras de 1883 á
1885 quando foi a capital bahiana concorrer ao lugar
de adjuncto á cadeira de medicina legal e toxicologia.
Collocado pelo valor de suas provas em primeiro lugar,
foi nomeado, por decreto imperial de 28 de Novembro
do m e s m o anno. E m 1888 fez o curso para a cadeira
de pathologia medica, vaga pela morte do Conselheiro
Demétrio Tourinho e e m 21 de Fevereiro de 1891, foi
nomeado substituto da segunda secção da Faculdade,
por occasião da reforma Benjamim Constant. Por esse
tempo, organizando-se na capital a Faculdade Livre de
Direito, foi indicado para
exercer o lugar de lente de
medicina legal, cadeira que
depois passou a ser de medicina publica. E m 6 de Setembro de 1892 foi nomeado
lente cathedratico da cadeira de botânica e zoologia
medicas, hoje historia natural medica e em 1895 foi
eleito conselheiro municipal
da capital bahiana, logar
que exerceu até 1899. C o m o
lente de medicina publica e
Dr. José Rodrigues da e m virtude da reforma de
Costa Dória
hygiene do Estado, fez parte do conselho sanitário superior da Bahia. E m 30 de Dezembro de 1897 foi eleito
deputado federal por Sergipe, que por quatro legislaturas lhe renovou o mandato. Representou o Governo de
Sergipe no Congresso medico de S. Paulo, escrevendo

JOSÉ'

por esta occasião u m a memoria sobre toxemia e crim e . Apresentado pelo partido dominante de Sergipe,
candidato ao lugar de presidente, foi eleito, sem competidor, e m 30 de Julho de 1908, tomando posse a 24 de
Outubro do m e s m o anno. Esteve na Europa e m passeio
de recreio nos annos de 1911 á 1913 e durante esse
tempo escreveu para o "Diário da Bahia" cartas sob
a epigraphe "De Paris", com as iniciaes — R. D. Soclo
honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e correspondente e m 1918 da Academia Nacional de
Medicina do Rio de Janeiro.
Representou a Faculdade de Direito e o Instituto
Geographico e Histórico da Bahia no 2." Congresso Scientifico Internacional Pan-Americano reunido e m Washington a 27 de Dezembro de 1915. Sócio effectivo do
m e s m o Instituto e m Março de 1916, m e m b r o correspondente da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e m 1918. Neste mesmo' anno foi eleito pela opposição deputado federal pelo seu Estado para o triennio de
1918-1920.
Escreveu:
— Das febres paludosas complicadas do elemento
typhico: dissertação. Proposições. Secção de scieiícias accessorias — Thermotria. Secção de sciencias cirúrgicas
— Estreitamento orgânico da urethra e seu tratamento.
Secção de sciencias medicas. Languinificação. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia' e perante ella
sustentada afim de obter o grau de doutor e m medicina.
Bahia, 1882, 120 pags. in. 8.°. Typographia — Bibliotheca dos Dous Mundos.
— Affinidaães pathologicas entre o rheumatismo, a
gotta e o diabetes: these de concurso á cadeira de pathologia interna da Faculdade de Medicina da Bahia, por...,
adjunto á cadeira de medicina legal e toxicologia. Bahia,
1888, 110 pags. in. 8.°. Typographia da "Gazeta da
Bahia".
— Discurso proferido pelo... professor de medicina
legal da Faculdade Livre de Direito da Bahia por occasião de sua posse de lente cathedratico da cadeira de botânica e zoologia medicas da Faculdade de Medicina e m
sessão solemne da Congregação aos 24 de Setembro de
1892. Bahia. Typographia Liberty, 1892, 14 pags. in.
12." gr.
— Veneno e envenenamento. Vol. I fascículo 2.°, 1893
pags. 91 a 98. Sahiu depois na "Gazeta Medica" da Bahia
n.° de Novembro de 1893-1894, pags. 393 e seguintes.
— Discurso pronunciado na sessão da Camará Federal em 7 de Agosto de 1897 por occasião da 3." discussão do projecto reformando o Código Penal. N a Revista da Faculdade de Direito da Bahia de Setembro
do m e s m o anno, pags. 41 a 76.
— O segredo da longevidade: serie de artigos no
"Jornal do Commercio" de 12, 13 e 20 de Novembro
de 1904, transcripto no "O Estado de Sergipe", de 17, 18
e 20 á 22 de Dezembro do m e s m o anno e na "A Republica" de Natal, Capital do Rio Grande do Norte.
— Um capitulo ãe pathologia nervosa. Hamlet. E'
u m estudo sobre a sanidade mental do celebre personagem que deu o nome á tragedia escripta por William Shakspeare. N o "Jornal do Commercio" de 23 de Julho
de 1905. Transcripto no "O Estado de Sergipe", de 18 á
23 de Agosto de 1905.
— O Nariz: interessante estudo sobre esse importante órgão do corpo humano. N o "Jornal do Commercio" de 8 de Outubro de 1905, transcripto no "Estado de
Sergipe", de 21, 23 e 24 de Novembro seguinte.
— Oslerisação: artigo e m que se discorre, se haveria vantagem para o h o m e m individualmente, ou para a
communidade ter a vida humana u m período fixado para
a sua duração. N o "Jornal do Commercio" de 21 de
Dezembro de 1905 .Transcripto no "O Estado de Sergipe" de 12 á 14 de Janeiro de 1906.
— As previsões do génio. N o "Jornal do Commercio"
de 30 de Junho de 1906. Transcripto no "O Estado de
Sergipe" de 18, 19, 20 e 21 de Julho do m e s m o anno.
— Os cabcllos: esboço anthropologico. N o "Jornal do
Commercio" de 28 de Julho de 1906. Transcripto no "Estado de Sergipe", de 18 e 19 de Setembro seguinte.
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— Infanticídio: legislação e doutrina: lições proferi— A calvície: artigo publicado no "Jornal do Comdas na cadeira de medicina publica da Faculdade de Dimercio" de 22 de Outubro de 1906. Transcripto no "O Esreito. 1.° fascículo. Bahia. Officinas do "Diário da Batado de Sergipe" de 27 e 28 de Junho de 1907.
hia", 101—Praça Castro Alves—101. 1914, 14 pags. in.
— Euthanasia. N o m e s m o jornal de 12 de Julho
8.°. pq. 2.° fascículo, nas m e s m a s officinas, 1915 — o
de 1907.
m e s m o numero de paginas e o m e s m o formato.
— Hamlcto são. N o "Paiz" de 31 de Julho de 1907.
— Veneno e envenenamento: lições proferidas na caTranscripto no "Estado de Sergipe" de 17 de Agosto sedeira de Medicina Publica da Faculdade de Direito ria
guinte.
Bahia. Bahia — na m e s m a officina — 41 pags. in. 8.°
— Toxina c Crime: memoria apresentada ao Sexto
pq. Sahiram publicadas no "Diário da Bahia" de 15, 17,
Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realisada na
21 e 24 de Maio e 9 e 10 de Julho de 1914.
Capital de S. Paulo e m Setembro de 1907.
— Peritos suas funcções, direitos e obrigações.
— Envenenamento e veneno. N a "Revista da Facul(1915).
dade de Direito da Bahia". Transcripto no "O Estado de
— Estrada de ferro Timbó-Propriá. U m a reivindicaSergipe", de 20 e 21 de Agosto de 1907.
ção. Bahia — Officinas do "Diário da Bahia", 1915.
— Traumatismos moraes e o código penal. N a "Re28 pags. in. 8.°.
vista Medica" da Bahia. Transcripto no "Estado de Ser— Memorias apresentadas ao segundo Congresso
gipe" de 23 e 24 do referido mez.
Scientifico. Pan-Americano, reunido e m
Washington,
— A iáaãe e o sexo e m matéria criminal. N a "ReD. C. a 27 de Dezembro de 1915, como delegado do Govista da Faculdade de Direito" da Bahia. Setembro, 1892,
verno do Estado da Faculdade de Direito, do Instituto
n.° 1, pags. 21 á 37. Transcripto no "Estado de Sergipe",
Histórico e Geographico e da Sociedade Medico Legal e
de 22, 24, 25, 28, 29, e 31 de Dezembro de 1907.
Criminologia, da Bahia, junto ao m e s m o Congresso, reu— Memorial apresentado ao Dr. Celso de Sousa, relanido e m Washington, de 27 de Dezembro de 1915 a 6
tor do projecto 226 de 1903, que autorisa a construcção da
de Janeiro de 1916.
Estrada de Ferro Timbó-Propriá. N o "O Estado de Ser— Os fumadores de maconha: effeitos e males do
gipe", de 25 de Agosto de 1907.
vicio.
— A primeira conferencia do Sr. Guilherme Ferrero.
— O erro essencial de pessoa na lei brasileira do
N o "Jornal do Commercio", de 13 de Outubro de 1907.
casamento civil. Bahia, Imprensa Ofticial do Estado.
Transcripto no "O Estado de Sergipe" de 22 e 23 do mesR u a da Misericórdia, n." 1. 1916, 41 pags. além de 6
m o mez.
laminas
com gravuras intercaladas, in. 8.°
— A manáragora — (Historia Natural Medica). N o
— Regulamentação do meretrício: memoria apre"Jornal do Commercio" de 6 de Setembro de 1908. Transentada ao 1.° Congresso Medico Paulista. Bahia, 1916,
scripto no "Estado rie Sergipe" de 13 e 14 de Nvembro
19 pags. in. 8 pq. Officinas do Diário da Bahia.
seguinte.
— Conferencia e Tertúlia no Instituto Histórico e
— Carta aberta. E x m o . A m ° . Dr. Barbosa Lima, D.
Geographico da Bahia: Impressões dos Estados Unidos,
Deputado pela Capital Federal. N o "O Estado de Serconferencia e m 13 de Maio de 1916. E m torno dos actos
gipe" de 8, e "Correio de Aracaju" de 9 de Novembro
de u m Presidente do Estado, Tertúlia e m 12 de Novemde 1910. Transcripto no "Jornal do Commercio" de 30 de
bro de 1916. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1917.
Novembro de 1910.
— Carta aberta. E x m o . Sr. Deputado Dr. Joviniano 60 pags. in. 8.". As impressões sahiram no "Diário da
Bahia" de 13 a 16 de Junho de 1916 e a Tertúlia no
de Carvalho. N o "O Estado de Sergipe" de 29 de Nom e s m o jornal de 19 a 21 de Novembro do m e s m o anno.
vembro de 1910.
— Discurso proferido na sessão inaugural do 5.°
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa do
Congresso de Geographia, como representante do Estado
Estado e m 15 de Março de 1910 na installação da sessão
de Sergipe e do Gabinete de Leitura de Maroim e m 7
extraordinária da 10." legislatura. Aracaju, Typ. do "O
I de Setembro de 1916 na cidade da Bahia. N o vol. 2.°
Estado de Sergipe" de 1910, 17 pags. in. 8.°.
dos Annexos do 5.° Congresso Brasileiro de Geogra— Discurso pronunciado no banquete que e m sua
phia realisado na cidade de S. Salvador, Estado da Bahonra deu a Assembléa Legislativa e m 1.° de Dezembro
hia, de 7 a 16 de Setembro de 1916, pags. 916 a 919. Trande 1910. Aracaju, Typ. do "O Estado de Sergipe", 1910.
scripto no Diário da Manhã, e no "O Estado de Serin. 8.". pq.
gipe" de 19 do m e s m o mêz.
— O Manifesto Torpedo: artigos publicados no "O
— Critica ao n.° IX do artigo 183 e ao artigo 219
Estado de Sergipe" do n." 3307 a 3328 e m resposta ao
do Código Civil Brasileiro: communicação lida perante
Manifesto publicado pelo Dr. Manoel Baptista Itajahy.
a Sociedade de Medicina Legal da Bahia na sessão orAracaju, Typ. do "O Estado de Sergipe" 1910, 118
dinária de Maio de 1916. N a "Revista Jurídica" da Bapags. in. 8.°. pq.
hia, vol. V de Março de 1917. pags. 385 a 400.
—• Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
—• Problemas ãe instrucção e educação: conferencia
do Estado e m 7 de Setembro de 1910, na installação da 1."
lida no Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e m
sessão ordinária da 10.-' legislatura. Aracaju, Typ. do
a noite de 23 de Setembro de 1917. Ns. de 2 a 6 de Ou"Estado de Sergipe". 1910, 47 pgs. in. 8.". gr.
tubro de 1917.
— Discurso proferido a 15 de Agosto de 1911 na inau— Discurso proferido pelo Presidente da Commisguração do edifício destinado para a Escola Normal e Essão de Sergipanos residentes na Bahia na noite de 22
colas Annexas. N o "O Estado de Sergipe" de 17 de Agosto
de Outubro de 1917 e m homenagem ao Tiro 136, de
de 1911.
Aracaju, de passagem pela cidade de S. Salvador. N o
— Discurso lido a 15 de Outubro de 1911 por occasião
"Diário da Manhã", Aracaju de 1." de Novembro sede ser inaugurado o seu retrato no salão nobre da Esguinte.
cola Normal e Annexas do Aracaju. N o "O Estado de
— Discurso proferido na Capital da Bahia por ocSergipe", de 17 rio referido mêz.
casião da manifestação ao Tiro 136 de Sergipe e da en— De Paris (Collaboração para o Diário da Bahia):
trega do bronze artístico, representando a "Gloria", ofserie de artigos que manteve durante a sua permanência
ferecido pela Colónia Sergipana ao m e s m o Tiro. N o
na Europa, de 1911 a 1913.
"Diário da Bahia" de 30 de Outubro de 1917.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa do
— Eleições de Sergipe e m 1918. Rio de Janeiro.
"Estado de Sergipe" e m 7 de Setembro de 1911 na instalImprensa Nacional. 1918, 28 pags. in. 8.°.
lação da 2." sessão ordinária da 10.a Legislatura. Ara— O Ministério da Instrucção e saúde publica. A
caju, 1911.. Typ. do "O Estado de Sergipe", 99 pags.
Mensagem Presidencial. Parecer. Projecto de sua creain. 8.°. gr.
ção e discursos. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional,
— Estado de Sergipe: entrevista de u m redactor do
1919, 78 pags. in. 8.°.
"Jornal de Noticias" da Bahia com o ex-Presidente de
— Camará áos Deputados. 1919: Parecer sobre o proSergipe.. Bahia. Officinas do "Diário da Bahia", 101 —
jecto da creação do Ministério da Instrucção e Saúde
Praça Castro Alves — 101. 1914, 18 pags. in. 8.° pq.
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Publica, precedido da Mensagem do Presidente da Republica suggerindo essa medida. Imprensa Nacional.
Rio de Janeiro, 43 pags. in. 8.° .
— Manifesto: "Aos nossos amigos eleitores sergipanos" recommendando a candidatura do Conselheiro
Ruy Barbosa á Presidência da Republica na eleição de
13 de Abril de 1919. Este manifesto foi assignado também pelo Marechal José de Siqueira Meneses (em 1."
logar) . A publicação foi reproduzida em vários números, tendo sahido pela primeira vez em o numero de
1." de Abril de 1919.
— Contestação do diploma de senador expedido ao
Dr. Graccho Cardoso. Números de 15 a 17, 19, 22, 27 e
31 de Maio e 2, 6 e 14 de Junho de 1922.
— Commentarios. Tributos ao Centenário. N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 10 de Julho de 1923.
— Discurso proferido no dia 19 de Novembro de
1923, e m nome da Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, por occasião de ser levado á sepultura o
corpo do Dr. António Pacifico Pereira. N a "A Tarde",
Bahia, do dia seguinte.
José Rodrigues da Silva. — Filho de Lourenço
Rodrigues da Silva e D. Josepha Umbelina da Costa,
nasceu a 23 de Junho de 1862 na Villa de S. Luzia.
Estudou humanidades na cidade da Estancia, no Collegio dirigido pelo Professor José Leandro.
E m 1877 exibiu prova de habilitação no "Atheneu
Sergipense" afim de se propor ao magistério, sendo no
mesmo anno nomeado para reger interinamente a cadeira do ensino elementar do sexo masculino da villa de
Sta. Luzia. Mediante concurso, obteve e m 1880 a regência
efteetiva da de Villa Christina. Foi sócio do "Club Literário Recreativo de Sepa-Forte", no Estado da Bahia,
de 1881 a 1882. Collaborou na "Razão", da Estancia,
"O Estado de Sergipe", "Folha de Sergipe" e outros
jornaes com os pseudonymos de — Sergipano e -/. R.
Avtis.
Escreveu:
— Fragmentos: poesias dedicadas ao Bello Sexo.
Aracaju, 1888, 76 pags. in. 8.°. pq. Typographia da
"Ordem".
— Cantos Alvarinos: poesias offerecidas ao jovem
Álvaro Ferraz. Aracaju, 1900, 51 pags. in. 8.° pq. Typ.
do "O Estado de Sergipe".
— Soneto intitulado — Estancia, dedicado ao Cónego Victorino Fontes. Aracaju, 1901. N o "O Estado de
Sergipe".
— Não ha coração que supporte o rigor da ingratidão: — motte (Publicada a glosa no referido jornal ).
— Ao Club Caixeiral da Estancia. Idem, 1905.
— Num anniversario: poesia dedicada ao Dr. Prado
Sampaio, publicada e m 1908 no dito jornal.
— Cantos sergipanos: serie de 29 poesias, tendo
cada u m a sua epigraphe especial. Aracaju, 1908. Typ.
do "O Estado de Sergipe".
— Bohemia: poesia dedicada ao Sr. Epiphanio da
Fonseca Dória. Aracaju, de 8 de Setembro de 1910. N a
"Folha de Sergipe".
— Discurso proferido na commemoração civica realisada no Instituto Cruz, de Maroim, no dia 3 de Maio
de 1914. No "O Paladino", Maroim, de 14 a 28 de Maio
e 4 de Junho seguinte.
— Boas Festas! 1918. Bons Annos! 1919: versos
por Avlis. Aracaju, 1918, 16 pags. in. 16.°.
— Alvoradas Sertanejas: poesias. 1918, 32 pags.
in. 12.°.
José de Santa Cecília, Frei. — Chamado no século José Pacifico de Salles, nasceu pelo anno de 1809
na cidade de S. Christovam, onde falleceu a 6 de Setembro de 1859, tendo sido seus pães, Manuel Cyríaco de
Salles e D. Maria Rosa de S. José Salles. Antes de
abraçar a carreira ecclesiastica foi por pouco tempo
funccionario publico, nomeado e m 1826, pelo governador
das armas e depois presidente da provincia, brigadeiro
Ignacio José Vicente da Fonseca. Religioso da Ordem
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de S. Francisco, professou a 1 de Março de 1827 no
convento da Bahia, terminando o curso a 31 de Março
de 1834, e m cuja date foi nomeado u m dos professores
para o seguinte curso, sendo-lhe logo designado no capitulo intermédio de 10 de Junho a cadeira de theologia
moral. Celebrou sua missa nova e m S. Christovam na
egreja do Rosário a 6 de Janeiro de 1835.
N a congregação de 6 de Junho de 1840 foi nomeado
presidente do convento de S. Christovam, cargo e m que
continuou por eleição do capitulo celebrado e m Dezembro de 1841 e para o qual foi reeleito e m 5 de Junho
de 1843.
N o capitulo de 30 de Novembro de 1844 foi eleito
guardião do convento da cidade do Penedo, onde por
escolha da congregação havida a 4 de Junho de 1846
leccionou a cadeira de latim na aula publica do mesmo
convento. E m 1849 ensinou alguns preparatórios e m Larangeiras e de Junho desse anno a Dezembro de 1850
exerceu a guardiania do convento de S. Christovam, no
qual se deu o seu fallecimento. U m dos primeiros oradores sacros do seu tempo, sem competidor dentro da
ex-provincia, fazia lembrar, quando no ministério do
púlpito, a eloquência de u m Bossuet, rivalizando no
talento e na intemperança com o notável pregador bahiano, Frei Francisco Xavier de Santa Rita Bastos Baraúna, de quem foi amigo particular. Cultivou egualmente as relações de Frei Francisco de Monte-Alverne,
a cuja preeminência também teria attingido, se houvesse
vivido no m e s m o meio. O ultimo sermão de Santa Cecília, como vulgarmente era conhecido, foi pregado no
leito da morte, deante da imagem da Virgem Mãe. Poucas horas antes de expirar, mandou illuminar sua cella
e resignado proferiu nos derradeiros lampejos de sua
intelligencia privilegiada u m a commovente oração á
Maria Santíssima.
Recebeu depois a extrema uncção e aguardou com
serenidade o momento final, despedindo-se dos amigos
que o cercavam, com a recitação desta plangente quadrinha:
Já disse adeus ao Parnaso
E pendurei minha lyra;
Agora vou respirar,
Onde o Eterno respira.
O operoso sergipano Carvalho Lima Júnior, de quem
foram colhidos muitos dados desta noticia, tem escripta
a biographia do notável pregador christovense na sua
obra inédita Panthcon Sergipano, de onde a extrahiu
para publical-a no vespertino do Aracaju "O Imparcial", de 19 a 26 de Agosto de 1918. O illustre franciscano por sua vez poeta, autor de alguns sonetos editados
no "Correio Sergipense", e insigne compositor, a quem
se attribue a musica do H y m n o Sergipano, não confiou á imprensa muitas das suas producções literárias e
musicaes, tendo apenas publicado dentre o avultado numero de peças oratórias as seguintes:
— Oração recitada na Igreja Matriz da cidade de
S. Christovam no dia 11 de Março de 1833, por occasião
das Eleições de Deputado, e Conselheiros de Governo e
Provincia, estando presente o Collegio Eleitoral. Villa
Constitucional da Estancia, 1833, Typographia de Silveira & C.
— Sermão no solemne 2'e Deum e m commemoração
da emancipação politica de Sergipe, pela primeira vez
festejada e m S. Christovam e m 24 de Outubro de 1836.
Sergipe, 1836, in. 8.". pq. E' u m documento de alto
valor histórico, e m que se descobrem os extraordinários
recursos do orador fecundo e erudito.
— Sermão sob o thema — Sit Dominus Deus Tuus
benedictus, cui complacuisti et posuit Tc super Thronum
Israel — L 3 dos Reis, verso 9, Cap. 10. Recitado na
matriz de São Christovam a 18 de Julho de 1841 em
commemoração da Coroação e sagração de S. M . I., D.
Pedro II. N o "O Correio Sergipense", de 28 do mesmo
mez, resumidamente.
— Oração congratulatoria recitada na egreja matriz
da cidade de S. Christovam no dia 23 de Julho de 1841,
anniversario da Acclamação da Maioridade de S. M . I.,
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ajudante de ordens do presidente de Sergipe em Feveo Sr. D. Pedro II. E m resumo, no mesmo jornal de
reiro de 1879.
31 do referido mez.
A 25 de Julho de 1880 foi promovido a Capitão, e
— Sermão recitado a 7 de Setembro de 1841 na
em Setembro de 1884 passou a exercer acumulativamente
matriz de São Christovam por occasião do Te Deum em
com as funcções de ajudante de ordens ria presidência.
acção de graças pela data anniversaria ria Independênas de encarregado das obras militares da provincia, funcia do Brasil. Resumidamente no citado jornal de 11
cções que deixou de exercer a 19 de Outubro de 1885.
do mesmo mez.
A 14 de Janeiro de 1882 foi encarregado pelo Pre— Oração congratulatoria recitaria no dia 2 de
sidente, Dr. Tnglez de Sousa de organizar a planta e
Dezembrorie1841 na egreja matrizrieS. Christovam por
orçamento dos edifícios necessários a uma Escola Agrioccasião de celebrar-se a missa cantada em acção de
cola que o Instituto Sergipano de Agricultura se prograças por ter completado mais um anniversario natapunha fundar no "Património" e em 1889 levantou a
lício S. M. O Senhor D. Pedro II. Idem, idem, do dia
plante e orçamento de um prado de corridas para um
4 seguinte.
"Sport Club" que se projectou fundar em Aracaju.
José Sebrão de Carvalho Sobrinho. — Filho de
Deve-se-Ihe o grande beneficio das primeiras dreCicero Alves de Carvalho e D. Cherubini Ete':vina rie
Carvalho, nasceu na cidade de Itabaiana em 6 de Agosto nagens para o escoamento das aguas desta cidade; as
plantas e orçamentos do Azylo de N. S. da Pureza em
de 1898. Fez os estudos primários em sua terra natal
1884 e do quartel de linha em 1885.
e estudou preparatórios no Atheneu Sergipense até o
Fez parte do 1." Conselho da Intendência de Ara3.» anno. Advogado provisionado pelo Tribunal da Recaju, por nomeação do Governador Dr. Felisbello Freire
lação na comarca de Itabaiana e em 30 de Setembro de
e foi director do Hospital de Caridade por duas vezes;
1921 foi nomeado promotor da mesma comarca, tendo
a primeira por nomeação de 13 de Março de 1885 e a
sido antes, de 1917 a 1921 director da Secretaria do
segunda a 8 de Dezembro de 1886.
Conselho Municipal da referida cidade. CoPaborou no
Diário ãa Manhã, Jornal do Povo, O Estado ãe, Sergipe,Membro do Triumvirato, acclanndo em 17 rie Node Aracaju; O Commercio, de Maroim; A Imprensa, da vembro de 1889, assumiu o governo do Estado até 13 de
Cipella; Sul ãe Sergipe e Boletim do Azylo Santo An- Dezembro seguinte. Por Decreto de 8 de Janeiro do
tónio da Estancia com os pseudonymos — Marcus Pri- -nno seguinte foi nomeado 2." vice-governador. exonerado
a 14 de Maio do mesmo anno.
nvicius e Zé da Viola.
E m 1891 foi agraciado cavalheiro da Ordem Militar
Escreveu:
de Aviz e nomeado director das obras militares da Ba— Reminiscência infantil. No "Diário da Manhã"
hia, por portaria de 28 de Junho, nomeação que foi ande 27 e 28 de Agosto de 1918.
— Apuresmos históricos (Ao Coronel Apulchro Mot- nullada dias derois, tendo sido em Novembro desse mesm o anno nomeado commandante interino do 1.° batalhão
ta, decano dos jornalistas de Sergipe). Idem, idem, de
rie engenharia, funcções que assumiu a 27 do mesmo anno.
9 e 10, 13 e 16 de Março de 1923.
A 17 de Janeiro de 1892 foi graduado no posto de
— Maria, a bella serrana. (A Sertaneja). No "Diário
tenente Coronel e em Fevereiro seguinte nomeado comda Manhã", Aracaju, de 17 de Abril de 1923.
— Tobias Barretto em Itabaiana. No "Diário da mandante da Escola Militar do Ceará, entrando em
exercicio a 7 de Março.
Manhã", de 25 rie Julho a 14 de Agosto de 1923 com
Passando a effectiviriade. deixou este commando em
intermittencias.
— Por immoâestia. No "Diário da Manhã" de 23 Dezembro, e ficou addido á Renarticão do Ajudante General, sendo em 1893 nomeado Director Geral das Obras
rie Outubro de 1923.
— Desflorecião apuresmo. Idem, rie 6 e 7 rie No- Militares da Bahia.
E m 1897 nomeado chefe da commissão de engenhavembro de 1923.
ria destinada a servir com as forças em operações contra
José de Siqueira Meneses, Marechal. — Filho de
os fanáticos de Canudos foi tombem encarregado da con•Manoel Tavares de Meneses Andrade e D. Anna Maria
strucção de uma linha telegraphica. Alli se nortou com
de,Siqueira, nasceu na cidade de S. Christovam a 7
galhardia praticando actos de bravura, combinando plade Dezembro de 1852.
Depois dos estudos primários na cidade natal, pas- nos rie ataque ao Inimigo e executanrio obrasrieengenharia par-" riarem recesso ás tropas atacantes. De sua
r.'ou-se para Larangeiras onde começou a preparar-se nas
actuação em Canurios falia EuclydesriaCunha com granmatérias do curso de humades encómios no seu livro "Os Sertões", nas pgs. 380
nidades que continuou no
e
381.
Aracaju.
A 19 de Maio de 1898 foi promovido, por mereciResolvendo seguir a carmento,
ao posto de Coronel, nassando, em 1899, a servir
reira militar, verificou pracomo chefe da 3." secção da Repartição do Estado Maior,
ça a 12 de Dezembro de 1870
e pouco temro depois no Commando do 3.° districto Micom destino ao 1." batalhão
litar. Continuou, em 1902, como delegado militar do
de artilheria a pé, sendo reEstado Maior junto ao commando do 3." districto la
conhecido cadete em 1871.
Bahia.
Estudou
preparatórios
Sendo nomeado, em 1904 prefeitorioAlto Purús, para
na antiga Escola Militar da
a)M seguiu nrestando ao Governo da Republica inestiCorte, onde matriculou-se a
máveis serviços. E m 25 de Setembro desse anno, fun3 de Fevereiro desse anno.
E m Fevereiro de 1874 inscre- dou alli a cidade de Senna Madureira, e por decreto
veu-se no curso superior ria rie 5 de Maio rio mesmo anno, foi promovido a General
cie Brigada.
referida escola sendo nomeaDeixando a Prefeitura do Alto Purús em começo de
do alferes alumno a 8 rie
1905 seguiu para a Bahia, onde recebeu a nomeação de
Janeiro de 1876, depois do
Commandante da Brigada Policial do Districto Federal
General Siqueira de Me- tirocínio escolar. Era ainda
nezes
a 13 de Fevereiro do referido anno, assumindo aquelle
estudante, quando foi procommando no dia 28, e nelle permanecendo até 17 de
movido ao posto rie 2.° teNovembro de 1906, quando foi exonerado.
nente do Regimento de Artilheria a 31 de Janeiro de
E m Julho de 1908 foi novamente Commandante do
1877. Nesse anno concluiu o curso rio Estado Maior de
3.° Districto Militar da Bahia. Chamado ao extremo
L" Classe. Completo o de engenharia militar foi proNorte na occasião da pendência do Brasil com a Bolímovido a tenente a 25 de Maio de 1878, sendo nomeado
via, os seus serviços alli tornaram-se de uma relevância
inestimável. Tem a medalha militar de ouro, por contar
mais de vinte annos de serviços.
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Eleito presidente do seu Estado, assumiu o governo
a 24 de Outubro de 1911 e nelle esteve até 29 de Julho de
1914.
N a sua gestão além de outros melhoramentos dotou
a capital de luz eléctrica e esgotos.
Deixando o governo foi eleito senador federal, e m
1915, mandato que exerceu durante 9 annos até 31 de
Dezembro de 1923.
E' sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e da Associação Commercial da Bahia,
pelos relevantes serviços prestados ao Commercio por
occasião da greve dos operários da estrada de ferro
e m 1910.
Durante a sua permanência e m Sergipe no período
da propaganda Republicana escreveu nos jornaes da provincia, especialmente no "Sergipe" de que foi u m dos redactores.
Reformou-se no posto de Marechal graduado a 13 de
Dezembro de 1916.
Escreveu:
— Ligeiro esboço sobre o Rio Poxim. N a "Gazeta
do Aracaju", de 3 e 8 de Maio de 1882.
— Relatório apresentado pelos membros do Governo do Estado de Sergipe, cidadão José de Siqueira Meneses e professor Balthazar Góes ao illustre Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Freire a 13 de Novembro de
1889. No "O Republicano" de 10 de Janeiro até 5 de
Março de 1890.
— Aos meus patrícios e ao publico. N a "Gazeta de
Sergipe" de 20 de Agosto de 1890.
— Relatório da Força Policial do Districto Federal,
Relativo ao anno de 1905, apresentado ao E x m o . Sr.
Dr. José Joaquim Seabra, ministro da Justiça e negócios Interiores. N o "Jornal do Commercio" de 23 de
Março de 1906 e no "O Paiz" de 22 do m e s m o mez. Foi
depois publicado sob o mesmo titulo e m opúsculo de
42 pags. in. 8.°. impresso na Typ. do Regimento de Cavallaria, 1906, contendo 5 estampas intercaladas com a
fachada do Quartel dos Barbonos e os projectos das fachadas dos novos quartéis.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo E x m o . Sr. General Presidente do Estado na sessão extraordinária em 15 de Agosto de 1912. N o "O Estado de Sergipe" do dia seguinte e no "Diário da Manhã" de 17 do m e s m o mez.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado em 7 de Setembro de 1912 na installação da 1."
sessão ordinária da 11." Legislatura pelo Presidente do
Estado. Aracaju, 1912, 17 pags. in. 8.°. gr. Typ. do
"O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo E x m o . Sr. General Presidente do Estado na sessão
extraordinária em 15 de Agosto de 1913. No "O Estado
de Sergipe" de 16 do dia seguinte.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe em 7 de Setembro de 1913 na installação da
2.» sessão ordinária da 11.» Legislatura pelo presidente do Estado. Aracaju, 1913, 22 pags. in. 4.°. gr.
seguidas de annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo E x m o . Sr. General Presidente do Estado, na sessão extraordinária de 8 de Julho de 1914. Aracaju, 1914
7 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Relatório com que o E x m o . Sr
passou o governo ao E x m o . Sr. Coronel Pedro Freire de Carvalho
Vice-Presidente do Estado. Aracaju, 1914, 16 pags in '
S.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Aos nossos amgios eleitores sergipanos: manifesto recommendando a candidatura R u y Barbosa para
Presidente da Republica na eleição de 13 de Abril de
1919. Está também assignado pelo Dr. Rodrigues Dória. N o "Diário da Manhã" de 1.° de Abril de 1919.
José Sizenando Avelino Pinho, Doutor. Filho de Pedro José de Pinho, natural de S. Christovam,
e D. Anna Joaquina do Sacramento Pinho natural de'
Villa Nova, e irmão de Sabino Olegário Ludgero Pinho
de quem adeante m e oceuparei, nasceu a 7 de Janeiro de
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1823 na ilha dos Bois, municipio de Villa Nova e falleceu
a 16 de Junho de 1882 na fazenda Bemfica, municipio de
Cantagallo, no Rio de Janeiro.
E m 1842 seguio para a Bahia com destino ao convento de S. Bento, onde chegou a ser admittido. Resolvendo depois frequentar a Faculdade de Medicina daquella cidade, diplomou-se e m 1846 e m pharmacia e
proseguindo no curso medico, recebeu o gráo de doutor
a 13 de Dezembro de 1849. N o anno seguinte fixou residência e m Maceió, alli clinicando até 1856, anno e m que
foi para o Rio de Janeiro, que deixou e m 1858 para residir e m Cantagallo. E m Maceió exerceu os cargos de cirurgião-mór da Legião da Guarda Nacional, em 1850,
deputado provincial nas legislaturas de 1852-1853, 18561857 e lente de francez do Lyceu, e m 1852. N o Rio foi
medico adjunto do Hospital de Caridade, e m 1857, e em
Cantagallo delegado de policia, e m 1858, tendo representado a provincia nos biennios legislativos de 186263, 1868-69, 1870-71 e 1872-73. E m 1852 fez u m a viagem
á Europa, regressando no anno seguinte para Maceió.
M e m b r o titular da Academia de Medicina do Rio de
Janeiro em 1857 e cavalleiro da Ordem de Christo,
Escreveu:
— Viver, e morrer: N o "O Atheneu", periódico scientifico e literário dos estudantes da Escola de Medicina
da Bahia. Nos ns. 1 e 2 do 1.° vol. 1849.
—• Um facto de clinica interna. Idem, no n.° 3,
pags. 50 e 51 do m e s m o vol.
— Ensaio sobre a topographia histórica, physica e
medica da cidade de Penedo: these apresentada e sustentada e m 28 de Novembro de 1849 afim de obter o
gráo de doutor. Bahia, 1849, in. 8.°.
— Relatório que o E x m o . vice-presidente da provincia de Alagoas, Doutor Manuel Sobral Pinto, enviou a
1." secção da commissão explorada do local mais vantajoso para a erecção de u m cemitério extra-muros em
Maceió, 1850, 10 in. 16.°. N a Typ. de J. S. da Silva
Maia. Este Relatório traz também as assignaturas de
António da Silva Lisboa e do Tenente Bernardo Pereira
do Carmo Júnior
— Apontamentos para a topographia physica e medica da cidade de Maceió. Maceió, 1855.
— Guia do tratamento do cholera. Transcripto no
"Cearense", Fortaleza, de 1856. Redigiu com outros: o
— Timbre Alagoano: orgam do partido conservador.
Maceió, 1851. Typ. Constitucional de Maia & Comp.
José Sotero de Sá. — Filho do tenente-coronel do
m e s m o nome e D. Rosa Maria de S. José, nasceu a 4 de
Março de 1842 no engenho Canto Alegre, municipio de
Riachuelo, e falleceu na cidade da Capella a 26 de Junho de 1921. Agricultor e politico a principio, fez depois parte do funecionalismo publico, occupando os cargos de delegado litterario, de policia, de juiz de paz em
três quatriennios na villa do Siriry e deputado pronvincial nas legislaturas de 1882-83, 1886-87 e 1888-89. E m
Aracaju, exerceu ainda os cargos de thesoureiro da Thesouraria Geral de Fazenda, da Caixa Económica, da Alfandega e o de administrador da Recebedoria do Estado,
por nomeação de 1 de Junho de 1900, tendo-se aposentado a 17 de Outubro de 1911.
Antigo capitão da Guarda Nacional.
Escreveu:
— O capitão José Sotero de Sá ao publico. No "Jornal do Commercio", Aracaju, de 19 de Setembro de 1877.
— Opposição conscrvaãora: A Assembléa Provincial
de Sergipe. Discursos proferidos na sessão legislativa de
1886 pelo deputado, etc. Aracaju, 1886, 50 pags. in.
8 pq. Nesse opúsculo encontram-se também discursos
do deputado Felinto Elysio (Vide esse n o m e ) .
José Telles de Menezes, Doutor. — Filho de
Manuel Telles de Menezes e D. Maria de S. José Telles,
nasceu a 12 de Fevereiro de 1851 e m Larangeiras e falleceu a 24 de Julho de 1916 e m Bicas, municipio de Guarará, no Estado de Minas Geraes. Tendo estudado preparatórios no Collegio Abilio na capital da Bahia, seguiu para o Rio de Janeiro, matriculando-se na Facul-
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dade de Medicina, na qual concluiu o curso scientifico
em 1877, recebendo o grau de doutor a 3 de Janeiro do
anno seguinte. C o m a resolução assentada rie residir e m
Minas, dirigiu-se para a villa de Guarará, onde clinicou
por algum tempo. Incrementando-se o movimento republicano depois da lei de 13 de Maio de 1888, envolveuse na politica local, organizando com o barão de Cattas
Altas e o doutor Antero Dutra de Moraes o novo partido
de idéas francamente republicanas. Antes disto já havia
sido eleito vereador da Camará Municipal de Mar de Hespanha. Creado o municipio de Guarará, foi alli intendente por nomeação do governo, delegado de hygiene e
inspector escolar, prestando nesses cargos serviços, que
ainda não foram esquecidos. Tendo constituido a Companhia União dos Lavradores para consignações de café,
da qual foi presidente, transferiu-se por este motivo
para a Capital Federal, de onde se retirou para Bicas
obrigado pela moléstia que o victimou.
Escreveu:
— Dos bromuretos. sua acção physiologica e therapeutica: dissertação. Proposições. Secção accessoria. —
Do infanticídio. Secção cirúrgica — Dos estados geraes
do individuo que podem influir para a producção da
keratite. Secção medica. — Febre amarella. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
em 20 de Agosto de 1877 para ser sustentada por...
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Rio de
Janeiro, 1877, 72 pags. in. 8.°. Typographia do —
Apostolo.
José Thomaz de Aquino Meneses (Padre). — Filho de Misael da Graça e Maria Joaquina de Menezes,
nasceu a 7 de Março de 1889 na villa de Gararú. Fez
seus estudos no Seminário de Olinda onde recebeu o
Presbyterato e m 16 de Novembro de 1913, e a 27 de
Novembro do m e s m o anno celebrou sua primeira missa
na matriz da cidade de Gameleira no Estado de Pernambuco. E m 5 de Março de 1908, quando ainda cursava
rhilosophia, fez o seu primeiro sermão na capella do
dito Seminário, sobre Santo T h o m a z de Aquino no triduo que precede a celebração da festa que todos os annos ali se faz e m honra do Angélico Doutor.
De 1908 até a data de sua ordenação leccionou successivamente portuguez, latim, historia universal do
Brasil na legendaria casa de formação ecclesiastica, e,
ainda, historia natural e latim no collegio Diocesano
daquella cidade no anno de 1913. E m 8 de Janeiro de
1914 foi nomeado coadjutor de Goyana, Estado de Pernambuco, freguezia que passou a dirigir na ausência do
respectivo vigário. Nessa cidade fundou com o R v m o .
Pe. Silvino Guedes o collegio D. Luiz no qual trabalhou
até 4 de Janeiro de 1916, data e m que foi chamado para
reger novamente u m a das cadeiras do Seminário, onde
foi u m dos mais prestimosos lentes. Manifestando desde
os primeiros annos gosto pela poesia, nota-se nos seus
versos prodigiosa imaginação, revelada e m estylo simples
e harmonioso. Entre as suas melhores producções apontam-se os sonetos: Mãe. Sub vesperum. Despedida, Saudade. ],} ãe Maio e a Mãe do Jangadciro, que o leitor
apreciará:
Ella de longe mesmo conhecia
A vela branca da jangada e quando
D o coqueiral, á tarde, o vento brando
As palhas balouçava e o sol morria...
Mãe, ella vinha ver se descobria,
Entre as velas que, o verde m a r cortando,
Iam á praia alígeras chegando,
E que por ser do filho ella queria.
E uma tarde veio... As vagas tanto
Nunca ouvira chorar; tão negro manto
Nunca estendera a noite assim no céo !
A jangada tardava... Filho!... Vela!...
Pôz a gritar a pobre; e aos pés delia
U m a das ondas m u r m u r o u : Morreu!
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Quando o Brasil acompanhando as nações alliadas
entrou no flagello que foi a guerra européa, a mocidade
do Amazonas e m u m a reunião solemne a que elle assistia como representante da autoridade ecclesiastica, o acclamou seu interprete e nessa occasião elle fez a sua
"Oração á Pátria".
Nas festas que a colónia sergipana promoveu na
passagem ria gloriosa data da emancinação de Sergipe,
foi o Pe. T h o m a z de Aquino escolhido pelos seus conterrâneos para o orador.
Exerce conjunctamente os cargos rie Secretario do
Bispado e Cura da Cathedral de Manáos e nesse caracter celebrou missa n u m a das praças de Manáos,, tendo de falar á multidão por occasião das festas do primeiro centenário da Independência. N o Gymnasio A m a zonense dirige a cadeira de Latim para a qual foi nomeado denois de concurso publico em 9 de Novembro de
1920. Militando na imprensa tem collaborado na "Tribuna Religiosa", e m Pernambuco e e m outros jornaes e
revistas rio Paiz, e foi u m rios fundadores do "Pão da
Vida", "Revista Eueharistica" que sahiu do Seminário
de Olinda e m 1916. T e m usado os pseudonymos Gil do
Valle, X. Pio. além de outros rie occasião. Faz parte
do Instituto Histórico e Geograrhico do Amazonas, com o de algumas sociedades ecclesiasticas e civis. T e m
inéditas algumas poesias, sermões, discursos e orações
patrióticas.
Escreveu:
— Dias de Gloria: dialogo levado á scena no palco
do Seminário de Olinda e m 1911, quando ainda o autor
estudava Theologia. Inédito.
— O Latim na Historia. Lexiologia Latina: trabalho
de Concurso á Cadeira de Latim do Gymnasio Amazonense. Manáos, 1920, 70 pags. in. 8.°. Officinas Graphicas da Papelaria Velho Lino, de Lino Aguiar & C. Irmão.
Nesse trabalho apresentou u m a monographia sobre a
Morphologia latina.
— Oi-ação congratulatoria pronunciada e m publico
por occasião da adhesão do Amazonas á Independência
do Brasil. 7 de Setembro de 1922.
José T h o m a z Ávila Nabuco. Doutor. — Filho do
coronel João Maria de Araújo Nabuco e D. Maria Luiza
de Araújo Nabuco, nasceu a 1.° de Outubro de 1880 no engenho Poços, municipio de Arauá. Seus estudos iniciaes
foram feitos no Aracaju e no Rio rie Janeiro, onrie durante 4 annos serviu no exercito, deixando e m 1908 a
carreira militar para estudar medicina. N a Faculdade
da Bahia fez os primeiros quatro annos, completando o
curso na do Rio de Janeiro, na qual se doutorou a 24
de Dezembro de 1914. Antes de abrir consultório foi
interno de clinica cirúrgica no Hospital Central do
Exercito, onrie adquiriu proveitosos conhecimentos de
medicina pratica. Indo residir e m Santa Catharina, clinicou na cidade de Tubarão, para onde foi nomeado e m
Dezembro de 1916 delegado de hygiene, transferindo-se
depois para S. Joaquim da Costa da Serra no m e s m o
Estado. Voltando ao seu Estado, foi clinicar e m Maroim,
onde demorou pouco tempo, por ter sido nomeado em
Fevereiro rie 1920, inspector medico na Capital. Por acto
de 29 de Abril de 1922 foi transferido de inspector medico escolar para o de medico director do Posto Central
de Assistência Publica, exonerado por decreto de 1.° de
Agosto de 1923. Nomeado interinamente a 24 de Outubro de 1922 Director de Hygiene e Saúde Publica do
Estado, foi exonerado por Decreto de 1.° de Agosto de
1923.
Escreveu:
— Desconhecimento da aptidão physica para o serviço militar: dissertação. Proposições. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro a 1.° de Outuro de 1914 e publicamente defendida a 22 de Dezembro do m e s m o anno. Rio,
1914, XIV-92 pags. in. 8.°. Off. Typ. R u a General Camará, 137.
José da Trindade Prado, Barão de Própria.
—
Filho do capitão-mór José da Trindade Pimentel e D.
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Marianna Francisca de Menezes, nasceu na antiga freguezia de Santo A m a r o das Brotas no anno de 1804 e
falleceu a 25 de Junho de 1875 no seu engenho Várzea
Grande, hoje usina "Santa Clara", tendo sido sepultado
no cemitério da Capella. Attingia a phase da adolescência, exactamente na epocha e m que o Brasil se preparava
para entrar no convívio das nações livres. Arrastado
pelos impulsos patrióticos do seu coração, abraçou a
causa santa da pátria, disposto a sacrificar-se pela mais
nobre aspiração de seus filhos — a independência da
terra de Santa Cruz.
Tendo sido dos primeiros a apresentar-se na organisação do corpo de Voluntários d'Acclamação e m Sergipe,
foi nomeado pelo General Pedro Labatut capitão da 3."
companhia, e m attenção a seu zelo e préstimo, abonados
por sua conducta, probidade e limpeza de mãos, accrescendo a isto o considerável dispêndio de sua algibeira e m
fornecer á tropa do exercito pacificador quartéis e todos os mais utensílios na occasião de sua marcha pelos
limites de Sergipe para os da Bahia. Affeiçoando-se á
vida militar, assentou praça voluntariamente no extincto batalhão numero 26 de caçadores e m 29 de Janeiro de 1823 no posto de capitão e m commissão mediante o donativo de dois contos de reis e m dinheiros
entregue á Caixa Militar, confirmado no m e s m o por decreto de 4 de Agosto de 1825.
E m 15 de Fevereiro de 1827 marchou para as campanhas do Sul e de volte a 22 de Maio de 1829 continuou
a prestar serviços na Corte e na provincia, onde, além
de exercer effectivamente o logar de instructor geral
da G. N., contribuiu para o restabelecimento da ordem
e tranquillidade publica, alteradas pela revolução começada e m Novembro de 1836. Por decreto de 2 de
Dezembro de 1839 foi reformado no posto de major.
Regressando á provincia, dedicou-se á lavoura e ás
luctas absorventes da politica, assumindo dentro de
pouco tempo a posição de chefe de u m dos partidos.
N a historia da imprensa sergipana figura como o introductor de u m a typographia e m 1841, na qual se' imprimiram em Larangeiras os periódicos de feição partidária sob as denominações — "O Triumpho" (sic) Pedro
Segundo", "Guarany" e "O Telegrapho" (1844-1848).
Representante do seu partido na Assembléa Provincial e m sete biennios, presidiu por diversas vezes os
trabalhos legislativos; e como vice-presidente da provincia, esteve no governo pela quinta vez sem jamais
afastar-se dos seus princípios de mcieração e justiça.
Espirito pouco illuminado pela luz da sciencia, m a s
cidadão honrado e de raro senso pratico, o seu m á x i m o
empenho na administração sempre foi zelar os dinheiros
públicos, dando-lhes a mais escrupulosa applicação. Mediante a observância desse programma de severa economia, conseguiu accumular nos cofres da Thesouraria
regulares reservas para garantia das necessidades mais
urgentes. Coronel, commandante superior de vários municípios do norte de Sergipe, official e commendador da
Ordem da Rosa, cavalheiro e commendador da de Christo, foi por decreto de 14 de Março de 1860 agraciado
com o titulo nobiliarchico de Barão de Própria. Accrescem ao numero dessas honrarias as de m e m b r o da Directoria do extincto Imperial Instituto Sergipano de Agricultura e de sócio benemérito do Gabinete Litterario Sergipano, também extincto.
Escreveu:
— Relatório apresentado pelo terceiro Vice-Presidente desta Provincia, Commendador..., por occasião de
passar a administração da m e s m a Provincia ao Primeiro Vice-Presidente Barão de Maroim, no dia 25 de Setembro de 1855. N o "Correio Sergipense" de 3 de Outubro seguinte.
— Relatório com que foi entregue a administração
da provincia de Sergipe no dia 5 de Agosto de 1857 ao
Ulmo. e E x m o . Dr. João Dabney de Avellar Brotero
pelo E x m o . Commandante Superior..., 3.° Vice-Presidente desta Provincia. Sergipe, 1857, 30 pags. in. 4.°.
Typ. Provincial. Publicado integralmente no "Correio
Sergipense" de 12 de Agosto a 3 de Outubro rio m e s m o
anno.
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— Exposição feita á Assembléa Geral dos Accionistas da Associação Sergirense e m sessão de 15 de Dezembro de 1857 pela Directoria da m e s m a Associação.
Traz também assignatura do Director Francisco de Sá
Souto Maior. N o "Correio Sergipense" de 30 de Janeiro de 1858.
— Relatório com que o E x m o . Sr. Vice-Presidente. . .
nassou a administração da provincia de Sergipe ao E x m o .
Sr. Presidente, Dr. Evaristo Ferreira da Veiga, no dia
27 de Novembro de 1868. Aracaju, 1868, 49 pags. in. 8.°.
gr. Typ. do "Jornal de Sergipe.
— Relatório com que o 1.° Vice-Presidente passou
a administração ria Provincia de Sergipe no dia 7 de
Novembro de 1869 ao 2.» Vice-Presidente o E x m o . Sr.
Dr. Dionísio Rodrigues Dantas. Aracaju, 1869, 25 pags.
in. 8.°. gr. Typ. do "Jornal do Aracaju".
— Relatório com que o E x m o . Sr... 1.° Vice-Presidente da Provincia de Sergipe passou a administração
ao E x m o . Sr. Dr. Luiz Alvares de Azevedo Macedo,
Presidente da m e s m a Provincia, no dia 17 de Fevereiro
de 1872. Aracaju, 1872, 15 pags. in. 8.°. Typ. do
Jornal do Aracaju.
José Vicente de Sousa Neto, Doutor. — Filho de
Francisco Cedro da Silveira e D. Maria Florentina de
Souza Silveira, nasceu no engenho Carnahyba, termo
de Itabaianninha, a 31 de Janeiro de 1869. Estudou os
preraratorios no Aracaju: deu os 3 primeiros annos de
Medicina na Bahia e doutorou-se no Rio de Janeiro e m
1890.
Logo após a formatura foi exercer a clinica em São
Domingos do Prata e depois e m S. Paulo de Muriahé,
e m Minas; dahi destinou-se para Mendes, no Rio, e depois para Pederneiras, S. Paulo; onde permaneceu até
1907. Foi fiscal das Loterias Nacionaes no Rio, nomeado por acto de 11 de Janeiro de 1902.
Escreveu:
— Resecção do joelho: processos operatórios: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These apresentais a Faculdade de
Medicina do Rio rie Janeiro a 25 rie Setembro rie 1890,
para ser sustentaria por. . . afim de obter o grau de Doutor e m Medicina. Nictheroy 1890, 47 pags. in. 8.".
Typographia Salesiana.
José Vieira da Costa Valente, Doutor. — Filho
do major Ignacio G o m e s de Araújo Mello e D. Joseiha
da Costa Valente Mello, nasceu a 8 de Setembro de 1862
no engenho Coqueiro, municipio de Divina Pastora, não
sendo exacto, portanto, ter nascido em Riachuelo, como
se lê na these medica. D e 1877 a 1881 estudou preparatórios e m Aracaju e fez o curso medico na Bahia, tendo
recebido o grau doutoral a 26 de Dezembro de 1886.
Clinicou e m Riachuelo pouco mais de u m anno, indo
para S. Paulo fixar residência e m Capivary, onde exerceu a profissão medica durante 22 annos e também os
cargos de promotor publico interino por duas vezes,
delegado de policia, delegado de hygiene, camarista por
diversas vezes e m e m b r o da primeira Camará republicana do Municipio. Foi u m dos fundadores da Casa
de Misericórdia de Capivary, da qual foi mordomo e
medico gratuito ror espaço de 20 annos. E m Novembro
de 1910 mudou-se para a Capitel de S. Paulo, afim, principalmente, de tratar da educação de seus filhos, abandonando de todo a clinica.
Escreveu:
— Formas clinicas rio impaludismo: dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso
medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina
da Bahia e m 28 de Agosto de 1886 para o doutoramento.
Bahia, 1886, 94 pags. in. 8.". Typographia do "Vinte
de Agosto".
José Zacharias de Carvalho (Coronel). — Filho
do capitão Domingos José de Carvalho e D. Anna Francisca de Carvalho, nasceu a 5 de Novembro de 1825 e m
Simão Dias e alli falleceu a 17 de Maio de 1896, no engenho Olhos d'agua. Tendo recebido limitada educação
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litteraria, m a s possuidor de não vulgar intelligencia e
rie apreciáveis qualidades pessoaes, e m bôa hora soube
elevar-se na estima dos seus concidadãos.
Durante a monarchia foi chefe politico de reconhecido prestigio e m sua localidade, onde occupou differentes cargos de eleição popular e de nomeação do gogerno. C o m o deputado provincial presidiu os trabalhos
ria sessão legislativa de 1883; foi vice-presidente da exprovincia e commandante superior da Guarda Nacional. Dado ao cultivo das lettras, dedicou-se de preferencia nos seus estudos de gabinete ás investigações da
historia de Sergipe, em que se tornou u m dos mais
versados.
Escreveu:
— Algumas palavras aos Exmos. Srs. Deputados
Geraes por esta Provincia de Sergipe, sobre a utilidade
de estabelecer-se a divisão legitima entre esta, e a Provincia da Bahia: artigo publicado no "Correio Sergipense" de 7 de Setembro de 1861 e transcripto na Mensagem á Assembléa Legislativa de Sergipe e m 7 de
Setembro de 1906 pelo Presidente do Estado, Josino Menezes, pags. 105 á 111.
— Estrada de ferro central. N o "Jornal de Sergipe"
de 23 de Abril de 1881.
José Zacharias de Souza, Doutor. — Filho do
coronel José Vicente rie Souza e D. Porphyria Maria de
Souza Campos, e irmão de Guilherme de Souza Campos
e Olympio de Souza Campos, contemplados neste livro,
nasceu a 6 de Julho de 1855 no engenho Periquito do
municipio de Itabaianinha e falleceu a 9 de Abril de
1913 em Ribeirão Preto, cidade do Estado de São Paulo.
Após o curso de instrucção secundaria feito no Recife e
na Bahia, frequentou a Faculdade de Medicina dessa
ultima capital, e m que se doutorou, recebendo o grau
académico a 18 de Dezembro de 1876. N a Estancia deu
começo á profissão medica e foi deputado provincial
nas duas legislaturas de 1880-1881, 1882-1883. Por muito
pouco tempo militou na politica, para a qual não se sentia attrahido, apezar de contar n u m dos partidos monarchicos fortes elementos de familia para garantirem-lhe
uma carreira rápida. E m 1889 retirou-se para o Estado
rie São Paulo, fixando-se e m Ribeirão Preto, onde se estabelleceu com gabinete de clinica, na qual alcançou
grandes triumphos, principalmente e m obstetrícia, que
era a sua especialidade. Alli exerceu o logar de medico
da commissão do traehoma, nomeado por Decreto de
17 de Novembro de 1911, quando se reorganizou o serviço sanitário do Estado. Foi também fazendeiro, e
Escreveu:
— Eelampsia: dissertação. Proposições. Secção Medica — Que modificação soffrem os medicamentos dentro
do organismo e m contacto com os elementos anatómicos
e com os humores? Secção Accessoria. Qual o melhor
methodo para preparar os vinhos medicinaes? Secção Cirúrgica. —• Diagnostico differencial entre carie e necrose. These piara o doutoramento. Bahia, 1876, 26 pags.
in. 8.". Typ. — Constitucional.
Josias Baptista Martins Soares, Bacharel. — Fi_
lho do Bacharel José Leandro Martins Soares e D. Maria Eniilia Baptista Martins Soares, nasceu em Villa
nova a 27 de Junho de 1874. Depois de ter estudado
humanidades em Penedo (Alagoas) e Bahia, recebeu o
grau rie bacharel em 14 de Dezembro de 1895, na Academia do Recife.
E m 19 de Dezembro de 1895 foi nomeado Promotor da Justiça da comarca de Pinna, no estado do Espirito Santo, e em 26 de Setembro de 1897 Juiz de
Direito da m e s m a Comarca. De 21 de Setembro de 1900
a 13 de Janeiro de 1922 exerceu o cargo de Juiz de Direito de Bennevente no m e s m o Estado, accumulando o
cargo de Procurador Geral do Estado, sendo para elle
nomeado em 31 de Dezembro de 1921. E m Fevereiro
de 1924 esteve como Secretario dos Negócios do Interior. Collaborou no "O Direito", "Estado do Espirito
Santo", "Jornal de Sergipe", " A Opinião" de Anchieta,
(Espirito Santo), "O Luctador" de Penedo, Alagoas.
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"Diário da Tarde", "A Tarde" e "Diário da Manhã" (Espirito Santo).
Escreveu:
— O "Fundo Verãe" da cidade. N o "Diário da Manhã", Victoria de 26 de Setembro de 1922.
— A única bandeira. Idem, de 8 de Outubro.
— Parecer emittido pelo E x m o . Sr. Dr. Procurador
Geral do Estado no Conflicto de jurisdicção n.° 26. Luset. O juiz de direito da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Lused. O Juiz de direito da Comarca de Itapemirim. N o 'Diário da Manhã", Victoria, de 28 de Outubro de 1923.
— Discurso proferido na cerimonia de collação de
grau no "Collegio de N . Senhora Auxiliadora", Publicado no "Diário da Manhã", Victoria, 6 de Dezembro de
1823 — Typ. Imprensa Estadoal. Estado do Espirito
Santo.
Josino Corrêa Cotias, Doutor, pharmaceutico e
Cirurgião dentista. — Filho de António Joaquim Corrêa e D. Beliza Corrêa Cotias, nasceu na Estancia a 11
de Maio de 1850. Medico, pharmaceutico e cirurgião
dentista pela Faculdade ida Bahia, preparador (por
concurso) da cadeira de Physica Medica da m e s m a Faculdade, approvado em concurso e classificado e m 2.° logar para adjunto da m e s m a cadeira, approvado por unanimidade, em concurso, para o logar de lente substituto
da 2.a secção, é também lente substituto de Historia
Natural do Instituto Official do Ensino Secundário do
Estado da Bahia. E m Junho de 1914 foi transferido da
cadeira de medicina legal para a de hygiene, vaga com
a aposentadoria do Dr. Luiz Anselmo da Fonseca.
Professor de francez, geographia e historia e m diversos collegios, lente no Gymnasio e na Escola Commercial daquella capital,
Escreveu:
— Electrotherapia: dissertação. Proposições. Secção
de sciencias medicas — Thermometria clinica. Secção
de sciencias accessorias. Exhumações jurídicas. Secção
de sciencias cirúrgicas. Prenhez extra-uterina. These
para o doutorado e m medicina, sustentada por... Bahia,
1881, 133 pags. in. 8.°. Typ. de Lopes Velloso & C.
— Progenese e Pharmaco dynamica dos alcalóides
naturaes: these de concurso á 2." secção (chimica, analytica, botânica, zoologia, pharmacologia e arte de formular). Bahia, 1893, 94 pags. in. 8.°. Imprensa Económica .
— Estudos clínicos de teratologia dentaria nas creanças degeneradas: these de concurso para o lugar de
lente substituto da 9." secção, apresentada á Faculdade
rie Medicina e Pharmacia da Bahia. Bahia, 1895, 64
pags. in. 8.°. Litho-Typ. de Wilcke, Picard & C.
— Lição inaugural do cathedratico da Faculdade de
Medicina da Bahia. N o "Diário da Bahia" de 22 á 25 e
28 de Abril de 1909.
— Os testamentos sob o ponto de vista medico-legal.
N a "Revista dos Cursos da Faculdade de Medicina da
Bahia". Transcripto no "Diário ria Bahia" de 6 a 13
de Maio de 1909.
Josino Meneses, Bacharel e Pharmaceutico. —
Filho de Joaquim Anastácio de Meneses e D . Franeelina Meneses, nasceu na cidade de Larangeiras a 17
de Janeiro de 1866. Até os primeiros annos da Republica, assignava-se Josino Odorico de Meneses. Iniciado
nos rudimentos da lingua materna, passou-se para a cidade de Aracaju, onde estudou preparatórios. Seguiu
depois para a Capital bahiana e m cuja Faculdade de Medicina fez o curso de pharmacia, sahindo diplomado e m
1.° de Junho de 1886. Regressou então á Larangeiras, onde
montou e m Setembro desse anno a Pharmacia Americana.
Trazendo dos bancos académicos o fogo das idéas novas,
consagrou-se á defeza da abolição e depois á propaganda
republicana pelas columnas do "O Horizonte", e mais
tarde pelas dos dois órgãos que fundou "O Larangeirense" e "O Republicano". E m 1888 transferiu sua residência para a cidade de Penedo, onde se estabeleceu
com pharmacia. Alli continuou a bater-se pelo advento

190

JOVIANO

da republica, tendo por companheiro, Francisco António
de Carvalho Lima Júnior. C o m este illustre patrício fundou o "Club Republicano" de Penedo e com elle redigiu a "Columna Republicana" da "União Liberal" de
Própria, e redigiu, successivamente, o "Sul de Alagoas", "O Democrata" e a "Tribuna Popular".
C o m o advento da Republica foi conselheiro municipal e m Penedo (1890-1891), director da Bibliotheca Publica de Sergipe, por poucos dias (1 a 10 de Junho de
1890); secretario da secção de estatística commercial
de Sergipe (1891 a 1893); deputado e vice-presidente da
Assembléa Constituinte de Sergipe (1893-1894); deputado
e 2.° secretario da Camará dos Deputados de Alagoas
(1894-1896); escripturario das Alfandegas de Uruguayana, Penedo e Aracaju, delegado fiscal da Bahia e escripturario da Recebedoria Federal do Rio de Janeiro. Foi
secretario geral dos Negócios do Estado de Sergipe na
administração de Monsenhor Olympio Campos (18991902) e Presidente do Estado no triennio de 1902 a 1905.
Deixando a presidência do Estado foi eleito senador em
30 de Janeiro de 1906 não logrando ser reconhecido.
Após o assassinato do Dr. Fausto Cardoso, e m 28
de Agosto desse anno, foi o seu nome suffragado para
occupar na Camará dos Deputados a cadeira que occupára
aquelle genial patrício, sendo reconhecido a 22 de Maio
de 1907. Terminado este mandato voltou a occupar o
seu lugar no funccionalismo
federal do qual ainda faz
parte (1924). E' bacharel
e m direito pela Faculdade
Livre de Sciencias jurídicas
e sociaes do Rio de Janeiro,
onde recebeu o grau a 26 de
Janeiro de 1916. Fez os três
primeiros annos do curso na
Faculdade de Direito do Recife. Foi o primeiro director
da Bibliotheca Publica de
Sergipe, e m Junho de 1890.
Escreveu:
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 2." sessão ordinária da 6." Legislatura
3
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pelo Presidente do Estado.
Aracaju, 1903, 56 pags. in.
4." gr. tendo no fim diversos annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 1." sessão ordinária da 7." Legislatura e m
7 de Setembro de 1904 pelo Presidente do Estado. Aracaju, 1904, 128 pags. in. 4.°. gr. seguidos de vários
annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Limites entre os Estados de Serglne e Bahia extrahidos da Mensagem apresentada pelo Presidente de
Sergipe á Assembléa Legislativa do Estado em 7 de Setembro de 1904. Aracaju, 1904, 58 pags. in. 8.°. pq seguidos de u m a Carta do território Central da Provincia
de Sergipe.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 2.» sessão ordinária da 7.' Legislatura
e m 7 de Setembro de 1905 pelo Presidente do Estado
Aracaju, 1905, 58 pags. in. 4.°. gr. seguidos de annexos. Empresa do "O Estado de Sergipe".
Joviano Telles, Bacharel. _ Fnho do Coronel
Benjamim de Sousa Telles e D. Maria Pastora dos An1 1
i ' / a S C e U n a C a p e I l a a 2 7 d e Novembro de
1869. Estudou humanidades no collegio do Padre Firmino Brant da Rocha no Aracaju, e e m 1885 completou os
preparatórios, matriculando-se no anno seguinte na Faculdade de Direito do Recife, onde cursou até o terceiro anno, bacharelando-se na de S. Paulo a 21 de Novembro de 1892. E m Fevereiro de 1893 abrio banca de
advogado na cidade de Bragança daquelle Estado e foi
sócio e orador do "Club Litterario" da m e s m a Cidade
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C o m o jornalista redigiu a "Gazeta Republicana"; o
"Commercio de Bragança" e é u m dos redactores do:
— Republicano: Bragança, 1903. O primeiro numero deste jornal sahio a 5 de Setembro de 1902.
Joviniano Ramos Romcro, Doutor. — Filho de
André R a m o s Roméro e D. Maria Vasconcellos da Silveira Ramos, e irmão de Sylvio Roméro, nasceu no Lagarto a 5 de Maio de 1858 e falleceu na Capital Federal
a 23 de Setembro de 1902. Cursou a Faculdade de Medicina da Bahia na qual recebeu o grau de doutor a 14
de Dezembro de 1881, tendo se distinguido entre os seus
collegas como estudante de talento superior. Foi clinico
acreditado e politico militante nos dois regimens de governo, sem ter jamais renegado suas convicções monarchicas. T a m b é m applicou a actividade no jornalismo e m
que se revelou hábil polemista. Profissional intelligente,
onde quer que se estabellecesse, facilmente formava e m
torno de si, pelo seu trato ameno e delicado espirito de
caridade, u m largo circulo de amigos, dedicados seguidores de suas idéas e opiniões. Dessas apreciáveis
qualidades moraes dimanaram os fortes elementos, com
que se apresentou e m diversos pleitos eleitoraes, o ultimo dos quaes se feriu n u m a freguezia suburbana do
Rio de Janeiro contra a influencia do senador Augusto
de Vasconcellos. O h o m e m attencioso e affavel, que
sempre fora, nas relações particulares, dotado de caracter franco e coração generoso, não raro transformou-se
no adversário impetuoso e até aggressivo, quando na
tribuna ou na imprensa defendia seus princípios políticos
e doutrinas philosophicas. Q u e m estudasse a sua psychologia, acreditaria ter encontrado nelle a realização do
devaneio philosophico do divino Platão, vendo conjugadas e m u m só corpo duas
entidades antagónicas, caracterizando a dupla natureza
humana, metade compassiva
e angélica e metade medonha e m á . Orador eloquente,
pronunciou notáveis discursos e m renhidos debates na
Assembléa Provincial e eleito deputado geral por duas
vezes, e m 1885 e 1889, não
pôde exercer o mandato e m
nenhuma das legislaturas, Dr. Joviniano Ramos Roméro
quer por ter sido dissolvida
a Camará com a ascenção do
partido conservador ao poder, quer pela queda da monarchia a 15 de Novembro desse ultimo anno. Foi inspector de hygiene no Lagarto e m 1885 e commissario de
hygiene n u m a circumscripção do Rio de Janeiro, por
nomeação de Intendente Municipal. Collaborou e m vários orgams da imprensa sergipana e no "Monitor" da
Bahia, e m 1881, sob o pseudonymo de Wischer. Escreceu, além das duas theses regeitadas pela Faculdade, o
seguinte:
— Pathogenia e tratamento da ataxia locomotriz
progressiva: dissertação. Proposições. Secção cirúrgica.
— Pathologia externa: doutrina da pyemia. Secção medica. — Pathologia geral: herança pathologica. Secção
accessoria. — Physica: hygrometria. These inaugural.
Bahia, 1881, 48 pgs. in. 8.°. Typ. do "Monitor"
Escreveu mais:
— Discurso pronunciado e m nome dos seus collegas de Sergipe, na sessão fúnebre promovida pelos académicos pernambucanos á memoria do Dr. Aprigio Guimarães e m Setembro de 1880. N o Jornal de Sergipe de
19 de Abril de 1881.
— Um discurso e m mangas de camisa: juizo critico
sobre o discurso de Tobias Barretto sob este m e s m o titulo. N o "Echo Liberal", Aracaju, a começar do numero de 18 de Dezembro de 1880.
— O inconsciente no capitulo do amor. U m a pagina
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da "Phllosophie des Umbe-Westen" de Edward von HartDedicando-se sempre ao jornalismo redigiu com Sylvio
mann. Idem, de 19 de Janeiro de 1881.
Roméro "A Crença", jornal literário no Recife, em 1870,
— O Welpost (correio do mundo). Ricardo Lesser
"25 ãe Março", órgão do partido Conservador de Curye Tobias Barreto. Idem, de 11 de Junho de 1881.
tiba em 1876; o "Paranaense", órgão rio mesmo partido
— As minhas questões académicas: serie de artigospublicação periódica, Curityba 1877, 1878. O primeiro
sobre a regeição da 1." e 2." these para o doutoramento,
numero sahiu a 9 de Dezembro daquelle anno; Jornal
em uma das quaes dissertou sobre Hallucinações. — No
do Commercio. Sete de Setembro. 1888-1890; Revista
"Sergipe", Aracaju, de Agosto e nos ns. de 3, 14 e 17 de
Azul 1893 com ,1. D. Pernetta. Todos de Curityba.
Setembro de 1882. Os dois primeiros artigos sahiram no
E m 1875 era orador da Benemérita Loja "União Cons"Echo Liberal".
tante" da cidade do Rio Grande, Estado rio Rio Grande
— O momento actual: artigo politico. No "O Gua- rio Sul. Tem inéditos.
rany", Aracaju, de 16 de Junho de 1883.
— Direito Constitucional.
— Uma pagina da vida religiosa do Brasil. Idem,
— Leis de Educação.
de 21 do referido mez. Não continuou.
— O Amor materno e a educação pelos instinctos.
— A invasão da sciencia no território politico. Idem, O começo desta obra foi publicada nos números 3 e 5 da
de 11 de Julho. Não continuou.
Revista Azul.
— Questão Almeida. Parecer medico-legal. No "Jor— Historia da Revolução do Paraná, 1894.
nal de Sergipe", Aracaju, de 9 e 12 de Julho de 1884.
— Fetichismo e idolatria: estudo philosophico.
— Cartas pniblicas ao Dr. Davino por Vischer.
Escreveu:
Idem, de 6, 13 e 27 de Outubro, 4 e 13 de Novembro de
— Algumas palavras sobre a fundação do "Atheneu
1885.
Sergipense" na sessão solemne de sua abertura. No
— A fraude eleitoral do 3.° districto. Idem, de 22"Jornal do Aracaju, de 12 de Fevereiro de 1871.
do mesmo mez de Outubro.
— Discurso pronunciado no Gabinete Litterario
— Ao Exmo. Sr. Dr. Manuel de Araújo Góes, preSergipano em 5 de Junho de 1871. Idem de 24 do messidente de Sergipe: carta politica. Idem, de 24 de Demo mez.
zembro do mesmo anno.
— Discurso proferido pelo orador do Gabinete Lit— A Gazeta ão Aracaju e o administrador da mesa terario Sergipano, por occasião da installação da Socierie rendas geraes da Estancia: communicado. Na "A Re- dade 25 de Março no dia 29 de Setembro de 1872, Idem
forma", Aracaju, de 30 de Janeiro de 1887.
rie 5 de Outubro seguinte.
— O desespero como causa de reacção. Idem, de 20 e
— Ligeiros traços biographicos sobre o Dr. José
27 de Fevereiro do mesmo anno. Não proseguiu.
António de Magalhães Bastos, lidos na sessão magna do
— Jurisprudência Medica. Ferimentos graves e fe- dia 23 de Setembro de 1872 pelo orador do Gabinete Litrimentos leves. Idem, de 5 e 19 de Junho e 10 de Julho
terario Sergipano. No "Jornal de Aracaju" de 25 do
seguinte. Não continuou.
mesmo mez.
Redigiu:
— Cartas á mocidade. A historia. No mesmo jor— O Movimento: órgão critico, scientifico e litte-nal de 6 de Abril do mesmo anno. Não foi publicada
rario. Lagarto, 1883. O 1.° numero sahiu a 3 de Maio
mais nenhuma.
e poucos mais foram publicados.
— Nova Luz sobre o passado. Queda dos mysteJúlio Barretto de Aguiar, Doutor. — Filho de
rios históricos. Aracaju, 1905. Typ. do "O Estado de
Manuel António Elias de Aguiar e D. Anna Etelvina
Sergipe". E' um opúsculo em que o autor annuncia ter
de Aguiar, nasceu a 27 de Julho de 1885. Recebeu o grau
nrompto uma obra importante sob este titulo. Foi pude doutor na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
blicado depois no "O Estado de Sergipe" de 21 a 30
a 30 de Março de 1911, tendo sido approvado com disde Novembro de 1905.
tineção na defesa da these que sustentou.
— Nova Luz sobre, o passado, por A. Sergipe. Rio
Escreveu:
rie Janeiro, 1906.
— Considerações sobre o diagnostico e tratamento Juvenal de Oliveira Andrade, Doutor. — Filho
da osteo-arthrite tuberculosa coxo-femural, em começo:
de Francisco de Oliveira e D. Rosa Maria de Oliveira,
dissertação. Proposições. Três sobre cada uma das canasceu a 28 de Fevereiro de 1853 em Simão Dias.
deiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These
Depois de feitos os preparatórios, matriculou-se na
apresentada á Faculdade de Medicina rio Rio de Janeiro
Faculdade de Medicina da Bahia, onde recebeu o grau
em 4 de Março de 1911 para ser defendida, afim de obter
de doutor a 18 de Dezembro de 1876.
o grau de doutor em Medicina. Rio, 1911, 105 pags.
Exerceu a clinica em Maroim, Riachuelo, Rosário do
in. 8.°. Typ. Martins & C.
Cattête e Simão Dias, tendo como especialidades —
Justiniano de Mello e Silva. — Filho de Félix
partos e moléstias de creanças. E m 1895 foi nomeado
José de Mello e Silva e D. Maria Alexandrina de Mello
para combater uma epidemia de febre amarella em Arae Silva, nasceu na cidade de Larangeiras a 8 de Jaraquara, no Estado de S. Paulo, demorando-se nessa
neiro de 1853.
commissão até 1896, quando foi mandado ainda em comAlli começou sua educação literária que foi concluir
missão para o serviço de prophylaxia e tratamento do
em Pernambuco. Regressando a sua terra natal em 1871,
traehoma na villa do Pedreiro no mesmo Estado.
obteve por concurso, em 25 de Fevereiro desse anno, a
Escreveu:
cadeira de Inglez do Atheneu Sergipense.
— Ophtalmia purulenta: dissertação. Proposições.
E m 1874 fez, por motivo de moléstia, uma digressão
Secção medica. Quaes os meios de absorpção dos medipelo Rio Grande do Sul e pelas duas republicas visicamentos? Sciencias accessorias. E' isenta de critica
nhas, tendo recebido em 1875 o grau de doutor em scienscientifica a forma pharmaceutica denominada — excias sociaes na Faculdade de Córdova, na Argentina; e
tracto ? Secção cirúrgica. Abcessos por congestão e seu
voltando ao Rio de Janeiro nesse mesmo anno, foi notratamento. These para o doutoramento apresentada á
meado secretario do Governo do Paraná por decreto de
Faculdade de Medicina da Bahia. Bahia, 1876, 67 pags.
8 de Setembro do dito anno.
in. 8.". Typ. Constitucionl.
Nesta provincia leccionou varias matérias no Ins— Aos nossos collegas e ao publico: serie de artitituto Paranaense, sendo nomeado lente de pedagogia
gos em resposta ao Dr. Guedes Cabral, sobre uma queda Escola Normal e eleito deputado provincial em quastão de medicina legal, assignada tombem pelo Dr. Petro legislaturas. Voltando a Sergipe, continuou no madro Júlio Barbuda. Na "Gazeta do Aracaju", de 1.°, 15
gistério, tornando a entrar para o Atheneu Sergipense,
e 29 de Maio de 1880.
nomeado por acto de 21 de Novembro de 1896, lente de
Juvencio Britto, Monsenhor. — Filho de António
historia universal e de civilisação.
Porphirio de Britto e D. Maria José de Britto, nasceu a
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2 de Agosto de 1886 em Canindé, municipio de Porto da
Folha.
Estudou primeiras lettras na terra natal na escola
publica da professora D. Lydia Baptista Nogueira e nos
Seminários de Alagoas e Olinda fêz os cursos secundário e superior, recebendo neste ultimo o presbiterado das
mãos do E x m o . Bispo D. Luiz R a y m u n d o da Silva Britto,
a 20 de Novembro de 1910. E m 1911 foi coadjuctor da
cidade da Estancia e a 12 de Janeiro do anno seguinte
Vigário de Villa Nova. Sendo seus serviços reclamados
no Seminário de Aracaju, esteve á frente da Reitoria de
9 de Julho do m e s m o anno até Janeiro de 1917, quando
foi nomeado Vigário Geral da Diocese, accumulando o
lugar de capellão da egreja de S. Salvador, que exerceu por u m anno desinteressadamente. Actualmente
(1924) é vigário de Própria, por provisão de 1918, prestando reaes serviços á causa da religião.
Fundou e m Agosto de 1918 o "O Mêz", órgão das
Filhas de Maria de Própria, de que é o Director, escrevendo a secção — Actualiãaães — com diversos pseudonymos.
Escreveu:
— Discurso de saudação feito no "Collegio N. Senhora da Graça" e m Própria, por occasião da visita do
Dr. Graccho Cardoso a esse estabelecimento de ensino. N o "Diário Official" do m e s m o dia 8 de Novembro de 1923.
— Discurso de saudação ao Sr. Presidente do Estado, Dr. Graccho Cardoso, no banquete offerecido pelo
Coronel Francisco Porphirio de Britto, e m Própria. N o
"Diário Official de 8 de Novembro de 1923.
Juvencio de Siqueira Montes. — Filho do tenente coronel Theodorico de Siqueira Montes e D. Clara
de Faro Montes, nasceu a 5 de Junho de 1856 e m São
Christovam e falleceu a 25 de Setembro de 1906 na
Capital Federal. Tendo estudado com grande proveito
as matérias do curso secundário, de que deu as melhores provas nos exames feitos no Aracaju, entrou para
o funccionalismo publico como archivista da Thesouraria Provincial, da qual foi mais tarde segundo escripturario. Posteriormente passou a ser secretario da
Instrucção Publica, abrindo a esse tempo u m curso
particular de preparatórios, em que se distinguiu na
regência da cadeira de mathematicas, de que foi mediante concurso, lente vitalico da Eschola Normal de
Sergipe, nomeado e m Janeiro de 1882, logar que veio a
perder, dois mezes depois, por incompatibilidade com
outro de nomeação do Governo Geral. Habilitando-se
para os cargos de Fazenda, foi nomeado e m Março de
1882 segundo escripturario da Alfandega de Aracaju,
occupando e m seguida o m e s m o logar na Thesouraria
Geral da Fazenda da extincta provincia. Nesse ultimo
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cargo teve accesso para terceiro escripturario do Thesouro Nacional; foi conferente das alfandegas do Rio
de Janeiro, Pará, Santos e Bahia, e finalmente segundo
escripturario do Tribunal de Contas, e m cujo exercicio
foi ferido por demissão não solicitada. DesCarte viu encerrar-se bruscamente sua carreira publica, na qual poderia ter attingido as mais altas posições, como era de
esperar do seu preparo intellectual e de sólidos conhecimentos das leis fiscaes, de que não poucas vezes
se utilizaram os governos, confiando-lhe o desempenho
de importantes commissões. A esses predicados especiaes deveu as nomeações de Inspector da Thesouraria
de Fazenda do Ceará e m 1890: da do Rio Grande do Norte
em 1891 e de chefe da commissão de tomada de contas
das Thesourarias de Aracaju e Alagoas. C o m plena segurança das aptidões do seu espirito, tentou entrar para o
corpo consular e diplomático, apresentando-se a concurso, no qual mereceu ser approvado com distineção,
assim como concorreu á vaga da cadeira de inglez da
Escola Militar, obtendo o m e s m o grau de approvação,
sem comtudo vêr coroados de êxito os seus louváveis esforços. Acabrunhado por profundos desgostos, nada
mais aspirou, sinão viver e m absoluto retrahimento, dedicando-se de novo ao ensino particular das mathematicas, de que tirava os parcos recursos para manter-se
na ultima phase da sua tormentosa existência. Fez parte do Club Dramático do Aracaju, collaborou nas imprensas sergipana e carioca, e
Escreveu:
— Karãiki: romance por Eugénio Sue. Trad. No
"O Porvir", Aracaju, a começar do n.° de 9 de Agosto
de 1874.
— Dupla conversação. Tra. N o "Diário de Sergipe"
de 4 a 11 de Abril de 1877.
— Oito aias ãe reinado: romance por Alphonse
Brot. Trad. N o "Jornal do Commercio", Aracaju, a começar do n.° 1 de 11 Julho de 1877.
— Grammatica Portugueza e Italiana. Inédita.
— Grammatica Portugueza Inédita.
— Systcma de tachygraphia. Inédita.
— La Rafale: drama e m 3 actos por Henri Bernstein. Traducção inédita.
Redigiu:
— O Porvir: jornal litterario e recreativo. Aracaju,
1874. C o m Balthasar Góes e outros. Sahiu o 1." numero a 2 de Agosto e o ultimo a 1 de Novembro detse
m e s m o anno.
— Bello Sexo: revista mensal. Aracaju, 1882. C o m
Delfino Freire de Resende, João Araújo Lima e Manuel
Alves Machado. O 1.» numero é de 31 de Outubro.
— O Vigilante: periódico. Aracaju, 1885. Começou
a ser publicado e m Fevereiro.
— O Luctador: jornal de combate. Aracaju, 1886.
O 1.° numero é de 29 de Agosto.
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Laudelino de Oliveira Freire, Bacharel. — Filho de Felisbello Firmo de Oliveira Freire e D. Rosa
de Araújo Góes Freire, e irmão do Dr. Felisbello Freire,
já mencionado, nasceu a 26 de Janeiro de 1873 na
cidade do Lagarto.
Iniciou os estudos preparatórios no Lyceu Larangeirense, dirigido pelo Professor Balthazar Góes, na cidade de Larangeiras, concluindo-os na Escola ' Militar
do Rio de Janeiro, onde fez todos os estudos de mathematicas superiores. Acommettido de grave enfermidade
teve de abandonar a vida militar para a qual não se sentia com vocação, resolvendo seguir a carreira de direito.
Diplomou-se e m 1895 em sciencias sociaes na Faculdadede Livre de Direito do Rio de Janeiro, formando-se em 1902, em sciencias jurídicas.
Abraçou o magistério e a advocacia, sendo professor cathedratico do Collegio militar e advogado notável
no Rio de Janeiro. Foi eleito deputado á Assembléa Legislativa do seu Estado natal para as legislaturas de
1894-1895, 1896-1897 e 18981899.
E m 1900 foi escolhido
pelo Governo do Estado de
Sergipe para Fiscal das Loterias dos Estados na Capital Federal.
Presidiu o Grémio Literário "24 de Julho" de Aracaju e é sócio effectivo desde 1906, do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros do Rio de Janeiro e
do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro desde
Dr. Laudelino Freire
1917.
T e m collaborado nos seneiro, o "Republicano'
guintes periódicos: "Brasilea", revista, Rio de Ja'Commercio de Sergipe", "O
Estado de Sergipe", "Almanack Sergipano", Aracaju,
"O Paiz", "Jornal do Commercio", "Gazeta da Tarde",
"Almanack Garnier", "Aspiração", "Progresso Educador", revista do Rio. Revista "Tobias e Ozorio" — Escola Militar — Rio.
Fundou com o Dr. L. Carlos Duque Estrada a Revista do Instituto Didáctico e m 1895 e foi redactor
chefe da "Revista Didáctica", cujo 1." numero appareceu
em Janeiro de 1902.
Sob a sua direcção sahiu a:
— Revista da Lingua Portugueza. Archivo de estudos relativos ao idioma e literatura nacionaes. Publicação bimestral. Capital Federal. O 1.° numero é de
Setembro de 1919, com 202 pags. In. 8.°.
E' correspondente literário do "Diário de Pernambuco" e sócio correspondente do Instituto Histórico
e Geographico de Sergipe.
T e m usado o pseudonymo Lof, palavra formada das
iniciaes do seu nome.
Possuindo grande capacidade intellectual tem sido
u m dos nossos literatos mais operosos, revelando sempre u m a força de vontade vencedora, sabendo conquistar
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no grande meio e m que exerce sua admirável actividade,
extraordinário prestigio como h o m e m de letras .Assim
é que tem a gloria de occupar na Academia Brasileira
de Letras a cadeira que vagou com a morte do Conselheiro Ruy Barbosa.
Escreveu:
— Parecer apresentado a Assembléa Legislativa de
Sergipe sobre o projecto feriando o dia 8 de Julho.
Aracaju, Outubro 26 de 1897. E m avulso. Está assignado
também por outros deputados.
— Escriptos Diversos. Rio de Janeiro 1897, 56 pags.
in. 8.°. Typographia Companhia Impressora.
— Quadro Chorographico de Sergipe, 1898, Typ, H .
Garnier — Paris — 119 pags. in. 12.°. Obra prefaciada
pelo Barão do Rio Branco. Deste livro sahiu 2." edição
e m 1902, H . Garnier, 176 pags., seguidas de quadro e
juizos da imprensa sobre a 1.* edição consideravelmente
augmentada.
— Historia de Sergipe. Resumo didáctico para uso
das escolas publicas primarias. Aracaju, 1898, 128 pags.
in, 8.°. pq. Typ. do "Estado de Sergipe". E m 1901 sahiu
2." edição, 108 pags. in. 12.°. H . Garnier, livreiroeditor. Paris. Publicou também u m a traducção feita
por Garcia Muniz da:
— Geologia Cretácea e Terciária da Bacia do Brasil
— Sergipe — Alagoas, por Joh Branner — 1899 —
170 pags. Typ. do "Estado de Sergipe".
— Sylvio Roméro: pagina de critica impressionista.
Rio de Janeiro 1900, 109 pags. in. 12.°. Typ. do Instituto Profissional. Sahiu 2." edição formando com o estudo sobre José Virissimo o livro "Os Próceres da critica". Rio de Janeiro 1911. Empreza Photo-Mechanica do
Brasil, antiga Papelaria Central.
— Linhas ãe Polemica. Rio de Janeiro 1901, 63
pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio".
— Um critico e u m poeta: critica aos "Estudos
de Literatura Brasileira" por José Virissimo. Rio de
Janeiro, 1903, 98 pags. in. 16." Typ. Bernard Fréres.
Reeditado no livro "Os Próceres da Critica", Rio de
Janeiro, 1911.
— Historia do Brasil: resumo didáctico especialmente destinado á 3.* serie do curso de adoptação do collegio militar. N a "Revista Didáctica" do Rio de Janeiro, números de Janeiro a Outubro de 1903.
— Sonetos Brasileiros. Século XVII-XX: collectanea. Rio de Janeiro, 1904. 318 pags. in. 8.° seguidas
de u m a errata e u m a nota final. Cada soneto é precedido do retrato do próprio autor. Officina Polytechnegraphica de M . Orosco & C. Sahiu u m a "Pequena edição" com 105 sonetos. F. Briguiet & C. editores. Rio
de Janeiro, 1914. Impressa e m Tours Imprimerie Destis
Fréres & C.
— Intuição Scientifica da Historia. N a m e s m a "Revista" de Fevereiro de 1905.
—Recurso extraordinário n.° 527 recorrida D. Júlia Campos de Oliveira Ramos, recorrentes Manoel Garcez e sua mulher: razões da recorrida ao Supremo Trfcbunal Federal. Rio de Janeiro, 1907, 29 pags. in. 8.°.
— Permuta de aulas: memorial apresentado aos
Exmos. Srs. Presidente da Republica e Ministro da
Guerra. Rio de Janeiro, 1907, 15 pags. in. 8.°. pq. M .
Orosco & C.
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— Gallicismos. Rio de Janneiro, 1921, 150 pags.
— Ensaios de moral. Rio de Janeiro 1908. Est.
in. 8.". Litho-Typographia Fluminense.
Graphico de H. Schneider. Sahiu 2.» edição ampliada
— Conferencia realisada no Instituto Histórico e
sob o titulo — Estudos de Philosophia e Moral. Rio
de Janeiro, 1912. Editor Gomes Pereira, 233 pags. in. 8.. Geographico Brasileiro no Rio de Janeiro, no dia 13
— Recurso Extraordinário n.° 527 — Embargos de de Maio de 1922. No "Diário da Manhã", Aracaju, de
10 a 22 do mez seguinte.
nullidade e infrigentes do julgado. Embargante: D. Jú— Discurso de recepção na Academia Brasileira de
lia Campos de Oliveira Ramos, embargados Manuel GarLetras em 22 de Março de 1924. Rio de Janeiro, 1924,
cez e sua mulher. Sustenção dos embargos. Rio de Ja56 pags. in. 8.°. Empreza Graphica Editora.
neiro, 1909, 12 pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
Ladisláo António Pereira Barretto, Doutor. —
— Appellação n.° 1.255. Acção Decendial. Appella- Nascido na Estancia a 26 de Junho de 1857 do consordos — Vicente dos Santos Caneco, D. Justina Victoria
cio do major Odorico António Pereira Barretto e D. Mada Cunha e outros. Appellante — Condessa de Santa
ria Petronilla Barretto, falleceu na capital de São Paulo
Marinha. Razões de appellação. Rio de Janeiro, 1909,
a 28 de P'evereiro 1901. Feita no Aracaju sua primeira
19 pags. in. 8.°. Officinas Graphicas Gomes Irmãos & C.
educação literária, destinou-se á capital da Bahia afim
— Os próceres ãa critica. Rio de Janeiro 1911, 213
de cursar a Faculdade de Medicina, na qual frequentou
pags. in. 12.°. Empresa Photo-Mechanica do Brasil. E'
os cinco primeiros annos lectivos, terminando o tirocía 2." edição dos livros Sylvio Roméro e um critico nio académico na do Rio de Janeiro, onde a 30 de Depoeta.
zembro de 1885 recebeo o gráo de doutor. De posse do
— Importante Questão de Herança: defesa dos di- titulo de medico e com a pratica adquirida como interno
reitos hereditários de José Pedro Caminha no inventario
da Casa de Saúde de N. S. da Ajuda, e bem assim na
de sua sobrinha, D. Maria Augusta Caminha Roxo.
Policlínica e Hospital de Misericórdia do Rio, regressou
Rio de Janeiro, 1911, 63 pags .in. 8.°. Estabelecimento
a Sergipe, tendo feito clinica nas cidades do Aracaju, LaLith-Typographico Alexandre Borges & C.
rangeiras e Maroim. E m 1888 o governo da provincia
— Estudos de Philosophia e Moral. Livraria Go- o encarregou do tratamento dos variolosos da capital;
mes Pereira. Rio de Janeiro — 1912.
foi medico do Hospital de Caridade e do Corpo de Po— Appellação Civil n.° 2.123. Embargantes: a Uniãolicia do Estado de 1899 á 1900. De residência em S.
Federal e Assistentes, — embargados: O Capitão do
Paulo durante alguns annos exerceo a profissão em diExercito José Maria de Araújo Góes e outros. Rio de
versas cidades do Estado inclusive a capital.
Janeiro, 1913, 16 pags. in. 8.°. Typ. J. Villa & Irmão.
Escreveu:
Este trabalho está também assignado pelo advogado
— Icterícia: dissertação. Proposições. Três sobre
Edgard Costa.
cada uma das cadeiras da Faculdade. These apresen— Appellação civil n.° 1.632. Defesa dos direitos tada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 24
hereditários de José Pedro Caminha no inventario de
de Agosto de 1885 para ser sustentada por..., afim de
sua sobrinha D. Maria Augusto Cunha Roxo. Rio de
obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro,
Janeiro, 1913, 34 pags. in. 8.°. Typ. "Revista dos Tri1885, 28 pags. in. 8.°. Typ. de J. D. de Oliveira.
bunaes".
— Relatório Semestral apresentado ao illustre ci— As suas contraãicções: resposta ao Sr. Sylvio dadão Dr. Joaquim José da Silva Pinto Júnior, M. D.
Roméro. Rio de Janeiro 1914, 64 pags. in. 8.°. Typ.
Director Geral de Hygiene pelo Inspector Sanitário, em
"Revista dos Tribunaes".
commissão, da 2." sessão do Braz. S. Paulo, 1894, 10 pags.
— Galeria Histórica dos Pintores no Brasil emin. 8.°. Typographia a vapor de Espíndola, Siqueiquatro fascículos enrequecida com 48 gravuras. Rio de
ra & C.
Janeiro 1914. Typ. Rõhe.
— O alcoolismo e os seus effeitos. Amparo, (S.
— Appellação Civil n.° 2.898. Defesa do Estado do Paulo) 1896, 15 pags. in. 12.°. Typ. Popular.
Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro 1916. Typ. "Revista
— Um monstro humano. No "O Estado de Sergipe"
dos Tribunaes".. Este trabalho está assignado também
de 19 a 23 de Agosto de 1898.
pelos advogados Ubaldino do Amaral, Homero Baptista
— O homem e o estimulo. No mesmo jornal de 24
e André da Rocha.
a 27 do dito mez.
— Um século ãe pintura. Apontamentos para a His— Leite e aleitamento. Amparo, 1898, 37 pags. in.
toria da Pintura no Brasil de 1816 a 1916. Rio de Ja8.°. Typ. Popular.
neiro 1916, 673 pags. in. 4.° gr. Typographia Rõhe.
— A medicina c o direito: serie de artigos no "O
— A pintura no Brasil, sua evolução e suas tendên-Estado de Sergipe", a começar no numero de 4 de Jucias: palestra realisada no salão de conferencias da Binho de 1899.
bliotheca Publica Nacional a 18 de Setembro de 1916.
— Jesus perante a sciencia. No "O Porvir", AraNo "Jornal do Commercio" do dia seguinte em resumo.
caju, de 8, 15 e 22 de Abril de 1900. Versado em letras
— Pedro II e a Arte no Brasil: discurso de ree cultor do verso publicou os contos — O Amor, Minha
cepção no Instituto Histórico. Rio de Janeiro, 1917, 19 terra natal e outros, e as poesias — A Estancia, A' mipags. in. 12. "Imprensa Nacional".
nha esposa, A' minha filha, Amor paternal, Aos 12 an— Rio Branco: discurso no Instituto Histórico e
nos, e outras que ficaram inéditas.
Geographico Brasileiro em sessão de 20 de Abril de
Lauro Dantas Hora, Doutor. — Filho do Ba1918. Rio de Janeiro, 1918, 27 pags. in. 12. "Imchrel Philomeno de Vasconcellos Hora e D. Anna Danprensa Nacional".
tas de Magalhães Hora, nasceu na cidade do Lagarto
— Um caso de impeachment. O caso Pereira Lobo a 20 de Julho de 1898. Depois dos estudos primários
na Politica de Sergipe. Rio de Janeiro, 1918, 111 pags.
passou-se para o Aracaju, onde estudou preparatórios
in. S.°. Typ. do "Jornal do Commercio".
em 1911 e 1912, seguindo no anno seguinte para a Ba— Introducção ao curso ãe psychologia e lógica da
hia, completando alli o curso de humanidades em 1917.
Academia de Altos Estudos. Rio de Janeiro, 1918, 245
anno em que matriculou-se na Faculdade de Medicina,
pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
rioutorando-se em 1922.
— A defeza da lingua portugueza: conferencia rea- Foi interno de Clinica Pedriatrica Medica e Hylizada a 10 de Abril de 1920 no salão da Bibliotheca Nagiene Infantil do Professor Martagão Gesteira e actual
cional. E' a 1.' da serie de conferencias organizada
mente (1924) faz parte do serviço de prophylaxia rural
pela Liga da Defesa Nacional.
do Estado de Sergipe.
— A defesa da lingua nacional: conferencia realiEscreveu:
zada no dia 10 de Abril de 1920 no salão nobre da Bi— Mortalidaãe infantil na Bahia. (Capital). 1904bliotheca Nacional, a convite da Liga da Defesa Nacio1918. Dissertação, dividida em 3 capítulos .Bahia, 1922,
nal. Rio, 1920, 30 pags. in. 8.°. Typ. Lith. Rohe. Seguem-se algumas pags. mais, contendo as apreciações da
imprensa sobre a conferencia,
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leceo a 13 de Maio de 1909 e m Japaratuba, no engenho
Entre Rios, de sua propriedade. Bacharel pela Academia Jurídica de Olinda, graduado e m 1851, foi no anno
Lauro de Mello Andrade, Engenheiro Civil. —
seguinte nomeado por Dec. de 3 de Novembro juiz muFilho de José da Silveira Andrade e D. Marianna de
nicipal e de orphãos do Rosário com jurisdicção exMello Andrade, nasceu a 27 de Fevereiro de 1898 no
tensiva a Maroim e Santo Amaro, reconduzido depois
engenho S. Joaquim, municipio do Rosário do Catête.
no m e s m o cargo, de que pedio exoneração e m 1860. Desde
Iniciou os estudos primários e m Japaratuba e o curso
então deixou a magistratura para entregar-se á advosecundário e m Aracaju no collegio "Grémio Escolar" do
cacia e mais livremente á carreira politica, a que sérDr. Evangelino de Faro, terminando-o no Collegio Carvio durante cerca de cincoenta annos com extrema deneiro da Bahia, e m 1913. Matriculado no "Curso Annexo"
dicação. Alistando-se muito nioço nas fileiras do extincto
á Escola Polytechnica da Bahia, foi transferido e m 1917
partido conservador, e m breve tornou-se chefe prestipara a Escola Congénere do Rio, terminando o curso de
gioso, de acção prompta e enérgica, tantas vezes demonsengenharia civil e m 1919.
trada nos hábeis expedienSua primeira commissão foi de Engenheiro de estes, com que se aprazia e m
tradas e açudes da Inspectoria Federal de Obras contra
supplantar o adversário nos
a secca, por nomeação do Governo Federal, havendo tracertamens partidários. Cabalhado nas estradas e açudes no Rio Grande do Norte
racter intransigente no tere estradas de Sergipe. Collaborou em 1918 no "Imparreno dos princípios, mais de
cial" de Aracaju, sob a sigla J — e e m 1922 no "Seru m a vez foi impellido a pregipe-Jornal".
gar a revolta dentro dos próEscreveu:
prios arraiaes, não hesitan— Estudo sobre massapés de Larangeiras (valle do
do e m separar-se dos melhorio Cotinguiba); estudos experimentaes.
res amigos naquellas con— A verdade sobre os serviços da Inspectoria Fe- juncturas e m que lhe parederal de obras contra as seccas de Sergipe. N o "Diário
cião mal dirigidos os interda Manhã" de 25 e 26 de Agosto de 1923.
esses vitaes do partido. Nos
— Discurso pronunciado no dia 1.° de Outubro de
embates agitados da sua
1923 por occasião de ser inaugurado o primeiro trecho da
longa vida conservou invaestrada de rodagem — Salgado-Annapolis entre o poriavelmente integra a linha
voado Salgado e a cidade do Lagarto. N o "Diário Ofm e m Leandro Ribeiro de Sique se traçouo como
abater-se-lhe
animoh oresoqueira Maciel (Bacharel)
ficial" do dia seguinte.
publico,
sem Ejamais
sentir
luto
e forte.
m tão vantaLeandro Muniz da Motta, Doutor. — Filho de
josas condições de combatividade o jovem luctador de
Francisco Muniz da Motta e D. Anna Gracinda da Motoutrora, apesar de avançado e m annos, ainda se conserta, nasceu no engenho Oitizeiro, municipio da Capella
vava no seu posto de actividade politica, quando, e m
a 27 de Fevereiro de 1862. Fez os seus preparatórios no
consequência do movimento revolucionário de 15 de NoAtheneu Sergipense e depois cursou a Faculdade de Mevembro de 1889, se proclamou a republica, a que tamdicina da Bahia, onde doutorou-se e m 10 de Dezembro
bém prestou adhesão, servindo-a com toda a lealdade,
de 1887. '
sem todavia repudiar as opiniões monarchistas, como
Depois de ter visitado a familia e m Sergipe, voltou
repetia sem rebuço com a rude franqueza, que lhe
á Capital da Bahia, onde, por algum tempo, exerceu o
era característica. De accordo com esses sentimentos
cargo de Delegado de Hygiene até 1890. Dahi dirigiu-se
elle, deputado, federal, vindo do resimen decahido, não
para o Estado de S. Paulo, onde permaneceu até fins
vacillou u m momento e m votar no Congresso Constide 1901, exercendo a clinica nas cidades de Araras, Bra- tuinte contra o banimento da familia imperial, sem regança e Rio Claro. Nesse anno mudou-se para a Cacear as suspeições, e m que pudesse incorrer por esse acto
pital Federal, transferindo-se pouco tempo dei ois para
de coragem civica no período agudo da reconstituição
Nictheroy. Sócio do Gabinete de Leitura do Rio Claro
politica do paiz, quando o sebastianismo constituía o
e outras sociedades. Collaborou na imprensa paulista,
mais grave dos crimes para os novos corypheus do repuespecialmente nos jornaes — "Tribuna do Povo", e m
blicanismo exaltado. Provas semelhantes de indepenAraras; "Gazeta de Bragança", na cidade deste nome;
dência de caracter dêo-as no longo percurso da sua carcollaborador scientifico do "Diário do Rio Claro", na
reira politica, bem cedo começado, e m 1851, antes m e s m o
mesma cidade, no "Brasil Medico", no Rio de Janeiro e
de ter conquistado o diploma académico. Nesse anno
no "O Fluminense" de Nictheroy. Foi chefe de u m a comfoi eleito deputado provincial, sendo reeleito com pemissão sanitária no Rio quando alli grassou a febre
quenas interrupções até 1869, e m que os suffragios das
amarella e m 1898. Inspector sanitário da Directoria de
urnas o elevarão á Camará Geral Legislativa. Renovado
Hygiene e m Nictheroy e m 1910; director do Hospital
o mandato para as legislaturas de 1878 e 1885, fez-se
de Isolamento e m Nictheroy (1917) e, extincto este
substituir em outras por candidatos da sua escolha. E m
cargo, foi nomeado e m Maio do m e s m o anno Director
1888 entrou na lista triplice para Senador, e m situação
de Hygiene Municipal. Medico especialista e m partos,
adversa, concorrendo com o Dr. José Luiz Coelho e
affecções do útero e annexos e moléstias de creanças.
Campos e o B^rão da Estancia, que foi o mais votado e
Escreveu:
o eseouiirio pelo Imperador. Estabelecido o novo regi— Considerações acerca das difficuldades e accimen, fêz parte da Junta Governativa do Estado, logo
dentes no delivramento: dissertação. Proposições. Três
depois da deposição do Coronel Vicente Luiz de Olisobre cada u m a das cadeiras do curso medico. These
veira Ribeiro; foi eleito deputado á Camará Constituinte
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia afim de
e occupou a cadeira de Senador Federal deixado pe;o
obter o grau de doutor. Bahia, 30 de Setembro de 1887.
Dr. Thomaz Rodrigues da Cruz para a renovação do
72 pags. in. 8."., Litho-Typ. J. G. Tourinho.
terço. Foi u m dos organizadores do Partido Nacional
— Vantagens e desvantagens do Hyclismo: serie de
e m 1890, pertencendo por ultimo ao Partido Progresartigos publicados no "Diário do Rio Claro" e m 1901.
sista, e m cuja formação também collaborou. Não obstan— Relatório do Director de Hygiene sob a epidemia te revelar no trato social, como no circulo dos Íntimos
da grippe e m Nictheroy. N o "O Fluminense" de 3 de
certa facilidade de expressão, não disfarçava o temor
Dezembro de 1918.
invencível que lhe inspirava a tribuna parlamentar, de
Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, Bacharel.
que nunca tizera uso. Possuidor de varias proprieda— Filho do Coronel António Luiz de Araújo Maciel e
des agrícolas que lhe garantião fartos recursos para viD. Rosa de Siqueira e Mello, nasceo a 4 de Julho de
ver na abastança, não regateou esforços para melho1825 no engenho Serra-Negra, termo do Rosário, e falrar a precária situação da lavoura de sua terra. Muito
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escreveo na imprensa conservadora da ex-provincia e
depois nos jornaes republicanos, na maioria dos casos
para defender-se ou explicar o seu procedimento como
homem politico e redigio com outros mais de um órgão
de seu partida No crescido numero de artigos espalhados pelos jornaes de diversas épochas contão-se os seguintes:
— Ao publico e ao Governo Imperial. No "Jornal
do Aracaju" de 20 de Maio de 1874.
— Manifesto ao partido conservador do Império e aos
meus amigos e correligionários do 1." districto eleitoral desta provincia de Sergipe. No "O Conservador",
Aracaju, de 24 de Dezembro de 1881.
— O Dr. Manoel José de Menezes Prado na Gazeta
do Aracaju de 28 de Dezembro. Idem, de 4 de Fevereiro
de 1882.
— O Dr. Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel á Nação. Na — Columna Politica — da "Gazeta de Sergipe"
de 21 de Setembro de 1890.
Foi depois publicado em folheto sob o titulo:
— Manifesto á Nação pelo bacharel, etc. Aracaju,
1890, 8 pags. in. 8.°. Typ. da "Gazeta de Sergipe".
— Resposta ao pé da lettra. Idem, idem de 20 de
Novembro do mesmo anno.
— Circular ao digno eleitorado de Sergipe. Na "Folha de Sergipe" de 2 de Julho de 1891.
— Mensagem da Junta Governativa á Assembléa
Constituinte de Sergipe, Aracaju, 3 de Março de 1891.
E m avulso de 5 pags. em uma e meia folha de papel
in. 4.° gr. Também assignado por Olyntho Rodrigues
Dantas e Marcellino José Jorge.
— Esclareça-se a verdade. No "O Momento", Aracaju, de 11 de Dezembro de 1902.
— O Bacharel Leandro Maciel ao padre Olympio
Campos. Idem de 15 e 18 do mesmo mez.
— O Bacharel Leandro Maciel ao padre Olympio
Campos: resposta ao manifesto do referido padre, publicado no jornal official "Estado de Sergipe". No jornal
"O Momento", órgão do partido republicano no Aracaju, ns. 44 e 45 de 15 e 18 de Janeiro de 1903.
— Protesto restabelecendo a verdade perante o eleitorado deste Estado na eleição de 30 de Janeiro corrente. No "Jornal de Sergipe" de 17 de Janeiro de 1909.
— Ainda o Padre Dantas. Idem de 4 de Fevereiro
seguinte.
Redigio:
— A Crise: periódico politico, litterario e noticioso.
Aracaju, 1863. Com os Bacharéis Francisco Joaquim da
Silva, Dionysio Rodrigues Dantas, Benicio Dantas Martins e Manoel da Silva Rego.
— O Conservador: órgão radical do partido. Jornal
politico, litterario e noticioso. Aracaju, 1881-1882. Com
o Bacharel Feliciano Prazeres e os Professores Geminiano Paes de Azevedo e Manoel Francisco de Oliveira.
Leandro Ribeiro de Siqueira Sobral, Bacharel.
— Filho do major Manuel Delfino de Menezes Sobral e
D. Anna Joaquina de S. José Sobral, nasceo a 26 de
Julho de 1829 no engenho Pati, então pertencente a então freguezia de Itaporanga, e falleceo a 30 de Julho de
1870 na casa de saúde do Doutor Eiras, no Rio de Janeiro. Bacharel formado em 1851 na Academia Jurídica
de Olinda, logo após haver regressado ao seio da familia
fora attingido por um terrivel golpe da adversidade, não
chegando siquer a colher os primeiros fruetos de sua
educação scientifica. Alma vibratil de poeta, accessivel
aos violentos abalos das mais vivas paixões, sentindo
trahido o seu primeiro amor pelo repudio dos votos q>ue
lhe fizera a mulher a quem escolhera para esposa não
teve bastante energia moral para resistir ao choque
da cruel realidade. A sua razão eclipsou-se para sempre
afundando-se no cahos de uma loucura incurável Não
conheceo portanto a vida publica, tendo sido apenas
eleito deputado á Assembléa Provincial na legislatura
de 18o2-1853, quando já não podia exercer o mandato
Suas poesias, todas inéditas e na sua totalidade desapparecidas, mal tiverão curso no pequeno circulo de
amigos e collegas, em cujos álbuns escreveo algumas

que difficilmente serião encontradas hoje. A que se segue, embora não se recommende pela feição artística,
nem pelos voos de imaginação, todavia merece ser lida,
porque nella se encerrão as incertezas cruciantes do
poeta sobre a constância da sua amada e os sombrios
presentimentos que desde estudante o torturavão acerca
do grande infortúnio que lhe estava reservado. Eil-a:
FRAGMENTO POÉTICO
A tristeza, a saudade e a dor me
corroem o coração.
Quando o sol tinha acabado
De por hoje radiar,
Foi que pude contemplar
O planeta da saudade
Com a vista deste astro
Acresceo nova afflicção
Ao tormento que de então
Eu nutria no meu peito.
Eis de prompto s'entorpecem
Os meus membros fatigados
Pela febre, devorados,
Da tristeza e da saudade.
Como pois hei d'almejar
Que me venha melhor dita,
Quando o fogo da desdita
Requeimou todo meu ser ?!
Quando já sombras da morte
Me parece as encarar;
Se até sinto rebentar
Contra mim o duro golpe?!...
Já não pôde mais roçar
E m minh'alma a esperança;
Já p'ra mim não ha bonança
Deste fado inexorável.
Já
Um
Já
As

se embalão no meu peito
temor e confusão;
corroem meu coração
chagas do meu amor.

Já contemplo como inertes
Todos os meus pensamentos;
Pois que a serie de tormentos
Me prediz o que serei;
Me prediz que a sorte ingrata
Não consente que jamais
Eu consiga ternos ais
De Marilia encantadora;
Que eu
Gosarei
Gosarei
Do que

nunca (m'adverte)
desta candura,
esta pintura
é bom, formoso e bello.

P'ra viver sempre infeliz,
P'ra morrer sem ter gosado
O meu bem, o mais amado,
Que meus males motivou:
Eis a sorte que me aguarda,
Eis o fim p'ra que nasci,
Eis as palavras que li
No livro dos infortúnios.
Agora, Senhor, agora
Vós que sois immenso e forte,
Abrandai a minha sorte,
Dai-me pois melhor ventura.

LEOOADIO
Não deixeis que vosso filho
Vá cumprir tão triste fado
De morrer exasperado...
Salvai-me, Senhor, Salvai-me!.
21 de Abril de 1848.
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— Crepúsculos: conferencia literária lida no Instituto Ayres G a m a e m a noite de 13 de Setembro de
1909. Recife, 1910, 36 pags .in. 8.". Typ. do "Diário
de Pernambuco" — C o m seu collega Nylo Gonzaga —
Fundou e redigiu:
— O Atheneu: órgão de propaganda litteraria. Aracaju, 1906.

Leocadio Rodrigues Chaves, Doutor. — Filho do
Leonídio Augusto de Sousa Porto. — Nasceu na
Conselheiro João Rodrigues Chaves e D. Clementina
Capella e m 1859 e falleceu a 5 de Maio de 1899 e m PiBaptista Rodrigues Chaves, nasceu a 9 de Outubro de
racicaba, Estado de S. Paulo.
1877 na Estancia. Doutorou-se e m Medicina pela FaE m 1874 seguiu para a Bahia. Clérigo menorista
culdade da Bahia e m 1896 e foi Inspector sanitário da
cursou durante 7 annos ambos os seminários da ArchiDirectoria Geral de Saúde Publica no Rio de Janeiro e
diocese, chegando a receber tonsura e completar o curso
em Fevereiro de 1917 exerceu interinamente o cargo de
de Theologia Moral.
delegado de saúde.
Abandonando a vida eclisiastica dedicou-se ao maPor decreto de 28 de Março de 1919 foi nomeado
gistério, fundando u m collegio e m Brotas (Bahia).
Secretario do Instituto Oswaldo Cruz.
Seguindo para o Rio de Janeiro foi nomeado secreEscreveu:
tario do Lyceu de Artes e Officios.
— Considerações sobre a hymphademia: dissertaAbolicionista e republicano collaborou no "Laranção. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras.
geirense", na "Revista Literária" de Maroim e e m alThese apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia,
guns jornaes do Sul. E m Piracicaba foi professor pare m 30 de Outubro de 1896 para ser defendida, afim
ticular no collegio "Ipiranga" e fez parte do "Grémio
de obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1916, 84
Dramático" dessa cidade.
pags. in. 8.° Typographia^Encadernação — "Imprensa
Poeta e jornalista redigiu a "A Gazeta" periódico,
Editora".
Piracicaba,
1899.
— Etiologie et prophylaxie de la fievre jaune: meEscreveu:
moria apresentada ao Congresso Internacional de Medi— Memorial á sua Ex. Reverendíssima o Senhor
cina reunido e m Lisboa a 19 de Abril de 1906.
Doutor D. Luiz António dos Santos, Arcebispo da Ba— Geographia medica e climatologia, do Estado de
hia,
Metropolitano e Primaz do Brasil, Prelado AsMinas Geraes. Communicação ao 4." Congresso Medico
sistente ao Salio Pontifício do Conselho de S. M . o
Latino Americano inaugurado no Rio de Janeiro a 1."
Imperador. Sergipe, 1881, 11 pags. in. 8.". pq. Typode Agosto de 1909.
graphia do "Raio".
Leôncio Contreiras Fontes. — Filho de António
— A Virgem e a Sensitiva ou a arvore do deserto.
Martins Fontes e D. Maria Pastora de Oliveira Telles,
N a "Revista Literária" do Gabinete de Leitura de Manasceu e m Itabaiana a 25 de Setembro de 1885 e falleroim, pag. 6 do numero de 17 e pag. 5 do n.° de 24 de
ceu no Recife a 21 de Março de 1910. Recebeu as lieMaio de 1891.
ções do ensino secundário no "Atheneu Sergipense", e m
— Ensino e trabalho: serie de 10 artigos a começar
Aracaju, onde começou a escrever para a imprensa pedo n.° 8, de Maio de 1921 da m e s m a Revista.
riódica, publicando no "O Estado de Sergipe" diversos
— Discurso proterido na sessão solemne da inautrabalhos e m prosa e verso.
guração do Congresso Philomatico Bithencourt da SilDe 1896 a 1902 entregou-se á vida commercial na
va e m 28 de Agosto de 1893. Rio de Janeiro, 1894, 16
capital do Pará.
pags. in. 8.". Typ. do Hildebrant.
Obedecendo ás legitimas injuneções do seu espirito,
Leopoldo Accioli do Prado, Doutor e Pharmaceuseguiu em 1908 para o Recife, afim de matricular-se na
tico. — Filho do coronel Francisco Lucena do Prado e
Faculdade de direito, cujas aulas frequentou até ao 2.°
D. Maria Accioli do Prado, nasceu no engenho Tabúa a
anno, ao m e s m o tempo que proseguia na faina predi28 de Fevereiro de 1879.
lecta do jornalismo, como auxiliar da redacção do "DiáN o Aracaju fêz os estudos preparatórios, findo os
rio de Pernambuco", velho órgão quasi secular da imquaes partiu para a Bahia, onde cursou os três primeiprensa pernambucana.
ros annos da Faculdade de Medicina e os demais na do
Fulminado pela morte e m plena florescência da JuRio
de Janeiro, recebendo o gráo de doutor e m 23 de
ventude, o seu prematuro fallecimento causou o mais
Abril de 1902.
profundo pezar entre os collegas do curso académico e
C o m o académico foi interno da segunda cadeira da
os companheiros da imprensa, tanto quanto enluetou as
clinica medica sob a direcção do Dr. Benicio de Abreu,
letras pátrias, das quaes pelo seu talento augurava ser,
continuando como seu ajudante depois de formado até
de futuro, u m cultor intelligente e fecundo. Foi tamSetembro de 1906. Foi também m e m b r o da commissão
bém auxiliar da Bibliotheca Publica do Recife, nomeado
clinica
medica do Grémio dos Internos dos Hospitaes e
em Julho de 1908, e u m dos fundadores da sociedade acaé formado e m pharmacia pela Faculdade de Medicina
démica — "Academia dos nullos".
da Bahia.
Escreveu:
Nomeado por portaria de 10 de Março de 1904 ins— Quintas e domingos, "A esmo", "Traços": serie
pector
sanitário do 3.° districto de hygiene da capital
de artigos com estes titulos e mais u m a serie de inspirados versos sob o pseudonymo Stelío. todos no "O Es- federal, tem se conservado no exercicio deste cargo até
esta data, 1924.
tado de Sergipe" de 1907 a 1908.
E m 1919 serviu como chefe da Commissão Sanitá— Criticas e críticos. A' Alipio Meneses. Idem, de
ria Federal de Sergipe.
15 de Agosto de 1907.
Escreveu:
— Traços: escriptos diversos. Aracaju, 1908, 93
— Do elemento convulsivo nas affecções intra-crapags. in. 8.°.
neanas. (Estudo clinico): dissertação. Proposições. Três
— Organisação litteraria de Hermes Fontes: confesobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias merencia realisada no edifício da Escola Normal do Aradicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de
caju. Publicada a ultima parte no "O Estado de SerMedicina do Rio de Janeiro e m 5 de Março de 1902 e degipe" de 22 de Maio de 1908.
— Organisação litteraria de Garcia Rosa: conferen- fendida e m 22 de abril do m e s m o anno e approvada com
distineção. Rio de Janeiro, 1902. Typ. Altina. 79 pags.
cia realisada e m a noite de 15 de Junho de 1908 no
in. 8.°. gr., tendo no fim u m a corrigenda.
edifício da Escola Normal do Aracaju. N o "O Estado de
Sergipe" do dia seguinte.
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Leopoldo Autonio da Franca Amaral, Major. —
Filho do capitão Bernardino da Franca Amaral e D.
Anna da Franca Amaral, nasceu na Estancia a 15 de
Novembro de 1848 e falleceu na Capital Federal a 5 de
Abril de 1893. Passou os seus primeiros annos na cidade do berço, desenvolvendo a sua actividade nas varias occupações da vida commercial. C o m a declaração
da guerra contra a Republica do Paraguay foi dos primeiros a apresentar-se ao Governo da provincia, afim de
seguir voluntariamente para o theatro das operações
no sul do paiz e u m a vez alistado no corpo de voluntários com a denominação de 8.° batalhão, organizado pelo
tenente coronel Francisco Félix de Freitas Barreto, partiu a 17 de Abril de 1865 de Aracaju para o Rio de
Janeiro no posto de alferes, como já o era da Guarda
Nacional da Estancia.
N a capital do Império embarcou para o Rio Grande
do Sul, de onde ao chegar se dirigiu para Uruguayana
e m caminho da campanha. Dalli marchou para S.
Borja com seu batalhão que passou a fazer parte do 2.°
corpo do exercito de que foi ajudante. Já então o 8.°
de voluntários se achava reorganizado e substituiria para
37 a sua numeração. Recebeu o baptismo de fogo a
3 de Setembro de 1866 no ataque ás fortificações de
Curuzú, entrando depois e m quasi todos os combates que
a esse se succederam. Nessa primeira refrega portou-se
com tanto valor, que mereceu ser promovido a tenente
por distineção. N a acção contra as fortificações de Curupaity e m que foi ferido gravemente confirmou a fama
de sua valentia militar, reconhecida no elogio e m ordem
do dia do commando e m chefe do 2.° corpo e após a tomada de Lomas Valentinas, depois de promovido a capitão a 18 de Março de 1867 por actos de bravura, foi incluído entre aquelles a quem o Imperador mandou que
fossem louvados pelos inestimáveis serviços á causa do
Brasil.
O visconde, depois marquez de Herval, e o general
Herculano da Silva Pedra tinhão-n'o no mais elevado
apreço. Delle disse este ultimo o seguinte: "o juizo que
faço a seu respeito é tão elevado que, sempre opposto
á entrada de officiaes de voluntários para o quadro do
exercito, sou forçado a declarar que a sua acquisição,
ainda como capitão, seria de grandes vantagens ás fileiras do m e s m o exercito. O capitão Leopoldo Amaral é
u m dos mais brilhantes ornamentos das legiões a que
se ufana de pertencer". Terminada a guerra volveram á
pátria os heróes do primitivo 8." batalhão de voluntários, bastante desfalcado pelos claros soffridos nos campos de batalha, chegando á capital da provincia no dia
27 de Junho de 1870 sob o seu commando, como o mais
graduado dos officiaes do batalhão. Era nesse tempo
major honorário do exercito e, além da medalha de bravura militar, possuía a venera de cavalheiro da Ordem
de Christo.
Restabellecido o regimem da paz, procurou collocar-se no funecionalismo da Capital Federal, prevalecendo-se dos favores concedidos aos voluntários da pátria pelo decreto n. 3371 de 7 de Janeiro de 1867, preferindo-os para os empregos públicos a quasquer outros
em egualriacle de habilitações e á sombra desse decreto
protector conseguiu ser nomeado contador geral do foro,
cujo exercicio só foi interrompido com o seu fallecimento. O militar, tornado depois burocrata, fora primeiramente cultor das musas. Seus versos andam esparsos nas columnas dos jornaes, bem raros na maior
parte. Além das poesias "O Perdão de Consuelo", "Saudades e Suspiros" e u m "Recitativo", que provavelmente
com outras composições deixou inéditas, deu á publicidade as seguintes:
— Minha sombra. N a "Bahia Illustrada" de 7 de
Junho de 1868, numero 73.
— Lembro-me ainda. Idem, de 29 de Novembro do
m e s m o anno, n.° 98.
— O meu primeiro amor. Idem, de 5 de Setembro
de 1869, numero 138.
— A' minha bôa e carinhosa mãe. N a "A Razão",
Estancia, de 25 de Julho de 1915. Publicação posthuma!
— Faz parte dos seus trabalhos poéticos este

LOURENCTO
S O N E T O

Qual sultana a dormir junto de um lago,
Formas nuas, das roupas descuidosa,
Parecendo de beijos anhelosa,
Nos lábios dando a lêr desejo vago;
Pela mente a passar-lhe um sonho mago,
Que a leva a retrahir-se vergonhosa,
C o m o e m transes de amor pudica rosa
Das brizas da m a n h ã foge ao afago;
A mão, que mal se vê, velando os seios;
Os cabellos voando á lei do vento,
Livre, bella e feliz, sem mais receios;
Assim eu te figuro em pensamento,
Quando entregue da noite aos devaneios,
E m meus braços te sonho u m só momento.
1." rie Dezembro de 1874.
Leopoldo Guaraná de Faria Rocha, Bacharel. —
Nasceu no Aracaju a 18 de Outubro de 1878, sendo filho
rio Dr. José Luiz de Aragão Faria Rocha, e D. Leopoldina Guaraná de Faria Rocha.
Muito creança ainda seguiu para S. Paulo acompanhando seus pais, que para alli transferirão sua residência. Naquelle Estado bacharelou-se e m direito e fêz
parte do Grémio Onze de Agosto, e da sociedade Etnographica Brasileira de Cathequese dos índios. Usou na
Imprensa do pseudonymo Rodrigo de T . Collaborou na
"Viria Paulista", "O Estado de S. Paulo" e outros
órgãos da imprensa do grande Estado Sulista.
Além de diversos trabalhos jurídicos editados na
casa Hennies & Irmãos, tem inéditos:
— Kant: apreciação histórica. Ensaios de literatura jurídica.
Lima Júnior — (Vide Francisco António de Carvalho Lima Júnior) .
Lourival Fontes, Bacharel. — Filho de Sizino
Martins Fontes e D. Maria Prima Fontes, nasceu a 20
de Julho de 1899.
Revisor do "O Estado de Sergipe" e m 1914 entrou
em 1915 para a redacção da "A Noite", órgão vespertino
da Bahia, tendo sido antes collaborador do "Jornal do
Povo" de Aracaju.
C o m os moços Mário Linhares e Monteiro Teixeira
fundou e m 1918, na Bahia a "Hora Litteraria".
Foi official de gabinete do prefeito da Capital Federal.
Escreveu:
— Mirabeau. N o "Diário da M a n h ã " de 26 de Abril
de 1914.
— Revolta ão trabalho. Idem de 1.° de Maio.
— A lenãa ãe Nasa. N o "Estado de Sergipe" de 13
de Maio.
•— A malãaãe humana não tem limites: conferencia realisada no salão "Royal Cinema", Aracaju, 11
de Outubro de 1914. Não foi publicado.
— Os fanáticos do Paraná. N o "Jornal do Povo",
Aracaju, de 4 de Dezembro de 1914.
— A Corte ãa fome. Idem, 29 de Março de 1915.
— O dia do trabalho. Idem, 3 a 6 de Maio de 1915.
— Um ponto de sociologia. A crise económica. Idem,
de 20 de Julho de 1915.
— Sobre uma effigie (Diagnostico). Idem, 22 de
Fevereiro 1916.
— No terreno das idéas. A sessão memorável do
"Instituto".
— O apoio do illustre Presidente do Estado.
— A Liga contra o Analphabetismo. E m torno da
instituição do jury. N o "Diário da Manhã" de 29 de Setembro de 1916.
Lourenço Ribeiro, Padre. — Filho de outro do
m e s m o nome e D. Antónia de Crastro, nasceu e m 1648
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e falleceu a 24 de Abril de 1724 na cidade da Bahia.
— O festim no palácio de u m nababo. Inspiração da
Pereira da Silva no seu livro "Varões Illustres do Brafesta da caridade, bella pagina do insigne litterato porsil" mencionando-o entre os homens notáveis do XVII
tuguez conselheiro Thomaz Ribeiro Aracaju, 1890, 22
século, o dá como nascido e m Sergipe, e m desaccordo
pags. in. 12.°.
com o abbade Diogo Barbosa Machado que na "BiblioLuiz Barbosa Madureira Freire, Pharmaceutico
theca Luzitana" diz ser elle natural da freguezia de Coe doutor. — Filho do bacharel Francisco da Silva Freire
tegipe, situada no recôncavo da Bahia de Todos os Sane
D. Maria Accioli de Madureira Freire, nasceu
tos. Li a despeito da respeitável opinião do bibliograa 27 de Dezembro de 1862 e m Maroim e falleceu
pho portuguez, está a verdade ao lado do não menos aua 28 de Fevereiro de 1892 na Capital Federal. Feitorisado historiador brasileiro, é Lourenço Ribeiro o
tos todos os estudos preparatórios no Aracaju, cursou
mais antigo dos escriptores sergipanos. Tendo estudado
a
Faculdade de medicina da Bahia, na qual se doutorou
as sciencias severas no collegio dos padres jesuítas na
e m 1887, depois de ter frequentado por u m anno a do
Bahia, delle sahio tão douto, (é expressão da citada BiRio de Janeiro, que lhe conferiu a carta de pharmaceubliotheca), que passando a Portugal obteve por oppositico. N a sua phase académica leccionou francez no colção na Mesa da Consciência a vigararia de N . S. da
legio "Amorim Carvalho", da Capital Federal, e foi inEncarnação de Passe, onde por muitos annos exercitou
terno effectivo da casa de Saúde e Maternidade de Santa
vigilantemente o officio de parocho.
Theresa;
formado, clinicou no Engenho de Dentro e no
Possuindo grande talento para o púlpito, primou na
Eancantado; fez parte do "Instituto Bacteriológico" do
eloquência sagrada, sendo os seus sermões ouvidos com
Doutor Domingos Freire e foi Inspector extraordinário
geral acceitação. Proficiente e m theologia, cultivou tamde Hygiene.
bém as lettras profanas, e m que foi egualmente erudito.
Escreveu:
Contemporâneo de Gregório de Mattos e seu rival, como
— Febre amarella: dissertação, proposições. Três
poeta e repentista, jamais receiou a musa mordaz e sasobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These apretyrica do famoso vate bahiano, cujos ataques tiverão
sentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 18 de
sempre e m represália admiráveis improvisos.
Abril de 1887 para o doutoramento de... Rio de JaneiAlém das poesias que se perderão totalmente, esro, 1887, 81 pags. in. 8.°. Typ. e lith. Económica de
creveu:
Machado & C.
— Sermão do Amparo de Maria Santíssima no dia
da sua Apresentação pregada na Sé da Bahia. Lisboa, Luiz Canello de Noronha. — Forão seus pães
Francisco Fernandes Canello e D. Francisca de Noro1686, in. 4." Imprensa Miguel Manescal.
nha, e nasceu no anno de 1689 e m Villa Nova, chamada
— Sermão de S. João da Cruz. Lisboa, 1693, in. 4.°
primitivamente Villa Nova Real, como se lê na BiblioImp. Manuel Lopes Ferreira.
theca Lusitana de Barbosa Machado e na introducção
— Sermão de S. António na Capella do Cárcere da
da "Memoria sobre a Capitania de Sergipe' 'pelo bispo,
Cidade da Bahia. Lisboa, 1693, in. 4.°. Imprensa MaD. Marcos António de Souza, que foi vigário da freguezia
nuel Lopes Ferreira.
de Jesus, Maria e José do Pé do Banco, hoje Siriry. Mil— Arvore de varias Famílias Brasilienses. Manuliet
de Saint-Adolphe, no seu "Diccionario Geographico,
scripto desapparecido com a morte de seu Autor.
Histórico e Descriptivo do Império do Brasil", lhe dá o
Luiz Barbosa Madureira Rollemberg. — Filho
nome de Villanova — de — Santo-Antonio, dizendo ter
do Commendador Luiz Barbosa Madureira e D. Maria
tido ella "primeiramente o nome de Santo António ãe
Rollemberg de Madureira, nasceu no antigo engenho
Villa-nova ão Rio ãe São Francisco". N a opinião daPedras, municipio de Maroim, e falleceu na villa de Sto.
quelle erudito bibliographo, a natureza o dotou de egual
Amaro a 12 de Dezembro de 1892. Estudou e m Pertalento para as letras amenas, como para as sciencias senambuco onde foi orador do Novo Atheneu e Vice-Presiveras, de modo que, depois de ter apprendido philosophia
dente da Sociedade "Juventude libertadora do Recife".
e theologia, e m que sahio sufficientemente versado, dediVoltando ao Estado natal, foi sócio e orador official
cou-se á cultura das musas, que sempre se mostrarão
do Gabinete de Leitura de Maroim; escripturario da Dipropicias ao seu enthusiasmo. Foi capitão dos estudanrectoria Geral do Ensino Publico, nomeado a 4 de Detes da cidade da Bahia e vereador do Senado. "Ferdizembro de 1882; promotor publico da comarca de São
nand Deniz" diz a seu respeito no "Resumo da histoChristovão e orador effectivo da "Associação de Cariria litteraria de Portugal e do Brasil" — que foi u m
dades" da Villa do Rosário do Cattete. Foi sócio honoautor estimado, tendo deixado vários poemas manuscrirário da Nova Arcádia de " S . Paulo" e
ptos.
Escreveu:
Escreveu:
— O Sr. Dr. Gueães Cabral e seus escriptos. Pro—
Pampas
funeraes
que
a
cidade
da
Bahia
e seu Retesto catholico por... Aracaju, 1877, 40 pags. in. 8.°.
côncavo dedicou as saudosas memorias da Senhora D.
pq. Typ. do Americano.
Marianna de Lencastre m ã y do Ulustrissimo e Excellen— A' Gloria de Luiz Camões. N o "Echo Liberal" de
tissimo Conde de Sabugoz-a Vasco Fernandes César de
4 de Setembro de 1880.
Menezes
Vice-Rei do Estado do Brasil: obra poética —
— A Esperança (Fantasia). A' E x m a . Sra. D. EuManuscripto.
genia Ayres do Nascimento, mui digna e virtuosa es— Outenta (sic) e seis Loas aos Annos das Magesposa do E x m o . Sr. Dr. José Ayres do Nascimento, como
tades Porcuguezas, Desposorios dos Príncipes do Brasil,
prova da mais alta consideração e apreço. N o "Jornal de
e Astúrias, e outros assumptos heróicos e Liricos.
Sergipe" rie 4 de Fevereiro de 1883.
— Diversas Poesias e vários assumptos que podião
— A veneranda memoria do Commendador Sebastião
formar
u m volume de justa grandeza.
Gaspar de Almeida Botto: noticia necrologica. N o "O
Luiz Francisco Freire, Bacharel. — Filho doa
Democrata", de 14 de Junho de 1884.
Barões de Larangeiras, nasceu a 1 de Janeiro de 1862
— A' saudosa memoria do Dr. Epiphanio de Bitno engenho Belém, municipio de Itaporanga, e falleceu
tencourt, juiz de direito da comarca de Sto. Amaro,
no Aracaju a 14 de Outubro de 1894. As suas qualidades
Bahia. N o "Jornal de Sergipe" de 27 de Setembro de
pessoaes, reunidas aos poderosos elementos da própria
1884.
familia, como aos da familia a que se ligou pelo casamen— A' Victor Hugo. N o "Guarany", Aracaju, de 26
to, facilitaram-lhe fazer na curta existência de 32 ande Fevereiro de 1885.
nos rápida carreira, quer na magistratura, quer na po— Um brado ú caridade e m prol das victimas do
litica. Bacharel e m sciencias juridicas e sociaes, graterremoto que acaba de convulsionar a Hespanha. N o
duado e m 1883 na Faculdade do Recife, foi promotor
"Jornal de Sergipe", de 18 de Julho de 1885.
— Um aj;ello aos proprietários de escravos. A o il-publico da comarca de Riachuelo e m 1884, juiz de dilustre abolicionista José do Patrocinio. N a "A Reforma". Aracaju, de 8, 15 e 22 de Maio de 1887.
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reito de Gararú, por decreto de 31 de Março de 1891, depois removido para a comarca da capital.
C o m o politico, foi deputado geral na ultima legislatura da monarchia e e m 1891 deputado ao congresso
constituinte
de Sergipe.
Tendo sido nomeado m e m bro da commissão para elaborar o projecto de constituição do Estado,
Escreveu:
— O bacharel Luiz Freire ao publico. N a "Gazeta
do Aracaju" de 7 de Junho
de 1885.
— Projecto de Constituição do Estado de Sergipe. Aracaju, 1890, 32 pags.
in. 4.". Typ. do "O Republicano". T a m b é m foi publicado no "O Republicano"
a começar do numero 28 de
Agosto de 1890.
Luiz Francisco, Freire
•— Voto em separado e m
(Bacharel)
12 de Maio de 1892 do deputado..., m e m b r o da Commissão dos 5 incumbidos de dar parecer sobre o projecto
de Constituição do Estado de Sergipe, apresentado pelo
Governo de Sergipe. Avulso de 6 pags. e m folha e meia
de papel in. 4.". gr. e no "O Republicano" de 17 de
Maio dê 1891.
— A Constituição do Dr. Gumercindo Bessa: serie
de artigos, sem assignatura, nos números de 20, 22 a
24 e 31 de Maio, 4, 6 e 13 de Junho de 1891 do m e s m o
jornal.
Luiz José da Costa Filho, Bacharel. — Filho de
outro de igual nome e D. Maria dos Prazeres Costa,
nasceu na cidade de Própria a 3 de Outubro de 1886.
Estudou primeiras letras e m sua terra natal no collegio dirigido pelo professor Cândido Campos.
E m Novembro de 1903, desejando theatro mais amplo para a sua actividade intellectual, transportou-se
para o Aracaju, onde fez os estudos de preparatórios,
frequentando o "Atheneu Sergipense".
E m 1904 entrou para a redacção do "Jornal de Sergipe'", revelando desde logo qualidades de jornalista.
Devotado ao grande tribuno Dr. Fausto Cardoso acompanhou-o na jornada politica de 1906, soffrendo com
elle os dissabores das luctas partidárias.
Neste anno esteve no Rio de Janeiro, occupando alli
os logares de revisor da Imprensa Nacional e fiscal de
vehiculos, tendo recusado o logar de 4.° escripturario da
Alfandega de Corumbá, para o qual fora nomeado pelo
ministro Bulhões.
N a Capital Federal fundou com Francisco Campos
o jornal "A Pátria" que teve curta duração.
Demorando-se pouco na capital da Republica e regressando ao Aracaju, continuou a se consagrar ao
jornalismo fazendo parte simultaneamente das redacções
do "Jornal de Sergipe", "Diário da M a n h ã " e "Correio
de Aracaju" na sua primeira phase.
E m 1907, aos 19 annos, já frequentava a tribuna das
conferencias publicas, dissertando, no salão da sociedade "Amparo das Famílias" e m Aracaju, sobre diversos
assumptos, entre os quaes lhe serviam de thema os seguintes:
— A conquista do pão;
— A Penitenciaria perante as sociedades modernas.
— Fabricas e Operários.
— O Socialismo na Inglaterra.
— Tobias Barreto.
— Horácio Hora.
Provisionado pelo Tribunal da Relação do Estado,
por accordão de 3 de Fevereiro de 1914, abriu no Aracaju escriptorio de advogado.
E' professor adjunto de historia e geographia do
"Atheneu Sergipense", nomeado por Decreto de 9 de Outubro de 1916,
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C o m desassombro e força de vontade admiráveis
chegou a galgar o grau scientifico que almejava, cursando a Faculdade de Direito da Bahia, onde bacharelou-se a 8 de Dezembro de 1917.
Sócio do "Grémio Beneficente" da Faculdade de Direito da Bahia, de cuja directoria fez parte e m 1914;
m e m b r o correspondente da
"Academia Latina das Sciencias, Artes e Bellas Letras", de Paris; da "Sociedade Académica de Historia" de França; do "Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros"; sócio effectivo da "Sociedade de Sciencias" da Itália; correspondente das "Academias
Amazonense" e "Alagoana
de Letras"; da "Sociedade
de Geographia" do Rio de
Janeiro; do "Instituto Geographico e Histórico" da Bahia; da "Academia PhysicoDr. Costa Filho
Chymica Italiana" de Palermo, da qual tem medalha
de ouro de mérito scientifico; do "Instituto" do Ceará; dos "Institutos Históricos e Geographicos" do Espirito Santo e Minas; sócio honorário do "Instituto Histórico e Geographico" de Sergipe, de cuja directoria
fez parte durante muito tempo e á qual prestou não
pequenos serviços, e do "Club Literário Sylvio Roméro",
de S. Paulo (Sergipe).
Foi deputado estadual na legislatura de 1912-1913,
tendo feito parte da mesa como segundo secretario. E m
1913 serviu interinamente como procurador da Republica, por nomeação de 8 de Novembro.
Fundou, quando estava na redacção do "Correio de
Aracaju" e m 1907, a revista litterario, humorístico e
noticioso — "A "Redempção" de que sahiu apenas 10 números, o primeiro a 16 de Janeiro e o ultimo a 31 de
Maio.
V e m collaborando e m quasi todos os jornaes de Sergipe e e m muitos dos outros Estados.
Escreveu:
— Alma de sol: poema. Aracaju, 1905. 9 pags. in.
8.° pq. Typographia Commercial. Foi a sua estréa.
— Amen: poema das plantas. Aracaju, 1905, IS
pags. in. 8.° pq. Typographia Commercial.
— A Tcleologia na Historia. N o "Jornal de Sergipe"
de 8 a 15 de Agosto de 1909.
— Marechal Hermes da Fonseca: conferencia proferida na sede do "Jornal de Sergipe", na noite de 29 de
Agosto de 1909. N o "Jornal de Sergipe", de 2 a 9 de
Setembro seguinte.
— Aspectos políticos. N o "Diário da Manhã", de 19
a 20 de Janeiro de 1912.
— As loucuras ãe Nictzche e o contagio delias.
N o m e s m o jornal de 3 a 7 de Março de 1912.
— Cartas Politicas. N o m e s m o jornal de 17, 21 e 28
de Julho; 1 de Agosto de 1912.
— A sociedade através dos séculos. Idem, de 15 e
17 de Novembro de 1912.
— Propaganda da borracha. O ouro elástico. N o
"Diário da Manhã", de 21 a 27 de Dezembro de 1912.
— O governo nos Estados livres. (Dissertação).
Typ. do "O Estado de Sergipe". Aracaju, 1912, 12 pags.
in. 8.°. pq.
— A Liberdade e a Igreja. Aracaju, 1912, 21 pags.
in 8.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— A Vida ão Direito. (Com u m a carta do Conselheiro Felinto Bastos). Bahia, 1913, 19 pags. in. 12.°.
Typographia Bahiana de C. Melchiades.
— O Santo Governo. Bahia, 1913, 21 pags. in. 8.°.
pq. — Não indica a typographia onde foi impresso.
— Discurso pronunciado no dia 28 de Junho de
1914 na solemnidade da collocação do retrato do Desembargador Manoel Caldas Barreto no Instituto Histo-
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rico e Geographico de Sergipe. N o "Diário da Manhã,
de 2 de Julho, e m resumo.
— Carta á Assembléa Legislativa do Estado Federado de Sergipe. N o "Diário da M a n h ã " de 28 de Julho
de 1914.
— A guerra actual da Europa: conferencia politicosocial realizada no dia 6 de Setembro de 1914 no salão
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
— A guerra e a Civilização: 2." conferencia litteropolitica realizada no salão da Bibliotheca Publica a 14
de Novembro de 1914 sobre a guerra européa. E m resumo
no "Diário da Manhã". Aracaju, de 17 do m e s m o mez.
— Um grande sergipano. (Summula bioçraphico do
Coronel José de Faro Rollemberg). Aracaiú, 1914, 15
pags. in. 8.°. pq. Typ. e Papelaria "Popular".
— Lei e seu conceito jurídico. Bahia. 1914, 13
pags. in. 8.°. pq. Não dá a typographia onde foi impressa.
— Na seara do direito: secção especial de artigos
sobre assumptos de direito. A começar no "Diário da
Manhã", Aracaju de 26 de Janeiro de 1915.
— A conferencia do Dr. Nobre de Lacerda — Succintos commentarios e m torno delia.
— Nós e o poeta. Idem, de 28 de Fevereiro, 2, 7,
14 e 21 de Março de 1915.
— Discurso pronunciado na sessão fúnebre realizada a 14 de Setembro de 1915 no Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe, e m homenagem á memoria de
seu sócio honorário senador Pinheiro Machado. N o "O
Estado de Sergipe" de 23 e no "Diário da M a n h ã " de
28 do m e s m o mez.
— Candidato do Povo. (Esboço biogranhico). Artigo
do jornalista Costa Filho, publicado no "Diário da Manhã" e mandado tirar e m avulsos relos amigos e admiradores do coronel Francino Mello) . Aracaju, 1915,
4 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "Diário ria Manhã".
— Em prol ãa Alie manha. Bahia, 1915, 14 pags. in.
12. Typ. Bahiana,rieC. Melchiades.
— Bailada do Cysnc: poesia extrahida rio livro de
versos inéditos "Illusões e Sonhos", especialmente para
ser recitada por Choeolat, na festa e m beneficio deste,
no theatro-Cinema "Rio Branco". Aracaju 1915, 3 pags.
in. 8.°. pq. Typ. Commercial.
— Pedro de Calazans. o poeta elegante. (Conferencia proferida no salão nobre do "Instituto Histórico e
Geographico rie Sergipe" pos 13 de Junho de 1915).
Bahia, 1915, 27 pags. in. 12.°. Typ. Bahiana de Cincinato Melchiades.
— Memoria sobre a serra de Itabaiana, apresentada
ao 1.° Congresso de Historia Nacional, realisado no Rio
de Janeiro rie 7 a 16 de Setembro de 1914. N a 1." parte
do tomo esnecial ria Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, pags. 813 a 818.
— Reminiscências e im,pressões do 5." Congresso
Brasileiro de Geographia pelo delegado do "Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe" e seu 1.° secretario. (Lida e m sessão extraordinária do m e s m o "Instituto" e m 24 de Setembro rie 1916). N o "Estado de Sergipe" de 26 a 28 do m e s m o mez. Sahiu publicado e m
folheto. Aracaju, 1916, 14 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
— Frederico Mariath. (Conferencia proferida no salão nobre do "Instituto Histórico e Geographico de Sergipe", a 24 de Fevereiro de 1916). Bahia, 1916, 30 pags.
in. 10. Livraria Económica.
— Questões de Direito Publico Internacional. Bahia, 1916, 30 pags. in. 8.". Não diz e m que typographia
foi impresso.
— António Bernardes rie Souza Barateiro: traços
biographicos. Iriem rie 4 de Fevereiro de 1917 e 12 de
Maio do m e s m o anno.
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— Breve Memoria. Histórica sobre a Revolução Republicana de 1917. (Trabalho apresentado e lido pelo
1." Secretario do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe e m sessão de 6 de Março de 1917). N o "Diário
da Manhã", de 8 e 9 do referido mez e anno.
— Relatório apresentado ao Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe e m sessão solemne e extraordinária de 15 de Agosto de 1917, pelo 1.° Secretario Aracaju, 1917, 12 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commercial de
Nelson Vieira.
— Razões finaes nos autos da Acção de Demarcação
das propriedades ruraes "Ponta d'Alva" e "Caju", sitas
no municipio de Itaporanga, termo da comarca de Aracaju e m que são A. A., o Dr. Aristides da Silveira Fontes e sua mulher e R. R. Manoel Alvino Cardoso e sua
mulher pelo advogado dos R. R. C o m u m a planta do sitio "Caju". Aracaju 1919, 17 pags. in. 8.°. Typ. Commercial.
— Relatório apresentado ao Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe pelo 1.° secretario, e m sessão solemne de 10 de Agosto de 1919. Publicado conjunctamente ao Relatório do Presidente do Instituto, pags. 15
a 20, in. 8.°. pq. Aracaju, 1919. Typ. Commercial.
— Asumptos de Direito. Aracaju, 1919. 43 pags.
in. 8.". Imprensa Official.
Augusto Leverger (Barão de Melgaço): conferencia proferida no Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe, a 9 de Fevereiro de 1919. Aracaju, 1919, 34
pags. in. 8.°. pq. Imprensa Official.
— Uma figura histórica. (Conferencia proferida no
salão nobre do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe no dia 8 de Julho de 1920, Aracaju, 1920, 56 pags.
in. 8.°. Imprensa Official.
— O ultimo varão: novella histórica. A' minha m ã e
Folhetim do "Jornal do Povo", de 9 de Março a 8 de
Abril de 1921. Mandado imprimir e m opúsculo e m favor do "Patronato á Infância", de Pajussára, cidade de
Maceió. N o opúsculo diz — "novella romântica". Maceió, 1922, 50 pags. in. 16.° Não diz a typographia onde
foi impresso.
—
Uma
Gloria Alagoana. (Dr. Manoel Joaquim
Fernandes de Barros). Discurso proferido por occasião
de ser recebido solemnemente na Academia Alagoana de
Lettras, a 28 de Setembro de 1921. Bahia, 1922, 24
pags. in. 8.". gr. Imprensa Official do Estado.
Luiz Zaeharias de Lima, Bacharel. — Filho do
Capitão João Esteves de Lima e D. Jovita Esteves de
Lima, nasceu e m Itabaianinha a 5 de Novembro de
1866. Formado e m sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade do Recife, a 22 de Novembro de 1887, foi nomeado promotor publico da comarca Brejo da Madre
Deus, e m Pernambuco. Transportando-se para São Paulo,
occupou por muitos annos cargos na magistratura, advogando depois, por algum tempo e m Jaboticabal. Actualmente (1924) ê proprietário estancieiro e m Monte Alto,
no m e s m o Estado.
Escreveu:
— A successão Presidencial de 1919. U m a eleição
inconstitucional. S. Paulo, 1919, 59 pags. in. 8.°. Comp.
Paulista de Papeis e Artes Graphicas.
— Um problema de estradas de Ferro e m S. Paulo:
serie de artigos no "O Estado de S. Paulo" de 18 a 27
de Maio de 1922.
—
Vida forense. N o "O Estado de S. Paulo" de
4 de Junho de 1922. Transcripto no "Correio da Manhã" do Rio de 10 do m e s m o mez
— Uma lei paulista no Supremo Tribunal. N o "Correio Paulistano" de 7 de Junho de 1922. Transcripto
no "Correio da Manhã", de 10 do m e s m o mez.
— O Transporte do café e o mercado. Idem, idem,
de 9 e 10 de Dezembro de 1922.
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Manuel Alves Machado, Professor. — Filho do
capitão Domingos Alves Machado e D. Maria Lucinda
Alves Machado, nasceu na então villa de Própria, a 19
de Abril de 1852 e falleceu no Aracaju a 22 de Fevereiro de 1897. Feitos alguns preparatórios dos que constituíam o Curso Normal, deixou de completal-o pela
necessidade de assumir os encargos de chefe de familia para prover a manutenção de sua progenitora e de
u m irmão menor.
N a escolha de u m a profissão liberal que podesse
exercer dignamente, preferiu a da sua maior predileção — o magistério particular, de que sempre viveu,
tendo exercido juntamente os cargos públicos de substituto da cadeira do ensino primário do bairro de S.
António, e m Aracaju, nomeado a 9 de Julho de 1872;
secretario da Camará Municipal da m e s m a cidade e m
1878 e, por ultimo, official da Secretaria do Governo
desde 1890 a 1896. Pertenceu a diversas sociedades literárias e instructivas, como: a do theatrinho "S. Salvador", que fundou com Balthazar Góes e outros; o club
"Lettras e Artes" e a "União Aracajuana", da qual foi
sempre o director. Menos poeta, do que prosador, nos
seus trabalhos para a imprensa revelava u m a intelligencia acima do c o m m u m , embora mal cultivada. Collaborou no "O Raio", e m que publicou muitos poesias,
e outros jornaes de Aracaju, e
Escreveu:
— Aspirações: poesias. Aracaju, 1877, 62 pags. in.
12.°. Typ. do "Jornal de Sergipe".
— Menininhas: poemeto infantil dedicado aos meninos sergipanos. N o "Jornal do Aracaju" de 13, 23 e 26
de Maio de 1877.
— Recordação ão passado. N'uma hora de nevralgia.
Segundo u m esboço de Oreste de Andrade. Folhetim publicado no jornal "A Mulher", Aracaju, a começar dos
primeiros números, 1878.
— tfo cárcere: poesias. Aracaju, 1881, 80 pags. in.
8." pq. Typ. do Raio.
— Flores ãa infância: poesias didácticas e recreativas. Aracaju, 1883, VIII — 54 — IV pags. in. 8.°
pq. Typographia do "Echo Liberal".
— Princípios ãe arithmetica ou taboadas explicativas para os principiantes. Aracaju, 1884, 20 pags in
16.". Typ. do "Echo Liberal".
— Resumo de orthographia para os principiantes.
Aracaju, 1884, 25 pags. in. 16.°. Typographia do "Conservador".
— Systcma Métrico Decimal para uso das escholas
primarias, Aracaju, 1884, 13 pags. in. 16.". Typ. do
"Echo Liberal".
— Anjo cahido: romance synthetico. N o " S . Francisco", de Própria, a começar do n.° 37 de 7 de Novembro
de 1889. C o m a interrupção desse jornal não continuou
a ser publicado.
— Infanticídio: romance synthetico. N o "O Dia"
Aracaju, de 17 de Maio a 13 de Junho de 1894.
— Deus vela pela innocencia: drama e m 4 actos..
inédito. Foi u m dos fundadores e com outros redigiu:
— O Porvir: jornal litterario e recreativo, propriedade da associação de Estudantes do "Atheneu Sergipense". Aracaju, 1874. C o m Balthazar Góes e outros.
— O Presente: jornal critico e litterario. Aracaju
1877. C o m José Pinheiro.

— A Mulher: hebdomadario literário e recreativo.
Aracaju, 1878.
— Bello Sexo: revista mensal da Sociedade União
Sergipense. Homenagens ás E x m a s . Sras. desta Provincia. Aracaju, 1882. C o m Juvencio Montes e outros.
— S. Francisco: semanário litterario e recreativo.
Própria, 1889. N o seu espolio litterario encontram-se
inéditos alguns bailes pastoris, peças dramáticas e varias poesias.
Manoel António da Silva Lessa, Monsenhor. —
Filho de António da Silva Lessa e D. Joanna da Silva
Lessa nasceu e m Junho de 1846 e m Própria e falleceu a
5 de Dezembro de 1923 e m Maceió.
Estudou no Seminário de Olinda, onde ordenou-se
aos 22 annos de idade, e m 1868 celebrando a sua primeira missa a 21 de Junho do anno seguinte.
Professor primário e m diversas localidades, inclusive e m Maceió, jubilou-se no governo do Cel. Pedro
Paulino. Acatado pelos seus grandes estudos, nobresa de
caracter e grande devotamente aos princípios catholicos, exerceu entre outras — as funcções de capellão de
Entre Montes; vigário foraneo e m 1896; capellão da
egreja dos Martyrios e cónego honorário da Diocese de
Olinda.
Reputado u m a das figuras mais respeitáveis do clero
catholico, o Papa Leão XIII agraciou-o com o titulo de
Monsenhor prelado domestico de S. S.
Creado o bispado de Alagoas foi nomeado vigário
geral da diocese e m 1917 tendo occupado o cargo de
governador do bispado desde 1918 por varias vezes, e
depois de elevado o bispado a arcebispado, D. Manoel
Lopes 1.° arcebispo, nomeou-o Deão do Cabido da Archidiocese.
Sendo creado e m Olinda u m jornal com o titulo:
"Tribuna Religiosa" foi Monsenhor Lessa nomeado Presidente da Commissão da redacção.
E m seus artigos uzou o pseudonymo de Paulo ãa
Cruz.
Manuel Antunes de Salles, Doutor. — Filho de
Manuel Cyriaco de Salles e D. Maria Rosa de S. José
Salles, e irmão de Frei José de Santa Cecília, de quem
já m e oceupei e m outro logar deste livro, nasceu e m
São Christovão a 1." de Janeiro de 1817 e falleceu no
Aracaju a 3 de Fevereiro de 1864. N a cidade do seu
nascimento fez alguns estudos de humanidades, tendo
sido discípulo de francez do professor Joaquim Maurício,
Cardoso. N a Bahia continuou a preparar-se para entrar
no curso superior, que, depois de tel-o encetado na Faculdade de Medicina, interrompeu para formar-se e m
Bruxellas, na Bélgica.
Restituído ao seu paiz, trazendo o diploma de medico, foi nomeado por decreto de 17 de Outubro de
1856 alferes 2.° cirurgião do corpo de saúde do exercito
e designado por Aviso de 8 de Maio de 1857 para servir
e m Sergipe. De 1860 a 1861 estacionou no Rio Grande
do Sul, de onde de novo voltou para Sergipe e m virtude de ordem do dia de 5 de Novembro deste ultimo
anno.
E m 1862 tendo a seu cargo a enfermaria militar
de Aracaju, foi e m Setembro encarregado pelo presidente
da provincia do tratamento dos cholericos existentes na
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comarca de Própria, regressando no anno seguinte, depois de haver desempenhado satisfactorlamente a sua
commissão, egual a outra de que já tinha sido incumbido
em 1855, quando ainda não pertencia ao corpo de
saúde. Foi cirurgião-mór do C o m m a n d o Superior da G.
N. de S. Christovão, cirurgião do Corpo Policial, exonerado a 8 de Novembro de 1858, e deputado provincial
no biennio de 1854-1855. Ignoro si sustentou these para
receber o grau de doutor.
Escreveu:
— Officio dirigido a 10 de Outubro de 1855 ao Exmo.
Vice-Presidente Barão de Maroim, no qual descreve os
estragos feitos pelo cholera-morbus no logar Tanque,
municipio de Lagarto. Documento e m original encontrado no Archivo Publico do Rio de Janeiro.
Manuel Baptista Itajahy, Doutor. — Chamado a
principio Manuel Baptista de Jesus, nasceu a 28 de Junho de 1859 na fazenda Retiro, municipio do Lagarto,
e falleceu no Aracaju a 31 de Janeiro de 1918. Foram
seus pães João Baptista de Jesus e D. Joaquina Maria
do Sacramento. Depois de ter feito a sua primeira instrucção no Lagarto, continuou a estudar no collegio do
professor Fabrício Vampré e m Simão Dias, nos collegios
S. Salvador e Parthenon Sergipense no Aracaju, completando o curso preparatório no Parthenon Bahiano na
capital da Bahia. Matriculado e m 1881 na Faculdade de
Medicina daquella antiga provincia, recebeu a 18 de Dezembro de 1886 o grau de doutor e m sciencias medicocirurgicas. Por pouco tempo permaneceu na terra natal,
indo residir e m Itabaiana, onde fez familia e occupou
< posição de destaque na po' litica local. Nessa cidade foi
delegado de policia e m 1889,
delegado de hygiene e intendente municipal. N o exercicio deste ultimo cargo
promoveu os melhoramentos mais necessários ao m u nicipio, como o mercado publico, casa para talho de
carnes verdes, açudes, pontes, etc. N o regimem republicano foi eleito deputado
estadual para varias legislaturas, desde a segunda
Constituinte do Estado e m
1892, tendo sido u m dos signatários da vigente ConsDr. Manoel Baptista Ita- tituição. A o tempo do seu
jahy
fallecimento achava-se ainda
investido do mandato legislativo. T a m b é m exerceu os cargos de inspector de hygiene do Estado, de 1911 a 1914, Fiscal do Atheneu Sergipense e vice-presidente no triennio de 1908 a 1911,
sendo presidente o Dr. José Rodrigues da Costa Dória,
a quem substituiu no governo do Estado no periodo de
10 de Março a 13 de Novembro de 1909. Medico humanitário, chefe politico intransigente e amigo dedicado,
Escreveu:
—• Dysenteria: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. These apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de
Setembro de 1886 para serem publicamente sustentadas afim de obter o gráo de doutor. Bahia, 1886, 42
pags. in. 8.°. Imprensa Popular.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 2." sessão ordinária da 9.» legislatura e m
7 de Setembro de 1909 pelo vice-presidente do Estado.
Aracaju, 1909, 28 pags. in. 8.". pq. Typographia Commercial. Publicada primeiramente no "O Estado de Sergipe" de 10 e 11riom e s m o mêz.
— A' Luz da verdade. A' Nação, A o Estado de Sergipe e aos Meus correligionários. Aracaju, 1910, 32 pags.
in. 8.°. pq. Typ. Folha de Sergipe. — Manifesto anteriormente publicado na "Folha de Sergipe" de 16 de
Junho de 1910 e no "Jornal de Sergipe" de 16 e 19
do m e s m o mez. Transcripto no "Diário de Noticias" da
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Bahia de 27 e 28 do referido m e z e no "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro de 3 de Julho seguinte.
Manuel Baptista Valladão, Doutor. — Filho de
outro do m e s m o nome e D. Maria Joaquina de SanCAnna
Valladão, nasceo a 19 de Novembro de 1829 e m Villa
Nova e falleceo no Rio de Janeiro a 4 de Agosto de
1874. Tendo recebido e m 1857 o diploma de medico pela
Faculdade da Bahia, entrou e m Fevereiro de 1859 para o
serviço da armada como 2.° cirurgião do corpo de saúde.
Depois de haver exercido por 4 annos a clinica militar
e m diversos vasos de guerra, sempre nas aguas brasileiras, foi, por ordem do Quartel General de 4 de Fevereiro de 1863, transferido da corveta D. Januarla para
o vapor Jequitinhonha e m viagem para Montevideo, e m
euio porto ancorou a 4 de Julho seguinte. Nos annos
subsequentes tomou parte nas onerações bellicas do Sul,
fazendo toria a campanha do Uruguay, a começar pelo
combate contra o vapor oriental Villa dei Salto, a 7
de Setembro de 1864, e a do Paraguay até 1868. Assistio
ao ataque de Corrientes a 25 de Maio de 1865; ao combate naval de 11 de Junho e m Riachuelo e á passagem
das barrancas de Mercedes no rio Paraná.
Nos dias 15, 16 e 17 de Abril de 1866 entrou e m fogo
contra o forte Itepirú, seguindo-se a 18 o desembarque
do exercito imperial no Passo da Pátria. Assistio aos
bombardeamentos do acampamento inimigo no Passo
da Pátria a 19 e 20 do m e s m o anno e ao desembarque
do 2.° corpo do exercito no território paraguayo a 2 de
Setembro: ao bombardeamento de Curuzú e tomada dessa
fortificação e aos de Curupaity, a 19, 20, 21 e 22 também
de Setembro, achando-se o seu navio na linha dos encouraçados. Por ordem do dia do commando e m chefe foi
elogiado peles soccorros prestados aos feridos nesse combate e por Aviso do Ministro da Marinha de 6 de Outubro
de 1866 foi de novo elogiado com todos que estiverão na
acção. Promovido a 1.° cirurgião por decreto de 21 de Janeiro de 1867, entrou e m fogo a 2rieFevereiro no reconhecimento e combate contra as baterias de Curupaity,
sendo ainda elogiado pelo commando e m chefe e pelo Ministro da Marinha e m nome de S. M. I. Por todos estes
feitos foi condecorado com os gráos de cavalleiro da Imperial Ordem do Cruzeiro, da de Christo e da ordem da
Rosa, possuindo mais as medalhas de prata da Campanha
Oriental, do combate naval de Riachuelo, a concedida pela
Confederação Argentina e a brasileira da campanha do
Paraguay. D e volta da guerra e m Maio de 1868, fêz
mais duas viagens a Montevideo e m 1869 e 1870, tendo
sido reformado e m 1." tenente por decreto de 27 de Julho de 1872.
Escreveo:
— Quaes as circumstanoias que modificão a acção
dos medicamentos? Determinar as condições orgânicas
ou humoraes necessárias á producção das hydropesias:
dissertação. Proposições. Secção Medica — Terminação
da inflammação. Secção Cirúrgica — C o m o reconhecerse que u m a criança nasceo viva? Secção Accessoria —
Questões formuladas pela Faculdade de Medicina da Bahia. These que se propõe sustentar e m Novembro de
1857, para obter o gráo de doutor. Bahia, 1857, 18
pags. in. 8.°. Typ. de Carlos Poggetti.
Manuel Barbosa de Araújo, Bacharel. — Filho de José Vicente de Araújo, nasceu a 15 de Agosto
de 1832 na cidade da Estancia e falleceu no Recife a
21 de Setembro de 1894. Desde muito moço dedicou-se
ao magistério, começando sua vida publica como professor primário da cidade natal, e posteriormente, e m
1860, da então villa da Capella. Resolvido a complectar
sua educação litteraria n'um instituto superior, o applicado educacionista, a exemplo de tantos outros sergipanos estudiosos, obteve licença para fazer o curso de
direito na Faculdade do Recife, onde bacharelou-se e m
1863.
Depois de formado occupou o cargo de official da
Secretaria do governo de Pernambuco, do qual foi injustamente demittido por causa das suas idéas religiosas, quando suscitou-se e m 1873, a celebre questão en-
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tre a Maçonaria e a Egreja no episcopado de D. Frei
Vital. Tornando á primitiva faina do magistério, fundou no Recife os acreditados collegios de " S . T h o m a z
d'Aquino" e "Sete de Setembro", tendo antes disso se
associado com o Dr. Joaquim José de Campos na direcção do collegio " S . Joaquim".
Por acto de 14 de Junho de 1882 foi nomeado professor de francez da Escola Normal daquella cidade. Por
seu espirito esclarecido e caracter honesto mereceu do
governo imrerial ser agraciado com os graus de cavalheiro e official da ordem da Rosa e era e m Pernambuco
m e m b r o effectivo do Conselho Litterario de Instrucção
Publica e do Circulo Catholico; sócio honorário do Instituto dos Professores Públicos, m e m b r o da sociedade
dos Artistas Mechanicos e Liberaes e Delegado do Districto Litterario. Collaborou assiduamente na imprensa
catholica do Recife e
Escreveu:
— Ligeiras reflexões sobre o porier temporal do
papa. Pequeno trabalho offerecido ao E x m o . e R v m .
Senhor D. Domingos Quirino de Souza, bispo de Goyaz,
por..., estudante do 3.» anno da Faculdade de Direito
do Recife. Pernambuco, 1861, 20 pags. in. 8.°. pq. Typ.
Commercial de Geraldo Henrique de Mira & C.
— Elementos de grammatica da lingua latina. Recife ?
— Discurso sobre a excellencia da palavra do sacerdote, proferido na sessão do "Circulo Catholico" de
25 de Agosto de 1889. Recife, 1889, 23 pags. in. 8.°. pq.
Typ. F. P. Boulitreau. Foi u m dos redactores da:
— A Situação: jornal politico e religioso. Recife,
1862, in. foi. med. Co-redactores — Paulo de Albuquerque, Auctran Manuel do Rego Barros de Souza Leão e
Lourenço Bezerra Calvacante de Albuquerque, estudantes do 4.° anno da Facudade do Recife.
Manoel Caldas Barretto Netto, Bacharel. — Filho do desembargador Manoel Caldas Barretto e D. Maria nna Garcez Caldas Barretto, nasceu e m Aracaju a
28 de Junho de 1871. Seguindo, muito moço ainda, para
o Recife, e m companhia de sua familia, ali iniciou os
estudos de humanidades, matriculando-se e m 1888 na Faculdade de Direito, tirando com illustração o curso de
bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes e recebendo o
gráo a 6 de Dezembro de
1892
Quando no 2." anno de
Academia, foi nomeado 2.°
escripturario da Contabilidade da Estrada de Ferro
Central de Pernambuco. Depois de formado foi eleito
juiz do 5.° districto municipal do Recife, tendo no exercicio desse cargo desem^^ék
,^|5 |^^_ penhando interinamente as
jg
funcções rie juiz de direito
jg&
dos Feitos da Fazenda. Naquelle Estado publicou muiDesembargador Caldas
tos trabalhos jurídicos de
Barretto
mérito, que estão impressos e m revistas e pamphletos. Voltando a sua terra
natal, foi e m 1902 nomeado pelo governo de Sergipe,
juiz municipal rie Gararú, onde permaneceu algum
tempo, seguindo depois para a comarca de Itabaianinha, onde fora exercer o cargo de juiz de direito, até que por decreto de 17 de Junho de 1908
foi nomeado desembargador rio Tribunal da Relação do
qual é presidente desde 6 de Fevereiro de 1912.
Amante do progresso intellectual de sua terra, muito
se esforçou pela creação do nobre Instituto Histórico e
Greographico de Sergipe do qual foi u m dos mais encorajados sócios fundadores, sendo por algum tempo seu
presidente. Cultor das lettras jurídicas collaborou e m
diversas leis do Estado, como o nosso actual Código de
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Organisação Judiciaria, a ultima Reforma Constitucional, etc.
Escreveu:
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação apresentado ao E x m o . Sr. General José de Siqueira
Meneses, Presidente do Estado, e m 3 de Janeiro de 1913.
Aracaju, 1913, 136 pags. in. 8.° pq. Typ. do "O Estado
de Sergipe".
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao E x m o . Sr. General José de Siqueira Meneses, Presidente do Estado e m 3 de Janeiro de 1914.
Aracaju, 1914, 97 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O Estado
de Sergipe".
— Discurso de agradecimento pronunciado a 28 de
Junho de 1914 no acto de ser collocado o seu retrato na
sala do Instituto Histórico, por offerecimento de alguns
amigos e admiradores. N o "Diário da Manhã", no "Estado de Sergipe" de 2 e 4 de Julho seguinte.
•— Discurso rronunciado a 14 de Julho de 1914 na
inauguração do edifício da Bibliotheca Publica do Estado. N o "O Estado de Sergipe", de 19 do referido mêz.
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao E x m o . Sr. General Manoel P. de Oliveira
Valladão, Presidente do Estado e m 20 de Janeiro de
1915. Aracaju, 1915, 17 pags. in. 8.°. pq. columna estreite, acompanhado de 6 annexos. Imprensa Commercial ..
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao E x m o . Sr. General Manoel P. de Oliveira Valladão, Presidente do Estado, e m 20 de Janeiro
de 1916. Aracaju, 1916, 333 pags. in. 8.°. pq. Typ. do
Estado de Sergipe.
— Relatório dos trabalhos e oceurrencias do período
social de 1915 a 1916, apresentado pelo Presidente do
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe na sessão inaugural de 6 de Agosto de 1916. Aracaju, 1916,
11 pags. in. 8.". rq. Typ. do Estado de Sergipe.
— Relatório dos trabalhos e oceurrencias do periodo
social de 1916 a 1917, apresentado pelo Presidente do
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe na sessão
de Assembléa Geral de 30 de Julho de 1917. Aracaju,
1917. 15 pags. in. 8.°. pq. Imprensa Official.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. General Manoel P.rieOliveira Valladão, Presidente do Estado pelo
Presidente do Tribunal da Relação e m 3 de Janeiro de
1917. Aracaju, 1918, 170 pags. in. 8.°. pq. Imprensa
Official.
— Relatório do Presidente do Tribunal da Relação
apresentado ao E x m o . Sr. Coronel José Joaquim Pereira
Lobo, M . D. Presidente do Estado e m 24 de Janeiro
de 1919. Araeajú, 1919, 176 pags. in. 8.°. pq. Imprensa
Official.
— Relatório dos trabalhos e oceurrencias durante
o periodo social de 1917 a 1919, apresentado pelo presidente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe
na sessão solemne de posse da nova Directoria e m 10
de Agosto de 1919. Aracaju, 1919, 22 pags. in. 8.°. pq.
Imprensa Official. Sahiu no m e s m o anno outra edição
com 20 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commercial, Aracaju.
—• Relatório dos trabalhos e oceurrencias durante
o periodo social de 1919 a 1921 apresentado pelo presidente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe
na sessão solemne de posse da nova Directoria, e m 6
rie Agostorie1921. Aracaju, 1921, 26 pags. in. 8.°. Typ.
Commercial de Nelson Vieira.
Manuel Cardoso da Costa Lobo, Doutor. — Filho de Inácio António da Costa Lobo e D. Isabel Aranha Lobo, nasceu e m S. Christovam a 26 de Setembro de
1836 e falleceu a 10 de Outubro de 1890 na cidade do
Rio de Janeiro, pouco tempo depois de, por doente, haver regressado de Matto Grosso, onde se achava como
delegado do cirurgião-mór do exercito. Doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia, diplomado a 28 de
Novembro de 1860, entrou no anno seguinte para o corpo
de saúde do exercito, a que se dedicou com verdadeiro
zelo patriótico até os seus últimos momentos. Serviu
a principio nas guarnições de Pernambuco, Goyaz, e
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Rio Grande do Sul, marchando desta ultima provincia
injecções hypodermicas, do Dr. Aureliano Teixeira Garpara o Estado Oriental, onde assistiu ao assalto de Paycia. No mesmo vol. pags. 354 a 358.
sandú. Acompanhou o exercito alliado durante toda
— Ainda a questão medico-legal. No vol. 36, 1884a campanha do Paraguay, distinguindo-se por seus re1885, pags. 101-105.
levantes serviços, entre os quaes se tornarão notáveis os
— Trachcotomia no crup pelorir.Frederico Xavier.
I restados nos combates de 28 de Dezembro rie 1868 e Parecer no vol. 51, pags. 269 dos mesmos "Annaes".
nos das Cordilheiras, sendo por essa occasião remuneManuel Carlos de Azevedo Ribeiro, Doutor. —
rado pelo governo com o officialato da Ordem da Rosa.
Filho do negociante portuguez Manuel Carlos de AzeAlém desta condecoração possuía mais as de cavalleiro
vedo e D. Leopoldina Brasilina Ribeiro de Oliveira,
das Ordens de S. Bento de Aviz, de Christo, da Rosa e
nasceu a 19 de Dezembro de 1858 em S. Christovam e
as medalhas da rendição de Paysandú, da campanha do
falleceu na noite de 24 para 25 de Março rie 1887 deParaguay e Argentina commemorativa da mesma camfronte da barra de Goyanna, em Pernambuco, por occapanha. Todos os seus galões até aos de cirurgião-mor
sião do naufrágio do vapor nacional "Bahia". Após a
de brigada, graduado, foram conquistados nos campos de
sua
graduação de doutor pela Faculdade de Medicina da
batalha, sendo elevado por merecimento á effectividade
Bahia em 1882, o governo imperial nomeou-o 2.° cirurdesse posto por Decreto de 31 de Dezembro de 1885;
gião do corpo rie saúde da armada a 24 de Março de
em 1890 foi promovido a tenente coronel cirurgião-mór
1883. Apresentando-se no seguinte mez prompto para
de divisão e mediando pouco tempo, a coronel medico
o serviço, foi-lhe designada a canhoneira Affonso Celso
de 1." classe do corpo de saúde. Voltando para o Brapara nella exercer as suas funcções medico-militares,
sil em 1872 foi nomeado successivamente para servir
passando-se depois desse vaso para o cruzador Sete de
na guarnição da Corte, no Hospital Militar, no de AnSetembro e dahi para a corveta Guanabara a 18 de
darahy, na Escola Superior de Guerra, seguindo em 1890
Abril
de 1884. E m Agosto do mesmo anno foi nomeado
1 ara Matto Grosso, como delegado do cirurgião-mór
rio exercito, ultima commissão que desempenhou. Era medico da companhia de aprendizes marinheiros de
Sergipe, de cujo logar teve de ser dispensado em Semembro honorário da Academia Nacional de Medicina,
tembro de 1885, em virtude do acto do governo que
do Rio de Janeiro. Na noticia necrologica publicada no
tomo 56, pags. 91 e 92 dos "Annaes de Medicina", 1890- extinguiu a mesma companhia. Designado naquella data
para servir pela segunda vêz na canhoneira Affonso
1891 lêm-se os seguintes períodos consagrados á sua
Celso, fêz parte da respectiva guarnição até Fevereiro
memoria: — "Pela fé de officio, que este sacerdote da
caridade deixou como medico de 1." classe do nosso de 1886, em que se deu a sua transferencia para a canhoneira Guarany. Tendo por ordem superior de Março
exercito, onde tinha a patente de coronel, vê-se que elle
de 1887 de recolher-se á antiga Corte do Império, foi
alcançou a de official superior ao lado dos heróes branessa viagem de retorno ao Rio de Janeiro que pereceu
sileiros nas guerras da Banda Oriental e do Paraguay,
desde Paysandú até Serro Corá. Recebido no seio da Aca- afogado, quando, depois de ter saido a barra da Parahyba,
demandava o porto do Recife.
demia em 1879, foi sua tarefa quasi exclusiva a de reEscreveu:
lator de memorias de admissão quasi sempre sobre ci— Da febre paluãosa complicada do elemento tyrurgia. Quer no caracter official de que se achava repico: dissertação dividida em três partes sob as epigravestido á cabeceira do doente no hospital militar ou na
phes seguintes:
tribuna académica, quer no trato o mais intimo, era
— Estuãos dos pântanos; — Das moléstias paludofácil descobrir nelle um espirito culto e, como sempre
sas em geral;
succede, cada vez mais ávido de cultura, um caracter
— Da febre paludosa typhoidéa, seguidas de u m Supmodesto talvez demais, uma intuição completa da misplemento de 4 paginas. Proposições. Secção medica —
são que tinha a cumprir".
Qual é a acção do sulfato de quinina nas febres interEscreveu:
mittentes? Secção cirúrgica — Considerações acerca da
— Ha na ãoutrina allopathica algum systema de
eclampsia
e seu tratamento. Secção accessoria — Esmedicação que possa apoiar os princípios da doutrina
tudos pharmaceuticos acerca dos xaropes medicinaes.
homceopathica?: dissertação, Proposições. Secção Cirúrgica — Será o carnicão nos furúnculos e antrazes, teci- These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia,
em 21 de Agosto de 1882 e perante ella sustentada em
do cellular grangrenado, ou antes producto de uma seNovembro do mesmo anno com o fim de obter o grau
creção pseudomembranosa? Secção Medica. — Desde doutor em medicina. Bahia, 1882, 81 pags. in. 8.°.
cripção, acção physiologica e therapeutica da belladona.
gr. Imprensa Económica.
Secção Accessoria — Qual o meio mais profícuo e certo
Manoel Carlos de Gouvêa, doutor. — Filho de
para distinguir uma mancha spermatica de outra que
Ricardo Viviano de Gouvêa e D. Clotilde Soares de Goucom ella tenha similhança? These apresentada á Favêa, nasceu a 25 de Dezembro de 1891 em Aracaju. Esculdade de Medicina da Bahia e perante a mesma putudou humanidades em Fortaleza, no "Gymnasio Ceablicamente sustentada em Novembro de 1860 por...,
rense", dirigido por Anacleto Pereira Cavalcante de
interno da clinica medica, afim de obter o grau de douQueiroz e no "Instituto de Humanidades" dirigido pelo
tor em medicina. Bahia, 1860, 52 pags. in. 8.°. Typ.
Professor Joaquim da Costa Nogueira.
Poggetti do Jornal da Tarde.
Cursou o Lyceu do Ceará até o 5.° anno. Tendo per— Do hematocele vaginal e seu tratamento: memodido
este curso por effeito da lei "Rivadavia Corrêa",
ria apresentada á Academia Imperial de Medicina em
frequentou, na Bahia, diversos collegios particulares,
2 de Agosto de 1879. Nos "Annaes Brasilienses de Merespectivamente nos annos de 1907 a 1912.
dicina", Rio de Janeiro, tomo 32.°, 1880-1881, pags.
Matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia
116 a 123.
em
Março
de 1913, concluindo o curso em 1918 e defen— Parecer apresentado á Academia Imperial de Medendo these a 10 de Janeiro de 1919.
dicina, a respeito da Memoria do Dr. Henrique AlexanDurante o curso medico occupou os seguintes cardre Monat, sobre a "Electrolyse dos estreitamentos da
gos: interno do Hospital S. Isabel em 1915; interno
urethra". Nos "Annaes Brasilienses de Medicina" pags.
do Instituto Osvaldo Cruz, Secção Anti-rabica, de 1917175 a 181 do vol. XXXIV, 1882-1883. Rio de Janeiro.
1918; membro do 8.° Congresso Medico do Rio de JaO Dr. Monat elaborou um trabalho em resposta a este
neiro
em 1918; interno de Clinica Medica e Auxiliar de
parecer.
— Parecer apresentado á Academia Imperial de Me- Preparador da Cadeira de Hygiene no mesmo anno; e
membro da Directoria da Sociedade Beneficência Acadicina a respeito dos trabalhos do dr. Thiry sobre Hérdémica da Faculdade de Medicina da Bahia. Collaborou
nias e Estrangulamentos herniarios e diversos assumnos Jornaes: "Diário de Noticias" e "Jornal de Notiptos. Nos "Annaes" cits. pags. 189 a 194.
cias", da Bahia.
— Parecer sobre a memoria intitulada — Febres
paludosas. Empregos do bromhydrato de quinina em
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Escreveu:

— Da Syndrome Neurasthenica: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso
de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Outubro de 1918
e publicamente defendida e m 10 de Janeiro de 1919,
afim de obter o grau de doutor e m Medicina. Bahia,
1918, 141 pags. Livraria Económica.
Manuel Curvello de Mendonça, Bacharel. —
Filho de António Curvello de Mendonça e D. Barbara
de Menezes Mendonça, nasceu a 29 de Julho de 1870 no
engenho Quintas, municipio de Riachuelo, e falleceu e m
Larangeiras a 17 de Setembro de 1914, poucos dias após
a sua chegada do Rio de Janeiro e m grave estado de
saúde. E m Larangeiras e Aracaju estudou preparatórios, concluídos os quaes seguiu para o Recife e m cuja
Faculdade recebeu o grau de bacharel e m sciencias
jurídicas e sociaes no m e z de Dezembro de 1892. Entrando para a vida publica, não foi pelas letras jurídicas que se manifestaram as suas preferencias, e por
isso, tendo fixado residência e m 1893 no Rio de Janeiro,
abraçou as carreiras do magistério e da imprensa, na
qual sempre trabalhou desde
muito moço. Antes, porém,
foi chefe de secção da Intendência Municipal do Districto Federal, para, logo e m
seguida, ser nomeado pelo
Prefeito a 1 de Dezembro de
1894 lente de direito mercantil e economia politica,
accumulando o cargo de director do Instituto Commercial, desde a sua installação, com a extincção rio
qual passou a servir no Pedagogium e na Escola Normal .Occupou também por
algum tempo o logar de director dos debates da CaDr. Manuel Curvello de m a r a dos Deputados e e m
Mendonça
1904 leccionou economia politica na ephemera Universidade Popular, de que foi u m dos fundadores. Trabalhador infatigável, foi principalmente na imprensa periódica, que desenvolveu a maior actividade intellectual,
abordando e m artigos magistraes as mais complicadas
theses sobre as industrias agro-pecuarias, sobre o problema economico-financeiro do paiz e as momentosas
questões que mais de perto interessavam ás necessidades
e ao aproveitamento das fontes productoras da sua terra
natal.
Foi no "O Paiz", a arena dos seus brilhantes triumphos como publicista, que pregou mais assiduamente e m
estylo simples e elegante as suas utilíssimas idéas, elle
que, já e m eras afastadas, ainda moço estudante, se
apaixonava pelas questões sociaes da abolição e da republica, escrevendo no "O Republicano" de Larangeiras,
e m 188S e 1889, vibrantes artigos de propaganda sob o
pseudonymo de Luckncr. N a primeira fila dos collaboradores desse importante orgam da imprensa carioca desde 1906, tornou-se depois u m dos seus mais apreciados
redactores a respeito de quem, e m homenagem á sua memoria, escreveu u m dos companheiros de redacção, ao
noticiar o seu prematuro passamento: "Elle era u m
escriptor que conhecia e comprehendia agudamente as
necessidades e as aspirações do seu paiz e esforçava-se
por oriental-as no mais elevado dos sentidos, fazendo ouvir a sua palavra esclarecida.
Espirito dos mais cultos e adiantados, se se pôde
estender o nome de estadista aos homens que, embora
afastados da direcção dos negócios públicos, com elles
se preoccupam, os apprehendem e seguramente indicam
os meios de oriental-os, a acção desenvolvida por Curvello de Mendonça, como publicista, deveria galardoal-o
com tal titulo". E m 1910 seguiu para a Europa e m commissão da Directoria de Instrucção Publica do Districto
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Federal, afim de assistir aos Congressos Pedagógicos
de Bruxellas e Paris, onde se lhe offereceu o ensejo de
dissertar sobre a instrucção publica e a marcha progressiva do ensino no Brasil. Data também desse anno
a sua nomeação de m e m b r o do Conselho de Instrucção
Publica do Districto Federal. C o m o espirito adiantado,
que era, á medida que progredia a sua cultura intellectual, mais se affeiçoava ás doutrinas do socialismo
moderno, de que é documento irrecusável o romance —
" A Regeneração", — a principal obra dentre as variadas producções do seu robusto talento. E m 1912 a "Sociedade Nacional" de Agricultura concedeu-lhe o titulo
de sócio honorário pelos bons serviços prestados á 4."
Conferencia Assucareira realizada e m Campos e o Instituto Histórico de Sergipe o elegeu sócio correspondente,
a exemplo do que já havia feito o Instituto Histórico do
Ceará.
N a "Revue Mensuelle pour la propaganãe des peuples latins", de Paris, 20 de Novembro de 1910, e na
"Kultur", Revista Internacional, n.° 3, do Rio de Janeiro,
Foram publicados criteriosos estudos sobre sua individualidade literária e scientifica. Anteriormente já havia sido feita a sua biographia no livro do professor
Balthazar Geós " A Republica e m Sergipe" e na "Revista Didáctica", editada no Rio de Janeiro.
Collaborou sendo estudante no "Larangeirense" e
no "O Republicano" de Larangeiras e m 1888 e 1889, e
depois de formado no "Jornal do Brasil", na "A Tribuna", escrevendo artigos de critica e contos, no "Brasil
Revista", na "Revista do Instituto Didáctico", no "O
Brasileiro" e secretariou e m 1901 a "Gazeta da Tarde"
e o "Diário da Tarde", todos do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Horácio Hora. N o "O Republicano", Aracaju, de
1 de Junho de 1890.
— Sergipe Republicano. (Estudo critico e histórico).
Rio de Janeiro, 1896, XX-179 pags. in. 12.° Casa Mont'
Alverne.
— O Chanceller ãe Ferro do Antigo Egypto, por J.
W . Rochester ( W . Kriganowsky). Trad. do francez.
Paris, 1903, 494 pags. in. 12.°. H . Garnier, Livreiro
Editor.
— A Regeneração: romance social. Paris, 1904, 231
pags. in. 12.°. H . Garnier, Livreiro Editor. — Geralmente recebido com francos elogios da imprensa, disse
u m critico conter este livro u m profundo estudo de
sociologia, e m que os problemas correlatos da sociedade
moderna têm a sua critica e a sua solução.
— Universidade Popular para instrucção superior e
educação do proletariado, fundada e m 20 de Março de
1904. Estatutos e Programma. Rio de Janeiro, 1904, 8
pags. in. 8.°. pq.
— Reãucção das horas ãe trabalho. (Fechamento das
portas das casas cómmerciaes) . Conferencia realizaria
no salão do "Club Brasileiro Commercial". Rio de Janeiro, 1905, 22 pags. in. 8.°. pq. Impressores — M .
Orosco & C.
— A crise ão assucar. Carta ás Sociedades Agrícolas e aos Lavradores de Sergipe. Rio de Janeiro, 1906,
12 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O Economista Brasileiro".
— A morte ãe Silva Jarãim. Nos Annaes, Rio de
Janeiro, anno III, (1906) n.° '78, pags. 238 e 239.
— Guimarães Rebello: estudo sobre a individualidade literária desse escriptor. N o "Brasil Revista", publicação Mensal Illustrada, 1910, Anno 3, n.° 7.
Redigiu com outros:
— O Brasileiro: hebdomadario litterario e noticioso.
Aracaju, 1888-1889.
— O Incentivo: jornal litterario de preparatorianos.
Aracaju, 1889. Publicação semanal.
— Era Nova: orgam catholico. Recife, 1890-1892.
— O Progresso Educador: revista de ensino. Rio
de Janeiro, 1894.
— Gazeta ãa Tarãe: diário. Rio de Janeiro, 1901.
— Revista Diãactica: publicação mensal. Rio de
Janeiro, 1904-1907. Foi u m dos redactores nos annos de
1904-1906.
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— O Paiz: jornal independente, politico, literário e
noticioso. Fundado no Rio de Janeiro em 1885, foi seu
redactor até fallecer.
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riormente da comarca de Maroim. Desse ultimo cargo
passou a juiz municipal de S. Christovam por acto de
6 de Dezembro de 1921, e juiz de direito da comarca de
Gararú por decreto de 21 de Março de 1924. Quando esManuel Dantas, outrora Manuel Prudente Dantas.
tudante, collaborou no "Necydalus", órgão do Atheneu,
Doutor. — Filho do capitão José Corrêa Dantas e D.
sob o pseudonymo Nó das Neves e D. Collaborou ainda
Maria Rosa Dantas, nasceu a 15 de Abril de 1852 em S.
no "Operário" sob o pseudonymo Verus; na revista Época
Christovão e falleceu a 26 de Janeiro de 1893 em Murido Rio de Janeiro; no "Correio de Aracaju"; "Diário da
tiba, no Estado da Bahia. Apenas adolescente seguiu
Manhã", Século X X e no "Commercio de Maroim".
com seus pães para a capital bahiana, onde fêz todo o
Escreveu:
curso de humanidades e o de medicina, durante os quaes
— Discurso pronunciado na praça Fausto Cardoso,
deu as melhores provas de applicação e talento. Lausobre o pedestal do grande tribuno por occasião de uma
reado com o grau de doutor no fim de 1873, foi nomeado
por decreto de 31 de Janeiro do anno seguinte 2.° cirur- grande romaria no dia do anniversario da morte do
mesmo em 1914.
gião do corpo de saúde da armada com destino á Com— Artigos literários sobre a Mulher, Digressões, e
panhia de aprendizes marinheiros do Rio Grande do
Chronica feminina — pelo próprio nome.
Norte, onde se conservou até 1878, em que a 8 de De— Outra serie de artigos. No "Correio de Arazembro foi a seu pedido dispensado do serviço militar.
caju" e no "Século X X " de 1920. Com o pseudonymo
As suas antigas aspirações
Considerações do Roceiro.
de entrar para o magistério
— Discurso pronunciado em Larangeiras por occasuperior realizarão-se com a
sião
de serem inaugurados uma Escola e três retratos.
nomeação para adjunto da
No "Correio de Aracaju", de 2 de Setembro de 1920.
cadeira de physiologia ex— Discurso proferido da sacada do Edifício Caixa
perimental, por Decreto de
29 de Setembro de 1883, pas- Escolar, Graccho Cardoso ao ser desfraldada ahi pela
primeira vêz a bandeira sergipana. No "Correio de Arasando depois para de clinica
caju", de 31 de Maio de 1921.
propedêutica da Faculdade,
— Cartas Cariocas no "Correio do Aracaju", sob o
em que se havia formado,
pseudonymo
de Verus.
cujo cargo exerceu até fal— Discurso pronunciado em homenagem ao Centelecer. Foi, depois do connário da Independência do Brazil no paço do Conselho
selheiro Aranha Dantas, o
Municipal da cidade de S. Christovam pelo orador offisegundo christovense que
cial. No "Correio de Aracaju", de 15 de Setembro de
occupou a cadeira de lente
1922.
naquelle estabelecimento de
— Discurso proferido em S Christovam, por occaensino. E m 1890 a Bahia o
Dr. Manuel Dantas
sião de ser inaugurado o retrato de S. Excia. o Sr.
elegeu deputado á sua AsPresidente do Estado, no Grupo Escolar "Vigário Barsembléa Constituinte e nesroso" a 2 de Setembro de 1923. No "Sergipe Jornal"
te caracter soube honrar o
de 5 do mesmo mez.
mandato politico, confecManuel Dias de Pinna. — Tio paterno do bachacionando a lei da instrucção publica e da organização
rel António Dias de Pinna Júnior, já mencionado no
da reforma de hygiene.
presente livro, nasceo em 1809 á margem direita do
Escreveu:
baixo
S. Francisco, na ilha de S. Pedro, pertencente
— Do emprego âas emissões sanguíneas na pneumoao antigo municipio do Porto da Folha. Forão seus pães
nia: dissertação. Proposições. Secção cirúrgica — TheoAntónio Dias de Pinna e D. Francisca Josepha de Pinria da osteogemia e da regeneração do osso. Secção
na. Chegado á edade em que mais se accentuão as vomedica — Das observações thermometricas no estudo da
cações e naturalmente nutrindo a legitima aspiração de
tisica pulmonar. Secção accessoria — Como reconhecollocar-se vantajosamente na sociedade, deixou a terra
cer-se que houve aborto em um caso medico-legal. These
natal, desligando-se por completo da familia, a qual jaapresentada á Faculdade de Medicina da Bahia para ser
mais conseguio descobrir o seu paradeiro certo. Das insustentada em Novembro de 1873 para obter o gráo de
dagações procedidas neste sentido, apenas se apurou a
doutor em medicina. Bahia, 1873, 28 pags. in. 8.°. Tyvaga noticia de que, tomando caminho do Norte, papographia do Diário. Quando académico, redigiu com
rece ter fixado residência no Maranhão, onde provaveloutros collegas:
mente
falleceo. Ao tempo em que se retirou da provin— Ensaios: publicação quinzenal, literária. Bahia,
cia, constituía a melhor diversão dos moços sergipanos
1870.
o jogo de esgrima, em cujos exercícios se revelou dos
Manuel Dário de Moraes. — Filho de António
mais hábeis, levando o seu gosto ao ponto de entregar-se
Dário de Moraes e D. Joaquina Maria da Conceição,
depois ao estudo serio desta arte ,de que chegou a ser
nasceu em 1871 em Larangeiras e falleceu na mesma ciprofessor, conforme declarou no seguinte trabalho:
dade a 3 de Maio de 1906. Hábil artista, alfaiate e mu— Facílimo methodo theorico e pratico do verdadeisico, não lhe correram auspiciosos os dias de uma curta
ro jogo da espada ensinado em poucas lições. Maranhão,
existência. Pobre naufrago nas praias do infortúnio,
1842, 61 pags. in. 8.°. gr. Typ. de F. de S. Nunes
como elle próprio se denunciava, foi u m adorador das
Cascaes.
musas, chegando a versejar bem regularmente, apesar
Manuel de Faro Passos, Doutor. — Filho de José
de não possuir quasi nenhuma cultura intellectual.
Ferreira Passos e D. Thereza de Faro Passos, nasEscreveu:
— Vozes d'alma: versos. Aracaju, 1901, 46 pags. ceu no municipio do Rosário do Catête em Dezembro de
1865 e falleceu a 1 de Julho de 1912 na capital da Bain. 8.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
hia,
para onde fora em procura de melhora para sua
Manoel Dias Lima, Bacharel. — Filho de Manoel
saúde.
Dias Ferreira Lima e D. Martinha Dias Lima, nasceu
Na Faculdade daquella cidade tomou o grau de doua 1.° de Abril de 1892 em Aracaju, onde tirou todo o
tor em medicina a 4 de Dezembro de 1890. No exercurso de madureza que completou em 1912. Frequentou
cicio da profissão medica applicou-se á cirurgia e a todepois a Faculdade Livre do Rio de Janeiro, onde recedos os ramos da medicina, especialmente ás moléstias de
beu o grau de bacharel em Dezembro de 1918. Antes de
coração, estômago, pulmões, de crianças e de senhoras.
formar-se occupou os cargos de 1.° e 2.° officiaes da SeApós uma longa pratica adquirida nas cidades de São
cretaria da Assembléa. Foi promotor publico de LaPaulo, Buenos Ayres e Montevideo, regressou ao Estado
rangeiras por decreto de 23 de Agosto de 1919 e poste-
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natal, onde continuou a prestar os seus serviços profissionaes, até quando pôde resistir aos pesados encargos
da clinica.
Escreveu:
— Estudos clínicos dos abcessos do figado: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras da
Faculdade. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 1." de Setembro de 1890 para serem
sustentadas afim de obter o gráo de doutor e m medicina.
Bahia, 1890, 74 pags. in. 8.°. Typographia dos Dois
Mundos.
Manuel Fernandes da Silveira, Brigadeiro —
1.° Presidente da antiga provincia de Sergipe. — Nascido na Estancia pelo anno de 1757, filho do sargentomór António Fernandes e sua mulher, D. Francisca Catharina Sottomaior, assentou praça de soldado no 1.°
regimento de infantaria da Bahia a 20 de Agosto de
1775, sendo reconhecido cadete a 25 de Março de 1777.
Promovido a alferes e m 17 de Dezembro de 1787, passou a tenente e m 13 de Maio de 1796, confirmado nesse
posto pelo Real Decreto de 19 de Agosto seguinte. Capitão-mór Governador da Capitania do Espirito Santo
por Decreto de 31 de Maio de 1797 e patente de 5 de
Dezembro de 1796, terminado o seu governo, foi aggregado como sargento-mór ao extincto 2.° regimento de linha, posteriormente legião, por Decreto de 24 de Maio
de 1800, tornado effectivo nesse posto e m 17 de Abril
de 1805 por Decreto de 17' de Dezembro do anno anterior. Tenente Coronel e m 6 de Fevereiro de 1808 por
Decreto de 4 desse mez e anno, serviu na referida legião
desde a sua reorganização a 17 de Março de 1810, até que
promovido a coronel por Decreto de D. João V I de 21 de
Julho de 1819 foi commandar a legião de caçadores da
Bahia, e m cujo posto se reformou com as honras de
brigadeiro por acto da Junta Governativa da Bahia de
11 de Abril de 1821. Não havião decorrido, muitos mezes de exercicio no cargo de capitão-mór regente do Espirito Santo, quando foi chamado á Corte de Lisboa
para tratar de vários negócios, seguindo na esquadra que
e m 1798 partira da Bahia e m direcção áquella capital,
de onde regressou para reassumir o governo da Capitania, que deixou a 29 de Março de 1800 por haver-lhe
succedido o Doutor António Pires da Silva Pontes Leme,
primeiro governador nomeado depois da lei extinctora
dos governos dos capítães-móres. C o m o tenente coronel,
e m serviço na capital da Bahia, foi u m dos membros da
commissão militar que a 11 de Junho de 1817 condem n o u os revolucionários de Pernambuco, Domingos José
Martins, José Luiz de Mendonça, padre Miguel Joaquim
de Almeida Castro e outros a soffrerem a pena de morte
natural pelo crime de lesa-magestade. Fora da actividade militar e enfraquecido pelos annos, ainda assim o
seu patriotismo não arrefeceu deante das luctas travadas
e m bem da emancipação politica de sua terra; antes se
revelou mais u m a vêz, irreductivel e vivaz, não recusando os seus serviços á causa da independência do Brasil,
e m favor da qual fora e m Outubro de 1822 a diversas localidades da Bahia acclamar o príncipe D. Pedro, aquartelando por fim na Boca do Rio Martuim até 1823 á
disposição da Junta Governativa. Encerra a brilhante
folha de serviços prestados á pátria a honrosa incumbência de que foi investido pelo governo imperial, por occasião de fazer as primeiras nomeações de presidentes
para as diversas províncias, escolhendo-o para presidir
a do seu nascimento. A carta imperial de sua nomeação
traz a data de 25 de Novembro de 1823; a solemnidade
ria posse realizou-se a 5 de Março de 1824 e a passagem
da administração ao seu successor, Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque, effectuou-se a 15 de Fevereiro
de 1825. D o confronto destas datas verifica-se quão passageiras foram as suas responsabilidades na presidência
de Sergipe. N o reduzido espaço de onze mezes e poucos dias, quasi consumidos e m conter as desmedidas
ambições dos partidos e superar o espirito de rebellião
das tropas indisciplinadas, mal pôde melhorar as finanças e restabelecer a ordem publica, frequentemente
perturbada pelos maus elementos até então dominantes
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na provincia. N a biographia publicaria na Revista do
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, volume 1.",
pags. 37 a 41, detive-me e m relatar mais desenvolvidamente o periodo administrativo do seu governo, estudando os factos nas suas origens e os vultos e m evidencia,
conforme a maior ou menor co-partícipação nos movimentos sediciosos daquella epocha. Livre desse ultimo encargo e m que tantas foram as contrariedades soffridas, talvez sem eguaes na própria carreira militar,
entrou' no goso ininterrompido rie sua reforma, recolhendo-se á vida tranquilla do lar, no decurso da qual,
pouco antes de completar o primeiro quinquennio, foi
colhido pela morte a 26 de Novembro de 1829 na capital da Bahia.
Escreveu:
— Proclamação aos habitantes de Sergipe a 28 de
Abril de 1824. Nesse m e s m o dia distribuiria nas ruas de
S. Christovam. N a "Historia de Sergipe" do Doutor
Felisbello Freire, pags. 265 a 268.
— Fala lida a 23 de Junho de 1824 pelo Secretario do Governo, José Pereira Rebouços, na 1." sessão
do Conselho do Governo. N o livro n." 1 das actas das sessões do referido Conselho, transcripta no "O Estado de
Sergipe" de 16 de Dezembro de 1913.
— Exposição abreviada dos principaes actos de sua
administração, feita a 14 de Fevereiro de 1825 e remettida ao ministro e secretario d'Estado dos negócios do Império, Estevão Ribeiro de Resende para ser
levado ao conhecimento de S. M . I. — Manuscrito de
4 folhas de papel almasso grande, existente no Archivo
Publico do Rio de Janeiro.
Manoel Fernandes da Silveira, Doutor. — Filho
do Tenente Coronel do m e s m o nome e D. Felismina da
Silveira Sobral, nasceu a 8 de Novembro de 1858 no
engenho Cumbe, municipio de S. Christovam.
Estudou preparatórios no Aracaju e formou-se em
medicina e m 1890 na Faculdade da Bahia, da qual foi
lente substituto de clinica psychiatrica e deputado estadual pelo Rio de Janeiro e m 1913.
Foi Presidente da Camará Municipal da cidade de
Resende e m 1919 e alli exerceu a clinica medica desde 18
de Fevereiro de 1892.
Escreveu:
— Estuão clinico do rachitismo: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso.
Theses de doutoramento apresentadas á Faculdade de
Medicina da Bahia. Bahia, 1880, 55 pags. in. 8.°. Typographia do "Diário da Bahia".
Manuel Francisco Alves de Oliveira, Professor.
— Filho de Francisco Alves de Oliveira e D. Thereza de Jesus e Oliveira, nasceu a 10 de Dezembro de
1849 e m Larangeiras e falleceu a 25 de Janeiro de 1916
no Aracaju. Tendo concluído e m 1874 o curso de sciencias ecclesiasticas no seminário de Santa Thereza da
Bahia, iniciado e m 1869, deixou de receber ordens sacras por haver fallecido e m 23 de Junho daquelle anno
o arcebispo D. Manuel Joaquim da Silveira, conde de
São Salvador, o que motivou voltar para o Aracaju,
onde resolveu abandonar a carreira para desposar-se com
D. Mathilde Adelaide Guimarães. O seu novo estado civil e m nada influiu nos sentimentos religiosos que sempre professou, conservando-se catholico fervoroso e assíduo frequentador dos actos do culto externo da egreja.
Alma affectiva e coração de impulsos generosos compartilhava das infelicidades e soffrimentos alheios, como
si fossem próprios, procurando minoral-os com phrases
consoladoras e auxilios materiaes. Professor dos mais
antigos e conceituados do Estado, leccionou as cadeiras
do ensino primário superior de Larangeiras; de religião
do antigo Atheneu, de pedagogia e methodologia, e de
geographia da extincta Escola Normal e foi nomeado e m
28 de Setembro de 1894 director geral da Instrucção Publica, e m que se aposentou .
Revertendo á actividade exerceu o cargo de lente
de geographia e historia da Escola Normal, reorganizada
e m 1904 e interinamente o de geographia e astronomia
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do Atheneu. E m 1881 exerceu o logar de secretario da
Escola Normal, e m 1891 foi nomeado procurador fiscal
interino do Thesouro do Estado e e m 1899 m e m b r o da
Directoria do Montepio Estadual. Durante muitos annos
ensinou particularmente, quando lhe sobejava tempo
das suas occupações quotidianas, e por ultimo occupou
a cadeira de portuguez da Escola Normal. Foi deputado
provincial no extincto regimen, fez parte do Conselho
da Intendência e e m 1891 da Assembléa Constituinte, no
regimen republicano. Pertenceu á Sociedade Aracajuana
de Beneficência, como sócio effectivo; á de soccorros
mútuos, denominado — A m p a r o rias Familias — ; á Philarmonica Santa Cecilia; ao
Montepio dos Artistas de
Aracaju, como
honorário;
ao Gabinete
Litterario de
Maroim e ao Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, de que era sócio effectivo.
Escreveu:
— Jesus Christo e sua
doutrina. N o
"Jornal do
Aracaju", a começar de 4
a 20 de Outubro de 1877.
— Da instrucção publica primaria
em
Sergipe.
Idem, de 11 e 13 do dito mez.
— Volta ãa Escola Normal ao Atheneu. Idem, de
Professor Manuel Fran- 17, 21 e 23 do m e s m o mez.
— Discurso proferido a
cisco de Oliveira
9 de Fevereiro de 1879 por
occasião de ser inaugurado o collegio "Parthenon Sergipense". N o "Diário Popular", Aracaju, de 20 do m e s m o
mez.
— As incolicrencias ão Sr. professor Bricio Cardoso
relativamente á substituição da cadeira de latim da
Escola Normal. N o "O Conservador", Aracaju, de 13
de Junho de 1882.
— Allocução no acto da recepção do exmo. sr. dr.
Leandro Maciel. Idem, da m e s m a data
— Discurso proferido pelo deputado..., orador da
commissão eleita pela Assembléa para entregar ao exmo.
governador, Doutor Luiz Mendes de Moraes, a copia da
acta da sessão do dia 30 de Abril de 1891. N o "O Republicano", Aracaju, de 24 de Maio seguinte.
— Allocução proferida por occasião de collocar-se
no salão de honra do Atheneu Sergipense o retrato do
professor Alfredo Montes. N o "O Estado de Sergipe"
de 20 e no "Jornal de Sergipe" de 22 de Maio de 1910.
— Discurso pronunciado a 25 de Agosto de 1913
junto a estatua de Fausto Cardoso na passagem do féretro do Dr. Gumercindo Bessa. N o "Diário da Manhã",
de 26 e no "O Estado de Sergipe" de 27 seguinte.
— Conferencia realizada no Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe por occasião da posse do E x m o .
General Oliveira Valladão, como sócio benemérito, a 25
de Dezembro de 1914. N o "Diário da M a n h ã " de 29 e
30 e no "O Estado de Sergipe" de 29 do m e s m o m e z .
— Nostalgia ão céo: conferencia realizada no salão do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe na
sessão extraordinária de 25 de Novembro de 1915. N o "O
Estado de Sergipe" de 28 e 29 seguintes. Foi collaborador de alguns jornaes do Estado e co-redactor do
— Conservador: órgão radical do partido. Jornal
politico, literário e noticioso. Aracaju, 1881-1883.
Manuel Gomes Ribeiro, Barão de Traipú'. —
Filho do coronel Manuel Gomes Ribeiro Filho e D. Thereza de Jesus Gomes, nasceu no engenho SanCAnna,
municipio de Japaratuba, a 29 de Junho de 1841 e falleceu na cidade de Penedo, Alagoas, a 27 de Julho de 1920.
C o m a edade de seis mezes recolheu-se á residência paterna e m Penedo, onde desde então sempre viveu, vinculado pelos laços da familia e por interesses de elevado
alcance. Cedo atirou-se ás luctas da politica activa, na
qual pela sua abnegação e lealdade facilmente conquis-
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tou o posto de chefe do partido conservador penedense.
Devido ao seu prestigio pessoal combinado com as forças politicas ao seu dispor, foi vereador da Camará Municipal naquella cidade, deputado á Assembléa Provincial nos biennios de 1876-1877, 1884-1885 e por Carta
Imperial de 1 de Setembro de 1885, 1.". vice-presidente
da provincia, cujo governo assumiu a 16 do m e s m o mez,
entregando-o a 7 de Outubro seguinte ao presidente,
bacharel José Cezario de Miranda Monteiro de Barros.
Pela segunda vêz voltou á presidência a 16 de Abril
de 1888 para deixal-a a 10 de Julho do m e s m o anno,
quando na direcção dos negócios públicos do paiz o
gabinete de 10 de Março, presidido pelo conselheiro
João Alfredo Correia de Oliveira. Nesse curto periodo
administrativo coube-lhe a honrosa missão de dar execução á lei de 13 de Maio, desempenhando-se tão criteriosamente nessa delicada emergência, que o governo
por Carta Imperial de 1 de Dezembro de 1888 galardoou-o com o titulo de Barão de Traipú e m attenção aos
serviços prestados á causa publica. C o m a substituição
da forma de governo a sua
influencia politica não soffreu a menor solução de continuidade. Convidado para
fazer parte do Congresso
Constituinte Alagoano, contribuiu efficazmente para a
consolidsção do novo regimen, promovendo o congraçamento de todos os elementos políticos do Estado.
Eleito senador estadual a 3
de Fevereiro de 1891, foi
quem primeiro occupou o logar de presidente do Senado, e m cujo caracter assumiu o governo do Estado, a
28 de Novembro, após o contra-golpe na revolução de 23
Manui 1 D o m e s Ribeiro
do m e s m o mez, conservan(Barão de Traipú)
do-se á teste da administração até entregal-o a 24 de Março de 1892 ao novo governador, então tenente-coronel Gabino Bezouro, com
quern fora conjunctamente eleito vice-governador, a 20
de Fevereiro de 1892. Eleito governador a 16 de Setembro de 1894, a 17 de Outubro ascendeu mais u m a
vêz ao poder, e m que se manteve até 12 de Junho de
1897, quando expirou o periodo governamental, dentro
do qual interrompeu sua acção administrativa por espaço de cinco mezes. Deixando o governo tornou a tomar
assento no Senado estadual, vindo mais tarde, e m 1900,
a ser eleito senador federal por três annos, afim de completar o periodo do fallecido senador, bacharel João da
Silva Rego Mello. E m consequência das dissensões surgidas no seio do partido que por longo tempo chefiou,
recolheu-se á vida privada e m 1903 para retomar ás
m e s m a s fileiras e m 1909, novamente eleito senador por
nove annos que terminaram e m 1917, quando terminou
t a m b é m sua carreira politica, e m cuja intercorrencia
lhe foram concedidas pelo marechal Floriano e m 1894 as
honras de coronel do exercito nacional.
Cidadão illustre pelas suas virtudes cívicas, de
trato ameno e hábitos modestos, apesar de possuidor
de avultada fortuna, escreveu, além dos relatórios e
mensagens sobre os negócios públicos a seu cargo, mais
o seguinte:
— Ao Estado de Alagoas e ao Paiz: manifesto. N o
"O Luctador", Penedo, de 2 de Abril de 1903.
— Manifesto politico. A o Estado de Alagoas, e ao
Paiz. N o "Jornal de Debates", Maceió, de 14 de Junho
de 1903.
Manuel Joaquim de Oliveira Campos. — Filho de
António José Montalvão e D. Maria José de Oliveira,
nasceu a 16 de Julho de 1818 no sitio Murtuar, municipio
de Itabaianinha, e falleceu a 12 de Abril de 1891 na
fazenda Taboca, municipio do Lagarto, tendo sido sepultado no cemitério da villa do Boquim. Por esforço pro-
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H Y M N O SERGIPANO
prio habilitou-se nas disciplinas ensinadas e m Sergipe no
seu tempo. Affeiçoado á leitura dos clássicos latinos e
(Musica ãe Frei José ãe Santa Cecília)
amante da instrucção, cedeu á tendência natural do seu
espirito, escolhendo o magistério para nelle encarreirar-se na vida publica. Antes disto, porém foi adminisAlegrai-vos, Sergipanos,
trador da typographia do "Noticiador Sergipense" e m
Eis surge a mais bella aurora.
S. Christovão, até Outubro de 1837. Depois de ter lecD o áureo jucundo dia
cionado a lingua latina na Capella, por nomeação vitaQue a Sergipe honra e decora
lícia de 4 de Julho de 1838, dada a suppressão dessa
O dia brilhante,
cadeira, conseguiu ser provido a 20 de Novembro de
Que vimos raiar
1848 na de ensino elementar da antiga villa de Campos,
C o m cânticos doces
onde lhe ouviu as lições, como seu alumno, o sábio ToV a m o s festejar.
bias Barretto. E m meio tirocínio do professorado cogitou
e m abraçar a vida sacerdotal, para o que obteve e m 1842
A' bem de seus filhos todos
licença da Assembléa Provincial, afim de ir estudar no
Quiz o Brasil se lembrar
seminário archiepiscopal da Bahia e da qual não chegou
De o seu immenso terreno
a utilizar-se. Jubilando-se a 12 de Maio de 1858 como
E m Províncias separar.
professor de Campos, deu novo rumo ás suas aptidões,
pondo-as ao serviço da advocacia e da politica, tendo
O dia brilhante, etc.
recebido dessa ultima repetidas provas de apreço e m
successivas eleições para deputado á Assembléa LeIsto se fêz, mas comtudo
gislativa da ex-provincia nas legislaturas de 1880 a 1885
Tão c o m m o d o não ficou,
e 1888 a 1889. Familiarizado com o estylo poético dos
C o m o por m á s consequências
vates do Lacio, versejou desde a juventude, compondo
Depois se verificou.
epistolas e elegias, posthumamente colleccionadas com
outras poesias e publicadas e m livro por u m antigo disO dia brilhante, etc.
cípulo, o professor Eutychio Lins. E' de sua lavra o
" H y m n o Sergipano", cuja letra vae publicada no final
Cançado da dependência
deste artigo.
C o m a Provincia maior,
Escreveu:
Sergipe ardente procura
— Grammatica da Lingua Nacional. 1839. OffeU m bem mais consolador
recida á Assembléa Provincial, conforme consta da acta
da sessão de 16 de Janeiro de 1840. Pela lei n. 48 de 20
O dia brilhante, etc.
de Março desse anno foi o governo autorizado a conceder ao Autor, por tempo de 10 annos, o privilegio excluAlça a vóz ao Throno sobe
sivo para imprimir u m compendio de Grammatica naQue o Soberano excitou;
cional, que comprehende elementos de Arithmetica, GeoE curvo o Throno a seus votos,
metria theorica e pratica. — Parece que essa lei nunca
Independente ficou.
foi cumprida, porquanto não ha noticia de que a Grammatica tivesse sido impressa.
O dia brilhante, etc.
— Musa Sergipana. Poesias Póstumas. (Sic.) Aracaju, 1901, 208 pags. in. 12.". Typographia Commercial INTRODUCÇAO
de Guilherme Filho & C.
HYMNO SERGIPANO
Musica de Frei José de Santa Cecília
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Eis, Patrícios Sergipanos,
Nossa dita singular.
C o m doces, alegres cantos
Nós devemos festejar.

O dia brilhante, etc.
Mandemos porém ao longe
Essa espécie de rancor,
Que inda hoje alguém conserva
Aos da Provincia maior
O dia brilhante, etc.
A união mais contante
Nos deverá congraçar,
Sustentando a liberdade
De que queremos gozar
O dia brilhante, etc.
Se vier damnosa intriga
Nossos lares habitar,
Desfeitos os nossos gastos
— Tudo e m flor ha de murchar.
O dia brilhante, etc.
Impresso pela primeira vez em 1836 no numero 148
do "Noticiador Sergipense", de São Christovão, e reimpresso nas paginas 55 a 57 das "Poesias Póstumas".
Manuel José de Menezes Prado, Bacharel. —
Filho de Francisco de Barros Prado e D. Maria Feliciana de Menezes Serra, nasceu no municipio do Rosário do Cattête a 6 de Fevereiro de 1844 e falleceu a 1
de Março de 1897 na cidade do Rio de Janeiro, onde tinha residência. Graduado e m 1866. bacharel e m sciencias juridicas e sociaes pela Faculdade de Pernambuco, logo ao entrar para a vida publica dedicouse á advocacia e á politica. N o meio social e m que conviveu durante longos annos, muito se recommendou, apesar de naturalmente modesrio e pouco communicativo, por sua intelligencia culta fortemente
equilibrada e pelas maneiras fidalgas do h o m e m
de esmerada educação. C o m o politico era por indole
tolerante e conciliador, sem nenhum desaire para a intransigência das suas convicções, tendo merecido do seu
partido as maiores provas de distineção e apreço. N a
Camará dos Deputados representou Sergipe nas três legislaturas de 1869-1878 e na primeira legislatura ordinária do regimem republicano. Foi secretario do governo do Rio Grande do Sul e m 1868; presidiu as antigas
províncias do Espirito Santo e m 1876-1877 e do Piauhy
em 1885-1886, e depois de ter exercido o cargo de secretario da extincta Associação Promotora da Instrucção
com sede no Rio de Janeiro, foi seu Presidente por espaço de quatro annos, destituinrio-se e m Dezembro de
1896 por motivo de moléstia. Amante da sciencia, dispondo de u m espirito eminentemente observador, muito
augmentou o cabedal dos seus conhecimentos, viajando
por diversos paizes da Europa.
Escreveu:
— Creação de um Banco de lavoura: discurso pronunciado na sessão de 30 de Dezembro de 1872 por occasião de apresentar o projecto de creação de u m banco
da lavoura. Rio de Janeiro, 1873, 15 pags. in. 8.°. pq.
Typ. — Perserverança.
— Discurso proferido por occasião da discussão do
projecto de auxílios á lavoura, nas sessões de 10 e 13
de Agosto de 1875. Rio de Janeiro, 1875, 47 pags. in.
8.°. pq. Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve & C.
— Relatório apresentado pelo E x m o . Sr. Dr... na
installação da Assembléa Provincial do Espirito Santo
na sessão de 15 de Outubro de 1876. Victoria, 1876. 68
pags. in. 8.". gr. Typ. do "Espirito Santense".
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— Relatório apresentado e m 5 de Janeiro de 1877
por occasião de passar a administração desta provincia
ao 1.° Vice-Presidente, Coronel Manuel Ferreira de Paiva. Victoria, 1877, 12 pags.
in. 8.". Typ. do "Espirito
Santense".
— Discurso proferido na
sessão de 28 de Junho
de 1877 por occasião da discussão do orçamento da Agricultura. Rio de Janeiro,
1877, 21 pags. in. 8.". Typ.
— Perserverança.
— Relatório com que o
E x m o . Sr. Presidente da
Provincia do Piauhy Dr...,
passou a administração da
m e s m a provincia ao Dr. António Jansen de Mattos Pereira no dia 7 de Setembro
de 1886. Therezina, 1886, 75 Manuel José de Menezes
pags. in. 8.". gr. Typ. da
Prado (Bacharel)
"Época".
— Relatório lido na assembléa geral da Associação Promotora da Instrucção a
24 de Dezembro de 18.93. Acha-se publicado no livro de
actas das sessões da referida Associação. Rio de Janeiro, 1894, pags. 129 e seguintes.
Manuel Ladisláo Aranha Dantas, Conselheiro. —
Filho de Polycarpo José de Santa Rita Dantas e D.
Maria Rosa Aranha Dantas, nasceu e m S. Christovão
a 27 de Junho de 1810 e falleceu na capital da Bahia
a 4 de Novembro de 1875. C o m os conhecimentos que
poude adquirir na cidade natal, seguio para a Bahia e m
principio de 1827, matriculando-se nesse m e s m o anno na
Escola Medico-Cirurgica, na qual se formou e m cirurgia
a 6 de Dezembro de 1832. A 26 de Março do anno seguinte foi promovido, mediante concurso, na cadeira de
philosophia de S. Christovão, onde já havia occupado interinamente a de latim antes de 1827. Lente substituto
da secção cirúrgica da Escola de Medicina da Bahia, por
Decreto de 6 de Agosto de 1833, recebeu o grau de doutor a 7 de Novembro de 1835 e m cumprimento da Resolução da Assembléa Geral Legislativa de 19 de Setembro
de 1834, que mandou conferil-o aos lentes que ainda não
gosassem deste titulo.
Julgado pelo jury medico da Faculdade o mais habilitado no concurso para lente proprietário da cadeira
de pathologia externa, foi nella provido por Decreto de
30 de Maio de 1837, tendo-se jubilado a seu pedido, por
Decreto de 8 de Novembro de 1873, depois de quarenta
annos de magistério. E m 1866, já e m avançada edade,
não receiando os perigos, n e m os rudes trabalhos da
guerra, partiu para o Paraguay, naufragando e m viag e m na praia de Santa Rosa, na Republica Oriental do
Uruguay. Designado primeiramente para servir nos hospitaes militares de Montevideo e Corrientes, foi nomeado,
depois dos combates de Curuzú e Curupaity, primeiro
medico do hospital brasileiro naquella cidade, de onde,
por dissabores occasionados pelo commandante militar
brasileiro alli estacionado, regressou para o Brasil, chegando á Bahia a 11 de Novembro do m e s m o anno. Durante o tempo que occupou a cadeira de lente, também
exerceu os cargos de cirurgião ajudante da Guarda Municipal Permanente da Bahia, m e m b r o do Conselho do
Governo de Sergipe, m e m b r o do Conselho de Instrucção
Publica e presidente interino da Commissão de Hygiene
Publica da Bahia. Foi sócio correspondente do Instituto
Histórico e Geographico Brasileiro, effectivo do antigo
Instituto Histórico da Bahia e honorário da Academia
Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. O governo imperial e m seus actos de munificência muitas vezes o
contemplou entre os que se tornarão dignos de honras e
distineções.
Agraciado e m 1849 com o officialato da Ordem da
Rosa e e m 1858 com o habito da de Christo, pelos serviços prestados durante a epidemia do choler-.-morbus.
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cias jurídicas e sociaes pela Faculdade do Recife a 17
foi-lhe ainda conferido por Decreto de 30 de Novembro
de Dezembro de 1860, obteve ser nomeado por acto de
desse ultimo anno o titulo de conselho de S. M., o Im7 de Janeiro seguinte promotor publico da comarca de
perador; e m 1860 recebeu a commenda da Rosa pela
Itabaiana, de onde posteriormente foi juiz municipal e
brilhante prelecção feita na presença de D. Pedro II,
de orphãos, por Decreto de 15 de Novembro do m e s m o
quando e m visita á provincia da Bahia, e m Outubro de
anno. Terminando o quatriennio e m 1865, passou a exer1859, e por Decreto de 21 de Maio de 1874 a c o m m e n d a
da Ordem de N . S. Jesus Christo e m attenção aos rele- cer a advocacia e m Larangeiras, mudando-se, decorridos poucos annos, para o Aracaju, onde se dedicou á
vantes serviços no exercicio do magistério. A historia
imprensa e concomitantemente ao desempenho dos carda sua vida foi escripta por Alexandre Herculano nos
"Apontamentos biographicos de varões illustres", etc. gos de Director da antiga Bibliotheca Provincial e do
extincto Asylo das orphans de N . S. da Pureza, Director
publicados e m 1881, e mais desenvolvidamente pelo DouGeral da Instrucção Publica, 1870-1875, Delegado especial
tor Joaquim dos Remédios Monteiro na "União Medica"
da Instrucção Publica da Corte e m Sergipe, Director da
do Rio de Janeiro, pags. 519 a 521 do n.° de 8 de SetemSociedade Propagadora da Instrucção e m Sergipe, probro do referido anno.
fessor gratuito da cadeira de historia do Brasil do curso
Escreveu:
nocturno instituído pela Sociedade Emancipadora "25
— As feriãas envenenadas: these apresentada e
de
Março", de que foi sócio fundador e seu orador, sócio
sustentada por occasião do concurso para a cadeira de
pathologia externa. Bahia, 1837, 18 pags. in. 8.°. Foi honorário da Associação Commercial do Aracaju, deputado provincial nos biennios de 1862-1863 e suecessiseu competidor o Doutor Francisco Sabino Alvares da
vamente nos de 1870-1875, tendo presidido as sessões de
Rocha Vieira, chefe da revolução de 7 de Novembro desse
1873-1874.
anno, mais conhecida pela denominação de sabinaãa.
Quando e m Maio de 1875 resolveu transferir-se para
— Necessidade dos exercícios religiosos para desena capital da Bahia, a imprensa sergipana relembrou e m
volver e para firmar o sentimento religioso. Trad. de
phrases do mais justo reconhecimento os assignalados
Devay. N o "Crepúsculo", periódico instruetivo e moral
serviços prestados á terra do seu nascimento na supreda Bahia, vol. 1.", 1845, pags. 33 a 37.
m a direcção da instrucção publica a que consagrou o
— Lição de pathologia externa, feita na Faculdade
melhor do seu tempo e m estudos acurados, devendo-se á
de Medicina da Bahia no dia 25 de Junho de 1845. N o
sua iniciativa o melhoramento cio ensino e do professo""Musaico", da Bahia, vol. 1."., pags. 3 a 6.
— O suiiciãio. N o "Crepúsculo", de 11 de Janeiro de rado e a creação do "Atheneu Sergipense". Foi ainda
sob a sua fecunda iniciativa que se instituirão as con1846, vol. 2.".
— O veneno ãds cobras. N o periódico cit., vol. 3.°, ferencias literárias na capital da provincia. N a cidade
de sua nova residência abriu escriptorio de advocacia,
n.° 3 de Novembro de 1846.
entre cujos labores recebeu e m 1876 a nomeação de Offi— Curso de pathologia externa professado na Facial maior da Secretaria da Assembléa Provincial. Por
culdade de Medicina da Bahia, no anno de 1847. Bahia,
esse tempo foi encarregado pelo presidente da pronvincia
1847, 436-IX pags. in. 8.". Typographia de Epiphanio
de
rever o Regulamento da Instrucção Publica, e m comPedrosa. O autor preparava a segunda edição do seu
missão com os doutores Luiz Alvares dos Santos e Pedro
compendio, quando falleceu.
— Instrueções sanitárias populares para o caso de António Falcão Brandão, já fallecidos. N a Bahia foi
também Agente auxiliar do Archivo Publico do Império
manifestação d'aquella epidemia (cholera-morbus) entre
por nomeação do governo geral e na imprensa local teve
nós. Bahia, 1855, 8 pags. in. 4.°. Typ. de França Guerposição saliente ao lado dos seus correligionários políra & C. Subscrevem também este trabalho os Doutores
ticos.
Militando por muito tempo no jornalismo de sua
Malaquias Alvares dos Santos e Felisberto António da
provincia, jamais esqueceu aquella elevação de vistas
Silva Horta.
— Conselhos aos proprietários ãe fazenda ruraes. com que sempre se bateu pelo triumpho dos seus ideiaes,
evitando por Índole e por educação quaesquer polemicas,
(para o tratamento do cholera-morbus) . Bahia, 1855,
que
pudessem degenerar e m ataques pessoaes. Dotado
8 pags. in. 4.°. Typ. de França Guerra & C. C o m as
de u m espirito culto e de qualidades apreciáveis de pumesmas assignaturas.
blicista, era ainda académico quando se ensaiou na im— Memoria histórica dos acontecimentos notáveis
prensa, tendo collaborado no "íris Académico", Recife,
do anno de 1855, apresentada á Faculdade de Medicina
1859; "Diário de Pernambuco"; "Diário das Alagoas";
da Bahia, no dia 1.° de Março de 1856, e m cumprimento
"Columna do Throno", Larangeiras, 1864; "Correio Serdo art. 197.° dos estatutos, etc. Bahia, 1856, 16 pags.
gipense"; "Jornal de Sergipe" e outros.
in. 4.°. Typ. e Livraria de E . Pedrosa.
Escreveu:
— Relatório da commissão de hygiene publica da
— Sergipe e as suas vias de communicação maríprovincia da Bahia sobre o estado sanitário da provintima. N o "Correio Sergipense" de 26 de Setembro de
cia no anno de 1855. Bahia, 1856, in. 8.°.
1860, transcripto do "Diário de Pernambuco".
— Relatório apresentado ao Conselheiro Vice-Direc— O Clero e o Senhor Deputado Peãro Luiz na
tor da Faculdade de Medicina, Doutor Vicente Ferreira
de Magalhães, pelo Conselheiro Director Interior, etc. Camará Temporária. Maceió, 1864, 39 pags. de 2 columnas in. 8.°. Typographia Commercial de A. J. da
N a "Gazeta Medica da Bahia", pag. 237 do n.° 112 de
Costa, e u m a refutação ás doutrinas sustentadas por
31 de Março de 1872.
aquelle
deputado; traz a data de 16 de Janeiro e m Ita— Discurso proferido pelo Conselheiro..., supprindo
baiana e foi offerecido ao arcebispo da Bahia, D. Manuel
as vezes do vice-director, depois da collação do gráo de
Joaquim da Silveira, depois Conde de S. Salvador.
doutor e m medicina, e m 30 de Novembro de 1872. N a
— Discurso proferido na abertura solemne do Hos"Gazeta" cit. vol. V, 1871-1872, pags. 119 e 120.
pital
da Misericórdia da cidade de Larangeiras. Aracaju,
— Discurso proferido pelo Conselheiro... a 6 de
1866, 21 pags. in. 8.° pq. Typ. do "Jornal de Sergipe".
Dezembro de 1873 na Faculdade de Medicina da Bahia,
— Discurso recitado pelo Director da Instrucção Pupor occasião de conferir o gráo de doutor e m medicina
blica, na installação solemne do Atheneu Sergipense.
aos que então terminarão o seu curso medico. Idem,
N o n.° de 9 de Fevereiro de 1871 do "Jornal do Aravol. VIII, 1873-1876, pag. 129.
caju".
Manuel Luiz Azevedo de Araújo, Bacharel.
— Discurso proferido pelo Director da Instrucção
Filho do súbdito portuguez António de Araújo Pimenta
Publica na noite de 23 do corrente no salão do Athee D. Ignez de Azevedo Araújo, nasceu na Estancia a
neu Sergipense. N o n.° de 29 de Julho de 1871 do mes24 de Novembro de 1838 e falleceu no Aracaju a 21
m o jornal.
de Outubro de 1883, privado da razão e m consequência
— Discurso proferido pelo Director Geral da Instruda perda de u m filho, morto por afogamento na capital
cção Publica de Sergipe. N o n.° de 27 de Setembro de
da Bahia. Tendo recebido o grau de bacharel e m scien1871 do m e s m o jornal.
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— Relatório do Director da Instrucção Publica,
Fundou e redigiu:
apresentado ao Exmo. Sr. Barão de Própria, Vice-Pre— Jornal do Aracaju: órgão politico e official.
sidente da Provincia, em 31 de Dezembro de 1871. Anne- Aracaju, 1870-1874. Foi redactor chefe, de 1876 em
xo de 49 pags. in. 8.° ao Relatório apresentado perante deante do:
a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe pelo Pre— Correio da Bahia: jornal diário e órgão consersidente Luiz Alvares de Azevedo Macedo, por occasião da
vador dissidente, Bahia, 1871-1878. Como principal resua abertura no dia 4 de Março de 1872.
dactor, dirigiu:
— Instrucção Publica. Incompatibilidade entre o
— Gazeta da Bahia: órgão do partido conservador,
exercicio do magistério e o estado conjugal. No "Jornal
e propriedade de uma associação. Bahia, 1879-1880.
do Aracaju" de 25 de Abril de 1872.
Manuel Luiz do Rego, Bacharel. — Filho de An— Discurso proferido pelo presidente da Associa- tónio Luiz do Rego e D. Ritta de Sousa Campos, nasção Propagadora da Instrucção na sessão solemne da
ceu a 11 de Julho de 1869 na Capella. Diplomado bamesma associação. No referido jornal de 16 de Outucharel em sciencias jurídicas e sociaes e 26 de Dezembro de 1872. Neste discurso encontrão-se muitas consibro de 1890 pela Faculdade do Recife, foi nomeado em
derações judiciosas acerca da instrucção publica e da
Fevereiro de 1891 promotor publico da Comarca de
sua organização no Brazil.
Porto Seguro, removido em Julho para a de Amargosa e
— Reforma da instrucção publica. Aracaju, 1872.
depois juiz preparador do mesmo termo até Janeiro de
Trabalho confeccionado por incumbência do presidente
1894, removido nesse mesmo anno para egual cargo na
da provincia para substituição do regulamento feito pelo
capital, deixando este lugar em 1895.
Dr. Guilherme Pereira Rabello. Data desse tempo a creaDesta data em deante dedicou-se á advocacia, torção da "Eschola Normal" do "Atheneu Sergipense".
nando-se um dos mais acreditados advogados do foro
— Relatório do Director da Instrucção, apresen- bahiano. Tem sido advogado da Companhia Chemins de
tado ao Presidente da Provincia, Dr. António dos PasFer; da União Fabril da Capital, da Companhia Valença
sos Miranda, a 30 de Janeiro de 1874. Annexo de 58
Industril e da Companhia Salinas da Margarida, todas
pag. in. 8.°. ao Relatório com que o mesmo Presidente com sede na Capital da Bahia, das Companhias rie Vaabriu a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe
pores Allemãs e contratado de diversas casas commerno dia 2 de Março de 1874.
ciaes.
— Discurso proferido na sessão magna do Gabinete
E' procurador fiscal do Estado da Bahia e membro
de Leitura Sergipano, em 6 de Junho de 1874. No "Jorhonorário do Instituto da Ordem dos Advogados, do Rio
nal do Aracaju" de 10 do mesmo mez.
de Janeiro e do Instituto da Ordem dos Advogados, da
— Reforma da instrucção. Aracaju, 1874. Foi elaBahia, de que é 1." vice-presidente.
borada em commissão com os drs. José Elysio de CarRedigiu a "Gazeta de Amargosa" — (Bahia) 1892valho Couto e Thomaz Diogo Leopoldo, por nomeação
1894.
do presidente, dr. António dos Passos Miranda.
Escreveu:
— Relatório apresentado a 31 de Janeiro de 1875 ao — Inconstitucionalidade do imposto federal sobre loExmo. Sr. Dr. António dos Passos Miranda pelo Diterias dos Estados. Bahia, 1901.
rector da Instrucção Publica. Annexo de 28 pags. ao
— Inconstitucionalidade do imposto federal sobre diRelatório com que o mesmo Presidente abriu a Assem- videndos das sociedades anonymas. Bahia, 1902, 60
bléa Legislativa Provincial de Sergipe no dia 1." de
pags. in. 8.°. Typ. Bahiana de C. Melchiades. Consta
Março de 1875.
este trabalho da petição, allegações finaes e razões dos
— Relatório annual apresentado ao Exmo. Sr.
appellados na acção entre partes os bancos Auxiliar das
Dr. António dos Passos Miranda a 22 de Janeiro de
Classes e Económico e as Companhias Commercial, In1875 pelo Director do Asylo de N. S. da Pureza. No
teresse Publico, Alliança, Linha Circular e Trilhos Cen
"Jornal do Aracaju" de 3 de Fevereiro seguinte e no
traes da Bahia.
citado Relatório do Dr. Passos Miranda.
— Aggravo perante o Supremo Tribunal Federal, em
— Discurso proferido na sessão da Assembléa Le- que são aggravantes — Schramm Stode & C , agentes
gislativa Provincial de Sergipe de 5 de Abril de
da Companhia
Hamburg Sudamerikanische Dampfs1875. Aracaju, 1875, 42 pags. de 2 columnas cada uma,
chifffahrst, e aggravado o juizo. Bahia, 1902.
in. 8.". gr. Typ. do Jornal do Aracaju.
— Aggravo perante o Supremo Tribunal Federal em
•— A eãucação da mulher
Transcripto na que são aggravantes — A Companhia Liverpool Brazil
"Provincia do Pará" de 25 de Setembro de 1878. H a
& C. River Plate Steamers e aggravados Silvino Marainda do mesmo autor diversas.
que & C. Bahia, 1906, 14 pags. in. 8.°. Typ. Bahiana
— Conferencias, publicadas nos jornaes do tempo,de C. Melchiades.
das quaes algumas forão transcriptas fora da provincia;
—- Contratos com a Administração. Parecer do Adcolleccionou em opúsculos vários discursos proferidos na
vogado... Bahia, 10 de Abril de 1906, 17 pags. in. 8.°.
Assembléa Provincial e deixou inéditas, por completar,
pq. Typographia da Gazeta do Povo.
as seguintes obras:
— Carta Testemunharei perante o Supremo Tribu— Analyse ao Código Criminal do Império do Bra- nal Federal em que é testemunhante o Coronel João Pezil, comparado com os das nações cultas.
dro Caminha. Bahia, 26 de Junho de 1907, 61 pags.
— Instrucção publica: substancioso trabalho quein. 8.°. pq. Typographia Bahiana, de Cincinato Melviria confirmar a grande competência do seu autor em
chiades.
assumpto do maior interesse social. Como jornalista fêz
— O material destinado aos serviços dos Estados
sua estréa no:
não está sujeito á tributação da União, ex-vi do artigo
— Acaãemico ão Norte: periódico litterario e scien- 10 da Constituição Federal. No "Jornal de Noticias",
tifico. Recife, 1857. Folha académica redigida por aluBahia, de 8 a 10 de Março de 1911.
mnos da Faculdade de Direito, que não foi além do 9."
— As procurações no Thesouro Nacional. Critica ao
numero, datado de 24 de Julho.
Decreto n.° 85, 96 de 8 de Março de 1911. Idem, de 24 do
Redigiu:
mesmo mez.
— Vinte, e Cinco ãe Março: jornal politico, littera- — Terias (Para o "Jornal de Noticias" da Bahia.
rio e noticioso. Recife, 1860. Appareceu a 25 de Março
Nos ns. 19 e 21 de Abril de 1911.
e pouco mais durou. Por deliberação do Grémio Con— Indemnisações pela passagem das estradas de
servador Sergipense foi um dos eleitos para o conseferro. Bahia, 1913, 8 pags. in. 8.". pq. Typ. Bahiana
lho administrativo e redactor em chefe do:
de Cincinato Melchiades.
— O Conservaãor: órgão do partido. Aracaju, 1868- Manoel José Bomfim, Doutor. — Filho de Pau1869. Reappareceu em 1873 sob a redacção dos bachalino José do Bomfim e D. Maria Joaquina do Bomfim,
réis José Luiz Coelho e Campos, António Dias de Pinna
Júnior e Bemvindo Pinto Lobão.
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nasceu no Aracaju a 8 de Agosto de 1868. Fez seus estudos primários e secundários na cidade do seu nascimento, revelando logo grande talento, e e m 1886 matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, onde cursou os primeiros annos, passando-se depois para a congénere do Rio de Janeiro, onrie recebeu o grau de doutor e m 1890. Ainda estudante, já trabalhava na imprensa, no "Correio do Povo", redigido por Alcino Guanabara.
E m 1891 foi nomeado medico da Policia do Estado
do Rio de Janeiro e e m Julho do anno seguinte passou a
ser tenente-cirurgião da Brigada Policial, lugar que
occupou até Maio de 1894. Nomeado e m 1896 sub-director do Pedagogium com as funcções de director interino, foi e m Março do anno seguinte confirmada a sua
nomeação effectiva da m e s m a repartição.
E m 1898 lhe foi designada a cadeira de Moral e
civica da Escola Normal. Extincta esta, foi e m 1902
transferido para a de pedagogia e e m commissão pedagógica, por nomeação da Prefeitura, esteve na Europa de 1902 a 1903.
Director interino da Instrucção publica Municipal
e m Dezembro de 1905, Director Geral de Instrucção publica do Districto federal, e m commissão, por acto de
27 de Abril de 1906, foi exonerado do primeiro cargo
em Abril de 1907. Neste anno foi eleito deputado por
seu Estado na vaga aberta
pelo General Valladão que
passou para o Senado. Nomeado professor de Psychologia applicada a educação
da Escola Normal e m 1916;
foi condecorado á 22 de
Novembro de 1918 pelo Rei
ria Bélgica com o officialato da Ordem Leopoldo. De
volto da Europa, em 1903,
organisou no Pedagogium o
primeiro Laboratório de Psychologia que se creou no
Brasil.
Foi redactor e secretaDr. Manoel Bomfim
rio do "Republica" e m 1896;
do "Pedagogium",
revista
Redigiu e dirigiu a
mensal, Rio de Janeiro 1897.
Sahirão apenas 5 números de
Julho a Novembro.
'Educação e Ensino", revista
pedagógica; fundou e m 1901, com Thomaz Delfino e Rivadaria Corrêa a "Universal", revista quinzenal e e m
1904 foi redactor da "Leitura para todos". Collabobou na "Noticia", Tribuna", "Jornal do Commercio",
"Illustração Brasileira" e no "Paiz", desde 1904, todos
do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— D(/s nephmtes: these apresentada á Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro para obter o grau de
doutor. Rio de Janeiro, 1890, in. 4.°.
— Parecer sobre as aguas do rio Poxim. N o "O
Republicano" de 11 de Abril de 1890. T a m b é m é assignado pelo Dr. Narciso Marques.
— Pratica ãa lingua portugueza: livro da composição
para o curso complementar das escolas primarias approvado e adoptado pelo conselho superior da instrucção
publica da Capital Federal. Rio de Janeiro, 1899, 356
pags. in. 8.°. Já há 2.» Edição de 1904, correcta e
augmentada.
— Compendio ãe zoologia. Paris, 1902, Editor Garnier, 376 pags. in. 16.°.
— O Progresso pela instrucção: discurso pronunciado da solemnidade da entrega dos diplomas ás normalistas pela Escola Normal do Districto Federal como
paranympho e m 13 de Maio de 1904.
— Allucinações auãitivas dos perseguidos: monographia contendo algumas observações da sua clinica psychiatrica. Rio de Janeiro, 1904.
— Livro ãe leitura para o curso complementar das
escolas primarias. Rio de Janeiro, 1904, 3.» Edição.
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— Olavo Bilac: estudo sobre a vida intellectual desse
poeta. N o n.° de Abril de 1904 do "Kosmos", revista
artística, scientifica e literária do Rio de Janeiro.
— Elementos ãe zoologia e botânica: Adaptação das
obras: Anatomia e physiologia animaes e Anatomia e
physiologia vegetaes de Lamounetti. Paris, 1904, Editor
Garnier. E' u m livro de estudos e m que o critério e a
competência se colligam para a sua mais apurada excellencia.
— Historia ãas terras brasileiras. N'"Os Annaes"
de Domingos Olympio". Anno II (1905) n.° 31, pags.
292 á 295.
— O Ciúme: conferencia realisada no Instituto de
Musica. N a "Revista dos Annaes" n.° 49, pags. 586 á
590 e n.° 50, pags. 598 a 600. Publicada e m folheto, 1905.
— O respeito á creança: discurso pronunciado na solemnidade da entrega de diplomas ás normalistas de
1905. Rio, 1906, 20 pags. in. 8.". pq. Typ. do Instituto Profissional.
— Uma carta. A propósito da critica do Sr. Sylvio
Roméro ao livro "America Latina". N a revista dos "Annaes". A n n o III (1906) n.° 74, pags. 169 a 170.
— A Cartilha: livro didáctico da serie — Leitura
didáctica.
— Lições e Leituras — Idem.
— Creanças e homens — Idem.
— Livro ãos mestres. — Idem.
— Discurso pronunciado a 27 de Setembro de 1906,
como paranympho das alumnas da Escola Normal do
Districto Federal, no acto da collação do gráo. N o
"Jornal do Commercio" de 30 do m e s m o m ê z .
— A America Latina, estudo de parasitismo social.
Paris, 1905, 432 pags. in. 12.°. Editores. H . Garnier.
E' u m a obra contendo a historia explicada da America
Latina, dividida e m 5 partes: 1." parte — A Europa e a
America Latina — 2." parte — Parasitismo e Degeneração — 3.a parte — As Nações coloivisaáoras ã'America
ão Sul — 4.a parte — Effeitos ão Parasitismo sobre as
nossas sociedades 5." parte — As nossas socieãaães. Escriptos n u m estylo claro e simples, os capítulos da America Latina estudam o parasitismo social na evolução
tias republicas Sul Americanas. A "Gazeta de Noticias"
rio Rio diz o seguinte sobre o precioso livro: "America
Latina" é u m livro magnifico; devem lel-o todos os
que pensam. H a nelle aquillo que o philosopho considerava o maior dos bens: — a "revelação das verdades".
— A Obra ão Germanismo. Rio de Janeiro, 1915,
55 pags. in. 8.". pq. Typ. Besnard Fréres. Consta da
publicação e m vol. de 2 artigos insertos no "Jornal do
Commercio'" do Rio, e m u m dos quaes condemna as aspirações do predomínio por parte da Allemanha, ateando a conflagração européa, defendendo no outro as intenções moraes de Darwin. O auctor destinou o produeto
da venda do folheto á caixa da Cruz Vermelha Belga.
— A Crise?... N o "Jornal do Commercio". Rio, 27
de Junho de 1915.
— Lições ãe Pedagogia. Theoria pratica de educação. Rio de Janeiro, 1915. Livraria Escolar.
— Noções ãe Psychologia: obra didáctica. Rio de
Janeiro, 1916, na m e s m a livraria.
— Pensar e Dizer. Estudo do Symbolo no pensamento e na linguagem. Dividido e m 9 capítulos. Rio,
1923, 509 pags. in. 16.°. Casa Electros.
Manoel de Marsillac Motta, Doutor. — Filho do
pharmaceutico Pedro Amâncio de Almeida Motta e D.
Maria Emilia de Marsillac Motta, nasceu no Aracaju a
24 de Dezembro de 1875. Após o curso secundário, feito
e m Aracaju, frequentou a Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, na qual recebeu o gráo de doutor e m 1901.
Verificou praça no exercito, com destino ao corpo
de saúde, sendo actualmente (1924) tenente coronel do
referido corpo e professor de physiologia da "Escola" de
Veterinária do Exercito.
E m 1913 foi director do Sanatório Militar de Lavrinhas.

MANUEL

215

MANUEL

Escreveu:
mesmo anno para a de Pernambuco, denominada depois
— Das ãescargas motoras na epilepsia essencial, suas Superior Tribunal de Justiça, do qual foi presidente
vantagens e damnos: dissertaçKo. Proposições. Três soaté 1902, data da sua aposentadoria. Fora destes carbre cada uma das cadeiras da Faculdade. These apregos da magistratura, foi deputado e presidente da Assentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia do
sembléa Provincial de Santa Catharina, que mais tarde
Rio de Janeiro em 30 de Outubro de 1900 e perante ella
representou na Camará dos Deputados na 14.' Legislatudefendida em 15 de Abril de 1901 (Approvada com disra de 1869-1872. Como 2." vice-presidente da mesma protineção). Rio de Janeiro, 1901. Typographia Besnard
vincia administrou-a por três vezes nos períodos de 22
Fréres. 66 pags. in. 8.°.
de Novembro de 1869 a 3 de Janeiro de 1870, de 10 a
— Heliotherapia: observações clinicas colligidas 11 de Abril seguinte, e de 13 de Novembro de 1872 a
quando director do Sanatório Militar de Lavrinhas. 1913. 27 de Janeiro de 1873, e nomeado por Carta Imperial de
— Da innervação na serie animal, dífferenciação e 28 de Dezembro de 1872 presidente de Sergipe esteve á
complicação progressivas: monographia escripta para
testa do seu governo desde a data de sua posse em 8 rie
candidatar-se á Escola de Veterinária. 1919.
Março a 11 de Novembro de 1873.
Não publicou estes dois últimos trabalhos.
Representou o Tribunal de Justiça no Congresso JuManuel Martins dos Santos Penna, Doutor. —
rídico Americano em 1900; no Congresso Scientifico LaFilho de José Martins Penna e D. Silvana Firme dos
tino Americano em 1904, tendo-se reunido ambos no
Santos Penna, nasceu a 22 de Abril de 1831 em S. ChrisRio de Janeiro; foi sócio effectivo do Instituto Archeotovão e falleceu a 14 de Fevereiro de 1905 em Porto
logico Pernambucano e de outras sociedades. RespeiAlegre, capital do Rio Grande do Sul. Conseguindo em
tado pelo seu saber e integridade de caracter, os seus
curso regular o diploma de doutor pela Faculdade de
conselhos e opiniões, como advogado, eram recebidos
Medicina da Bahia a 20 de Dezembro de 1885. Foi mecomo a genuína expressão da verdade em matéria jurídico do exercito desde 1861 até 1876, quando, por decredica proferida pelo mais auto de 19 de Julho deste ultimo anno, se reformou na
torisado representante
do
patente de primeiro cirurgião capitão do Corpo de Saúde,
foro da capital de Pernamtendo feito toda a carreira militar no Rio Grande do
buco. Prova ainda o elevado
Sul e na campanha do Paraguay. Como secretario da
conceito em que sempre foi
Repartição de Saúde do Rio Grande, acompanhou o setido em todas as classes sogundo corpo do exercito até Curuzú e assumindo mais
ciaes, o nobre procedimento
tarde o serviço do hospital de sangue nos combates de
do povo do Recife, por occa24 de Maio, 3 e 22 de Setembro de 1866, portou-se com
sião de ser aposentado offetal dedicação no curativo dos feridos, que foi elogiado
recendo-lhe u m prédio, por
em ordem do dia e posteriormente condecorado com o
subscripção, para nelle ter a
gráo de cavalleiro da Ordem da Rosa.
sua residência. No AlmaE m seguida foi assistente do Delegado Chefe da
nack Pernambucano para
Repartição de Saúde em Corrientes e, terminada a guer1916 foi publicado á pag.
ra, passou a occupar o mesmo cargo junto ao Delegado do 33." a sua biographia com o
Cirurgião-mór do exercito no Rio Grande do Sul, até
retrato.
.Manuel do Nascimento da
ser attingido pela reforma. Por esse tempo forão-lhe
Escreveu:
Fonseca Galvão
concedidas as honras de major e as medalhas comme— Relatório apresentamorativas da guerra do Paraguay, creadas pelos goverdo pelo 2.° vice-presidente de
nos do Brasil, Uruguay e Republica Argentina. Por deSanta Catharina ao Presicreto de 16 de Agosto de 1892 foi nomeado tenente codente o Exmo. Sr. Doutor
ronel honorário do exercito. Medico humanitário e cariAndré Cordeiro de Araújo Lima por occasião de passartativo, gozou sempre de merecida estima na sociedade
lhe a administração da mesma provincia em 3 de janeiem que viveu.
ro de 1870. Cidade do Desterro, 1870 20 pags. in. 8.°.
Escreveu:
gr. Typ. de J. J. Lopes.
— Alcoholatos, alcoholaãos e etherolaãos, e em que
— Relatório apresentado pelo segundo vice-presise distinguem entre si: dissertação. Proposições. Scidente da provincia de Santa Catharina ao terceiro viceencias cirúrgicas. Invadirá a ulceração todos os tecidos
presidente Exmo. Sr. Doutor Ignacio Accioli de Alsem excepção e qual a theoria mais plausivel deste
meida por occasião de passar-lhe a administração da
trabalho mórbido? Sciencias medicas — Determinar a
mesma, em 27 de Janeiro de 1873. Cidade do Desterro,
differença ou identidade entre a febre amarella e a fe1873, 17 pags. in. 8.". Typ. de J. J. Lopes.
bre remittente biliosa. Deverão ser sequestrados os doen— Relatório com que passou a administração da
tes affectedos de febre amarella em estabelecimento de
provincia de Sergipe ao Exmo. Sr. Doutor Cypriano de
lazaretos? These apresentada e sustentada perante a FaAlmeida Sebrão, 1.° Vice-Presidente, no dia 11 de Noculdade de Medicina da Bahia no dia 7 de Dezembro de
vembro de 1873. Aracaju, 1873, 17 pags. in. 8.°. Typ.
1855, para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia,
do "Jornal do Aracaju".
1855, 17 pags. in. 8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
— Notas geographicas e históricas sobre a Laguna
Manuel do Nascimento da Fonseca Galvão, Desemdesde sua fundação até 1750. Desterro, 1881, 51 pags.
bargador. — Filho do brigadeiro José António da Fonin. 8.°. Typ. de J. J. Lopes. Este trabalho teve 2.a
seca Galvão e D. Marianna Clementina de Vasconceledição em 1884, impressa como a outra no Desterro e
los Galvão, e irmão do barão do Rio Apa e do visconde
ampliada até 1777. Referindo-se a elle disse o illustre
de Maracajú, (vide estes nomes), nasceu a 25 de Deliterato riograndense, Alcides Cruz: "E' um notável e
zembro de 1837 na Estancia e falleceu a 22 de Fevereiro
documentado subsidio para a historia do Rio Grande
de 1915 no Recife, capital do Estado de Pernambuco.
incipiente, porque esclarece muitos pontos obscuros e
Bacharel em sciencias jurídicas e sociaes, formou-se em
supprime algumas lacunas que o consciencioso S. Leopol1858 na Faculdade de S. Paulo. Promotor Publico no
do não poude estudar". (Annuario do Estado do Rio
anno seguinte da comarca da Laguna em Santa CathaGrande do Sul para 1904, nota á pag. 180).
rina e em 1860 juiz municipal de Jacarehy em S. Paulo,
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Doutor Joafoi em 1869 nomeado juiz de direito da comarca de Laquim Correia de Araújo, Governador do Estado de Perges naquella provincia, sendo removido em 1871 para a
nambuco pelo presidente do Superior Tribunal em 11 de
comarca de Laguna, em que já havia exercido a promotoFevereiro de 1898. Annexo a:
ria, e em 1887 para a de S. Fidelis e desta para a
— Mensagem do mesmo Governador de 6 de Março
de Itaguahy, ambas na ex-provincia do Rio de Janeiro.
seguinte.
Elevado em Junho de 1890 a desembargador da Rela— Relatório apresentado ao Dezembargador Segisção de Matto Grosso, foi removido em Dezembro do
15 de Fevereiro de 1899. Annexo á Mensagem de 6 de
Março do mesmo anno.
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— Relatório apresentado ao Dezembargador Segis- tado a nomeação para juiz de direito da Estancia por
mundo António Gonçalves, presidente do Senado em exer- decreto de 7 de Julho deste mesmo anno.
Removido á pedidofmra a comarca da Capital a 21 de
cicio do cargo de Governador, em 6 de Fevereiro de
Fevereiro de 1906, assumiu o exercicio a 1.° de Março
1900. Annexo á Mensagem do referido Governo de 6
de Março do mesmo anno. Deste Relatório o Doutor seguinte e por Decreto de 10 de Novembro de 1913 foi
nomeado juiz de Direito da 1." vara da Capital em virJoão Mendes de Almeida Filho, lente de Pratica Crimitude da reforma judiciaria cargo que ainda exerce,
nal da Faculdade de S. Paulo, transcreveu u m trecho
(1924). Auxiliar do Delegado do Estado junto ao 6.° Conpara a sua obra sobre este ramo do direito.
— O homesteaá satisfaz melhor do que a emphyteu- gresso Brasileiro de Geographia a reunir-se em Outubro
de 1918, foi transferido para o mesmo mez do anno
se o intuito do aproveitamento das terras incultas? Meseguinte em Bello Horizonte.
moria apresentada ao Congresso Jurídico Americano,
E m Novembro de 1923 seguiu para Pernambuco inreunido no Rio de Janeiro, por..., representante do Sucumbido pelo governo do Estado, de colligir alli eleperior Tribunal de Justiça, de Pernambuco. No "Jormentos para uma edição completa das obras do philosonal do Recife", de 31 de Outubro; 3, 7, 9, 11, 17 e 22
pho sergipano Tobias Barretto. De volta fez no Instide Novembro de 1900.
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Doutor An- tuto Histórico e Geographico de Sergipe, longa e circumstanciada Conferencia, a 4 de Maio seguinte, na
tónio Gonçalves Ferreira, Governador do Estado, em 5
qual deu conta do desempenho que dera á commissão
de Fevereiro de 1901. Recife, 1901. Typographia do Diácom que fora distinguido. Versado nas linguas grega,
rio de Pernambuco.
— Relatório apresentado ao referido Governador em latina, ingleza e franceza, difficil não lhe foi illustrarse, assimilando conhecimentos scientificos, de que são
27 de Fevereiro de 1902. Recife, 1902. Typographia do
ricas as literaturas dos povos cujos idiomas conhece. DisDiário de Pernambuco.
— Historia da guerra do Paraguay. Inédita — cípulo enthusiasta do grande Tobias Barretto, possue
também o dom da palavra fácil na oratória, empolgando
Fundou:
— O Constitucional: periódico politico. Desterro,os que lhe ouvem nas justas
da tribuna.
1867-1869.
Collaborou no "O Por— A Provincia: periódico politico. Desterro, 1870.
vir", Aracaju, 1886; no "LaManoel Paes de Azevedo, Dcutoi'. — Filho de
rangeirense", 1887; na "GaAugusto Paes de Azevedo e D. Auta de Sousa Azevedo,
nasceu a 22rieJaneiro de 1882 no povoado Santa Rosa, zeta de Sergipe", 1891-1892,
publicando uma serie de armunicipio de Divina Pastora. Recebeu o grau de doutor
tigos intitulados: "Diário de
a 3 de Abril de 1908 na Faculdade de Medicina do Rio
um pessimista"; na "Folha
de Janeiro. Ex-interno effectivo do Hospício Nacional
de Sergipe", 1894-1898; no
de Alienados.
"Bello Sexo" 1882; no "O
Escreveu:
— Neurasthenia e falsas neurasthenias: disserta- Estado de Sergipe", onde
publicou uma serie de artição. Proposições. Três sobre ca'te uma das cadeiras do
gos com a epigraphe: "A
curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentapropósito de Sergipe Artísda á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a 31 de
tico" do Dr. Alves de FaOutubro e defendida em 26 de Dezembro de 1907, sendo
ria. Esta serie começou a Dr. Manoel dos Passos
approvada com distineção. Rio de Janeiro, 1908, 67
ser primeiramente no "O
pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio".
Oliveira Telles
— O exame ão muceo nasal na pesquiza do bacillo Paiz" de Aracaju de 13, 16,
25 e 27 de Março e 3 e 6 de
de Hansen. (Extrahido dos Archivos Brasileiros de MeAbril de 1898, não sendo
dicina). — Rio de Janeiro, 1915, 39 pags. in. 8.°. Typ.
concluída; e no "A. B. C". Rio, 1923. Redigiu "O Mido "Jornal do Commercio".
— O problema da transmissibilidade da lepra. (Ex- croscópio" revista de critica literária, Recife, 1882 com
Phaelante da Camará. Sahiram somente os 2 primeiros
trahido dos Archivos Brasileiros de Medicina). Rio,
fascículos.
1919, 36 pags. in. 8.°. Typographia do "Jornal do ComRedigiu também o "Estado de Sergipe", de 1900
mercio".
— A febre ãe Malta no Brasil. Na "revista mensal dee 1907, a 1910 no qual publicou "O drama da Paixão".
Tem usado o pseudonymo de Garcia Moniz.
Medicina". "Archivos de Biologia", S. Paulo, de Abril e
Sócio correspondente do Grémio Litterario da BaMaio de 1918, pags. 375 e 379.
hia, do Instituto Histórico e Geographico do Ceará
Manoel dos Passos de Oliveira Telles, Bacharel.
(1907) e sócio honorário do Instituto Histórico e Geo— Filho do padre António Moniz Telles e D. Maria
graphico de Sergipe,
Luiza de Oliveira Pitta, nasceu a 29 de Agosto de 1859
Escreveu:
na villa do Soccorro.
— Discurso proferido em Outubro de 1881 pelo 1."
E m 1870 transportou-se para o Aracaju e de 1873 a
annista..., por occasião de ser apresentado ao Dr. Tho1877 foi alumno do "Atheneu Sergipense".
bias Barreto de Menezes o mimo offerecido pelos acadéA 5 de Novembro de 1885 bacharelou-se em scienmicos sergipanos da Faculdade de Direito do Recife. No
cias jurídicas e sociaes pela Faculdade de Direito do
"Sergipe" Aracaju de 20 de Novembro de 1881.
Recife, tendo antes tentado graduar-se na Escola Poly— Uma festa a Pedro de Calasans. No mesmo "Jortechnica do Rio de Janeiro, cujo clima lhe foi hostil á
nal" de 7 e 23 de Fevereiro de 1882.
saúde.
— Um acontecimento scientifico na Academia do
Foi nomeado no 5." anno Promotor Publico de MosRecife, o concurso do Dr. Tobias Barreto (carta ao
soró (Rio Grande do Norte) e de Itabaiana (Sergipe)
major Odorico Barreto) . Idem de 22 de Julho de 1882.
de 1885 a 1886.
— Teuto sergipano. No "O Guarany" Aracaju de
Juiz Municipal e de Orphãos de Itabiana e S. Chris31 de Maio de 1884.
tovão, onde completou o 1." quatriennio começado na
— Palestra em casa ãe Polonius, nas columnas do
primeira comarca e de Gararú, de 1892 a 1894.
"Larangeirense" de 1887.
Foi por algum tempo Administrador da Mesa de
— Chrystophaneiãa: lendas e contos. Na "Gazeta
Rendas Federaes em S. Christovam.
de Sergipe" de 26 á 28 de Julho de 1892.
Nomeado a 4 de Julho de 1898 lente de Grego do
— Itabaiana (poema), Aracaju 1893.
"Atheneu Sergipense" e Director da Instrucção Publica
— Relatório apresentado a 15 de Setembro de 1898
e da Escola Normal de 1898 a 1903, foi por acto de 10
ao Exmo. Sr. Presidente do Estado pelo Director do Ende Julho de 1905 exonerado destes cargos por ter acceisino Primário. Annexo numero 3 ao Relatório do Secretario Geral do Estado, Apulchro Motta.

MANOEL

217

MANOEL

— Ensaio sobre a Musica popular em Sergipe. (Ara— A chuva: descripçãorieviagem. N o "O Estado de
caju 1899). Publicada a primeira parte nas columnas do
Sergipe" de 11 de Outubro de 1908. Assignado por Gar"Estado de Sergipe".
cia Moniz.
— Discursos (Aracaju, 1899-1901).
•— A Cruz do Ouvidor. fTraducção antiquíssima).
— A Geologia cretácea e terciária ão Brasil. Sergipe-Ao E x m o . General Dr. José de Siqueira Menezes. N o
Alagoas por Jokn C. Branner. (Trad. de Garcia Muniz).
"Diário da Manhã" de 15 de Agosto a 4 de Setembro
Aracaju 1899, 170 pags. in. 8.". pq. Typ. do "O Estado
de 1912.
de Sergipe". Publicação dirigida por Laudelino Freire.
— Um milagre por motivo: novella. Idem, de 26
— Discurso pronunciado por occasião das festas do
de Outubro e m deante até 21 de Novembro de 1912.
dia 17 de Janeiro de 1900 ao tomarem posse a Intendên— O terror do xcmxem: novella ao Dr. Gumersindo
cia e Conselho eleitos para o biennio de 1900 a 1901 e m
Bessa, dedicado e obscuro amigo, grato e sincoro admiS. Christovam. Aracaju, 1900, 18 pags. in, 12." Typ do
rador. Idem, a começar do numero 3 de Dezembro de
"O Estado de Sergipe".
1912 a 1 de Fevereiro de 1913.
— Discurso pronunciado por occasião de ser colloca— Os três irmãos ãa Capella: novella ao Dr. Arisdo no salão de honra do palácio do Governo o retrato do
tides Fontes. Idem de 4 a 27 de Março de 1913.
E x m o . Sr. Presidente do Estado Monsenhor Olympio de
— Das Ilhas: conferencia lida a 12 de Outubro de
Souza Campos. H o m e n a g e m de seus amigos e admirado1914 na sessão do Instituto Histórico e Geographico de
res no 1." anniversario de sua posse e m 24 de Outubro
Sergipe, por occasião de ser collocado no salão do m e s m o
de 1900. Aracaju 1900 23 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O
Instituto o retrato do E x m o . Sr. Cel. Pedro Freire de
Estado de Sergipe".
Andrade Vice-Presidente do Estado. N o "O Estado de
— O Moinho ãe Floss: Romance de G. Elliot. (TraSergipe", de 15 a 18 de Outubro de 1914.
ducção 1900).
— O território sergipense e sua fundação Histórica.
— Em Kolomea. (Traducção 1900).
Escripto e m Monístawa, á margem do ribeiro Una e á
— Carta a Monteiro Filho sob u m a carta do Dr. To- sombra dos oityzeiros, em Janeiro de 1914. A o General
bias Barreto. Aracaju, 1902, 10 pags. in. 12.°. Typ do
Manoel P. de Oliveira Valladão o.ferece o Autor. N o "O
"O Estado de Sergipe".
Estado de Sergipe" de 24 de Março a 3 de Maio de 1916.
— Sergipenses. (Escriptos Diversos) . 1903. Typ. do
— Sylvio Roméro: conferencia lida no salãoriaBi"O Estado de Sergipe".
bliotheca Publica a 23 de Outubro de 1914. Idem de
— O segrcão do ôco ão pau: conto. N o "O Estado
26 a 29 de Novembro seguinte.
de Sergipe" de 27 á 30 de Março de 1906, sob o pseu— Aracaju c sua origem: memoria lida no Instituto
donymo de Garcia Moreno.
Histórico e Geographico de Sergipe e m 24 de Feverei—"Joanninha a ingleza: romance publicado no roro de 1915. N o "Diário da Manhã", Aracaju de 28 do
dapé do "O Estado de Sergipe" de 3 de Abril á 18 de
m e s m o mez.
Maio de 1906.
— Limites ãe Sergipe. Sergipe-Bahia. N o "Estado
— Ab ovo: conto offerecido a Gervásio Barreto.
de Sergipe" de 28 de Maio a 7 de Junho de 1916; 12 de
No rodapé do "O Estado de Sergipe" de 28 de Junho á
Agosto a 10 de Dezembro de 1916 com repetidas in6 de Julho de 1906.
terrupções.
— O Escrivão: conto a Prado Sampaio. N o "O Es— Discurso proferido e m nome das classes amigas
tado de Sergipe" de 14 á 17 de Outubro de 1906.
por occasião de ser inaugurada a estatua do M . Olympio
— Geographia Clássica de H . F. Tozer. Traducção de S. Campos no dia 26 de julho de 1916. N o "Jornal do
do inglez. N o rodapé do "O Estado de Sergipe" de 27
Povo", Aracaju de 31 do m e s m o mez.
de Outubro de 1906 á 16 de Janeiro de 1907. Depois pu— Discurso proferido a 31 de Dezembro de 1916 por
blicado e m volume de 172 pags. in. 8.°. Typ. do "O Esblica por occasião de ser inaugurado o retrato do Dr.
tado de Sergipe". Traz o pseudonymo de Garcia Moniz.
Gumersindo Bessa a 24 de Outubro de 1916. N o "Estado
— Discurso proferido por occasião das exéquias do
de Sergipe" de 26 do m e s m o mez.
Monsenhor Olympio de Souza Campos .No "O Estado
— Discurso proferido a 31 de Dezembro de 1916 por
de Sergipe" de 24 á 27 de Novembro de 1906.
occasião de ser inaugurado o novo edifício da Inten— Folhas que cahem. Publicado no "O Estado de
dência Municipal da cidade de S. Christovam. N o "EsSergipe", 1907.
tado de Sergipe", de 3 e 4 de Janeiro de 1917.
— Ao romper ão século XX. O Municipio de São
— Socialismo e Trabalho: conferencia lida e m nome
Christovam (Monographia sobre o Municipio de São
do Centro Socialista Sergipano, no Theatro Carlos GoChristovam publicada no "O Estado de Sergipe" de 7
mes, no dia 1." de Maio de 1918, por occasião de solemnide Abril a 7 de Maio de 1907 e escripta e m 1900. Apresar-se a festa do trabalho. Aracaju, 1918, 23 pags. in.
sentada e m 1910 por gentileza dos Drs. Curvello e Mo8.°. pq. Typ. da " A Opinião".
reira Guimarães ao Congresso de Geographia.
— De Iiapuan a S. Francisco. (Limites meridionaes
— O Jarãim ãe Epicuro de Anatole France. (Tradude Sergipe). Voto de adhesão ao protesto do Dr. Elias
cção publicada no "O Estado de Sergipe", 1907.
Montalvão. Lido na sessão do Instituto Histórico e Geo— A longeviãaãe. Idem de 17 de Janeiro de 1907 graphico de Sergipe, realizada a 6 de Julho de 1918.
sob o pseudonymo de Garcia Moniz.
N o "Estado de Sergipe" de 12 a 23 do referido mez.
— O cigarro (these do Dr. Alcebiades Paes). N o "O
— O arama da paixão. A o Dr. Venceslau Guimarães.
Estado de Sergipe" de 10 de Março de 1907.
N o "Jornal do Povo" de 14 a 21 de Abril de 1919.
— A imprensa em Sergipe. N o "O Estado de Ser— Das origens ãe Sergipe á victoria de Bello Horigipe" de 13 a 17 de Abril de 1907 sob o pseudonymo
sonte: conferencia lida na Bibliotheca Publica de Sergide Garcia Moniz. Trabalho incompleto no dizer do própe na noite de 15 de Novembro de 1919. N o "Diário Ofprio autor.
ficial". Aracaju de 13 a 19 de Dezembro seguinte.
— Publicações de sergipanos em Sergipe. Idem de
— Sobre, o livro ãe Ivo ão Prado. (A Capitania de
20 de Outubro de 1907 sob o m e s m o pseudonymo. SimSergipe e suas Ouvidorias). N o "Correio de Aracaju",
ples ensaio não expugnado de incorrecções como reconhede 6 de Agosto de 1920.
ceu o próprio autor.
— Tobias Barreto e a Pátria. O grande sábio. N o
— A conquista ãe Sergipe: drama histórico em verso. "Jornal do Povo", Aracaju de 24 de Outubro de 1920.
5 actos. N o "O Estado de Sergipe", de 24 á 31 de Ja— O Génio de Dante: discurso recitado na noite de
neiro; 1.° á 29 de Fevereiro de 1908.
14 de Setembro de 1921 no salão da Bibliotheca Publica
— Tobias Barreto: palavras pronunciadas e m Setemdo Aracaju, por occasião de ser commemorado o VI cenbro de 1908 a propósito da collocação do retrato do
tenário do passamento do poeta florentino. N o "Sergipeeminente sergipano no "Atheneu Sergipense". N o "O EsJornal", Aracaju de 16 a 21 do m e s m o mez.
tado de Sergipe" de 22 e 23 do m e s m o mez.
— Discurso proferido no dia 9 de Julho de 1923 no
"Atheneu Sergipense" ao ser inaugurado o retrato do venerando mestre Bricio Cardoso decano dos professores
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daquelle estabelecimento de ensino. N o "Sergipe Jornal"
de 12 do m e s m o mez.
— Oração pronunciada por occasião de ser inaugurado a 2 de Setembro de 1923 o Grupo "Vigário Barroso" na cidade de S. Christovam. N o "Sergipe-Jornal"
de 6 a 10 do referido mez.
— A musica popular em Sergipe. N o "A. B. C " .
Rio de 8 de Dezembro de 1923.
T e m inéditas as seguintes obras:
— Insulanas. (Cartas Politicas).
— Encyclopeãia Sergipense.
— Nomenclatura sergipense.
— Geographia Physica de Archibal Geikie. Traducção do inglez.
— Geographia Physica de Sir George Grore. (Traducção do inglez).
— Historia ãe Veneza, (traducção do inglez).
— Iãyllios ãe Garcilaso.
— Ill Vozes, versos.
— Aphroãitê (traducção e m portuguez do romance
de Pierre Louys).
— Diccionario chorographico Sergipense.
— Durante a vida.
— Fainas.
— Ensaio sobre o dialecto sergipense.
— Olympio Campos — O luctador e a victima.
— Photo o Suliota, romance inglez de David R. Morier.
Manuel Pereira Guimarães, Bacharel. — Nascido
em Própria a 14 de Março de 1840, falleceu a 27 de
Outubro de 1879 no Aracaju, sendo então procurador fiscal da Thesouraria Provincial desde 1868 e gerente da
Associação Sergipense e m substituição ao seu progenitor.
Filho do primeiro consorcio de António José Pereira
Guimarães, já mencionado neste livro e D. Isabel Maria
de Medeiros Guimarães, iniciou na terra natal seus estudos preparatórios, continuando-os depois na Capella
de onde, visando o mesmo fim, seguiu e m 1857 para a
capital da Bahia. E m 1858
_—.
partiu para o Recife, afim
de concluil-os e matricularse e m seguida na Faculdade
de Direito, o que realizou no
principio de 1859. Termina.... do o curso de sciencias jurídicas e sociaes, recebeu o
grau de bacharel a 20 de
Novembro de 1863 naquella
Faculdade, da qual se desligou e m 1862 para estudar
MÊF Jn
"•' '''' São Pa"'o as mateira
B
rias do quarto anno acadeàSÊjÊe Êk
Após u m curto tirocínio na advocacia entrou
|lir;i
BB L
" funccionulismo publico como promotor da coManuel Pereira Guima- marca do Aracaju, e m cujo
rães (Bacharel)
exercicio esteve até 1868.
Eleito deputado provincial
para o biennio de 1874-1875, foi antes disto representante
da provincia na Camará dos Deputados na 14." legislatura
de 1869-1872, tendo occupado u m dos logares de secretario da Mesa.
N o Aracaju exerceu ainda os cargos de Director da
Escola Normal, Presidente da Camará Municipal, Juiz
rie Paz e m annos consecutivos, Director do Hospital de
caridade, Presidente effectivo da sociedade emancipadora "25 de Março" e foi advogado dos mais conhecidos.
Quando deputado geral, collaborou no "Jornal do
tros
Commercio"
Janeiro,
segunda
Inspector
—redigiu:
Relatório
A
O 18...
phase.
Conservador:
Nação:
doeThesouro
no apresentado
órgão
"Diário
órgão
Provincial
dodo
partido
Rio
do
a 29
partido.
de
de
conservador.
Janeiro"
Janeiro
Sergipe
Aracaju,
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pelo
com
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1879
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Dr.
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Procurador Fiscal..., Annexo ao Relatório com que o
Dr. Vice-Presidente, Raymundo Braulio Pires Lima,
abriu a 2.a sessão da 22.» Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 3 de Março de 1879.
Manuel Pompilio dos Santos. — Filho do capi.
pitão Luciano José dos Santos e D. Francisca de Salles
Conceição Santos, nasceu e m Maroim a 25 de Dezembro
de 1875 e falleceu a 5 de Fevereiro de 1919 na cidade de
Santos, Estado de São Paulo. Não teve curso regular
e m letras, mas intelligente e estudioso muito aproveitou
na assídua assistência no Gabinete de Leitura de sua
cidade natal, na qual aprendeu a arte typographica,
praticando nos caixotins do "O Maroinense", hebdomadario sob a direcção de António Augusto Gentil Fortes.
Tendo sido empastelado esse orgam da imprensa, partiu a 3 de Fevereiro de 1893 para Santos, sua segunda
e ultima residência. Alli continuou a lidar com typographias, tendo sido quem naquelle anno escolheu os materiaes e montou a Typographia Brasil, o mais importante estabelecimento typographico rie Santos. Deixando e m 1895 essa empresa, trabalhou como typographo e
auxiliar das redacções dos jornaes santistas "Santos
Commercial", " A Folha", "Diário de Santos", "Gazeta
da Tarde", entrando finalmente e m 1896 para a Tribuna
do Povo" de Olympio Lima, na qual com algumas intermittencias esteve até 10 de Janeiro de 1912, quando com
o simples titulo " A Tribuna" desde 1899 passou com o
fallecimento do seu director a pertencer a outros proprietários. Antes disto havia trabalhado no Rio de
Janeiro como revisor do "Commercio do Brasil", dirigido pelo dr. Alfredo Varella, e e m outros misteres da
imprensa no "Diário Official", na " A União", no "Correio da Manhã", no "O Século", e no "Dia". Nas diversas tentativas na vida jornalística jamais apurou as
vantagens almejadas, tendo soffrido, ao envéz, insuccessos repetidos, que o levaram a escolher outra carreira.
Entrando para o funccionalismo publico foi a principio
amanuense, elevado depois a 3.° official da Camará
Municipal de Santos, e m cujo cargo o surprehendeu a
morte. Foi collaborador do "O Progresso", de Maroim,
"Jornal de Sergipe" e "Diário da Manhã", de Aracaju,
da "Rua do Ouvidor" e "Annaes", do Rio de Janeiro e
de alguns jornaes do interior de S. Paulo. Até certo
tempo cultivou a poesia, tendo publicado e m 1893 e m
Santos seus versos dedicados a — Maroim, — e e m 1903
sob o pseudonymo de Raul d'Alva, a Calmaria e m 1903
na " A Vida Mental", .Nexo te esqueças de mim... N a
"A Tribuna" e m 1904, Visão interior nos "Annaes" e
na " A Fite".
Redigiu:
— A Vespa: periódico critico e noticioso. Maroim,
1891-1892. Foi o seu primeiro jornal, cujo 1.° numero
sahiu a 13 de Agosto daquelle anno.
— O Echo. Santos, 189.. Teve vida ephémera.
— A Ideia. Santos, 189.. Suspendeu a publicação
no oitavo ou decimo numero.
— Ciãaãe ãe Santos. Santos, 1899. Neste jornal
pertencia-lhe a redacção da parte commercial.
— A Tribuna. Santos, 1901-1918. E' a continuação do
jornal "Tribuna do Povo" de Olympio Lima. Nella redigiu de Janeiro a Maio daquelle anno a secção Ao
Lazer, sob o pseudonymo de Raul d'Alva.
Fundou e redigiu:
— A Viãa Mental: órgão de u m grupo de moças.
Santos, 1903-1904. Publicação quinzenal e m dias de domingo. O 1." numero é de 4 de Outubro daquelle anno
e o ultimo traz a data de 31 de Janeiro de 1914.
— A Fita: revista humorística, litteraria e illustrada.
semanária
OD'Alva.
vista
de
cretario
com1."
6—ode
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Escreveu:
coronel José Joaquim Pereira Lobo, a 24 de Outubro de
— A missão ãa actual juventuãe. Na "A Tribuna" 1918. Logo após, a 2 de Fevereiro de 1919, foi mais uma
vêz eleito senador federal, cargo em que o veiu surprede 27 de Março de 1918.
— "Alma Sentimental": versos por Alberto Campos. hender a morte, terminando assim a sua carreira politica. O velho militar e politico experimentado não desIdem, de 4 de Agosto seguinte. Transcripto no "O Imdenhou a literatura, confabulou com as musas e terçou
parcial", Aracaju, de 18 de Setembro do referido anno.
armas na imprensa como poeta e prosador. Quando aluAssignado com a sigla — P.
mno da Escola Militar estreou, collaborando na "Revista
Manuel Prisciliano de Oliveira Valladão, General
Phenix Litteraria", de que foi depois redactor em sub— Filho do tenente José Manuel de Oliveira e D. Maria
stituição a Urbano Duarte. Entre os seus escriptos
José de Oliveira Valladão, nasceu em Villa Nova a 4
applaudidos pelos collegas de estudos teve grande voga,
de Janeiro de 1849 e falleceu na Capital Federal a 10
diz Carvalho Lima Júnior, a poesia humorística. "Vozes
de Novembro de 1921. No verdor da sua adolescência,
d'Aula", parodia das "Vozes d'Africa", de Castro Alves.
abraçou a carreira das armas, assentando praça volunComo esta também são fruetos do seu estro, além de
tariamente á 1 de Março de 1864, contando quinze anmuitas outras, as duas poesias seguintes, a primeira punos completos. E m 18 de Janeiro de 1868 foi promoblicada no "Jornal do Commercio" de Porto Alegre e a
vido a alferes e a 15 de Outubro do anno seguinte a
outra na "Imprensa" de Maceió em 1882:
tenente por actos de bravura nos campos de Paraguay.
CONFITEOR
E m 21 de Fevereiro de 1880 foi promovido a capitão por
estudos e a 7 de Janeiro de 1890 a major por serviços
I
relevantes. Por decretos de 22 do mesmo mez e anno
Um dia (foi tentação)
foi nomeado tenente coronel commandante do 1." batana igreja fitei-te o rosto
lhão do regimento policial da Capital Federal e por desereno, grave e composto
creto de 17 de Abril seguinte publicado em Ordem do Dia
no fervor da oração.
do Exercito promovido ao posto de tenente coronel por
merecimento. Coronel a 7 de Abril de 1892, foi reforII
mado a 7 de Dezembro de 1900, a seu pedido, no posto
de general de brigada com a graduação de general de
Estavas de Christo perto,
divisão. Fez o curso completo das três armas e pelos
seu lenho sacro fitavas;
seus serviços militares recebeu as medalhas de Mérito
eu não sei se tu resavas,
Militar, a geral da Campanha do Paraguay com o pasmas tinhas o livro aberto !
sador de prata, a de prata
da
Republica Argentina, III
commemorativa da guerra
Na face de tez morena,
contra o dictador Solano Losuave melancolia:
pes e mais as condecorações
— achei-te n'aquelle dia
de cavalleiro e official da
com ares de Magdalena.
Ordem da Rosa e cavalleiro da Ordem de S. Bento de
IV
Aviz. Proclamada a repuNo coro, gentis devotas
blica foi escolhido pelo genede vozes suaves, puras,
ral Floriano,-então ministro
mandavam para as alturas
da guerra, para seu secretado Credo in Dco as notas !
rio, tendo occupado esse cargo de 1." de Junho de 1890 V
a 22 de Janeiro de 1891.
Eleito deputado por seu Es- Foi, bem sei profanação
General Valladão
tado á Constituinte Federal
contemplar teu lindo rosto
exerceu o mandato até ao
sereno, grave e composto
fim da l.a legislatura, tenNo fervor da oração.
do feito parte da commissão dos 21, incumbida de VI
elaborar a Constituição da Republica. E m 23 de Novembro de 1891, subindo ao poder o marechal Floriano, foi Porém, anjo, me desculpa,
Me perdoa este delicto;
nomeado secretario da Presidência da Republica, cargo
—
a teus pés choro contricto
que deixou a 28 de Outubro de 1893 para assumir a cheMea culpa! mca culpa!
fia de policia do Districto Federal, em que se manteve
até 19 de Outubro de 1894. No exercicio desse cargo foi FRUCTOS DO LYRISMO
eleito a 30 de Julho desse ultimo anno, Presidente de
Sergipe para o biennio de 1894-1896, que não chegou a
completar por ter renunciado o cargo a 28 de Julho de
I
1896, havendo governado apenas 16 mezes effectivamente
"Pergunta ao naufrago se não ama a vida
a contar da data de sua posse em 24 de Outubro de 189 1.
"Pergunta ao cego se não ama a luz
Mais tarde foi novamente eleito deputado federal á 5."
"Pergunta ao pobre se não ama a esmola;
legislatura de 1903 a 1904 e reeleito para a seguinte de
"Pergunta a Christo se não ama a cruz.
1906 a 1908, cujo mandato interrompeu por ter sido elevado ao Senado a 8 de Abrilrie1907 na vaga aberta pela
morte rio monsenhor Olympio Campos Preenchido em
II
1911 o tempo restante ao senador substituído, foi reeleito a 30 de Janeiro de 1912 na renovação do terço suf"Pergunta á hera se não ama o tronco,
fragado o seu nome sem competidor.
"Pergunta ao tronco se não ama o galho,
Pela segunda vêz eleito presidente do Estado a 31
"Pergunta ao galho se não ama a folha
de Maio de 1914, ao assumir esse cargo a 24 de Outu"Pergunta á folha se não ama o orvalho.
bro teve de renunciar o mandato legislativo, que constitucionalmente só em 1920 finalizaria. Foi o primeiro
presidente que vigorando a Reforma Constitucional de
1913, geriu os negócios do Estado por espaço de quatro
anros, findo os quaes passou o governo ao seu successor,
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III
"Pergunta tudo que quizeres tudo
"Só não perguntes se te voto amor
IV
"Oh! não perguntes, que difficil fora
"Dizer-te tudo que minh'alma sente !
"Se o amor é a santa religião do affecto,
"Tú és a deusa e m e fizeste crente."
Collaborou ainda na imprensa da Parahyba, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O
seu n o m e figura no quadro de honra dos poucos sócios
beneméritos do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe.
Escreveu:
— O Realismo mal interpretado: serie de artigos
no "O Orbe", editado e m Maceió. 1882.
— Entre a espada c a parede. N o •Jornal do Commercio" de Porto Alegre de 10 de Julho de 1887. Transcripto no "Correio de Aracaju" de 30 de, Maio de 1910.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa e m
7 de Setembro de 1895 pelo Presidente do Estado. Aracaju, 1895, 30 pags. in. 8.°. Typ. do Diário Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa por
occasião da abertura da sessão extraordinária de 24 de
Fevereiro de 1896. Aracaju, 1896, 6 pags. in. 8.". pq.
Imprensa Official.
— Mensagem
apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado pelo Presidente do m e s m o Estado a 14 de
Março de 1896. Aracaju, 1896, 7 pags. in. 8.°. pq. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida pelo Presidente do Estado
ao Presidente da Assembléa Legislativa, Padre António
Leonardo da Silveira Dantes, a 28 de Julho de 1896.
N o "Diário Official do Estado de Sergipe" do dia seguinte e e m avulso de três columnas impresso e m meia
folha de papel in. 4.". gr.
— Eleição ãc Sergipe-: serie de artigos no "Diário
Official do Estado de Sergipe" de 12 a 15 de Maio de
1897, extrahido dos jornaes do Rio de Janeiro.
— Politica ãc Sergipe: serie de artigos no "O Tempo" de Aracaju, de 20 a 30 de Novembro de 1898.
— O 15 ãe Novembro. Papeis Velhos: serie de artigos publicados no "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 28 de Julho a 5 de Agosto de 1904.
— Carta aberta aos amigos e correligionários. O
que nos cumpre fazer. N o "O Estado de Sergipe" de 5 de
Março de 1905.
— Eleições ãe Sergipe. Contestação de diplomas. Rio
de Janeiro, 1906, 47 pags. in. 8.°. gr. Typographia
Leuzinger.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe e m 7 de Setembro de 1915 por occasião da abertura da 2." sessão ordinária da 12/ Legislatura. Aracaju, 1915, 117 pags. in. 4.". com vários annexos. Typ.
d'"0 Estado de Sergipe".
— Mensagem dirigida á Assembléa Legislativa pelo
Presidente do Estado por occasião da abertura da sessão extraordinária e m 20 de Junho de 1916. Aracaju,
1916, 21 pags. in. 8.°. gr. Typ. do Estado de Sergipe.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe e m 7 de Setembro de 1916 ao installar-se a 3."
sessão ordinária da 12." Legislatura. Aracaju, 1916, 54
pags .in. 4.". gr. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe pelo Presidente do Estado e m 7 de Setembro de
1917 ao installar-se a 1." sessão ordinária da 13." Legislatura. Aracaju, 1917, 61 pags. in. 4.°. gr. com annexos. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe ao installar-se a 2." sessão extraordinária da 13.»
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Legislatura e m 15 de Julho de 1918. Aracaju, 1918, 13
pags. in. 8.°. gr. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe e m 7 de Setembro de 1918 ao installar-se a 1."
:-;essão ordinária da 14." Legislatura. Aracaju, 1918, 42
pags. in. 4.°. gr. com annexos. — Imprensa Official.

Manuel Raymundo de Mello Menezes, Doutor. —
Filho do coronel Manuel Gaspar de Mello Menezes e
D. Cordula Accioly de Menezes, nasceu e m Setembro de
1864 no Engenho Velho, então pertencente ao municipio
rie Itabaiana, e falleceu a 14 de Julho de 1898 no municipio de Uberaba, Estado de Minas Geraes. Chegado á
edade de dar começo aos estudos seguiu para a Bahia,
onde habilitou-se e m humanidades, entrando e m seguida
para a Faculdade de Medicina, na qual se graduou doutor e m 1886. Logo depois de formado dirigiu-se para o
Sul do paiz, vindo a estabelecer-se naqueiia cidade mTneira, e m que por muitos annos exerceu a sua actividade como clinico e fazendeiro.
Escreveu:
— Dclivramento artificial: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. These
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 3
de Maio de 1886, afim de obter o gráo de doutor. Bahia,
1886, 81 pags. in. 8.°. Imprensa Popular. Foi até 1890
u m dos redactores da:
— A Marcha: órgão republicano de Uberaba. Uberaba, 188...
Manoel Raymundo de Mello (D.) — Filho do
Capitão R a y m u n d o Ezequiel Henriques e D. Maria
Rosa de Mello Henriques, nasceu a 11 de Fevereiro de
1872 no engenho Oiteiro do Meio, municipio da Capella.
Cursou humanidades e ordenou-se na archidiocese da Bahia
a 1.° de Novembro de 1894, e a 8 de Dezembro do m e s m o
anno cantou a sua primeira missa na Matriz da Cidade
de Própria. E m 12 de Novembro do referido anno teve
a sua primeira nomeação para Coadjuctor da Freguezia de Itabaiana, sendo a 25 de Outubro de 1895 nomeado
Vigário de S. Paulo, (Sergipe), continuando nas funcções de coadjuctor.
Foi professor da cadeira de latim no Seminário
menor da Bahia e m 18981899 e reitor do Orphanato
de S. Joaquim. E m 1901 foi
Foraneo
nomeado Vigário
de Sergipe, cargo que dignamente exerceu durante o
espaço de 12 annos, até a
posse do 1." Bispo dessa diocese, E x m o . R v m o . Sr. D.
José T h o m a z G o m e s da Silva. E m 21 de Abril de 1903
foi nomeado Cónego honorário da Cathedral da BaD. Manoel Raymundo de
hia; Monsenhor honorário
Mello (Bispo de C a e de S. Santidade Pio X e m
teté)
6 de Setembro de 1908 e
Deão do Cabido da Diocese de Aracaju e m 4 de Agosto
de 1912. Trabalhou consideravelmente pela creação da
Diocese de Aracaju, e esse fecundo trabalho, verdadeiramente apostólico, foi galardoado com a merecida nomeação de Vigário Geral da m e s m a , com que o Bispo de Aracaju o distinguiu e m 6 de Dezembro de 1913. Foi nomeado bispo de Caeteté por Breve Pontifício de 18 de
Agosto de 1914, e tomou posse da Diocese por procurador a 28 de Fevereiro de 1915, sendo a sua sagração na
Cathedral de Aracaju a 21 de Fevereiro do m e s m o anno,
fazendo sua entrada solemne na diocese no dia 3 de Maio
do referido anno. Foi director do Boletim Diocesano de
Aracaju. Attestam o seu devotamente perseverante e o
seu amor ardente pela santa causa que esposou, a visita
pastoral feita á maior parte de sua vasta Diocese, a re-
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modelação de sua cathedral, a creação do Seminário
Diocesano, a fundação do Collegio B o m Pastor, e a conservação do Instituto S. Luiz de Gonzaga, dirigido pelos
beneméritos Jesuítas.
Escreveu:
— Carta Pastoral ao R v m o . Clero e aos fieis de sua
Diocese, passada e m Caeteté e m 1.° de Novembro de 1917.
Riacho de SanCAnna 1918, 8 pags. in. 12.". Typographia
do "O Regato".
Manuel da Silva Rosa Júnior, General. — Filho de outro do m e s m o nome e D. Constância Cândida
da Silva Rosa, nasceu a 10 de Junho de 1840 e m Maroim
e falleceu na Capital Federal a 28 de Março de 1915.
Official do exercito com praça desde 1858, fêz toda a
campanha do Paraguay, tendo sido ferido gravemente
e m Villête por u m estilhaço de metralha. C o m o aliereS do contingente destacado a bordo da fragata "Amasonas", serviu na esquadra, tomando parte no combate
naval de Riachuelo, na tomada rie Corrientes e nas passagens de Mercedes e Cuevas. Entre as diversas commissões militares que desempenhou no tempo de páz figura a de ajudante de ordens e m Sergipe na presidência do desembargador Manuel do Nascimento da Fonseca Galvão e m 1873. Tendo
sob o seu c o m m a n d o e m 1889
o 7." batalhão de infanteria
e amigo particular do marechal Deodoro da Fonseca,
acompanhou-o no movimento revolucionário de 15 de
Novembro e foi u m dos mais
dedicados auxiliares do seu
governo. Por Decreto de 2
de Dezembro de 1892 refor
mou-se no posto de general
de brigada após longos annos de serviços ao paiz, tendo continuado a prestal-os
como senador federal eleito
Cciieial Manuel da K i 1 v; por seus conterrâneos no priRosa Júnior
meiro pleito eleitoral do regimen republicano. Terminado o mandato, recolheu-se á
vida particular, abandonando de vêz a politica, na qual incidentemente militou. Era
cavalleiro e official da Ordem de S. Bento de Aviz, cavalleiro do Cruzeiro, condecorado com a medalha de mérito militar e com as medalhas commemorativas da
guerra do Paraguay concedidas pelos governos do Brasil, Republica Argentina e Uruguay.
Escreveu:
— Compendio elementar do systema métrico decimal, compilado pelo Capitão de Ir,Fantaria. . . e adoptado
para as escholas publicas da Provincia de Sergipe. Aracaju, 1873, 21 pags. in. 8.°. pq., com oito tabeliãs comparativas. Typ. rio "Jornal rio Aracaju". Este compendio teve em 1882 segunda edição e m S. Paulo, em
cujas escolas primarias também foi adoptado.
Manuel Simões de Mello, Doutor. — Filho de
João de Mello Resende e D. Anna Maria de Mello, nasceu a 8 de Maio de 1827 no municipio da Capella e
falleceu a 18 de Julho de 1905 no engenho Dirá, rie
sua propriedade, no municipio de Itaporanga. Doutor
em medicina pela Faculdade da Bahia graduado a 18 de
Dezembro de 1852, exerceu a clinica por alguns annos
na Capella e e m Itabaiana, dedicando-se depois á viria
da lavoura e m que auferiu resultados compensadores rio
seu trabalho intelligentemente encaminhado para este
fim. Conseguindo tornar-se fazendeiro abastado, soube
dar por mais de u m a vez applicação útil a sua fortuna,
até m e s m o e m proveito dos cofres públicos, cedendo por
empréstimo quantia avultada e m u m a das crises financeiras da provincia. N o tempo da monarchia occupou
cargos de eleição popular e de nomeação do governo,
como também o de 4." vice-presidente da provincia, por
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nomeação do governo geral, tendo feito parte no regim e n actual da Assembléa Constituinte Estadualrie1891.
Crente sincero da religião catholica, fazia annualmente
no m e z de Janeiro, com a maior solemnidade, e m comprimento de voto seu, a festa do Senhor do Bomfim celebrada na antiga capella do engenho Dirá, construiria
e m 1703.
Escreveu:
— Breves reflexões hygienicas sobre o casamentothese apresentada e sustentada perante a Faculdade de
Medicina da Bahia, e m 29 de Novembro de 1852 pelo
doutor..., Bahia, 1852, 19 pags. in. 8.°. Typ. de Carlos
Poggetti.
Manuel de Souza Campos, Commendador. — Nascido na então villa da Capella a 25 de Dezembro de 1838,
falleceo na capital da Bahia a 13rieFevereiro de 1910.
As precárias condições de pobresa rie seus pães, José rio
Egypto Campos e D. Marianna Perpetua rie Campos, inriuzirão-n'o a partir, na edarie de 14 annos, para aquella
cidade, e m busca de u m a collocação, que lhe assegurasse
o futuro e o bem-estar da familia. C o m predisposições
para a carreira do commercio, empregou-se como caixeiro no escriptorio de acreditado negociante, emquanto
não lhe foi possivel estabelecer-se por conta própria. Logo
que dispôz dos recursos necessários, fundou u m a loja de
fazendas e escriptorio rie consignações, e m que durante
cerca de 40 annos exerceo a sua actividade tom raro
tino e intenso amor ao trabalho, de modo a se tornar
possuidor de u m a das mais avultadas fortuna rio Norte
do paiz, calculada e m quantia superior a três mil contos.
Por suas apreciáveis qualidades occupou u m posição de
destaque na sociedade e commercio da Bahia, não havendo quem nos últimos 25 annos gozasse de mais elevado prestigio no movimento daquella praça. E m 1872
entrou como supplente para o Banco da Bahia, do qual
foi depois director e presidente, sempre reeleito até
1909, e m attenção aos meritórios serviços prestados aquelle velho estabelecimento bancário. E m 1887, quando deixou a vida activa do commercio, foi eleito provedor da
Santa Casa da Misericórdia, então em afflictiva crise
financeira, e tanto quanto ao Banco, dedicou até fallecer
a maior s o m m a dos seus esforços e a benéfica influencia
do seu n o m e e m favor da pia instituição, que lhe deveo
o levantamento do credito mediante a restauração da
sua prosperidade económica. As obras do hospital Santa
Izabel, ha muito sem andamento, concluirão-se na administração do benemérito provedor, a quem coube desempenhar a formalidade da inauguração. Exerceo por alguns annos o cargo de prior da Venerável Ordem Terceira do Carmo, o de ministro da Ordem Terceira de S.
Francisco e e m 1890 o de provedor interino do Asylo de
Mendicidade de que foi u m dos fundadores.
Por occasião ria passagem do Imperador Pedro II
pela Bahia, e m 1878, foi agraciado com o officialato da
Ordem da Rosa, e e m 1887 com a commenda da Ordem
de Christo, por ter libertado incondicionalmente todos
os seus escravos. Era m e m b r o da Associação Commercial da Bahia e sócio effectivo do Instituto Geographico
e Histórico do m e s m o Estado. N a ausência dos muitos
relatórios elaborados por força dos cargos que lhe forão
confiados, passão a ser mencionados dois dos mais recentes, únicos fornecidos pelo próprio autor.
São:
— Relatório apresentado á Mesa e Junta da Santa
Casa da Misericórdia da Capital rio Estado da Bahia,
e m 1.» de Janeiro de 1907. Biennio de 1905 e 1906. C o m
diversos mappas, relatórios parciaes, balanços e orçamentos. Bahia, 1907, XII-35 pags. in. 8.". gr. Officinas do
"Jornal de Noticias".
— Relatório do Conselho de Direcção do Banco da
Bahia apresentado a Assembléa Geral dos Accionistas
e m 27 de Fevereiro de 1907. C o m diversos balanços e a
relação nominal dos Accionistas do Banco e m folhas não
numeradas. Bahia, 1907, 8 pag. in. 8.". Litho-Typographia Chaves,

MANUEL

222

Manuel Ventura de Barros Leite Sampaio, Bacharel _ Filho do coronel José Matheus Leite Sampaio,
já mencionado neste livro, e D. Anna de Barros Leite
Sampaio, nasceu a 11 de Novembro de 1850 no município
de S Christovão e falleceu e m Divina Pastora a 14 de
Junho de 1901. Depois de haver cursado humanidades,
como interno do antigo collegio S. João, na capital da
Bahia, matriculou-se na Faculdade de direito do Recite,
onde recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e
sociaes no fim do anno de 1871. Dotado de u m espirito
superior solidamente preparado para a conquista das
mais elevadas posições sociaes, iniciou a carreira publica
a 17 de Dezembro de 1873 pela promotoria da comarca de
Própria. N o anno seguinte foi nomeado juiz municipal do termo do Soccorro, de que pediu exoneração e m
Junho de 1878, por ter sido nomeado Secretario do governo da ex-provincia de Santa Catharina, na administração do Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, occupando o logar apenas por espaço de seis mezes, visto ter-lhe o governo geral distinguindo com a
JÊÊ jjajhp.;
commissão de chefe de polit^i
cia de Alagoas e m 4 de Ja"g?
neiro de 1879. Por decreto
% -"•* fff
de 16 de Maio de 1880 reentrou para a magistratura,
como juiz de direito da comarca de Carinhanha, na
Bahia, da qual sahiu para a
chefatura da policia do Maranhão, e m virtude de nomeação datada de 7 de Maio
de 1881. Poucos mezes depois, dispensado deste ulBarManuel Ventura de
timo logar, foi nomeado por
ros Leite Sampaio (Bacarta imperial de 18 de Marcharel)
ço de 1882, Presidente da
Parahyba, e m cuja administração se manteve desde 21 de Maio á 2 de Novembro
seguinte. Designado e m Dezembro do m e s m o anno a
comarca de Aguas Bellas, e m Pernambuco, para nella
continuar o exercicio da judicatura, teve de transferirse e m Setembro de 1884 para a capital da provincia,
afim de tomar posse do cargo de chefe de policia effectivo, nomeado por decretorie19 do mez anterior, sendo
Presidente o Doutor Sancho de Barros Pimentel. Dispensados os seus serviços e m 1885, permaneceu sem comarca até 1889, anno e m que lhe foi designada, por decreto de 28 de Junho, a comarca do Conde, na Bahia.
Succedendo ao regimem monarchico a forma republicana,
o Governo Provisório entendeu collocal-o na capital federal, nomeando-o e m 1890 para os novos logares de juiz
de casamentos do segundo districto e juiz do Tribunal
Civil e Criminal, removido, a pedido, deste ultimo para
a vara de direito do Aracaju, e m data de 12 de Janeiro
de 1892.
Nesse m e s m o anno effectuou-se a organisação judiciaria do Estado, na qual não foi contemplado, o que
deu logar a ser decretada e m 17 de Janeiro de 1893 a
sua disponibilidade, e m comprimento de disposição constitucional. Desde então recolheu-se definitivamente á
vida privada, rodeado da estima e respeito de quantos o
conhecião. Nos diversos cargos cujas funcções desempenhou com a maior distineção prestou relevantes serviços
ao paiz pelos quaes foi agraciado no periodo imperial com
a commenda da Ordem da Rosa. Foi sócio honorário da
sociedade literária Nova Arcádia da cidade de Cunha
e m S. Paulo, e
Escreveu:
— Relatório apresentado á Assembléa Legislativa
Provincial da Parahyba do Norte pelo Presidente. . ., e m
4 de Outubro de 1882. Parahyba, 1882, 26 pags. in.
4.°. Typ. do Commercio.
Manuel Vicente de Santa Cruz Bahiense. — Filho de António José Pereira Fortes e D. Claudiana
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Maria da Conceição, nasceu a 14 de Junho de 1841 em
Larangeiras e alli falleceu a 20 de Dezembro de 1919.
Muito cedo revelou notável aptidão para a musica e tanto bastou exhibir-se e m publico para logo adquirir a
reputação de perfeito conhecedor dos segredos da arte
sublime da harmonia. A s admiráveis producções do seu
génio artístico e o grande numero de discípulos, que lhe
ouviram as lições, attestam vantajosamente o seu saber
e competência, como compositor e como mestre.
E m Larangeiras, onde sempre residiu, leccionou nos
collegios de D. Possidonia Bragança, D. Esmeralda Lopes, D. Elisa Diniz, e m casas particulares na mesma
cidade e e m Aracaju. Perito no manejo de todos os
instrumentos, aperfeiçoou-se de preferencia no violino,
que foi também o instrumento predilecto do seu antigo
professor, padre Cypriano Chaves. Quando e m 1889 foi
aberto no Rio de Janeiro o concurso para o — H y m n o
da Republica — o seu trabalho mereceu ser collocado e m
3." logar entre os apresentados pelos melhores compositores nacionaes. C o m o este muitos outros trabalhos deixou que dignificam o seu nome e honram a sua m e m o ria. Por algum tempo exerceu o logar de escrivão da
collectoria de Larangeiras, de cujo foi partidor, contador e distribuidor interino, poucos mezes antes de fallecer. D a lista, talvez incompleta, de suas composições
fazem parte as seguintes:
e violino. 1885.
— Ave. Maria, para órgão
— Missas — 2.
— Te Deum — 1.
— Tantum ergo — 1.
— Tota pulchra — 2.
— O céu: h y m n o .
— Hymno
Larangeirense.
— Hymno Republicano, 1889.
— Bon soir. voisine — ãuo.
— Non tengo ãuo.
— Marcha Carlos Gomes, offerecida ao Estado de
São Paulo. 1896.
— Scena de amor: onereta e m 1 acto. 1901.
— O carnaval ou o Conde Zamour: melodrama em
2 actos.
— Dous marcos de luz e m Larangeiras. 1902.
— Tristeza a beiramar: nocturno. 1904.
— Tiradentes: dobrado.
— Pio IX: marcha fúnebre
— Hymno da Exposição Nacional. 1908. Foi adoptado para servir de H y m n o Official da Exrosição.
•— A bandeira do destroyer — Sergipe — valsa para
piano e violino. 1910.
— Le baiser de Juãas: schottisch.
— O pranto das flores: valsa.
— Saudades ãe NeicYork: serenata.
— Tristezas: valsa.
— Cascata de pérolas: valsa.
Além do que está mencionado, muitas outras musicas ha de sua autoria, como varias valsas, hymnos.
marchas e phantasias.
Manoel Virgílio da Silva, Cirurgião Dentista. —
Nasceu na cidade de Larangeiras a 26 de Julho de 1854,
sendo filho de José António da Silva e D. Joanna da
Santa Cruz Silva. Estudou primeira lettras na cidade
do seu nascimento, frequentando, suecessivamente as aulas dos professores Cândido da Cunha Dormundo e Alexandre José Ferreira.
Recebeu ainda lições de francez e arithmetica dos
professores Tito Andrade e Moura Mattos.
Foi professor primário durante quatro annos, occupando a cadeira do Cabuta. Deixando o magistério seguiu para a Bahia, onde dedicou-se, por espaço de u m
anno, á escripta de casas commerciaes.
Feitos os preparatórios indispensáveis, matriculouse na faculdade de medicina daquella capital, onde fêz
o curso de odontologia, recebendo o gráo e m Março de
1884. Por algum tempo exerceu a clinica na Bahia, no
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seu Estado natal, e m S. Paulo, Capital Federal, Espirito Santo, Bahia, (novamente) Alagoas e Amazonas,
onde permaneceu muitos annos.
Fundou e redigiu com os Drs. Josino e Arthur Cotias, Manoel Freire e outros o periódico: "Tribuna Republicana", Valença, Bahia, 1889-1890. Teve curta duração .
Escreveu:
— Ensaios Poéticos: versos. Bahia, 1879, 130 pags
in. 8.°. pq. Imprensa Económica.
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os logares de censor e capellão do Gymnasio Pernambuco; foi nomeado e m 1868 cónego effectivo da Sé de
Olinda pelo governo imperial e pelo diocesano de então professor de geographia e chorographia do seminário, do qual foi depois professor da cadeira de francez
ainda por nomeação do governo imperial. Renunciando
e m 1873 esses cargos e as cadeiras do seminário, como a
da Sé, dedicou-se á vida parochial por espaço de treze
annos, exercendo as vigararias de B o m Jardim, Afogados,
Victoria e B o m Conselho e m Pernambuco. Dispensado
do parochiado e m 1886 relo bispo, D. José Pereira da
Silva Barros, mais tarde Conde de São Agostinho e arceManoel Xavier de Oliveira, Engenheiro Agrimenbispo titular de Darnis, foi por elle nomeado reitor e
CaPÍtâ
Dr M a n o e l X a v i e r d
e°n * v
r?°
° '
e Oliveira
professor de theologia moral do seminário, do qual já
e D Bsilina Campos de Oliveira, nasceu a 27 de Junho
havia sido dicipulo e mestre. E m 1887 deixou a reitoria
de 1900 na Capella. Fez seus estudos de humanidades
por motivo de saúde, continuando porém a reger aquella
no Collegio Militar e recebeu o gráo de Engenheiro Agricadeira e mais a de rhetorica. O bispo D. Manuel dos
mensor no dia 18 de Dezembro de 1918.
Santos Pereira fêl-o e m 1893 provisor do bispado e
Terminado o curso no Collegio Militar de Barbaseu procurador e m R o m a no anno de 1897 para fazer a
cena matriculou-se e m 1919 na Escola Militar, da qual
visita aã Limina Apostolouim. Dada a vacância da Sé
foi desligado e m 19 de Agosto de 1922 por ter tomado
pelo fallecimento desse prelado a 25 de Abril de 1900,
parte no movimento revoltoso de 5 de Julho do referido
o cabido elegeu-o vigário capitular e logo que foi preenanno contra o governo da Republica. Actualmente (1924)
chida com a confirmação do bisro, o actual arcebispo,
estuda direito na Faculdade Livre da Bahia. Dirigiu
D. Luiz R a y m u n d o da Silva Brito, delle recebeu a noneste m e s m o anno o Collegio "Tobias Barretto" de Arameação de vigário geral do
caju, e exerceu interinamente as funcções de profesbispado, cargo que exerceu até
sor de Arithmetica e Álgebra do Atheneu Sergipense e
fallecer. C o m o governador
da Escola de Commercio "Conselheiro Orlando".
do bispado e vigário capituE m 1917 foi 2." Secreario da "Sociedade Litteralar assumiu por mais de
ria e Scientifica" do Collegio Militar do Rio de Janeiro
u m a vez a suprema direcção
e e m 1918 1." secretario da "Sociedade Litteraria" do
da diocese, de que foi repreCollegio Militar de Barbacena (Minas). Collaborou, e m
sentante no Congresso Eu1917-1918, na Revista " A Alvorada" do Collegio Militar
charistico internacional rearie Barbacena, e e m 1921 fundou a "Revista da Escola
lizado e m 1910 na cidade de
Militar" da qual foi Director e assíduo collaborador até
Montreal, no Canadá. Pro1922. Foi Redactor Secretario e depois Director da "Retonotario apostólico, aã insvista da Escola Militar" do Realengo, no periodo de
tar participantium por conMaio de 1921 a Julho de 1922, fundada por elle com oucessão da Santa Sé, cónego
tros companheiros. Durante dois annos (1921-1922) foi
thesoureiro-mór da catheorador official da "Sociedade Académica Militar". Exerdral de Olinda e examinaceu de Novembro de 1923 a Agosto de 1924 as funcções
dor synodal, pertencia ao
de redactor do "Correio de Aracaju", onde afora trabaInstituto Archeologico e
lhos de redacção escreveu artigos sobre assumptos nacioGeographico Pernambucano Marcolino P a c h e c o do
naes e literários, usando os pseudonymos de Katisto e
na qualidade de sócio honoAmaral (Monsenhor)
Lorã Grey. T o m o u parte e m diversas reuniões cívicas e
rario e a outras sociedades
literárias, lendo trabalhos seus, tanto e m Sergipe como
scientificas do Estado. PMgura eminente do clero brano Rio e e m Barbacena.
sileiro, dispondo de solida cultura intellectual adquirida
C o m o sócio effectivo do "Centro Sergipano" do Rio
no estudo dos autores orthodoxos e nas instructivas exde Janeiro, produziu alguns discursos. T e m dois trabacursões á Europa, sempre se distinguiu como professor
lhos premiados pela "Sociedade Literária" do Collegio
erudito, apreciado orador sacro e escriptor publico. JorMilitar de Barbacena; u m sobre a vida de Tobias Barnalista catholico, publicou na imprensa de Maceió e m
retto e outro sobre "Educação Nacional". Está e m ela1894 alguns artigos sob o pseudonymo de Scaffelaar, enboração u m volume dos artigos esparsos que tem escripto
carecendo a utilidade do Óbolo Diocesano, e fundou e m
e discursos já proferidos e tem e m começo u m trabalho
epochas differentes os jornaes mencionados no fim deste
sobre "Vida tempestuosa", de critica severa e pessoal
artigo. N a resumida noticia linhas inserta no 6." volume
aos últimos acontecimentos militares e políticos desses
do Diccionario Bibliographico Brasileiro pelo Doutor Sãultimos dez annos.
mente Blake estão errados tanto o primeiro nome como
Marcolino Pacheco do Amaral, Monsenhor. —
a naturalidade deste autor.
Filho do antigo commerciante Manuel Pacheco do A m a Escreveu:
ral Miranda e D. Rosa de Oliveira Amaral, nasceu em
— Commentario á Bulia Apostólica Sedis de Pio IX.
Própria a 2 de Outubro de 1845 e falleceu no Recife a
Recife, 1879, 48 pags. in. 8." Typographia Clássica de
25 de Julho de 1913 no Asylo da Tamarineira de que era
I. F. dos Santos.
capellão. N a edade de 13 annos deixou a terra natal
— Sermão ãa Paixão de N . S. J. Ch. Recife, 1890,
para ir estudar no externato do seminário episcopal de
19 pags. in. 8." Typographia Clássica de I. F. dos
Olinda, sob a.protecção de seu tio, Frei António de S.
Santos.
Camillo de Lellis. (Vide este n o m e ) .
— Compendio de Theologia Moral elaborada sobre o
E m 1863 internou-se no m e s m o seminário afim de
plano do R v . P. Gury, offerecido ao clero brasileiro. 3
frequentar as aulas de theologia, 'obtendo sempre nos
volumes in. 8.° Recife, 1888, 552 pags. Typ. Universal;
seus exames as melhores approvações. Seguindo e m
Olinda, 1889, 588 pags. Imprensa Económica, proprie1S66 para a Bahia, alli completou o curso theologico e
dade do autor; Olinda, 1890, 692 pags. Imprensa Ecocanónico, recebendo a 1 de Maio do anno seguinte todas
nómica. Esta obra mereceu honrosos elogios de D. Pedro
as ordens até ao presbyterado, conferidas pelo arcebispo,
Maria de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro e Conde de
D. Manuel Joaquim da Silveira, depois Conde de S. SalSanta Fé.
vador. Voltando a Olinda já ordenado, auxiliou a Frei
— Discursos pronunciados por occasião das festas
António de S. Camillo na direcção e ensino dos alumnos
anniversarias do Óbolo Diocesano na qualidade de predo collegio de S. Francisco; occupou por algum tempo
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sidente effectivo dessa pia instituição. N o Boletim do
Mário de Oliveira Lobão. — Filho de TranquilÓbolo Diocesano.
lino de Oliveira Lobão e D. Victoria de Oliveira Lobão,
— Praticas devotas ao Sagrado Coração de Jesus.
nasceu e m Itabaiana a 14 de Outubro de 1884. Começou
Lisboa, 1899, 15 pags. in. 12.°. Imprensa Freire. Quanseus estudos preparatórios no Pará terminando no Aracaju. Frequentou a Faculdade Livre de Belém, interromdo vigário capitular fundou e redigiu:
— Boletim Diocesano: publicação mensal. Recife,
pendo o curso para viajar pelo valle do Amazonas. Re1900-1901. Sob a direcção do então secretario do bispado,
cebeu o grau de pharmaceutico e m 1900 na Faculdade
Monsenhor Casimiro Tavares Dias. Sairam apenas 12 núde Medicina da Bahia. Tem-se dedicado ás letras e a
meros, o 1.° e m Julho daquelle anno e o ultimo em
imprensa, collaborando no "Jornal do Ceará" de ForJunho do anno seguinte. Foi director e redigiu até 1910. taleza, no "O Municipio de Larangeiras e no "O Estado
— A Tribuna Religiosa: órgão official da diocese de de Sergipe" e m que fez as suas primeiras armas.
Olinda. Recife, 1906. Alguns dos seus artigos forão asEscreveu:
signados com o pseudonymo de Paulo da Cruz. Era a
— Folhas seccas: collecção de sonetos publicados esprincipio u m a publicação quinzenal de pequenas dimenparsamente e m vários jornaes do Amazonas e Sergipe.
sões, feita nos dias 1 e 15 de cada mez, tendo duplicado
— A mmsica: conferencia — realizada no Grémio Muo formato dentro de 6 mezes, augmentado mais u m a vêz
sical "União Larangeirense" da cidade de Larangeiras.
decorrido egual espaço de tempo. Esse periódico ainda
Publicado no "O Municipio" da m e s m a cidade.
existe e continua a servir de órgão do arcebispado.
— O superior. A o sympathico Dr. Aristides Fontes.
N o "O Estado de Sergipe" de 8 de Agosto de 1906.
Maria da Conceição Perdigão Ferraz, mais co_
— Discurso proferido a 16 de Agosto de 1913 por
Filha do bacharel
nhecida por Concita Ferraz. —
occasião de ser inaugurado na matriz de Larangeiras o
Deusdedit da Silva Ferraz e D. Maria Amélia Perdigão
retrato do exmo. bispo de Aracaju. N o "Diário da MaFerraz, nasceu a 26 de Maio de 1895 no Aracaju e falleceu e m S. Luiz do Maranhão a 14 de Agosto de 1915. nhã", de 21 do m e s m o mez.
Joven poetisa arrebatada pela morte no vigor dos quatro Mário Guaraná de Barros. — Filho do Capitão
lustros de edade, seguiu nos primeiros annos da infância
José de Barros e Almeida e D. Maria Guaraná de
para o extremo Norte do paiz e m companhia dos seus
Barros, nasceu no Aracaju a 22 de Maio de 1881.
progenitores. Toda a sua educação domestica e literáN a terra natal frequentou o collegio do professor
ria fêl-a nos Estados do Amazonas e Maranhão, nos
Alfredo Montes e aos 12 annos seguiu para o Rio de
quaes transcorreram os seus poucos annos de existência.
Janeiro resolvido a abraçar a carreira ecclesiastica. Por
U m vago presentimento, talvez, do próximo fim da vida
algum tempo residiu no Mosteiro de S. Bento, passansubjectiva inspirou-lhe o vivo desejo de rever a cidade
do-se para o Estado do Espirito Santo onde chegou a
natal, onde nos rápidos mezes de residência, e m 1914,
ser secretario do Bispado e m 1905.
collaborou no "Diário da Manhã", publicando versos lyVoltando neste anno a Sergipe fez parte do corpo
ricos, e m que decantava os puros affectos de sua alma
redatorial do "Diário Official" e leccionou interinamente
terna e amorosa. C o m a intelligente nortista, D. Eua cadeira de .geographia do Atheneu Sergipense.
lina Murta, redigiu:
Foi por muitos annos u m dos redactores do "Jornal
— Folha de Rosa: pequeno jornal literário de curta
do Commercio" do Rio de Janeiro e collaborador de diduração. S. Luiz do Maranhão, 190...
versos jornaes.
Escreveu:
Funccionario da Alfandega do Rio de Janeiro, des— Perfumes: poesias. Maranhão, 1913, 59 pags. in.
empenhou diversas commissões, como a de Inspector das
12.°. Typographia Teixeira.
Alfandegas de Maceió, Corumbá e Pelotas.
Mário de Araújo Hora. — Filho do Tenente NiPoete e jornalista manteve no "Diário Official"
coláo Tolentino Salles da Hora e D. Argemira de Araújo
do Aracaju u m a secção sobre o titulo "Vai de lyrios"
Hora, nasceu a 25 de Junho de 1891 e m Aracaju.
e Flox santorum", tendo inédito u m a "Ode a Sergipe".
Fez na sua cidade o curso primário e o secundário
Uzou ainda os pseudonymos de Xenofonte e Gerno Recife.
mario e
Transportou-se para a Capital Federal e m 1908 deEscreveu:
pois de ter percorrido a espaços Alagoas, Bahia e Re— U m a serie de artigos sobre a religião com as epicife.
graphes: — U m livro novo — Os protestantes e m AraE' jornalista desde os 18 annos e se tem dedicado
caju — Protestantes — Não verdade!... Não fé! ... Ite
quasi que exclusivamente á vida da imprensa.
in pace — N o "O Estado de Sergipe", de 13, 20 e 29
Laureado pela Academia Brasileira de Lettras, tem de Novembro e 4 de Dezembro de 1904.
escripto e m grande numero de jornaes do Rio de 1909
Mário de Oliveira Sampaio, Engenheiro. — Filho
a 1920, collaborando e redigindo a ex "Folha do Dia"
do Coronel Terêncio Sampaio e D. Josepha de Vasconfundada e m 1909 a 1914 e o "Imparcial" de 1914 a 1915.' cellos Sampaio, nasceu e m Aracaju a 22 de Junho de
E' redactor da revista "Terra e Mar", "O Jornal", desde
1879._ Engenheiro geographo pela Escola Polytechnica,
17 de Junho de 1918 e a "Vida domestica" e m 1920.
capitão de corveta da marinha nacional, esteve e m SpezEscreveu:
zia, fiscalisando a construcção dos submersíveis F-l, F-3,
— Saudades de Aracaju. N a "Revista do Norte"
e F-5, ao m e s m o tempo que praticava no respectivo comRio de Janeiro, 12 pags. a 14 do n.° 2 de Setembro de
mando. C o m o commandante por alguns annos do F-l,
1914.
preparou os seus successores, leccionando theorica e
— A noiva de Cruz e Sousa. N a "A Noite" Rio
praticamente a especialidade.
de 7 de Setembro de 1915.
Escreveu e publicou u m útil estudo sobre a nave— Ressurreição: conto. N o "O Jornal" Rio de 3
gação da Lagoa dos Patos, e m demorada commissão no
de Abril de 1920.
Rio Grande do Sul. E m 1924 foi nomeado assistente do
— Tabaréos e Tabarôas. (Contos sertanejos do NorC o m m a n d o da Esquadra Nacional.
deste). Menção honrosa da Academia de Letras. Rio
Escreveu:
1922, 105 pags. in. 12.". Livraria Schettino. Tendo o
— Praticagcm das Lagoas dos Patos e Mirim e dos
autor concorrido ao premio de contos, novellas e obras
Canaes e Rios Navegáveis do Rio Grande do Sul. Rio
de ficção estabelecido e m 1921 pela Academia de Letras
de Janeiro, 1912. Imprensa Naval.
coube-lhe a menção honrosa concedida por aquella corpoMartinho Cezar da Silveira Garcez, Bacharel. —
ração.
— Filho do Desembargador Manoel de Freitas Cezar
,nn,~,Jf/Ulheres ã0 l)roximo- (Contos femininos). Rio,
Garcez e D. Clara Júlia da Silveira Garcez, nasceu no
1923 178 pags. in. 8.°. pq. Editores Benjamim Costalengenho Comendaroba, municipio de Larangeiras, a 30
lat & C. Abiccolis.
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de Novembro de 1850. Fez os estudos preparatórios na
cidade do Rio de Janeiro nos collegios "Santo António",
dirigido pelo Cónego António Pereira, e "Victoria",
sendo approvado com distineção e m diversas matérias
Estudou direito na Faculdade do Recife, onde recebeu o
gráo de bacharel e m 1872.
Animado pelo seu lente, Dr. Tavares Belfort, que
reconhecia sua grande capacidade intellectual, preparava-se para sustentar these e habilitar-se para concorrer
a u m a cadeira na faculdade, quando foi nomeado promotor publico da comarca de Larangeiras, por acto de
1.» de Maio de 1874.
Deixou então a cidade do Recife, volvendo ao Estado natal afim de exercer a referida promotoria.
A 13 de Junho desse anno foi nomeado juiz municipal e de orphãos dos termos reunidos de Campos e Lagarto, sendo a 23 de Outubro de 1875, removido para o
importante termo de Juiz de Fora, na provincia de Minas, com preterição de candidatos fortemente amparados
pelas bancadas mineiras nas duas casas do parlamento
nacional. Exerceu essa judicatura com tal superioridade que ao concluir o quatriennio, e m 1878, o foro da
velha cidade mineira fez a mais significativa manifestação de apreço até então
feita aos seus juizes, offerecendo-lhe artistica pena de
ouro cravejada de brilhantes com a seguinte dedicatória: "Ao juiz probo, illustrado e talentoso Dr. Martinho Cezar da Silveira Garcez homenagem do foro de
Juiz de Fora — 1879.
O m e s m o foro e a Camará municipal se dirigiram
ao Governo Imperial pedindo a sua reconducção. Desejando, porém, empregar a
sua actividade mais proficuamente e sentindo que seDr. Martinho Garcez
ria se confranger aeceiter
essa reconducção de u m partido que lhe era adverso, declarou pela imprensa que a
não acceitaria. Abriu então escriptorio de advogado e m
Juiz de Fora e dedicou-se com vantagem á vida forense.
Identificado com o meio, gozando do mais elevado
conceito pelos dotes moraes e intellectuaes, encontrara
na cidade mineira largo campo para exercer com proveito a sua actividade.
Transferiu e m 1880 a sua residência para a cidade
da Parahyba do Sul, alli grangeando logo grande nomeada como advogado.
E m 1888 passou-se para a capital do Império, onde
eonsagrou-se ao jornalismo e à advocacia.
Foi deputado provincial por Sergipe na legislatura
de 1874-1875, presidente do Estado no triennio de 18961899 e senador federal de 1900 a 1908.
C o m o senador fez parte da commissão de legislação
e da primeira commissão especial do Senado para rever
o projecto do Código Civil votado pela Camará dos Deputados.
E' membro do Instituto da Ordem dos Advogados
Brasileiros, lente cathedratico de Direito Civil e director
da Faculdade de Direito "Teixeira de Freitas" do Rio
de Janeiro, desde a sua fundação e m 1914 até 15 de Fevereiro de 1915.
Foi redactor chefe da reviste académica "O Movimento". Recife, 1872; do "O Dia". Rio de Janeiro, 18891891, do qual foi depois proprietário; director da "Cidade do Rio" e seu redactor chefe na auzencia de José
do Patrocinio, de 1891 a 1893; fundador, director e redactor chefe do "Correio da Tarde". Rio de Janeiro,
1893 a 1895.
N o "O Dia" fez campanha contra a centralisação administrativa das províncias e no "Correio da Tarde" em
favor da eleição do Presidente da Republica.
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Quando terminou o seu governo no Estado de Sergipe, achando-se já na capitel da Republica, recebeu dos
seus coestadanos alli residentes, u m a riquíssima coroa de
oiro cravejada de brilhantes e rubis com a significativa
dedicatória. "Ao immortal pacificador da familia sergipana Dr. Martinho Cezar da Silveira Garcez, homenagem e gratidão do Estado de Sergipe". 30 de Novembro de 1899".
Escreveu:
— Discurso pronunciado na sessão da Assembléa
Provincial de Sergipe de 6 de Março de 1874. No "Jornal do Aracaju", de 19 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado na sessão da Assembléa
Provincial de Sergipe de 11 de Março de 1874. N o mesm o "Jornal" de 24 do referido mez.
— A escravisação de Sergipe pela commissão mixta.
N o Diário Official" do "Estado de Sergipe" de 2 de Outubro de 1895.
— Manifesto ao "Estado de Sergipe". No m e s m o
jornal de 21 de Julho de 1896.
— Mensagem dirigida á Assembléa Legislativa por
occasião da abertura da sessão extraordinária de 1897.
Aracaju 1897, 14 pags. in. 8.°. Imprensa Official. Sahiu
no "Diário Official" do Estado de Sergipe de 17 de Fevereiro de 1897.
— Mensagem dirigida á Assembléa Legislativa por
occasião da abertura da sessão ordinária de 1897. Aracaju, 1897, 44 pags. in. 8.°. Imprensa Official. Sahiu
no Diário Official do "Estado de Sergipe" de 10 a 15
de Setembro do m e s m o anno.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa do
"Estado de Sergipe" e m sessão extraordinária de 13 de
Abril de 1898. Aracaju 1898, 13 pags. in. 8.°. seguidas
de u m a demonstração da receita e despeza do Estado de
11 de Outubro de 1897 a 16 de Março de 1898. Publicada
no Diário Official" do "Estado de Sergipe" de 16 do mesm o mez.
— Mensagem dirigida á Assembléa Legislativa do Estado a 5 de Julho de 1898 no encerramento da sessão
extraordinária. N o "O Estado de Sergipe" do dia 8.
— Politica de Sergipe. N o "O Estado de Sergipe"
de 28 a 30 de Outubro, 1, 4, 11 a 13, 15, 19 e 20 de
Novembro de 1898: serie de artigos transcriptos no "Jornal do Commercio". Não proseguiu a transcripçâo.
— Manifesto lido na reunião politica convocada para
4 de Maio de 1899 afim de homologar o accôrdo politico
Martinho Garcez — Olympio Campos. N o "O Estado de
Sergipe", do dia 6.
— Mensagem apresentada a Assembléa Legislativa
por occasião da installação da sessão extraordinária de
15 de Junho de 1899 (11." da Republica). Aracaju, 1899,
10 pags. in. 8.". pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
Sahiu no "O Estado de Sergipe" do dia 16.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
por occasião da installação da sessão extraordinária no
dia 10 de Agosto de 1899. Aracaju 1899. 8 pags. in. 8.°.
pq. Typ. do "O Estado de Sergipe". Sahiu no "O Estado
de Sergipe" do m e s m o dia.
— Pelo divorcio: projecto e discursos do Senador...
Rio de Janeiro, 1901, 60 pags. in. 8.". Officina typographica da "A Tribuna".
— Appellação civil N . 3.138. A nullidade de pleno
direito opera independente de sentença ou decisão judicial? — Aos actos jurídicos é licito attribuir absurdo ou
necedade? Razões de appellação de u m a sentença arbitral proferida por dois Ministros do Supremo Tribunal
Federal contra a lei, a jurisprudência, a doutrina, o senso
juridico e o senso c o m m u m . Rio de Janeiro, 1904, 139
pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
— Chnntegc na Corte de Appellação. Sentença néscia serie de artigos no "Jornal do Commercio" de 9 á
12 de Maio de 1908.
— Nullidades dos actos jurídicos. 2." Edição e m
2 vols. Rio de Janeiro 1910-1912. L X X X , III—579,
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X V I — 7 3 3 pags. in. 8." Jacintho Ribeiro dos Santos —
Livreiro Editor.
Esta obra foi premiada pelo Instituto da Ordem dos
Advogados Brasileiros por occasão do 50.° anniversario
da sua fundação, de accordo com o projecto do Código
Civil Brasileiro, e augmentado e m mais de cincoenta capítulos e mais de cem paragraphos novos, acompanhados
de grande numero de questões e notas elucidativas.
— Dos aggravos na Justiça local do Districto Federal e dos Estados, na Justiça Federal e no território
do Acre. Theoria e pratica. Rio de Janeiro, 1914, 582
pags. in. 8.°. Jacintho Ribeiro dos Santos, editor.
— Da theoria geral do direito segundo o projecto de
Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro 1914. VII—569
pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio", de Rodrigues & C.
— Do direito da familia segundo o Projecto do Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro 1914, IX-—540 pags.
in. 8.°. Livraria Cruz Coutinho. Jacintho Ribeiro dos
Santos, Editor. C o m u m a carta de Clóvis Beviláqua e
u m minucioso indice alphabetico.
— Do ãireito das coisas segundo o Projecto do Código Civil Brasileiro. Rio de Janeiro, 1915, XII—787
pags. in. 8.°. Livraria Cruz Coutinho de Jacintho Ribeiro dos Santos.
— Consoliãação das Uis civis. Publicação autorisada
pelo Governo por Augusto Teixeira de Freitas. Annoiada por... Quinta edição muito augmentada com as leis,
decretos e avisos publicados até 1915. Rio, 1915 CLV-363
pags. in. 8.". Jacintho Ribeiro dos Santos — Livreiro
Editor.
— Testamentos e successões. Annotações praticas
do Código Civil Brasileiro com o formulário completo
de u m a acção de nullidarie de testamento. Rio de Janeiro 1918, 184 pags. in. 12.°. Jacintho Ribeiro dos Santos, editor. E' o V vol. dos "Formulários Jacintho Ribeiro dos Santos". Sahiu segunda edição no m e s m o anno
com 245 pags. in. 12.°. na m e s m a casa editora.
•— Da hypotheca e das acções hypothecarias; annotações ao Código Civil Brasileiro (Arts. 809 á 862).
Rio de Janeiro, 1918, 226 pags. in. 12.". Jacintho Ribeiro dos Santos, editor. — E' o VIII vol. dos "Formulários Jacintho Ribeiro dos Santos". Sahiu segunda edição. Rio de Janeiro, 1922, 280 pags. in. 12.". Jacintho
Ribeiro dos Santos, editor.
— Calumnias gratuitas contra o maior jurisconsulto
brasileiro. N o "Jornal do Commercio" de 13 de Maio de
1919. Transcripto no "Diário da Manhã" de Aracaju de
27 a 29 do m e s m o mez.
— Execuções de sentenças: formulário. Rio de Janeiro 1923. Primeiro vol. 270 pags. in. 12.°, segundo vol.
280 pags. in. 12.» Jacintho Ribeiro dos Santos, editor.
T e m e m elaboração:
— Repertório do Código Civil Brasileiro.
Martinho de Freitas Garcez, Bacharel. — Filho
de outro de egual nome e D. Helena Buena César, nasceu e m 1810 no engenho Comandaroba, e m Larangeiras,
então pertencente á freguezia do Soccorro, e se baptisou
a 3 de Julho daquelle anno. Fallecendo e m Larangeiras
a 30 de Julho de 1861, foi o seu corpo inhumado na capella do referido engenho. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes pela Academia de Olinda, diplomado e m
1839, exerceu os cargos de secretario do governo da provincia, nomeado e m Julho de 1843; procurador fiscal da
Thesouraria Geral até Dezembro de 1851; promotor publico da comarca de Larangeiras e m 1856-1858; juiz m u nicipal supplente e deputado provincial nas legislaturas de 1848-1849, 1852-1853, 1854-1855 e 1856-1857. C o m o
tal, foi quem propôz na Assembléa e m 1848 a creação da
Bibliotheca Publica de Sergipe. Fora do funccionalismo
publico, dedicou-se tombem á advocacia e á imprensa.
Escreveu:
— Trabalhos forenses.
— Descripção synoptica da Provincia de Sergipe,
conforme os quesitos apresentados pelo E x m o . Senhor
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Presidente Dr. Manuel da Cunha Galvão, contendo sua
posição geographica, seus limites, sua organisação administrativa, sua divisão judiciaria e ecciesiastica, suas
renuas e seus meios de communicação por m a r e por
terra, ecc. N o "Correio Sergipense" de 17 de Setembro
de 1859 e e m appenso sob a lettra — Y — ao Relatório
apresentado peio m e s m o Presidente á Assembléa Provincial no dia o de Março de 1860, pags. 113 a 118. Este
trabalho está datado de 20 de Agosto de 1859.
— Defesa apresentada no processo por crime de estellionato, intentado por queixa de José Gomes Ribeiro,
negociante da cidade de Larangeiras, contra António de
Oliveira Ribeiro, negociante da praça da Bahia, como autor, e cúmplice, o bacharel Martinho de í reitas Garcez,
N a " A Época" Aracaju, 1860. — A sua absolvição unanim e correspondeu aos votos da opinião puDlica, que geralmente já se havia pronunciado e m seu favor.
Redigiu:
— O Observador: periódico. Larangeiras, 18511853.
Martinho de Freitas Vieira de Mello, Bacharel.
— Filho de João da Rocha Vieira de Mello e D. Helena
Bueno César, nasceu a 1 de Abril de 1844 no engenho
Comendaroba, nos arredores de Larangeiras, e íaueceu a
23 de Abril de 189 7 na capital federal, como sub-director dos correios, servindo o cargo de director geral.
Iniciados os seus estuuos de humanidades na cidade natal, íoi continual-os no Gymnasio Bahiano do Dr. Abilio, na Bania, de onde seguiu para o Rio de Janeiro,
aiim de irequentar a Escoia Central, cujo curso interrompeu obedecendo a posterior resolução de estudar direito e m S. Paulo. Aui permaneceu muito pouco tempo, por ter preterido fazer o
tirocínio académico na Faculdade cio Recite, na qual
effectivamente se graduou
e m 1870 bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes. Nomeado a 7 de Março de 1873
juiz municipal e de orphãos
do termo de Campos, no Rio
de Janeiro, após poucos dias
de exercicio íoi transterido
para a Corte como 4." substituto do municipio e removido a seu pedido, e m Ou- Martinho de Freitas Vitubro de 1875 para o juizado eira de Mello (Bacharel)
municipal de Valença, daquella provincia. Terminado o quatriennio judiciário, advogou na Parahyba do Sul
e e m Valença, e representou Sergipe na Camará dos
Deputados na 15." legislatura de 1872-1875, e m que foi
distinguido pelos seus collegas com a eleição de secretario. C o m decidido pendor para a imprensa, revelado desde o collegio, onde já e m 1861 escrevia para o pequeno
jornal dos estudantes intitulado — O Gymnasio — collaborou e m diversos jornaes dos logares e m que residiu.
Foi sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico
de S. Paulo, e
Escreveu:
— Discurso pronuciado na sessão de 10 de Março
de 1873 por occasião da discursão da fixação da força
naval. Rio de Janeiro, 1873, 21 pags. in. 12.°. Typ. Imp.
e Const. de J. Villeneuve & C.
— Regulamento dos correios, approvado pelo governo federal e m 1894 Rio de Janeiro, 1894. Imprensa Nacional. E' u m trabalho de fôlego e o mais completo da
nossa legislação postal.
— Vida do Dr. Manuel Joaquim Fernandes de Barros. Inédito conservado pela familia deste distincto medico e notável h o m e m de sciencia.
— Apontamentos sobre a provincia de Sergipe. Inédito de 130 folhas de papel de 25 linhas cada u m a .
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sim buscar do ostracismo á que o atiraram os revezes
da politica.
E m 1916 foi nomeado, pelo presidente da Republica Wenceslau Braz, para a cadeira de "Legislação Rural" da Escola Superior de Agricultura e "Medicina Veterinária", na qual leccionou até 1921.
Tão ampla e lúcida actuação, feita de patriotismo
e tenacidade, levaram os seus conterrâneos nesse ultimo
anno a elegel-o para a Camará Federal, onde assim ingressou novamente.
E m Março de 1922, com a morte do general Oliveira
Valladão, foi eleito para preencher, ainda pelo seu Estado natal, a cadeira do Senado Federal, deixada por
aquelle sergipano.
Dois mezes após viu-se novamente distinguido com
Maurício Graccho Cardoso, Bacharel. — Filho
o suffragio dos seus patrícios, que o elevaram á curul
do professor Bricio Cardoso, já contemplado neste livro
presidencial de Sergipe, para o quatriennio de 1922e D. Mirena Cardoso, nasceu e m 9 de Agosto de 1874 na
1926.
cidade da Estancia.
Além dessas posições de destaque desempenhou ainQuando matriculou-se na Escola Militar, teve de
da as seguintes funcções technicas: consultor do minisaugmentar a idade afim de poder cursal-a regulamentartério da agricultura e superintendente dos Patronatos
mente. Dahi a certidão dos seus assentamentos militares
agrícolas, durante a administração Pereira Lima e delerezarem a data de nascimento a 23 de Maio de 1873
gado official do Brasil na Exposição Internacional SulIniciou os seus estudos e m Aracaju, com o seu proAmericana de Montevideo e m 1919.
genitor, transportando-se depois para o Rio de Janeiro,
Nascido de u m a familia de brilhantes tradicções
onde matriculou-se na Escola da Praia Vermelha, pasintellectuaes no Estado, iniciou multo cedo a vida á que
sando-se mais tarde para a
o attrahia desde menino, — a vocação das boas lettras,
Escola Militar do Ceará, ter- — herdada dos seus maiores. Por outro lado também
minando ahi os seus preparecebeu delles o exemplo de amor á causa publica, interratórios. C o m o alumno desessando-se precocemente pela politica, na qual tiveram
ta Escola, prestou serviços á
e m Sergipe situações de destaque, e e m que elle, luctancausa da legalidade, tomando e m terra extranha, na primeira ihase da existência,
do parte, á bordo do Cruzachegou também a posições elevadas, a que o impelliam o
dor "Nitheroy" no combamérito próprio e excellentes virtudes moraes.
te naval de 16 de Abril de
N o Ceará, como secretario da Fazenda, apresentou
1894, e m que foi torpedeado
e m 1905, u m relatório, que é u m repositório eloquente de
o "Aquidaban". Esteve aininiciativas fecundas e úteis, e onde se podem assignalar,
da nesse caracter, e m Recisem esforço, o embryão de todas as suas idéas de gofe, Bahia e Sta. Catharina,
verno.
tendo então desempenhado
Essa privilegiada "formação" technica, toda ella lediversas commissões arriscavada a cabo pelo próprio esforço, é que lhe dá á gesdas. Advogado provisionado
tão presidencial de Sergipe u m cunho accentuadamente
e m 1898 no Ceará, e m 1899
renovador, desdobrando-se a sua acção governamental
principiou seus estudos de
no pequeno Estado, e m iniciativas esplendidas e magniDr. Graccho Cardoso
Direito no Rio de Janeiro,
ficas, que mais tarde farão a justiça marcar como as do
fazendo alli exame do 1."
seu melhor administrador republicano, o que vale dianno, sendo obrigado a inzer, o do seu primeiro estadista authentico.
terrompel-os, para reencetal-os na Faculdade Livre de
C o m o jornalista iniciou-se no "O Republicano", seDireito do Ceará, onde se bacharelou e m 1907.
manário cearense de que foi proprietário e redactor.
Já a esse tempo havia consolidado o prestigio de
Redigiu "O Operário": orgam de u m a associação
u m a habíl e ardente penna politica no periodismo de
de operários. Aracaju, 1891; o "O Caxeiro": orgam da
Fortaleza, no qual vinha intervindo de u m a maneira
classe. Aracaju 1891, a "Republica" de Fortaleza, cujo
activa e continuada, e m favor da corrente partidária,
primeiro numero sahiu a 9 de Abril de 1892, sendo órgão
chefiada pelo Commendador Nogueira Accioly, então
da sociedade "Ceará Libertador", o O Phanal": hebdoPresidente do Estado.
madario. Fortaleza 1892. O 1.°. numero é de 4 de SeAlli foram-lhe abertas as portas á carreira politica,
tembro. Sahia aos domingos e teve pouca vida. "A
na qual exerceu u m a actividade devotada e intelligente,
Penna" jornal litterario e illustrado. Fortaleza, 1895
bastante proveitosa aos interesses públicos. Foi assim,
com Marcolino Fagundes e Mattos Guerra.
concomitantemente com esses mandatos, Director da SeC o m o redactor chefe, redigiu: "A Imprensa": órgão
cretaria da Assembléa Estadual; professor do Lycêu do
bi-semanario. Fortaleza, 1912. O 1." numero é de 14
Ceará por concurso e lente de Direito Constitucional da
de Julho. Formato 0,32x0,26 % com 4 pags. de 4 coFaculdade de Direito, por acto de 18 de Abril de 1907.
lumnas cada u m a .
Deputado estadual e m duas legislaturas consecutivas, e
Teve pouca duração. T a m b é m fêz versos na sua mologo após secretario da Fazenda na segunda administracidade. N o "Almanach Commercial" de 1895, Aracaju,
ção Accioly, iniciada e m 1904, renunciou e m 1905 este
encontra-se a mimosa poesia — "A Camponeza" da sua
cargo, porque o partido a que pertencia, o indicava para
lavra. Collaborou no "Correio de Sergipe" com a assia Camará Federal na legislatura de 1906, tendo o mangnatura — G. Osoárac — e e m artigos que escrevia
dato renovado e m 1909 para o triennio a seguir.
para a "Gazeta de Sergipe", assignava-se — JambograE m 1907, por serviços prestados á classe caxeiral de
phes.
Fortaleza, foi eleito sócio benemérito da "Phenix CaE m outras collaborações conservava o próprio nome.
xeiral" dessa capital.
Escreveu:
Parallelamente ao mandato federal foi eleito vice— Contos phantasticos. Aracaju, 1891, 30 pags.
presidente do Ceará, no periodo de 1908-1912. Por porTyp. Commercial.
taria de 8 de Julho de 1915 foi nomeado secretario do
— A borão do Cruzador Nitheroy. Rio de Janeiro,
Ministro da Agricultura, Dr. José Bezerra, que o foi as- 1894, 72 pags. Imprensa MonCAlverne.
— Instrucção Publica. Pequenas considerações.
Fundou e redigiu:
— O tempo: periódico imparcial. Valença 1880. O
1." n.° sahiu a 18 de Julho do referido anno. Teve curta
existência por causa da forte opposição movida pelos
fazendeiros do logar, que consideravão perigosas para os
seus direitos dominicaes as idéas sustentadas no m e s m o
periódico e m favor da abolição do elemento servil. Nelle
publicou:
— Educação dos ingénuos: serie de artigos de propaganda.
— Além do que vae mencionado, deixou outros trabalhos relativos ao serviço postal, assim como manuscriptos sobre diversos assumptos, os quaes forão inutilizados, apenas escapando os dois já citados.
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— Escolas primarias — Rápida excursão pelo regimento interno da instrucção publica de Sergipe. O
programma do "Gymnasio Nacional" applicado ao "Atheneu Sergipense": serie de artigos no "O Dia" Aracaju
de 29 de Setembro e 17 de Outubro de 1894. Não proseguiu.
— Ante sala: juizo critico publicado a pag. I a X V I
do livro Promettiãas poesias de Francisco Barreto de
Menezes. Ceará, 1895.
— Ephaphatha. N o Correio de Sergipe" de 9 de Fevereiro de 1896 sob o pseudonymo de G. Osoãrac.
— Carta Republicana. Ceará, 1896, 40 pags. in. 12.
Typ. Universal. Foi publicada antes do "Correio de Sergipe". Aracaju de 23 de Fevereiro de 1896.
— Novos livros: (Prismas) artigos de critica. N o
"Diário Official" do "Estado de Sergipe" de 1, 2 e 23 de
Maio de 1897.
— Politica ão Ceará. N o "Diário Official" do Estado de Sergipe de 18 e 21 de Maio de 1897.
— Assumptos agrícolas: (carta aberta ao Sr. António de Medeiros, fazendeiro no Oeste de S. Paulo).
N a "A Republica" de 11, 14 e 15 de Dezembro de 1897.
Fortaleza Ceará.
— Algumas iâéas. Philosophia jurídica: serie de artigos na "A Republica" de 6, 13, 20 e 27 de Agosto; 3,
7, 12, 19 e 26 de Setembro; 1.", 10, 12 e 22 de Dezembro de 1898.
— Danton indulgente. (Ao Dr. José Avelino). N o
"Estado de Sergipe" de 20 de Abril rie 1899.
— Recurso de aggravo. Agravante António José da
Justa. No Estado de Sergipe" a começar cie 4 a 24 de
Março de 1899.
— Memorial — Superior Tribunal ria Relação. (Foro
do Quixadá) . Fortaleza, 1900, 11 pags. in. 8.". Typ. Económica.
— Memorial Superior Tribunal da Relação. Fallencia a requerimento de Machado Coelho em liquidação
contra Manuel Baptista de Siqueira. Fortalesa, 1900, 11
pags. in. 8.°. Typ. Económica.
— O Accordão ao aggravo n." 484. Commentarios.
Fortaleza 1902, 22 pags. in. 8.". Typ. Económica.
— These ãe Concurso a Cadeira de Grego do Lyceu
rio Ceará pelo Candidato... Fortaleza 1902 39 pags. in.
8.°. pq. Typ. Económica.
— Coisas do Ceará: contestação ao "Correio da Manhã" (Serie de artigos escriptos na "Republica) pelo
deputado estadoal... Ceará — Fortaleza 1903. Typ. Minerva.
— Emende-se ou desminta-se. Refutações á alguns
tópicos do artigo:
— Guerra civil — serie de 8 artigos na "A Republica" de 3, 6 á 8, 12, 17 e 21 de Junho e 2 de Julho
de 1905. Fortaleza, Ceará.
— Ceará. Sarna do tempo: serie de artigos sob o
pseudonymo de Spartacus no "Jornal do Commercio"
de 20 á 29 rie Junho de 1907.
— Da "Verdaáe" para Verdade: serie de artigos sobre os graves acontecimentos desenrolados na capital do
Ceará a 9 de Novembro de 1912. N o "O Paiz", do Rio de
12 a 21 de Dezembro de 1912.
— Coãigo Commercial Brasileiro. Annotações sobre
Doutrina, Legislação e Jurisprudência. Rio de Janeiro
1916, 476 pags. in. 12.". F. Briguiet & C. Editores.
— Coãigo Penal dos Estados Unidos do Brasil (Annotações de accordo com a legislação e a jurisprudência
nacionaes) pelo Dr.... Rio, 1918, 373 pags. in 12"
pq. Livraria Francisco Alves.
— Relatório lido e m sessão extraordinária pelo delegado official á Exposição Agricola Industrial Sul-Americana de Montevideo. Rio, 1920, 17 pags in 8» Im
I rensa Nacional.
— Discurso proferido pelo orador official
a 3
rie Junho de 1920 na sala das sessões da Congregação da
Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária
em Nitheroy no acto de ser inaugurado o retrato do pro-
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fessor Álvaro Sá de Castro Menezes. Transcripto no
"Correio de Aracaju" de 17 a 19 de Junho de 1920.
— Saudação á bandeira: discurso proferido no Ministério da Praia Vermelha no dia 19 de Novembro de
1920, como representante do E x m o . Sr. Dr. Simões Lopes, ministro da Agricultura. N o "Correio de Aracaju"
de 9 de Janeiro de 1921.
— Discurso pronunciado na sessão de 23 de Maio de
1921 da Camará dos Deputados sobre a personalidade do
fallecido Dr. António Pinto Nogueira Accioly. N o "Diário Official" do Estado de Sergipe" de 3 e 4 de Junho
seguinte.
— Oração do paranympho na collação de gráo dos
engenheiros agrónomos da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. N o "Diário Official" do Estado de Sergipe de 5 a 8 de Março
de 1922.
— Plataforma Presidencial lida na Assembléa Legislativa no dia 24 de Outubro de 1922, após o compromisso prestado para exercer o cargo de Presidente do
Estado, no quatriennio de 1922 a 1926. N o "Diário Official" de Sergipe de 27 de Outubro de 1922. Transcripto
na "A Tarde" da Bahia nos números de 30 e 31 de Outubro de 1922.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
e m 11 de Março de 1923, ao instalar-se a 1.* sessão extraordinária da 15." Legislatura pelo Dr. . . . Presidente do Estado.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
e m 7 de Setembro de 1923 ao installar-se a 1." sessão
ordinária da 15." Legislatura. Aracaju 1923, 75 pags.
in. 4." gr. Imprensa Official. Reproduzida no "Diário
Official", do Estado a 16 e no "Jornal do Commercio"
lo Rio a 20 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado e m agradecimento a saulação do Sr. Intendente da Estancia na recepção que
lie foi offerecida no Paço Municipal e m 8 de Maio de
1923. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado na inauguração do Grupo Escolar "Gumercindo Bessa" na cidade da Estancia
em 9 de Maio de 1923. Idem, idem, de 10 seguinte.
— Discurso pronunciado no banquete que lhe foi offerecido pela Municipalidade da Estancia e m a noite de
10 de Maio de 1923. Idem, idem do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no banquete que lhe foi
ofterecido pelas classes laboriosas do municipio da Estancia e m a noite de 12 de Maio de 1923. Idem, idem de
de 16. Reproduzido no numero de 22 do m e s m o mez.
— Discurso proferido a 14 de Junho de 1923 no salão nobre da Chefatura de Policia e m agradecimento á
homenagem que lhe foi prestada por occasião de ser
inaugurado o seu retrato no m e s m o salão pelos empregados daquelle departamento estadual. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no Palácio do Governo a
14 de Julho de 1923 por occasião da assignatura dos decretos de approvação dos estatutos do Banco Estadual
de Sergipe. . N o "Diário Official" do dia seguinte.
-- Discurso pronunciado na tarde de 14 de Julho de
1923 a propósito do lançamento da pedra fundamental
do futuro editicio da "Associação Commercial" rie Sergipe. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado por occasião de receber
no Palácio do Governo a 18 de Julho de 1923 os aviadores navaes chegados nesse dia ao porto de Aracaju.
N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado a 22 de Julho de 1923 na
solemnidade da entrega das chaves do Grupo Escolar
"Sylvio Roméro" na cidade do Lagarto. N o "Diário
Official" de 24 do m e s m o mez.
— Discurso proferido no Palácio do Governo a 27
de Julho de 1923, e m agradecimento á visita dos aviadores navaes á capital do Estado. N o "Diário Official" do
dia seguinte.
— Discurso pronunciado na inauguração do Grupo
Escolar "Vigário Barroso" na cidade de S. Christovam
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em 2 de Setembro de 1923. N o "Diário Official" de 4
do m e s m o mez.
— - Discurso pronunciado no povoado Salgado e m
1 de Outubro de 1923 por occasião de ser entregue ao
trafego o trecho — Salgado-Lagarto — da estrada Salgado-Annapolis. No "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no palácio do Governo no
dia 21 de Outubro de 1923 e m saudação á officialidade
do 28 Batalhão de Caçadores. N o "Diário Official" de
23 seguinte.
— Discurso proferido na sessão do "Centro Sergipano" do Rio de Janeiro a 15 de Novembro de 1923. N o
"O Paiz" do dia seguinte e no "Sergipe-Jornal" de 19
do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado no dia 22 de Dezembro de
1923 em agradecimento ao banquete offerecido pelos
seus amigos e admiradores no "Hotel Gloria" do Rio de
Janeiro. Transcripto no "Diário Official" de 10 de Janeiro de 1924 do "Jornal do Brasil" do dia 23 de Dezembro de 1923.
— Discurso e m agradecimento á manifestação dos
officiaes aviadores da Marinha de Guerra no "Club
Naval" aos 28 de Dezembro de 1923. N o "Jornal do
Commercio" de 29 do m e s m o mez. Transcripto no "Diário Official" de Aracaju de 10 de Janeiro de 1924.
— Discurso pronunciado a 12 de Janeiro de 1924
na sessão magna do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe e m homenagem ao Presidente do Estado Dr.
Graccho Cardoso. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso lido no dia 8 de Fevereiro de 1924 ao
installar-se a Sociedade Cooperativa de "Credito Popular". No "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso lido no dia 25 de Fevereiro de 1924 no
salão da Bibliotheca Publica na inauguração da primeira feira de algodão do Estado, promovida pelo respectivo Departamento. N o "Diário Official" do outro dia.
— Discurso pronunciado no dia 15 de Abril de 1924
na reabertura dos serviços de saneamento rural neste Estado. No "Diário Official" do dia seguinte.
Maviael do Prado Sampaio, Bacharel. — Filho
do Bacharel Joaquim do Prado Leite Sampaio, contemplado neste livro e D. Esther da Silva Rego Prado Sampaio, nasceu no Porto da Folha a 14 de Março de 1897.
Mal preparado e m primeiras lettras, seguiu para o
Recife no dia 20 de Agosto de 1911 e alli estudou humanidade, depois de ter tentado a vida commercial durante dois annos.
Voltando aos seus estudos, matriculou-se e m 1914 na
Faculdade de Direito do Recife, onde depois de u m
curso brilhante, recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes a 10 de Dezembro de 1919 e m
acto solemne no qual falou como orador eleito da turma.
Foi a principio revisor e depois redactor do "Jornal
do Recife".
Occupa o lugar de Secretario da Bibliotheca Publica
de Pernambuco.
E' advogado rie nota e m todo o Estado.
Jornalista elegante, poeta lyrico e humorista, honra
a eloquência sergipana como orador arroubado e imaginoso.
E' u m a das melhores affirmações do talento dos filhos de Sergipe, qual, não raro se desenvolve longe do
pátrio ninho.
Escreveu:
— O momento económico. No "Estado de Sergipe",
de 16 de Setembro de 1917.
— Noção do direito: conferencia proferida no dia 22
de Junho de 1918 na Faculdade de Direito do Recife.
N o "Jornal do Recife", transcripto no "Correio de Aracaju", de 13 e 14 de Julho seguinte,
— Discurso pronunciado a 10 de Dezembro de 1919
em seguida á collação do grau aos bacharelandos de 1919
pelo orador eleito da turma. N o "Jornal do Recife", do
dia seguinte.

MAXIMINO
— O ultimo repouso. N o "Jornal do Povo", de 3 de
Novembro de 1920. Refere-se á exhumação dos ossos de
Tobias Barretto, transportados do cemitério do Recife
para o Aracaju.
— 5o contos por J$ooo. Livro de contos e m versos de
collaboração com Alves Barbosa. Pernambuco, 1921, 195
pags. Evaristo Maia, Editor.
Maximino de Araújo Maciel, Bacharel e Medico.
— Filho de João Paulo dos Santos e D .Maria Clara dos
Santos de Araújo Maciel, nasceu a 20 de Abril de 1866
na villa do Rosário e falleceu na Capital Federal a 2 de
Maio de 1923.
Oriundo de pais pobres e baldos dos principaes recursos, depois de haver estudado no Atheneu Sergipense" os preparatórios transportou-se para o Rio de Janeiro,
onde com perseverança e ingentes sacrifícios materiaes,
de 1890 a 1894 fez o curso de Direito, e de 1896 a 1901
o de Medicina, profissão a
que se devotou comcomitante com a docência no Collegio Militar.
Lente cathedratico de
portuguez no m e s m o Collegio desde 1893.
Por decreto de 19 de
Fevereiro de 1919 foram-lhe
concedidas as honras do posto de Tenente Coronel. Professor de vasta cultura, angariou no meio e m que exerceu a sua actividade mental a reputação de erudito
pelos profundos conhecimentos e m que illustrou o seu
espirito no estudo das sciDr. Maximino Maciel
encias jurídicas, medicas e
naturaes.
Pedagogo de alto descortino, no seu longo percurso pelo magistério, deixou traços luminosos de seus conhecimentos linguisticos.
Este notável philologo foi sócio do "Instituto Histórico" de Sergipe e collaborador do "O Século" do
Rio, do "O Dia", do "Debate" sob o pseudonymo de Horatius Flaccus, da "Revista Didáctica", da "Revista da
Lingua Portugueza" e correspondente politico do "Diário da Manhã" de Aracaju, no Rio de Janeiro, tendo começado a sua collaboração a 24 de Fevereiro de 1915.
Escreveu:
— As proporções ão individuo humano e suas deducções medicas e alitrologicas: dissertação. Cadeira de
Anatomia medico cirúrgica. Proposições. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro e m 9 de Setembro, de 1901, para ser defendida afim de obter o grau de doutor e m Medicina.
Rio de Janeiro 1901, 162 pags. in. 8.°. Typ. da "A
Tribuna".
— Grammatica Analytica, baseada nas doutrinas modernas, satisfazendo ás condições do actual programma.
Rio de Janeiro, 1887, 316 pags. in. 12.". Typ. Central de
Evaristo Rodrigues da Costa. E m 1894 publicou 2." Edição sob o titulo — Grammatica descriptiva. Rio.
— Phylologia Portugueza. Ensaios descriptivos e históricos 1888. Typ. José Dias de Oliveira. 120 pags. in.
8.°. Esgotada.
— A Taxinomia Social. Artigos publicados no "Debate".
— Licções ãe Botânica Geral professadas no Gymnasio Nacional. Paris, 1901, 246 pags. in. 8.". H. Garnier
Livreiro editor.
— Grammatica Descriptiva, baseada nas doutrinas
modernas com muitas notas e resumos synopticos. Paris,
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1902-1904 — 3." Edição augmentada. 360 pags. in. 8.°.
Typ. H . Garnier Livreiro Editor.
E m 1910 publicou a 4." edição augmentada e refundida editada na livravia de Francisco Alves. Rio.
— Noções Geraes de Agronomia professadas na Escola Normal do Districto Federal. Paris, 1903, 109 pags.
H. Garnier, Livreiro editor.
— Discurso pronunciado na destribuição de prémios
aos alumnos do Collegio Militar. Rio, 1903, 22 pags. in.
16.°. Typ. Orosco.
— Valeur ães ãifférentes méthodes de traitement
dans la tuberculose: memoria apresentada ao Congresso
Internacional de Tuberculose, reunido e m Paris e m 1905.
Rio de Janeiro, 1905, 138 pags. in. 8.°. Typ. Orosco.
Este trabalho foi transcripto na Revue Internationale de Clinique et Therapeutique do Dr. Roklin, e recebeu honrosos elogios de eminentes professores e médicos da Europa. Entre os scientistas notáveis que o felicitaram se notam o sábio chimico allemâo Menck, o Dr.
Basilios Patrikios, erudito director do serviço de hygiene
de Athenas, Louis Renón, professor da Faculdade de Medicina de Paris, Roger Minot, chefe de clinica da m e s m a
Faculdade e autor de vários trabalhos; Charles Fiket
da Universidade de Liége na Bélgica e do grande sábio japonez Kitasato e outros.
— Diagnostico precoce da tuberculose: memoria
apresentada ao 3." Congresso Scientifico Latino-Americano reunido no Rio de Janeiro e m 1905.
— Lições Elementares de Lingua Portugueza, professadas no Collegio Militar. Rio de Janeiro, 1906, 176
pags. in. 16." Livraria Francisco Alves.
— Elementos de Chimica Geral baseados nas modernas acquisições scientificas. Rio de Janeiro, 1907, 232
pags. in. 8.°. Typ. da Papelaria Brasil. T e m 2." edição
reiundida no que concerne á parte geral. Rio 1913. Livraria Francisco Alves.
— Uillusion des arsenicaux dans la tuberculose, Rio
de Janeiro, 1906, na "Revista
Medico cirúrgica" do
Brasil.
— La medication urique dans la tuberculose. Rio
de Janeiro, 1909 na m e s m a "Revista".
— Discurso pronunciado na sessão realisada a 13
de Março de 1909 na "Associação Mantenedora rio Orphanato Osório" e m homenagem ao General Mendes de
Moraes. Rio, 1909, 10 pags. in. 16.". Typ. Meurer & C.
Pereira.
— Discurso gratulatorio na promulgação dos Postos de Honra no collegio Anchieta e m Nova Friburgo aos
17 de Maio de 1914. Nova Friburgo, 1914, 16 pags. in.
8.". pq. Otficinas Typographicas da "Aurora Collegial".
— A Constituição Feãeral glorifica a incompetência e acoroçôa a irresponsabilidade. N o "Diário da Manhã". Aracaju, de 14 a 17 de Outubro de 1915.
— A Escola Social Positiva de Florentino Menezes.
Idem de 27 e 28 de Abril de 1918.
Melchisedech Mathusalem Cardoso, Bacharel.
Filho de Joaquim Maurício Cardoso e D. Joanna Baptista de Azevedo Cardoso, nasceu na Estancia a 23 de
Junho de 1860.
Formado e m sciencias sociaes e jurídicas pela Faculdade de Direito do Recife, e m 1881, foi promotor
publico na comarca do Conde (Bahia); juiz municipal
do termo da Soledade; juiz de direito nas comarcas da
Soledade, Cruz Alta, Rio Pardo, Rio Grande e Porto
Alegre (Rio Grande do Sul). Nesta ultima cidade foi
juiz da 1." vara commercial, e por nomeação de 17 de
Março de 1902 foi lente da Faculdade Livre de Direito de
Porto Alegre e seu Vice-Director, nomeado e m 11 de Junho de 1905. Fez parte do Superior Tribunal, como Desembargador, nomeado por acto de 17 de Novembro de
1904, e de que foi presidente, aposentando-se e m 26 de
Maio de 1921, com 40 annos e 19 dias de serviço publico. Voltando á actividade judiciaria no Tribunal á
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que pertencia, por decreto de 20 de Novembro de 1922,
exerce ainda, 1924) as funcções de vice-presidente.
Noticiando a nomeação
de desembargador desse illustre sergipano, cujo n o m e
figura brilhantemente entre
os dos mais notáveis jurisconsultos brasileiros, a "Federação" e o "Petit Journal" de Porto Alegre, expressam-se e m termos encomiásticos.
Collaborou no "O Porvir", de Aracaju; "Descentralisação", de Cruz Alta,
órgão de propaganda republicana, sob a direcção de
Venâncio Ayres; "Gazeta
Serrana", da m e s m a cidade
e e m outros periódicos.
Desembargador Melchi
Fundou o:
dech Cardoso
— Hf ãe Julho, órgão republicano e m Santa Maria
da Bocca do Monte, onde publicou serie de artigos sob
diversas epigraphes.
Militino Pinto de Carvalho, Engenheiro-Agronomo
— Filho de José Pinto de Aguiar Botto e D. Maria Luiza da Piedade, nasceu a 25 de Dezembro de 1865 na villa
de Japaratuba.
Começou a vida como typographo no Aracaju e e m
1875 seguiu para o Rio de Janeiro onde esteve no
antigo Instituto Typographico do "Direito" ao mesmo
tempo que estudava com o Monsenhor Urbano Monte.
E m 1879 entrou para o "Diário Official" como typographo e no anno seguinte foi admittido no "Brasil
Catholico" do Dr. António dos Reis frequentando nesse
tempo as aulas de Portuguez e Geographia do Collegio
S. Francisco de Paula do Cónego Belmonte no Rio.
Assentou praça como cadete no 2." Regimento de artilheria e m 1882 com destino a Escola Militar não se
matriculando por falta de vaga. Alli serviu durante três
annos regressando a Sergipe, onde trabalhou como typographo da "Gazeta de Aracaju" e mais tarde do "Diário de Noticias". Neste ultimo publicou excellentes folhetins que mais tarde colleccionou e m brochura sob o
tutulo de Auroras Litterarias.
D a distribuição desse livro tirou recursos para se
transportar ao Rio e m 1889.
Alli trabalhou no "Diário do Commercio" do Dr.
Cândido Mendes á noite, e
durante o dia no "Correio
do Povo" do (Dr. Sampaio
Ferraz) orgam de propaganda republicana.
Fez parte do Centro Typographico "13 de Maio" do
qual foi u m dos fundadores
promovendo com outros collegas a primeira conferencia Militino Pinto de Carva, .. . . .
._
.
lho (Engenheiro agroT
abolicionista. E m Janeiro
nomo)
de 1890 voltou a Sergipe e m
commissão da Estrada de Ferro de Aracaju a Simão
Dias e e m Junho do m e s m o anno foi com outros a Pernambuco por conta da m e s m a Empresa Constructora;
tomou também parte nos trabalhos da Estrada de Ferro
de Tamandaré a Barra.
Entrando novamente para o "Diário do Commercio"
do Rio e m 1891 alli permaneceu até a revolução de 23
de Novembro, indo trabalhar como auxiliar e m 1892 na
Estrada de Ferro de Taubaté á Ubatuba na Serra do
Mar.
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De volta tez parte da corporação typographica d'"O
Figaro" de Medeiros e Albuquerque, até ser nomeado
por concurso, suppiente dos Correios de Ouro Preto e praticante eiiectivo e m 1893.
Transierido no anno seguinte para o "Correio de
S. Paulo, por permuta, irequentou a n;scoia Polytechnica
até Agosto de 189o quando toi servir como addido na
Sub-Administraçao dos Correios de Uberaoa.
Nesta epocha inaugurava-se o Instituto Zootechnico;
inscreveu-se neste estabelecimento como alumno, e admirável e m sua torça de vontade, tez ani o tirocínio exigido,
desempenhando successivamente os cargos na repartição
dos Correios de Uberaba e o de escripturario da Companhia Mogyana na m e s m a cidade.
Feito o 2." anno no Instituto Zootechnico, inscreveuse no concurso á cadeira de sciencias phisicas e naturaes da Escola Normal daquella cidade e obtendo essa
nomeação, deixou o Correio.
E m Agosto de 1898 terminou o curso que lhe conferiu o grau de Engenheiro Agrónomo.
Pouco depois toi convidado para assumir a redacção
da "Gazeta da Tarde" de Uberaba, onde esteve quatro
annos publicando alli u m a serie ae interessantes artigos sobre industria pastoril, fazendo propaganda favorável á introdução do gado indiano naquella zona.
E m Setembro de 1902 deixou a redação da "Gazeta
de Uberaba" e e m 1904 fundou o "O Municipio" órgão
do partido republicano Municipal, bi-semanario, que deixou e m 1907.
Neste anno foi nomeado inspector technico do ensino, cargo que deixou e m 1913 por ter sido nomeado e m
1914 Director da Fazenda Modelo de Creação de Uberaba.
Organizado pelo governo do Estado o Congresso de
Laticinos foi a Bello Horizonte representar u m dos fabricantes da manteiga de Uberaba, que mais tarde foi
premiada com a medalha de ouro na Exposição de São
Luiz nos Estados Unidos da America.
E m 25 de Agosto de 1917 foi designado pelo Governo
Federal por solicitação da Camará Municipal de Uberaba
para ir e m commissão ao Indostão adquirir animaes
de raça, e por decreto de 11 de Novembro do anno seguinte foi nomeado Director da Colónia Modelo de Wentanhy no Piauhy.
E' sócio e director do Grémio Litterario Bernardo
Guimarães e por sua iniciativa fundou o Grémio "Agro
Scientifico" dos Estudantes do Instituto Zootechnico e a
"Revista Agricola".

MOREIRA
Escreveu:
— Auroras litterarias: opúsculo prefaciado por Felinto do Nascimento. Aracaju, 1887, 83 pags. in 12.".
Contém artigos humorísticos e m forma epistolar sobre a
politica e certos costumes da nossa sociedade.
— Relatórios apresentados ao Sr. Secretario do Interior do Estado de Minas pelo Inspector technico do ensino da 28." circunscripção litteraria de Uberaba. N o
-Minas Geraes" de 12 de Maio de 1907.
— Memoria sobre o serviço postal. Correios ambulantes no interior da Republica. Uberaba, 1907, 12 pags.
in. 8.". pq. Typ. da Livraria Século X X de Ovidio de
Souza ^
— Memoria apresentada á These 2." das questões
organizadas pela Commissão Directora da Primeira Exposição Nacional de Gado e Industrias Annexas a realizar-se a 13 de Maio de 1917. N a "Gazeta de Uberaba",
Minas, de 1 de Julho de 1917, transcripta no "Diário da
Manhã. Aracaju de 25 e 26 do m e s m o mez.
— Memoria apresentada á These 16." das questões
organisadas pela Commissão Directora da Primeira Exposição Nacional de Gado e Industrias Annexas a realizar-se a 13 de Maio de 1917. N o "Diário da Manhã",
Aracaju de 28 de Julho do m e s m o anno.
Moacyr Rabello Leite, doutor. — Filho de José
Rabello Leite e D. Amélia de Oliveira Leite nasceu a
16 de Maio de 1884 no engenho S. Bento, municipio do
Riachuelo. Os seus primeiros estudos toram feitos no
collegio do professor Alfredo Montes e depois matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, na qual
recebeu o grau de doutor a 16 de Dezembro de 1905.
Após anno e meio de residência e m Riachuelo e m seguida á formatura, transportou-se para Própria e m Julho de 1907 e alli tem feito a sua clinica. N o periodo
revolucionário de 1906, e m que dominou o elemento politico do Dr. Fausto Cardoso, foi inspector de hygiene
no Aracaju e m Agosto. E' medico e director do hospital de S. Vicente e m Própria.
Escreveu:
— Pathogeniu e therapeutica dos edemas: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras
rio curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Outubro de 1905 por.... afim de obter o gráo de doutor e m
sciencias medico-cirurgicas. Bahia, 1905, 56 pags. in. 8."
Litho-Typographia Passos.
Moreira Guimarães — (Vide José Maria Moreira Guimarães) .
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Narciso da Silva Marques, doutor. — Filho de I Tribuna", do Rio, na qual publicou vários contos; coloutro de egual nome e D. Maria Joaquina de S. José I laborou ainda no "Diário de Noticias", da Bahia, na
Marques, nasceu a 16 de Agosto de 1862 e m Larangei"Revista Amasonense" e no "Amasonas", de Manáos,
ras e falleceu e m Casa Branca a 26 de Abril de 1924. j na "A Republica" do Ceará, no :0 Estado de Sergipe" e
Feito o curso de humanidades e m Aracaju, matriculouna "A Noticia", do Aracaju, na "A Opinião", de S. João
se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo o
d'El-Rei, Minas, etc.
gráo de doutor em 4 de Dezembro de 1890. Foi lente de
Escreveu:
Geographia do Atheneu Sergipense de 1890 a 1893 e Ins— Rabiscos: contos. Aracaju, 1890, 150 pags. in.
pector de Hygiene do Estado de Sergipe de Março de
8.». pq.
1892 a Dezembro do m e s m o anno.
— Ernesto: estudo psychologico. N o "O Estado
Foi interno do Hospital de Marinha da Bahia e em
de Sergipe" de 26 de Agosto de 1898. Transcripto da "A
Janeiro de 1893 fixou residência em Casa Branca (São
Tribuna" do Rio de Janeiro.
Paulo), onde exerceu a clinica, dedicando-se também á
— Carta Negra. Idem, de 13 de Setembro seguinte.
lavoura e m Villa Costina, municipio rie S. José do Rio
Transcripto do "O Paiz" do Rio de Janeiro.
Pardo.
— A Noviça. Idem, de 24 do m e s m o mez. TranscriEscreveu:
pto da "A Tribuna".
— Estudo da carne como alimento: moléstias pro— Peãro Vaqueiro. Idem, de 1 de Outubro seguinte.
duzidas e propagadas pela carne: dissertação. ProposiTranscripçâo da "A Tribuna".
ções. These apresentadas afim de obter o gráo de dou— Libertas que será tamem: poesia. Idem, de 15
tor e m medicina. Bahia, 1890, 63 pags. Typograihia do
de Novembro.
"Diário da Bahia".
— Um poeta — Arnaldo Damasceno — Idem, de
— Parecer sobre as aguas do rio Poxim. N o "O Re11 de Dezembro.
publicano" de 11 de Abril de 1890. T a m b é m está assi— O Messias — A' minha mãe — : prosa. Idem, de
gnado pelo Dr. Manoel Bomfim.
24 do referido mez.
Nilo Moreira Guerra. — Filho do capitão de
— Coração de soldaão. Idem, de 1 de Janeiro de 1899.
mar e guerra José Moureira Guerra e D. Maria da
— Perfis. Sob este titulo publicou ligeiros estudos
Gloria Guerra, nasceu a 28 de Dezembro de 1870 no
sobre os poetas Olavo Bilac, Guimarães Passos e Luiz
Aracaju e falleceu em Senna Madureira, Território do
Murat no m e s m o jornal de 22, 29 de Janeiro e 5 de FeAcre, a 18 de Março de 1917. Descendente de militar, foi vereiro de 1899.
nas fileiras do exercito que por espaço de 20 annos in— Victoria da Republica. Idem, de 10 desse mez
completos serviu ás instituições e á pátria. Tendo veultimo.
rificado praça a 13 de Junho de 1888, estudou astrono— Tio Cheté. Idem, de 5 e 7 de Março do m e s m o
mia e mathematica na Escola Militar da Praia Vermelha,
anno, transcripto na "A Tribuna".
architectura e pintura na Escola de Bellas Artes e agri— Pelas letras! serie de artigos sobre instrucção pumensura na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro em
blica. N o "O Estado de Sergipe" de 14 a 24 de Março
1908. C o m o simples inferior ao tempo da revolta de ' de 1899 com interrupções.
6 de Setembro de 1893 distinguiu-se no combate da Ar- !
— Lição ãe honra: conto. N o "O Tempo", Aramação, e m Nitheroy, a 9 de Fevereiro de 1894, tendo
caju, de 26 a 30 de Abril.
sob seu commando u m a das baterias de artilheria. E m
— A festa da Virgem. Idem, de 7 de Junho.
remuneração a esse procedimento o governo o promoveu
— A linguagem humana: serie de artigos no "O Rea alferes por acto de 3 de Novembro do m e s m o anno.
sistente", de S. João d'El-Rei, Minas, a começar do
Neste novo posto manteve-se no exercito até 1907, e m
n.°rie14 de Janeiro ao de 14 de Fevereiro de 1903.
que a 31 de Outubro foi reformado, a seu pedido, para
— A Familia: serie de artigos no m e s m o jornal, de
entregar-se livremente ás profissões de advogado ê agri- ! 21 de Fevereiro a 28 de Março seguinte.
mensor no Território do Acre, onde e m Dezembro de 1912
— A Proprieãaãe material: serie de artigos no cifoi nomeado director da repartição de obras publicas, í tado jornal, de 28 de Abril a 11 de Maio do m e s m o anno.
terras e meteorologia da Prefeitura do Alto Purús. Por
— Poema ão coração: poesia (A' minha mãe e á
decreto de 17 de Dezembro de 1908 foi-lhe concedida a
minha irmã). Avulso. Fortaleza, 1905, 2 pags. in. 8.".
medalha de prata pelos seus serviços militares. N o goTypo-Lithographia a vapor — Ceará.
verno do Doutor Martinho César da Silveira Garcez foi
— Cheque chie choque: conto. N o "O Resistente"
deputado á Assembléa Legislativa do seu estado no bide 27 de Setembro de 1905.
ennio de 1898-1899.
— Historia de u m crime. Manáos, 1906, 42 pags. in.
De intelligencia não vulgar e applicado á leitura dos
8.°. pq. Typ. a vapor do Amasonas. Este trabalho refere-se
clássicos da língua, foi com o auxilio de taes elemenao abalroamento de u m vapor fluvial no rio Amasonas e
tos hábil jornalista e poete imaginoso. N a imprensa esfoi publicado sob o pseudonymo de Nicanor Gomes.
treou, collaborando em 1892 no "O Rio Grande", de PorTranscripto na "A Fé" da capital de Santa Catharina.
to Alegre e e m seguida no "O Paiz", do Rio de'Janeiro
— João Corãeiro. N o "Correio do Norte", Manáos,
de 1898 a 1900, como escriptor de contos e novellas rede 27 de Julho de 1910.
apparecendo em 1910 com a publicação de u m poema bí— Carta aberta a João Cordeiro. N o m e s m o jornal
blico sobre S. João Baptista. Collaborou mais na "A
de 20 de Agosto seguinte.
•— Poemas ãa viáa: versos. Inédito.
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— Clarões: versos. Inédito — São producções de
seu estro poético os três sonetos seguintes :

N o lindo seio ebúrneo e palpitante e quente
Foi sempre ao baile e á festa e ali repousa agora !

O NINHO

Nunca mais! nunca mais na pelle setinosa,
A luzir e a gosar a carnação mimosa!
Nunca mais o esplendor das festas da cidade!.. .

Amar é fazer um ninho
Tobias Barreto.
Desde o alegre surgir da clara madrugada,
Parte a ave e vae, de canto e m canto, alegre e lesta,
Procurando o graveto e a palha delicada,
Para o ninho fazer nos ramos da floreste!
Pouco lhe importa a chuva ou o próprio sol que cresta,
Pois é seu ninho o amor e o amor não teme nada!
E, assim, chega a ave ao fim! depois, apenas resta
Os filhos esperar no ninho agasalhada !
Como a ave é o nosso amor, por toda a parte a voar!
Buscando u m coração, para fazer seu ninho,
U m ninho carinhoso e meigo, e de invejar!
Mas, muita e muita vêz se engana o nosso amor,
E pousa e m coração sem ter menor carinho,
E é todo sõ traição, vileza e magua e dôr!
Alto Amasonas, 1904.
A CACHOEIRA
Fendendo a rocha e a terra, a indómita cachoeira
E m soberbos cachões, a regougar e uivando,
Tudo banha e m redor, e e m rápida carreira,
Ronca, e reboa e estruge e geme, espumejando!
Qual um coro a planger, de incalculável bando
De feras, no furor da angustia derradeira,
C o m seus flocos de espuma ella se vae tombando,
E a cordilheira toda acorda, e a selva inteira !
Sempre e sempre a gemer por planices e montes,
Quer seja noite e dia, e m lúgubres ruidos,
A cachoeira contrista os vastos horizontes!
E contrista, e parece, em grande dôr immersa,
N u m vórtice gemendo intermidos gemidos,
O h o m e m sempre a soffrer no seio do Universo !
COLLAR DE PÉROLAS
Na soberba Paris a vida se afervora
E tudo esplende e canta e exulta immensamente,
Guarda o Louvre u m collar, que só e unicamente
Tivera em todo o m u n d o u m a gentil senhora.
De pérola preciosa, a rara jóia, outr'ora,
Como o orvalho na flor, a reluzir, tremente,

Festa, alegria, amor e sua dona amada,
Tudo e tudo se foi!... E a pérola maguada,
Entristece e definha e morre de saudade!
Nilo Roméro, outrora Nylo da Silveira Ramos, Ba.
charel. — Filho de André R a m o s Roméro e D. Maria
Vasconcellos da Silveira Ramos, nascido a 4 de Outubro de 1847 no Lagarto, falleceu a 27 de Setembro de
1906 e m Santa Maria de Magdalena, Estado do Rio de
Janeiro, de cuja magistratura fazia parte, como juiz
de direito da comarca daquelle nome. Bacharel em direito formado e m 1874 na Faculdade do Recife, dos
discípulos de Thobias foi dos que mais honraram o
nome e a terra do sábio mestre. Membro da familia Roméro era o maior talento e o orador mais fluente dos
irmãos, na apreciação insuspeita de Sylvio Roméro. E m
Sergipe exerceu os logares de promotor publico das comarcas do Lagarto e S. Christovam, juiz municipal do
termo de Japaratuba, director geral do ensino publico
de Julho a Outubro de 1885 e nesse m e s m o anno procurador fiscal interino da Thesouraria da Fazenda. Fora
da provincia foi também juiz municipal do termo da
Abbadia, na Bahia. Desvelado sacerdote da lei, votouse sem se constranger ao modesto retrahimento da vida
espinhosa do magistrado, cinginrio-se a ennobrecer a
sua toga de juiz, sem ambicionar u m a posição de destaque entre os cultores da sciencia, apenas deixando no
pouco que produziu rápidos traços dos seus vastos dotes
intellectuaes. Collaborou na imprensa de Sergipe, Bahia
e Estado do Rio, e
Escreveu:
— Direito Publico: serie de artigos no "Correio da
Bahia" entre os annos de 1876 a 1878.
— Algumas palavras sobre o art. 5." do Código Criminal. N o "Jornal de Sergipe" de 27 de Setembro
de 1885.
— Uma difinição de cumplicidade e m matéria criminal. N a "A Tribuna", Cidade de Magdalena, de 11
de Janeiro de 1895.
— Biarnstierne. Pioernson. N o m e s m o jornal de 8
de Fevereiro seguinte.
— A historia como sciencia: serie de artigos no
dito jornal a começar no numero de 31 de Maio do
m e s m o anno.
— Um retrato de Napoleão. Idem, de 10 de Julho
de 1896.
— Casamento e divorcio: serie de artigos no mesm o jornal de Agosto seguinte.
— Conselheiro Ferreira Vianna: estudo biographico.
Idem, de 11 a 25 de Dezembro de 1903.

OCTAVIANO

OCTACILIO

O
Octacilio Azevedo, outrora Octacilio Austricliano
de Azevedo. — Filho do D r . Manoel Luiz Azevedo
de Araújo e D. Maria da Conceição Paiva e Azevedo,
nasceu a 29 de Setembro de 1876 e m Aracaju. Feito o
«urso primário na Bahia e parte do secundário alli e
parte no Aracaju, entrou no commercio e m 1889 como
ajudante de guarda livro, passando depois a guarda livros de diversas casas commerciaes da Bahia, Sergipe e
Pará. Poeta e jornalista tem collaborado na "Via-Lactea" e no "O Malho", do Rio, no "Jornal de Noticias"
ria Bahia, no "Diário da Manhã" de Aracaju e nos Almanachs de Pernambuco e no Sergipano.
Escreveu:
— Centelhas: versos. Bahia, 190S, 126 pags. in.
8.°. pq. Imprensa Carvalho.
— O Violino: versos. Bahia, 1919, 96 pags. in.
8.°. pq. Typographia Bahiana, de Cincinato Melchiades.
— Scenarios: prosa. Inédito.
— Guarda-livros sem mestre. Tratado de escripturação mercantil. Inédito.
Octávio de Oliveira, bacharel. — Filho de José
Alipio de Oliveira e D. Maria Albuquerque de Oliveira,
nasceu a 2 de Fevereiro de 1891 e m Riachuelo. Fez todos os preparatórios e respectivos exames no Aracaju,
matriculando-se depois na Faculdade Livre de Direito da
Bahia, na qual se bacharelou e m 1911.
Antes de formar-se, foi continuo da Secretaria do
Governo de Sergipe e typographo.
Depois de formado foi nomeado Promotor Publico da
Comarca da Capella, removido para a de Maroim, por
acto de 11 de Novembro de 1913, e desta para a do Rio
Real. (Itabaianinha) e m 1914.
Por decreto de 25 de Julho de 1914, foi nomeado
juiz municipal do termo de Itaporanga e e m 1916, Fiscal do Conselho Superior de Ensino, junto ao Atheneu
Sergipense, e e m 1917 advogado do municipio da Capital. Exerce a advocacia no Rio de Janeiro, onde reside
actualmente (1924).
Escreveu,
— Discurso pronunciado na sessão civica realisada
no Paço da Camará Municipal da cidade da Capella,
na noite de 24 de Outubro de 1913. N o O Estado de Sergipe" de 10 a 14 de Novembro de 1913.
— "Lei e seu conceito jurídico": artigo sobre a
these de direito escripto sob o m e s m o titulo por Costa
Filho. N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 14 de Junho
de 1914.
— Palavras: serie de artigos sobre diversos assumptos. Idem de 6, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de Fevereiro;
5, 9, 12, 19, 23 e 26 de Março; 2, 9, 14, 16, 20 e 27 de
Abril; 21, 26 e 28 de Maio del916.
— Discurso proferido no inicio dos festejos havidos
na inauguração da estatua do Monsenhor Olympio Campos, a 26 de Julho de 1916. N o "Jornal do Povo" de 3
de Agosto seguinte.
— Discuiso pronunciado por occasião de ser inaugurado o retrato do poeta Pedro de Calasans no salão
nobre do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe,
a 15 de Agosto de 1917. N o "Diário da M a n h ã " de 17
seguinte.

— O Norte ão Brasil. N o "Jornal do Recife" de 8, e
11 de Outubro de 1917. Transcripto no "Estado de Sergipe" de 24 e 27 do m e s m o m e z .
— Pela independência do Brasil: conferencia realisada na sessão m a g n a da Escola Domingos Theotonio,
e m Santo Amaro, Recife, no dia 7 de Setembro de 1917.
— "Gil Blas" e seu nacionalismo. N o "Gil Blas",
pamphleto nacionalista, Rio, de 13 de Fevereiro de 1920.
— Limites interestadoaes. Sergipe — Bahia. Idem,
de 22 de Maio de 1920.
— Discurso que tinha de ser pronunciado a 13 de
Fevereiro de 1920, e m que se fundou a sociedade "Acção
Social Nacionalista" na Capital Federal. Idem, de 4 de
Março de 1920.
Octaviano Vieira de Mello, doutor. — Filho do
bacharel Gonçalo Vieira de Mello e D. Maria Isabel Cotias de Mello, nasceu no Aracaju a 4 de Setembro de
1879. Nessa capital habilitou-se e m humanidades no "Gymnasio Sergipense" de Alfredo Montes e tendo feito o
curso medico na Faculdade da Bahia, recebeu o grau de
doutor a 31 de Dezembro de 1902. Após a formatura foi
delegado do Governo Federal junto ao Gymnasio S. Salvador, na Bahia, durante anno e meio. Voltando ao
seu Estado foi clinicar na villa de Japaratuba, onde permaneceu por 4 annos, no fim dos quaes se passou para
a Capella, continuando a clinicar tendo adquirido ahi
u m a propriedade agricola e onde residiu até 1911.
Foi ajudante da Inspectoria de saúde do porto de
Aracaju e m 1912 e 1913 e neste ultimo anno eleito deputado á Assembléa Legislativa do Estado, reeleito para
a legislatura triennal de 1914 a 1916, tendo perdido o
lugar por ter sido nomeado Inspector de Hygiene por
acto de 14 de Maio de 1914. E m Agosto de 1917 entrou
para o corpo medico do Hospital de S. Isabel. Director
de Hygiene e Saúde Publica, foi exonerado desse cargo
por ter sido nomeado e m 24 de Outubro de 1922 Fiscal
do Conselho Superior do Ensino junto ao Atheneu Sergipense.
Escreveu:
— Estudo clinico da paralysia geral dos alienados:
dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia a 31 de
Outubro de 1902 para ser defendida afim de obter o grau
de doutor e m medicina. Bahia, 1902, 87 pags. in. 8.°.
Imprensa Popular.
— Discurso lido e m palácio na noite de 7 de Dezembro de 1913, data natalícia do General José de Siqueira Meneses, Presidente do Estado. N o "O Estado de
Sergipe" de 11 do referido mez.
— Discurso proferido no dia 1.° de Janeiro de 1914
por occasião da posse do Intendente Municipal da cidade da Capella. N ã o foi impresso.
— Relatório apresentado ao Dr. Alexandre Freire,
presidente da Commissão encarregada de examinar as
causas determinantes do irregular funecionamento dos
esgotos. N o "O Estado de Sergipe" de 30 rie Abril rie
1916.
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— Relatório apresentado ao Sr. Secretario geral do
governo pelo dr. director geral de Hygiene. N o "O
Estado de Sergipe" de 2 de Outubro de 1918.
— Relatório apresentado ao E x m o . Coronel Presidente do Estado pelo director geral de Hygiene e Saúde
Publica. N o "Estado de Sergipe" de 8 de Junho de
1919.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Secretario Geral do Estado, e m 5 de Abril de 1920, pelo
director geral de Hygiene e Saúde Publica do Estado.
No "Diário Official" de 8 do m e s m o mez.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Secretario Geral do Estado pelo director geral de Hygiene
do Estado e m commissão nos municipios do Rosário e
Japaratuba. N o "Diário Official" de 24 de Setembro
de 1920.
Odilon Ferreira Machado, Doutor. — Filho do
Bacharel Manoel de Lemos de Sousa Machado e D. Abigail Ferreira Machado, nasceu no Brejo Grande, municipio de Villa Nova a 2 de Maio de 1876. Estudou preparatórios no gymnasio Sergipense do Professor Alfredo Montes a principio, e os concluiu na Bahia, onde
se formou e m Medicina e m 1900, recebendo o grau doutoral e m Dezembro. Formado, clinicou na Capella, Caravellas (Bahia) de onde retirou-se em 1905 para o Recife afim de ser medico de bordo na Companhia Pernambucana. E m Caravellas foi supplente de juiz municipal. Estabeleceu-se e m 1915 no Rosário do Catête, e
e m Maio deste m e s m o anno, foi nomeado Inspector de
Hygiene, exonerado, á pedido, a 14 de Agosto de 1922,
e e m 1919 foi eleito Intendente da referida villa. Reside actualmente (1924) na Capella, onde exerce a medicina, com preferencia a clinica de partos.
Escreveu:
— Hygiene ãa graviãez: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso. These apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia da
Bahia e m 15 de Outubro de 1900 para ser defendida,
afim de receber o grau de doutor em.medicina. Bahia,
1900, 96 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
Odilon Machado. — Filho de Emiliano Machado
e D. Maria Flora Cardoso Machado, nasceu a 26 de
Setembro de 1899 no povoado S. José do Malhador, municipio de Riachuelo.
N o Aracaju frequentou as aulas do professor Abdias
Bezerra, de onde sahiu para matricular-se no Atheneu
Sergipense.
Ahi bacharelou-se e m lettras e foi u m dos fundadores do Instituto "Fausto Cardoso", associação de estudantes para commemorar condignamente as datas nacionaes. E m 1922 matriculou-se na Faculdade de Medicina
da Bahia, transferindo-se depois para a Faculdade congénere do Rio de Janeiro, onde cursa actualmente 1924,
o 3." anno.
Collaborou no "Diário da Manhã". E m S. Paulo
esteve como revisor da "Capital" e do "Correio Paulistano" e foi chefe da revisão da "Gazeta de S. Paulo".
Escreveu:
— Traços de historia sergipana 29 de Novembro
de 1637. Ao dr. Armindo Guaraná. N o "Diário da
Manhã", Aracaju de 29 de Novembro de 1917.
Olegário Dantas. — Filho do commendador
Francisco Corrêa Dantas e D. Maria Victoria Corrêa
Dantas, nasceu a 6 de Março de 1873 no engenho Mouco,
municipio de Divina Pastora e falleceu no Aracaju, a
15 de Agosto de 1915. Toda a sua educação literária limitou-se aos estudos secundários, começados no Gymnasio Sergipense, dirigido pelo professor Alfredo Montes,
e concluídos no collegio S. José na Bahia. Intelligente
e resoluto possuía a rija fibra dos homens que não tem e m as luetas da palavra, n e m as da imprensa. Foi orador eloquente, jornalista arrojado e politico de idéas adiantadas. N o movimento revolucionário de 10 de Agosto
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de 1906 adquiriu certa evidencia, acompanhando Fausto
Cardoso, de quem era amigo devotado. Delle partiu a
idéa, facilmente realizada, de erigir-se na Antiga Praça,
de Palácio, que hoje tem o nome de Fausto Cardoso, a
estatua desse ardente tribuno sergipano. N a phase burocrática de sua vida desempenhou os cargos de secretario do Atheneu Sergipense, Sub-Chefe da Recebedoria
Estadual, Collector federal de Maroim, deputado esta
dual e administrador dos correios do Estado desde Junho de 1910 a Julho de 1915. Advogou por algum tempo
e collaborou e m diversos organs da imprensa periódica
do Estado, publicando discursos e artigos outros. Foi sócio do Gabinete de Leitura de Maroim e da Sociedads
Literária Thobias Barreto, do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— O Sangue ãe Sergipe. Martyres e Heróes. N o
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro de 17, 19, 21
e 26 de Setembro, 2 e 3 de Outubro de 1906.
— O caso de Sergipe. Idem, de 28 e 29 de Novembro
do m e s m o anno.
— Negócios de Sergipe. A o E x m o . Sr. Presidente da
Republica ,por Jovis. Idem, de 2rieJunho de 1908.
— Discurso pronunciado a 8 rie Setembro rie 1912
na solemnidade da inauguração da estatua de Fausto
Cardoso na praça de seu nome, no Aracaju. N o "Diário da Manhã", Aracaju de 15 do referido mez.
Fundou e redigiu:
—• O Momento: órgão de combate. Aracaju, 19021903. Publicação bi-semanal, trazendo o 1." numero a
data de 30 de Julho daquelle anno.
Olympio Cardoso da Silveira, Doutor. — Filho
do Coronel José Rodrigues da Silveira e D. Maria dos
Anjos da Silveira, nasceu a 12 de Maio de 1879 no engenho Payayá.
Fez os seus primeiros estudos no collegio Spencer,
na Bahia, sob a direcção do professo^ António Alexandre Borges dos Reis e depois do Dr. João Ferreira
Caldas, terminando-os no Gymnasio Bahiano.
Pharmaceutico pela Faculdade de Medicina da Bahia, recebeu nesta m e s m a Faculdade o gráo de doutor
e m 11 de Dezembro de 1905.
Seguindo para Belém a 29 de Julho de 1906, alli
occupou o lugar de Inspector do Serviço Sanitário Estadoal de 6 de Agosto de 1906 a Novembro do m e s m o
anno, quando pediu demissão. Medico da casa de Saúde
Marítima do Pará e Secretario effectivo da Faculdade
de Medicina e Cirurgia do m e s m o Estado, da Thé Amason River Company Limited é sócio do Club Naval do
G n a m Pará, da Sociedade Medico-Cirurgica do Pará e
da Sociedade Artistica Paraense.
Escreveu:
— Das relações ãa elephantiasis dos árabes com a
filaria do sangue: dissertação. Proposições. Três sobre
cada u m a das Cadeiras do Curso de Sciencias Medico-Cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 30 de Outubro de 1905 por.... pharmaceutico
diplomado pela m e s m a Faculdade e publicamente defendida e m 11 de Dezembro do m e s m o anno, afim de obter
o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1905, 71 pags.
in. 8.°. Litho Typographia Passos.
Olympio Freire d'Ávila . — Filho do Capitão Leonardo Freire de Mesquita Ávila e D. Maria Joaquina
de Andrade Ávila, nasceu a 14 de Agosto de 1856 no
engenho Saguim, Municipio de S. Luzia. Fez os preparatórios na Bahia e ahi matriculou-se na Faculdade
rie Medicina, recebendo o grau de doutor a 26 de Dezembro de 1879.
T e m sido medico da Intendência, delegado da Saúde
do Porto, delegado de Hygiene e por duas vezes e m
commissão de variola. E m 1892 regeu interinamente a
cadeira de francez e latim da cidade da Estancia e foi
Conselheiro Municipal e m Penedo. T e m exercido a
clinica nos Estados de Sergipe e Alagoas, e m diversos
pontos, principalmente nas cidades de Estancia e Pe-
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Policia, entrando e m exercicio no dia 12 e exonerado a
nedo, sendo sua especialidade, febres e moléstia das
24 de Outubro de 1918, a pedido, por ter sido nomeado
creanças.
juiz de direito da comarca de S. Francisco, por DeEscreveu:
— Chloroformio e chloral: dissertação. Proposições. creto de 18 de Outubro do m e s m o anno, assumindo o
exercicio a 19 de Dezembro seguinte.
Secção Medica — D o melhor tratamento da febre tyE m 14 de Junho de 1919 foi removido para a Esphoidéa. Secção Cirúrgica. Considerações sobre o estado
tancia. T e m collaborado na "Folha Moderna". Rio de
puerperal. Secção Accessoria. Qual o melhor methodo
Janeiro, "Diário da Manhã", Estado de Sergipe e no
de preparação dos vinhos medicinaes ? These para o
doutorado e m medicina apresentada por.... Bahia, 1879, "Operário" desde a sua fundação e m 1911.
N a imprensa tem usado os pseudonymos M. F. Pa66 pags. in. S.°. pq. Imprensa Económica.
cifico O, Gonçalo João. Foi o principal fundador do CenOlympio José Chavantes, Capitão de mar e g-uerra.
tro Operário, creou a escola Horácio Hora e u m órgão
— Filho do commendador Anacleto José Chavantes e
na imprensa, — o citado "Operário".
D. Maria Pastora Alves Chavantes, e irmão de Alcino
Escreveu:
José Chavantes e Carivaldo José Chavantes, já contem— Estatutos do Centro Operário Sergipano. Approplados neste livro, nasceu a 4 de Maio de 1838 e m Laranvado e m sessão de 9 de Julho de 1911. Aracaju, 1911,
geiras e falleceu na Capital Federal a 20 de Setembro de
19 pags. in. 16.° Typographia da Casa Xavier.
1897. C o m praça de aspirante e m 2 de Março de 1854,
— Relatório apresentado ao Ulmo. e R v m o . Sr.
esteve na divisão naval do Rio da Prata, regressando ao
Cónego Francisco Gonçalves Lima, Director da InstruBrasil a bordo da "Carioca", para fazer a penosa e longa
cção Publica do Estado de Sergipe, pelo Inspector Geral
viagem do Cabo da Bôa Esperança na corveta " D . Isado 2." Districto e m 6 de Junho de 1913. N o "O Estado de
bel". C o m o guarda-marinha viajou á Europa no "ImpeSergipe", de 27 de Julho a 2 de Agosto do dito anno.
rial Marinheiro" e quando 1." tenente estacionou e m
— Pratica das procurações para uso do povo. N o
Montevideo na corveta "Isabel" ás ordens do comman"Diário da Manhã", Aracaju, de 16 a 29 de Outubro
dante e m chefe da esquadra e m operações no Paraguay.
de 1915.
Nesse Ínterim coube-lhe effectuar á bordo da corveta
—• Discurso proferido a 31 de Dezembro de 1916 por
"Magé" o reconhecimento das baterias de Curupaity, des- occasião de ser collocado no salão principal da Intenempenhanrio-seriemodo a ser elogiado e m ordem do dia
dência Municipal de S. Christovam, após a inauguração
pelo vice-almirante. Reformado e m 1868 por incapaz para
do novo edifício da m e s m a Intendência. N o "Estado rie
o serviço activo e m vista da inspecção medica a que se
Sergipe" de 5 de Janeiro de 1917.
submetteu, foi depois disto nos annos de 1873 a 1876
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. General Macommandante da companhia de aprendises do Pará, que
noel Presciliano de Oliveira Valladão, digníssimo Presijá havia commandado anteriormente. Professor, por condente do Estado pelo chefe de policia. N o " OEstado de
curso, e m 1 de Dezembro de 1876 da cadeira dç appaSergipe" de 18 a 27 de Setembro de 1918.
relhos e manobras da Escola Naval, elevado á categoria
— Discurso pronunciado, e m nome das classes lade lente e m 11 de Novembro de 1882, jubillou-se e m boriosas do municipio da Estancia, no banquete offereOutubro de 1890. N o exercicio do magistério gosou das
cido ao E x m o . Presidente, Dr. Graccho Cardoso, no
honras de capttão de fragata, conferidas depois as de
dia 12 de Maio de 1923. N o "Diário Official" do dia 16.
capitão de mar e guerra por decreto do Governo Provido m e s m o mêz.
sório da Republica. Ornavam-lhe, o peito as condecoraOlympio Rollemberg de Oliveira Chaves. — Fições de cavalleiro da Ordem da Rosa, de mérito naval
lho de Estacio Rollemberg de Oliveira Chaves e D. Joanda Hespanha e as medalhas de 1." classe da campanha
na Francisca Rollemberg de Oliveira, nasceu a 26 de
do Paraguay, Uruguay e Republica Argentina.
Julho de 1860 no extincto engenho Ibura, municipio rio
Escreveu:
Soccorro, e falleceu e m Maceió a 8 de Janeiro de 1919.
— Compendio de apparelhos dos navios para uso
Estudou preparatórios na Bahia e de volta a Sergipe exdos alumnos da Escola de Marinha, publicado e adoptado
erceu o cargo de exactor e collector e m Riachuelo. Retipelo Governo Imperial, illustrado com o retrato do autor
rando-se para o Amasonas, fêz parte do funccionalismo
e 263 estampas intercaladas no texto. Está dividido e m
dessa provincia como contador do Thesouro, tendo sido
6 capítulos sob as epigraphes seguintes: — I Preliminaposteriormente despachante geral da Alfandega de Sanres. — II D o apparelho e m geral. — III Das ancoras,
tos. Antes de occupar esses dois últimos logares, esamarras e seus apparelhos. — IV Differentes trabalhos
teve como escripturario e pagador no escriptorio da Esdo peso. — V Diversos apparelhos. — VI Theoria do
trada de Ferro de Piranhas, e m Alagoas. O seu pendor
corte das velas. Rio de Janeiro, 1881, 198 pags. in.
para o magistério levou-o a fundar e m 1907 na cidade
8." gr. Typ. e Lithographia de Lombaerts & C.
de Maceió o collegio S. João, de que foi director e lente.
Olympio Mendonça, bacharel. — Filho de AnEscreveu assiduamente p3ra a imprensa, collaborando em
tónio Baptista de Mendonça e D. Mathilde Dantas rie vários jornaes do Rio e da Bahia; e m 1880 na "A LocoMendonça, nasceu a 18 de Maio de 1885 na cidade do
motiva" de Piranhas; no "Jornal do Amasonas" de MaLagarto.
náos; no "O Estacio de Sergipe", de Aracaju, e "Norte
Fez os estudos preparatórios no Atheneu Sergipense
de Sergipe", de Própria"; na "A Luz", da capital do
e bacharelou-se na Faculdade Livre de Sciencias JurídiCeará, e m 1895; no "Gutemberg", Jornal de Alagoas e
cas e Sociaes do Rio de Janeiro e m 1910.
e m 1907 na "Exedra", de Maceió. Musico, compositor e
Começou a vida publica como advogado no foro de
poete, publicou e m diversos órgãos da imprensa periódiAracaju, onde trabalhou por espaço de dois annos. E m
ca muitas das suas producções poéticas, dentre as quaes
seguida occupou o logar de Delegado de Policia da Cagrangeara as preferencias do autor este
pital, 1911-1912; inspector escolar na m e s m a cidade duSONETO
rante 5 mezes e m 1913, sendo depois nomeado no m e s m o
A' i;. .Saldanha.
aamo por Decreto de 25 de Julho, juiz municipal de CamEsta flor que ora vês tão desprezaria.
pos, removido para S. Christovam e m Novembro deste
Esquecida no pó deste caminho,
m e s m o anno e reconduzido no m e s m o cargo por Decreto
Solitária, sem mais ter u m carinho
de 10 de Agosto de 1917. Já aos 10 annos de edade traFoi outrora entre as flores invejada !
balhava como typographo e foi empregado do commercio
por espaço de 8 annos. Durante o tempo que serviu como
Agora, resequida, a desgraçaria
advogado e m Aracaju, foi procurador fiscal interino da
Sem a côr que offuscava a côr do arminho,
Delegacia do Thesouro Federal por 4 mezes. Por Decreto de 10 de Novembro de 1917 foi nomeado Chefe de
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Sem o mel que libava o passarinho,
Jaz aqui como em fúnebre morada !
Assim, meu coração, sem mais amores,
Sem outro coração para aquecêl-o,
Sem mais uma illusão, cheio de dores
Morreu dentro do peito. Revivêl-o,
Fazer delle u m vergel cheio de flores,
Só Deus com seu poder pôde fazel-o.
Publicado no "Santos Commercial" de 22 de Novembro de 1895, no Almanack Sergipano para 1901, pags.
266 e na "Exedra" de 3 de Agosto de 1907. — Deixou
inéditas as seguintes obras:
— Resumo da Grammatica Portugueza. Apesar do
titulo despretencioso desta obra, o autor estendeu-se
bastantemente no desenvolvimento do assumpto.
— Arithmetica ao alcance de todos para os que começam o estudo da Arithmetica nas aulas primarias.
— Cartilha Musical destinada á instrucção da infância. Trinta e oito pags. manuscriptas com uma tabeliã dos intervallos comprehenriirios em uma oitava augmentarios ou diminuídos por signaes de alteração.
•—• Prosa e verso. U m caderno in. 10.°. innumerado.
Olympio de Souza Campos, Monsenhor. — Irmão
de Guilherme de Souza Campos e José Zacharias de
Souza, já contemplados neste livro, nasceu a 25 de Julho de 1853 no engenho Periquito, municipio de Itabaianinha, filho do coronel José Vicente de Souza e D. Porphyria Maria de Souza Campos e falleceu na Capital FeJ0ttHkí-,
deral a 9 de Novembro de
"•L
1906. Fêz os estudos primários em Itabaininha e Estancia, recebeu do professor José dos Santos Bomfim naquella villa e no Lagarto as
primeiras lições de latim e
estudou vários preparatórios
no Recife, de 1866 a 1868.
Destinando-se á carreira ecclesiastica, completou os preparatórios no Seminário da
Bahia, no qual fêz todo o
curso de sciencias ecclesiasticas nos annos de 1870 a
Monsenhor Olympio de 1873, deixando de receber em
Campos
seguida as ordens de presbytero por não ter attingido
a edade canónica. Devido a
essa circumstancia somente a 22 de Setembro de 1877 o
arcebispo, D. Joaquim Gonçalves de Azevedo, conferiulhe a sagração sacerdotal, tendo no dia seguinte celebrado sua primeira missa na egreja do Seminário sob
a invocação de Santa Thereza de Jesus. Nesse mesmo
anno começou a desempenhar os encargos parochiaes como coadjutor do vigário de Itabaianinha, vindo a ser
depois vigário da villa Christina, transferindo em 1880
para a freguezia da capital, onde exerceu a jurisdicção
parochial até ao fim de 1900, em que se exonerou para
mais livremente agir em uma esphera de acção mais ampla e mais accommodada ás suas tendências naturaes.
Alistado num dos partidos monarchicos não lhe custou,
contando com os elementos políticos da própria familia
e dos amigos, alcançar as mais elevadas posições entre
os correligionários, que o elegeram deputado provincial
para as legislaturas de 1882-1883, 1884 e deputado geral
para as 19." e 20." legislaturas de 1885 e 1886-1889. Com a
nova ordem de cousas decorrentes da adopção da forma
republicana em substituição ao regimen monarchico, foi
eleito deputado á Constituinte do Estado, dissolvida pela
Junta Governativa, reeleito para a nova Assembléa, em
ambas as quaes presidiu os trabalhos legislativos. E m
1890 organizou o partido catholico de ephemera duração
e como deputado collaborou na confecção da lei funda-
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mental do Estado, de 18 de Maio de 1892, e na lei orgânica da Justiça estadual. Eleito em 1893 deputado federal,
foi-lhe renovado o mandato para as legislaturas de 1894
e 1897, seguindo-se a sua eleição para presidente do Estado, cujo governo dirigiu desde 24 de Outubro de 189*9
até completar o triennio administrativo em 1902. Dentro desse estádio governamental remodelou a Escola Normal, fêz o resgate de muitos contos de réis da moeda fiduciária em circulação no Estado, conhecida pela denominação de fichas e realizou vários melhoramentos materiaes na capital. Terminado o mandato presidencial foi
eleito senador em 18 de Fevereiro de 1903 por occasião
de ser renovado o terço dó Senado. Chefe politico de
innegavel prestigio, isolou-se dos antigos companheiros
de luetas desde os tempos do Império, para só e unicamente dirigir segundo o seu critério os negócios públicos do Estado. Senhor de todo o apparelho administrativo e dispondo discricionariamente de fortes elementos outros, havia chegado ao auge de sua preponderância,
ouando foi publicamente assassinado pelos filhos de Fausto Cardoso, que nelle entenderam vingar a morte do inditoso politico sergipano, seu progenitor, ambos sacrificados ás más paixões dominantes naquella phase cruenta
da politica estadual. Seus admiradores auxiliados pelo
Governo do Estado e pelas Intendências municipaes ereueram-lhe uma estatua na antiga Praça da Matriz, hoje
Praça Benjamim Constant. Inaugurado officialmente no
dia 16 de Julho de 1916, fere immediatamente a
vistarioobservador, que conheceu de perto o Monsenhor
a imperfeita reproducção dos seus traços physionomicos
infielmente esculpidos no bronze pelo artista que a executou. Cónego honorário da Cathedral primacial da
Bahia, Monsenhor Camareiro secreto rie S. S. Leão
XIIT, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico da Bahia, foi mais — Intendente de Aracaju,
ror nomeação do Governo, lente em disponibilidade da
cadeira de instrucção civica e moral da Escola Normal,
irmão das Irmandades de S. Pedro da Bahia e do Rio
de Janeiro e sócio das sociedades — "Sergipana de Agricultura", "Aracajuana de Beneficência" e "Amparo das
Famílias".
Escreveu:
— O ensino religioso na Eschola Normal de Sergipe.
Aracaju, 1882, IV-133 pags. in. 8.". pq. Typ. da Gazeta
do Aracaju". E' a reedição dos artigos publicados nesse
jornal, a começar do numero de 23 de Julho de 1881,
sob o titulo — "A minha provincia e ao seu actual
presidente, o sr. dr. Herculano Marcos Inglez de Souza."
— Politica de Sergipe. Aos 50 annos. Resposta ao
deputado A. Varella e ao jornalista José do Patrocinio.
Aracaju, 1904, 94 pags. in. 8.°. pq. Typ. d'"OEstado
de Sergipe". Reimpressão da serie de artigos publicados
no "O Estado de Sergipe" de 1 a 8 de Maio de 1904.
— Orientação da Politica de Sergipe. Resposta ao
dr. Felisbello Freire. Aracaju, 1906, 66 pags. in. 8.".
nq. Typ. d'"0 Estado de Sergipe". Consta dos artigos publicados no "O Estado de Sergipe", de 21 de Fevereiro a
3 de Março de 1906.
Redigiu com outros:
— Gazeta do Aracaju: jornal politico e noticioso.
Aracaju, 1879-1889. Foi dos principaes redactores até ao
ultimo numero. Publicação — uma e mais vezes por semana.
— Estado de Sergipe: periódico. Aracaju, 18891890. Publicação semanal.
— Folha de Sergipe: periódico politico, posteriormente orgam do partido republicano federal. Publicação:
— duas vezes por semana e depois três vezes, passando-a ser diário desde o dia 2 de Abril de 1891.
Olyntho Rodrigues Dantas, doutor. — Filho do
Major Geminiano Rodrigues Dantas e D. Josepha Maria
Dantas, nasceu a 23 de Agosto de 1861 em Itabaiana.
Feitos os estudos de humanidades, matriculou-se na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde recebeu
o gráo de doutor em 30 de Dezembro de 1885.
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E m 1887 esteve e m commissão durante a epidemia
da variola na Barra dos Coqueiros e e m 1888 no Aracaju, onde exerceu os cargos de Professor de latim do
Atheneu Sergipense da Escola Normal; Director destes
dois estabelecimentos; Director do Hospital de Caridade; Inspector interino da saúde dos portos; e interino
de hygiene e Presidente do Conselho Municipal após a
proclamação da Republica. De 1891 a 1892 foi u m dos
membros da Junta Governativa do Estado .
Transferindo sua residência para Santos, Estado de
S. Paulo, onde reside actualmente, (1924), tem sido alli
inspector sanitário, medico da Camará Municipal e lente
do Lyceu Feminino Santista e exerce a clinica homeopatha.
E' sócio effectivo do Instituto Hahnemaniano do
Brasil, com sede no Rio.
Collaborou no "O Tempo", de Aracaju, escrevendo
u m a serie de artigos sobre homeopathia e outra sobre o
m e s m o assumpto e m resposta a artigos do fallecido Dr.
Ladislau Barretto.
Fez parte da redacção do "Republicano" de Larangeiras e foi redactor chefe do "Correio de Sergipe" de
1890 a 1891, no qual escreveu vários artigos sobre politica, tendo sahido o 1." numero e m Outubro de 1890; no
"Brasil Medico", sobre febre amarella; nos "Annaes" do
Instituto Hahnemaniano sobre Homeopathia; no "Correio
Paulistano", sobre epidemiologia da febre amarella; no
"Diário de Santos" três series de artigos sobre homeopathia e m 1902; na "Revista Homeopathica Brasileira" (antiga Revista Homeopathica do Paraná) de 1907 a 1911
e ainda no m e s m o Instituto Hahnemaniano fez e m 1904
diversas communicações clinicas.
Escreveu:
— Da influencia que exercem as moléstias do coração sobre o figado e reciprocamente as deste órgão
sobre o centro circulatório: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These
apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 13 de Agosto de 1885 para ser sustentada afim
de obter o grau de doutor e m Medicina. Rio, 1885, 50
pags. in. 8.°. Typ. de J. D. de Oliveira.
—- Exangue: serie de artigos no "O Republicano"
de 10, 24 e 31 de Maio de 1889 sob o pseudonymo de
Cannabarro.
— Mensagem ria Junte Governativa á Assembléa
Constituinte de Sergipe. Aracaju, 31 de Março de 1892.
E m avulso de 5 pags. e m 1 e meia folha de papel in.
4.°. gr. T a m b é m assignada pelos outros 2 membros da
Junta, Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel e Marcellino
Jorge.
•— Traços epidemiológicos da febre amarella na
epidemia de 1895 e m Santos. Monographia publicada
e m S. Paulo e m 1896 com 52 pags. 3 mappas e 4 quadros schematicos .Typ. dos Srs. Riedel & C. Lemni.
— Homeopathia: serie de artigos no "O T e m p o " de
30 de Outubro; 2, 4, 6, 9, 11, 13, 27 e 30 de Novembro,
4, 11, e 16 de Dezembro de 1898.
— Carta aberta ao povo, tratando dos processos therapeuticos, allopathico e homeopathico. Santos, 1906, 31
pags. in. 8.°. pq. Typographia Brazil.
— Allopathia e Homeopathia. Santos, 1907, 34 pags.
in 8.°. pq. Typographia Brazil.
— Traços epidemiológicos da variola. Estuda o autor a questão da transmissibilidade da variola no periodo ambulatório, no periodo da geração, da vesiculação
e da formação das pústulas. Termina com u m a serie de
deducções prophylaticas. Accresce o autor u m appendice rebatendo opiniões do Dr. Zeferino de Meirelles.
Santos, 1908. Curityba, Estado do Paraná. Typ. Alfredo Hoffmam in. 8.°. pq.
— Um appello. Santos, 1914, 27 pags. in. 8.°. Typ.
Brasil.
Orestes de Sousa Andrade. — Filho de José Gregório de Sousa e Andrade e D. Maria Joaquina de An-
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drade, nasceu a 13 de Dezembro de 1854 na cidade de
S. Christovam.
C o m a idade de 16 annos sahiu para a Estancia,
empregando-se na typographia do jornal "Rio Real",
propriedade de Preludiano Vasconcellos. U m anno depois, sendo suspensa a publicação do jornal, passou a ensinar primeiras letras, nos engenhos Cedro e Riachão,
aos filhos dos proprietários daquelles engenhos. Três
annos depois, transportou-se para o Aracaju, onde matriculou-se na Escola Normal, frequentando ao m e s m o
tempo o Atheneu Sergipano. Diplomado pela Escola
Normal, emquanto esperava collocação no magistério,
dedicou-se ao ensino de Arithmetica a alguns amigos estudantes. E m 18 de Fevereiro de 1878 foi nomeado,
mediante concurso, para reger a cadeira primaria de
Curral de Pedras, hoje Gararú.
E m 12 de Janeiro de 1880 permutou essa cadeira
com o professor de Pacatuba, passando a reger a desta
villa. Teve depois as seguintes remoções: e m 16 de
Maio de 1881 para a villa de N . S. das Dores, e m 4
de Março de 1882 para a villa do Siriry, desta, e m 12
de Abril de 1886 para Pacatuba, sendo e m 26 do mesmo
mez, novamente para Siriry; ainda e m 13 de Maio de
1886 para Curral de Pedras e a 13 de Outubro de 1888
para a villa de Divina Pastora. N a regência desta cadeira obteve jubilação por acto de 8 de Fevereiro de
1894.
Dedicou-se então ao commercio durante 14 annos
e foi nessa villa Delegado de Policia, M e m b r o e Presidente
do Conselho Municipal e logo após Intendente, sendo.
eleito Deputado Estadoal para o biennio de 1896-1897.
E m 1899 retirou-se para a Villa de N . S. das Dores
com a sua casa commercial. Abandonando em 1906 a
vida do commercio, consagrou-se ao foro judiciário, dando preferencia ás causas crimes.
E m 1911 tomou a direcção dos negócios políticos de
N . S. das Dores, sendo eleito nesse m e s m o anno, membro do concelho Municipal e escolhido Presidente daquella corporação. N o decurso de 1913 foi pela segunda
vez eleito Deputado Estadoal e e m Dezembro desse mesm o anno, reeleito para o triennio de 1914 á 1916, sendo
eleito Presidente da Assembléa e m Setembro de 1915.
E m Janeiro de 1914 tomou posse do cargo de Intendente
de N . S. das Dores, terminando este mandato e m Dezembro de 1916. Foi ainda reeleito Intendente e m 1924
e Deputado Estadoal no triennio de 1923-1925.
Além dos cargos mencionados exerceu: o de supplente substituto de Juiz Seccional e de Delegado de
Hygiene, fazendo parte como secretario effectivo do Directório do P. C. Republicano.
T e m collaborado no "O Presente", "O Guarany", "O
Correio de Sergipe", "Diário da Manhã", "O Estado de
Sergipe", "Correio de Aracaju" e outros do interior do
Estado, com os seguintes pseudonymos: Epaminondas;
O. A. Tresseo.
Escreveu:
— Situação politica ãe Sergipe, contendo 30 pags.
in. 4.°. de 1906 a 1908.
— Discurso pronunciado por occasião da sessão civica effectuada no Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe a 14 de Setembro de 1915 e m homenagem á
memoria do sócio honorário, José Gomes Pinheiro Machado. N o "Diário da M a n h ã " de 19 e no "O Estado
de Sergipe", de 25 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado na manifestação feita ao
E x m o . Sr. Dr. Presidente do Estado, na cidade de
N . S. das Dores no dia 29 de Abril de 1923. N o "Diário
Official" de 3 de Maio seguinte.
Orlando — (Vide Salustiano Orlando de Araújo
Costa) .
Oscar de Noronha, doutor. — Filho do Dr. Pio
Xavier Garcia de Noronha e D. Carolina Amélia Galeão de Noronha, nasceu na Estancia e m 1859. Recebeu
o grau de doutor na Faculdade de Medicina da Bahia
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e m 1883. E* medico militar e e m Julho de 1905 foi nomeado Director do Hospital Militar de Porto Alegre, Rio
G. do Sul, sendo sua especialidade moléstias de olhos.
Escreveu:
— Fistulas lacrymaes e seu tratamento: dissertação
Proposições. Secção de sciencias accessorias. Que opinião deve emittir o medico sobre os actos criminosos
de u m somnambulo? Secção de sciencias cirúrgicas. —•
Considerações acerca da eclampsia e seu tratamento.
Secção de sciencias medicas. Diagnostico differencial
entre as febres intermittentes hepáticas e as intermittentes legitimas. Thése apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia, afim de obter o grau de doutor e m
medicina. Bahia, 1883, 95 pags. in. 8.". Imprensa Económica.
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Escreveu:
— Sobre a Escola ãe Bellas Artes e sobre photogravura: serie de artigos e m discussão com o artista Lopes
Rodrigues e m 2 epochas differentes.
— Das flores que cahcm de Joaquim do Prado.
— Ao Jovem e talentoso patrício Jackson de Figueiredo a propósito do retrato de Tobias Barretto. N o "Diário da Manhã", do Aracaju de 24 de Março de 1911.

Oséas Motta. — Filho de António Seroa da
Motta e D. Olívia Maria da Motta, nasceu a 11 de
Agosto de 1886 na Capella. C o m as primeiras lições de
humanidades adquiridas e m Aracaju, aos 12 annos entregou-se ao trabalho, como ajudante de seu progenitor,
então administrador do trapiche "Oliveira" (Aracaju) e
aos 15 annos seguiu para Manáos a chamado de seu tio,
Oséas Alves dos Santos. — Filho de Manoel José
Maximino José da Motta, empregando-se no commerdos Santos e D. Margarida Rosa dos Santos, nasceu a
cio e nas horas vagas estudando comsigo mesmo. Mais
11 de Maio de 1867 e m Maroim.
tarde, já escrivão de policia, tomou com alguns colleN a edade de 14 annos ausentou-se da cidade natal
gas professor nocturno para continuar nos estudos mal
para a Bahia e alli iniciou seus estudos na antiga Acacomeçados. E m fins de 1910 retirou-se para o Rio,
demia de Bellas Artes.
como foragido politico por ter tomado parte na deposiFeito estes, que interrompeu por u m anno, empreção do respectivo Governador. N o Amasonas, além de
gou-se no commercio. Abandonando a vida commercial
escrivão, foi inspector, sub-delegado e delegado de Maentregou-se exclusivamente á arte de sua vocação á pinnáos.
tura.
N a Capital Federal tem sido 1." supplente de DeleN a vaga do professor Carvalho da Costa, pintor sergado, funecionario da Defesa da Borracha, 1." Official
gipano, foi convidado pela Directoria da Academia para
da Secretaria da Camará dos Deputados e redactor, por
preencher a cadeira, e m cujo exercicio ainda se conconcurso, dos debates ria m e s m a Camará. Foi u m dos
serva .
fundadores da extincta Assembléa Literária Amazonense,
E m 1895 com a reforma da instrucção publica foi
de Manáos e é sócio da Associação Brasileira da Imnomeado pelo Governador, Joaquim Manoel Rodrigues
prensa, do Rio de Janeiro. T e m collaborado na "A TriLima, professor de Desenho do Instituto Normal da
buna", "Gazeta da Tarde", como chronista parlamentar
Bahia. N a occasião de empossar-se neste cargo, o Insde ambas, e m varias revistas literárias e são seus os
pector Geral do ensino, Dr. Satyro de Oliveira Dias
pseudonymos — Eros-Cabral. Franco de Leal, etc. Foi
pronunciou-se do seguinte m o d o altamente honroso para
u m dos fundadores da "A Noite". Rio, 1911. A "Rua"
o recem-nomeado: "O Sr. entra para o magistério pu— Rio, 19..., sendo u m dos seus proprietários e direblico da Bahia pelas portas largas do seu merecimento
ctores.
e não pela porta estreita do empenho."
— "Vanguarda". Diário vespertino. Rio, 1911. Seu
N a sua longa vida de artista tem executado muidirector e a principio proprietário, hoje propriedade da
tos trabalhos entre os quaes distinguem-se: A chegada
Sociedade A n o n y m a "Vanguarda" de que é presidente.
do Dr. José Marianno e m Pernambuco; Apotheose de
Ovidio Alves Manaya, Dout«r em Direito. — FiTobias Barretto, que se acha no Gabinete Portuguez de
lho de Felisberto Alves Manaya e D. Felismina Alves
Leitura de Maroim; o Violinista original; Florista; Uma Manaya, nasceu na cidade de Larangeiras a 8 de Junho
lição de piano; Pojaãura; Cabeça ãe velha, quadro con- de 1858. Estudou primeiras lettras na m e s m a cidade e
siderado pelos conhecedores da pintura, como o seu mecon- decidida vocação para o magistério, veio para o Aralhor trabalho; S retratos ãe corpo inteiro de irmãos
caju, onde fêz o curso da
protectores da Santa Casa e que lá estão; / retrato de Escola Normal.
Seguindo
Carlos Gomes na Escola de Bellas Artes; o retrato do
depois para o Recife fêz alli
Dr. José Pedro de Sousa Braga em corpo inteiro no amo tirocínio académico, recephitheatro da sala Braga e muitos outros que se enconbendo o grau e m sciencias
tram espalhados por todo o paiz. Além de trabalhos de
jurídicas e sociaes a 26 de
pintura, tem se dedicado a pintura de marinha, paiNovembro de 1888.
sagens, fructas, flores, etc. C o m o premio de seus esAinda estudante r;>rdou
forços de artista operoso e intelligente, possue a mene dirigiu até 1877 o "Colção honrosa de 1." Classe, quando ainda alumno da
legio Parthenon".
ex-Academia de Bellas-Artes, a medalha de prata na
E m virtude do Decreto
Exposição do Lyceu de Artes e Officios de 1895; a meque creou o curso de prer
dalha de ouro na Exposição Nacional de 1908; a medaparatorios annexo ás Falha de ouro na Exposição do referido Lyceu de 1914
culdades de Direito a Cone a medalha de bronze por occasião do Congresso de Ingregação da Faculdade Listrucção Publica, realisado na Capital da Bahia e m 1914.
vre do Rio de Janeiro noCathedratico de 2 estabelecimentos de ensino na Bahia,
meou-o em data de 21 de Dr. Ovidio Alves Manaya
onrie reside, — Escola Normal e Escola de Bellas ArJunho de 1911 professor da
tes, da qual é também vice-director se salienta pelo seu
cadeira de latim. E' doutor
temperamento independente. Vive da arte e para a arte.
e m D;reito; lente Cathedra
Além das aulas officiaes, e m diversas series das duas
tico de Direito Civil da Facasas de ensino, trabalha no atelier e dá cursos particuldade de Nitheroy; lente de latim do "Collegio Abiculares. Inaugurou na Photographia Artística, de sua lio", e lente de geometria no "Instituto Affonso Penna".
propriedade, a exposição commemorativa do seu 2.° anEntrou e m concurso para cadeira de Lógica no "Colleniversario. Salientaram-se das obras expostas entre ougio Pedro 2.°", no "Instituto Benjamim Constant" e na
tros — Maré baixa, (marinha) ; Um devoto, (cabeça de
Faculdade Livre de Direito obtendo approvações. E' tamnegro); Tristesa, (cabeça de m o ç a ) ; e Volta ão rio ao bém professor de línguas e sciencias no "Collegio Pauluar. Collaborou no Maroinense, Progresso, com os pseu- la Freitas", "Emulação", "Collegio Rezende", "Exterdonymos de Cornelio... e "Jornal de Noticias",
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nato Gabaldo" e "Collegio Pedro 2.°". Advogado de nomeada nos auditórios do Rio de Janeiro é sócio honorário da Sociedade litteraria — "Gonçalves Dias" com
sede no Recife e m e m b r o effectivo do "Centro Sergipano" na m e s m a Capital. Collaborou no "Diário de Pernambuco", escrevendo e m 1891, 1893 e 1894 na secção
Didáctica diversos artigos sobre philologia. Nesse mesm o tempo publicou no "Jornal do Recife" artigos com
a epigraphe: A lucta sobre matéria de religião e na
"A Provincia" sobre outros assumptos. No Rio, e m 1902
escreveu diversos artigos litterarios, philologicos e scientificos n u m pequeno jornal — "O Nadir", bem como
no "A Aurora" sob a epigraphe — Pro-jure — assignado
Viço e outro com o titulo — Pela Verdade — com a

OVIDIO
própria assignatura e outros sobre philologia com a epigraphe — Didáctica.
Escreveu:
— Duas palavras sobre o se. N o "Almanack litterario Pernambucano" de 1886.
— Tobias Barretto: (artigo biographico). N o mesm o "Almanack" de 1895.
— Dioceogenia Penal Brasileira: (dissertação), these apresentada á Faculdade de Direito do Recife, por occasião de u m concurso e m 1895.
— Verãaãe e erro: (Ponto n.° 3). Prova escripta
para provimento da cadeira de lógica do Gymnasio Nacional. N o "Jornal do Commercio" de 2 de Junho de
1909.
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Pedro António de Oliveira Ribeiro, Bacharel. —
Filho do coronel do mesmo nome e D. Maria Benta
Freitas de Oliveira Ribeiro, nasceu a 8 de Setembro de
1851 no engenho Varzinhas, municipio de Larangeiras e
falleceu na Capital Federal a 29 de Junho de 1917. Fêz
o curso de humanidades no collegio S. João da capital
da Bahia e o de direito na Faculdade do Recife, na qual
recebeu o grau de bacharel no fim do anno de 1871.
O seu invejável talento em evidencia desde os bancos
escolares, robustecido no estudo das disciplinas jurídicas, assegurou-lhe na vida publica uma carreira rápida
e brilhante. Nomeado a 5 de Setembro de 1872 promotor publico da comarca do seu nascimento, funccionou
como órgão da justiça até ao anno seguinte, em que por
Decreto de 7 de Abril foi
—
provido no cargo de juiz
municipal de Montes Claros,
em Minas, decreto tornado
de nenhum effeito por outro de 6 de Setembro do
mesmo anno, que o nomeou
juiz municipal do termo de
Christina, também na provincia de Minas. Por esse
tempo desempenhava o mandato de deputado a Assembléa Legislativa de Sergipe
no biennio de 1872-1873, re-.
eleito para os biennios de
1874-1875 e 1878-1879. Foi
nesse scenario das luctas
politicas, que, cedendo ás
Pedro António de Olivei- imposições do seu caracter
ra Ribeiro (Bacharel)
independente e altivo, separou-se dos correligionários,
para, em debates calorosos, constituir-se o único defensor dos actos administrativos do presidente Bacharel
António dos Passos Miranda, nas sessões da legislatura
de 1874-1875. Como pelas leis do Império o mandato legislativo não fosse incompatível com o cargo judiciário, sinão quanto ao exercicio simultâneo das respectivas funcções, o deputado á Assembléa de Sergipe manteve-se na posse interrupta do seu cargo em Christina,
de cuja comarca foi juiz de direito por Decreto de 26
de Junho de 1877, logo após haver completado o quatriennio legal. Nessa nova investidura de esphera mais
ampla deu inconcussas provas de sua integridade e competência durante cerca de nove annos, interrompidos
pelo Decreto de 22 de Maio de 1886, que o declarou juiz
avulso por ter sido eleito deputado geral por sua provincia para a legislatura de 1886-1889. Não tendo sido
reeleito, nem obtido designação de outra comarca, estabelleceu-se como advogado no sul de Minas, onde foi
surprehendido no meio das lides forentes pela noticia
dos graves acontecimentos desenrolados no Rio de Ja•neiro a 15 de Novembro de 1889. Proclamada a Republica o primeiro acto do Governo Provisório que o
attingiu directamente foi o da sua aposentadria decretada a 14 de Novembro de 1890, o que não impediu que
esse mesmo governo, por espontânea deliberação do Marechal Deodoro, o nomeasse posteriormente chefe de
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policia da Capital Federal por decreto de 28 de Abril
de 1891. Ao assumir a responsabilidade da espinhosa
commissão na phase politica do periodo dictatorial, em
que as instituições nascentes tiveram de experimentar
os lances mais afflictivos, a sua primeira preoccupação
foi manter inalterável a ordem social para garantia do
livre exercicio das liberdades publicas, agindo com habilidade e firmeza contra os elementos perturbadores
da vida normal daquella cidade, e quando necessário,
procedendo com máscula energia sem os excessos da violência e da arbitrariedade. Nesse árduo posto de permanente vigilância á tranquillidade publica encontrou-o o
golpe de Estado de 3 de Novembro, que, violentamente
combatido, forçou o Marechal Deodoro a renunciar o
poder, afim de poupar ao paiz o sacrifício de uma
lucta fratricida.
,Solidario com o governo decahido, como immediato
representante da policia, impunham-lhe a própria natureza do cargo, a sua dignidade pessoal e o sentimento
de gratidão seguir-lhe o mesmo destino, apresentando
o pedido de sua demissão, a que somente a 25 do mesmo
mez accedeu o chefe do novo governo, vice-presidente
Marechal Floriano Peixoto, a quem, antes de expirar o
mez de Dezembro, deveu o logar de procurador geral do
Estado de São Paulo. Sem que tivesse ainda decorrido o
espaço de um anno, passou por decreto do presidente
Bernardino de Campos, datado de 8 de Setembro de 1892,
a ministro do Tribunal de Justiça, cuja presidência
dignamente occupou por eleição e a contento dos seus
pares.
Succedendo na presidência do Estado o conselheiro
Francisco de Paula Rodrigues Alves, de longa date conhecedor do feitio moral do antigo collega na Assembléa Geral, convidou-o para auxiliar o seu governo na
chefia de policia, em cujo cargo desde 1 de Maio de
1900 a 1 de Janeiro de 1902 confirmou a tradição de
enérgico garantidor da ordem e segurança publicas,
como já havia demonstrado na administração policial
do Rio de Janeiro. Os seus serviços prestados não foram
esquecidos pelo conselheiro Rodrigues Alves, que assumindo a presidência da Republica, tendo no maior apreço o valor intellectual e o saber jurídico do seu prestimoso collaborador na gestão dos negócios públicos de
S. Paulo, o nomeou ministro do Supremo Tribunal por
decreto de 5 de Outubro de 1903, e a 21 de Outubro de
1905 procurador geral da Republica, para demittir-se
deste segundo logar em 1909 no momento em que a sua
consciência de juiz revoltou-se contra as velleidades
prepotentes do governo de então. Durante os quatorze
annos em que honrou a cadeira de membro do Supremo
Tribunal Federal, jamais se desviou dos moldes do magistrado illustrado, probo e de caracter independente.
Na defesa da causa que segundo o seu conceito estavam
amparadas pelo direito obedecia á rispidez do seu temperamento, discutindo com calor, e muitas vezes com
vehemencia, convicto do acerto das suas opiniões e indifferente aos convicios e ás explosões de despeito de
quem quer que com ellas tivesse de contrariar. Não lhe
sombreava a lucidez do espirito o respeito aos interesses subalternos, absorvido todo elle no culto dos nobres sentimentos e em alto grau no amor pela terra
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do berço, expandido certa vêz e m plena sessão do Supremo Tribunal, quando se discutia u m caso politico.
Disse elle: " E m Sergipe, e cito Sergipe, Srs. ministros,
porque Sergipe, apesar de pequenino, é a minha gloriosa
terra natal e pátria de-^homens que se c h a m a m Thobias
Barretto, Sylvio Roméro e Fausto Cardoso." E m homenagem á memoria do illustre morto foram unanimes as
manifestações de pesar do Supremo Tribunal Federal,
do Congresso Nacional, da Corte de Appellação, de todos os juizes da justiça local e do Tribunal do jury da
Capital Federal; do Tribunal de Justiça de S. Paulo; da
Assembléa Estadual, Tribunal da Relação e do Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe, de que era sócio
correspondente.
Escreveu:
-— Discurso proferido por occasião da abertura do
curso nocturno da Sociedade de Montepio dos Artistas
da cidade de Larangeiras, a 21 de Outubro de 1872. N o
"Jornal do Aracaju" de 26 do m e s m o mêz.
— Discursos proferidos na Assembléa Provincial de
Sergipe e m defesa do Presidente da m e s m a provincia,
o doutor António dos Passos Miranda, e m 1875. Aracaju,
1875.
— Contestação e treplica offerecidas e m defesa dos
direitos da União na acção de reivindicação movida pelo
Estado do Amasonas, contra a União Federal. Rio de
Janeiro, 1906, 16 pags. in. 8.". Imprensa Nacional.
Versa sobre o Território do Acre. — Foi u m dos redatores do:
— O Conservador: órgão do partido. Aracaju, 1873.
Segunda phase.
Pedro Barreto de Andrade, Bacharel. — Filho de
António Alexandrino de Andrade e D. Maria Júlia Bar
reto de Andrade, nasceu a 26 de Janeiro de 1886 e m Simão Dias e falleceu a 14 de Julho de 1919 na fazenda
de sua propriedade poucos kilometros distante daquella
cidade. Os seus primeiros estudos foram feitos na terra
natal, e os de preparatórios no Aracaju e Bahia, e m
cuja capital cursou a Faculdade de Direito, recebendo
e m 1907 o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e
sociaes. Seguindo a carreira da magistratura, começou como promotor publico da comarca da Capella, nomeado por acto de 4 de Abril de 1908, no governo do
Desembargador Guilherme Campos, tendo sido três annos depois, a 26 de Setembro de 1911, juiz municipal do
termo de Riachuelo por nomeação do presidente Rodrigues Dória. Quando na vice-presidencia o coronel
Pedro Freire de Carvalho exerceu interinamente desde
Agosto de 1914 o cargo de chefe de policia, sendo nomeado logo após, por decreto de 12 de Setembro seguinte,
juiz de direito da comarca de Annapolis, nova denominação da cidade de Simão Dias. Magistrado intelligente
e austero compridor dos deveres jurisdiccionaes,
Escreveu:
— Discurso pronunciado a 15 de Outubro de 1911
pelo orador official..., por occasião de ser collocado no
salão nobre da Escola Normal e Annexos do Aracaju o
retrato do E x m o . Presidente do Estado, Dr. José Rodrigues da Costa Dória. N o "O Estado de Sergipe" de 17
do m e s m o mez.
— Discurso proferido no acto da inauguração da
estatua de Fausto Cardoso no dia 8 de Setembro de
1912. N o "Diário da Manhã" de 10 do citado mez, resumidamente.
Pedro de Calasans, Bacharel. — Chamado a
principio Pedro Luziense de Bittencourt Calasans nasceu, segundo se lê no seu diploma scientifico, a 29 de
Janeiro de 1837 no engenho Castello, municipio de Santa
Luzia, filho do tenente coronel Joaquim José de Bittencourt Calasans e Dona Luiza Carolina Amélia de Calasans, e do m e s m o modo que o inspirado cantor dos Timbiras teve por tumulo o oceano, havendo fallecido a 24
de Fevereiro de 1874, a bordo do vapor e m viagem para
a Europa, poucos dias antes de chegar a Lisboa. Ini-
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ciados os primeiros estudos no extincto Lyceu de S.
Christovam, tendo por condiscípulos Elziario Pinto, Geminiano Paes e Graciliano do Prado Pimentel (vide estes nomes) foi completal-os no Recife, sede da Faculdade de Direito, na qual se bacharelou e m 16 de Dezembro de 1859. Poucos mezes após a formatura occupou interinamente a promotoria da comarca da Estancia, sendo
eleito e m seguida deputado geral para a legislatura de
1861-1864. Absorvido durante esse periodo pelas luctas
debilitantes da politica deixou por algum tempo o convívio das musas para dedicar-se mais activamente á advocacia e á imprensa na capital do Império.
O seu génio insubmisso de poeta inhabilitava-o para
ageitar-se ás imposições multiformes da politica partidária, de maneira que resolveu abandonal-a e m 1867,
dois annos depois de ter percorrido vários paizes da
Europa. D e volta dessa excursão entrou para a magistratura ao ser nomeado por Dec. de 28 de Março de 1868
juiz municipal do termo de Caçapava, no Rio Grande do
Sul, por onde foi eleito deputado provincial para a legislatura de 1869-1870. Removido e m 1870 para o termo
de Santa Maria da Boca do
Monte, na m e s m a provincia,
pediu e m 1871 remoção para
o de Geremoabo na Bahia,
terminando alli o quatriennio e m 1872. Já então sentia o corpo bastante combalido pelos graves symptomas
do mal, que lhe minava o
organismo, e do qual bem
tarde se apercebeu. Perdida
a esperança de encontrar
nos climas de Ilhéos, na Bahia, Estancia, de sua provincia e nos das cidades mineiras do Serro e Diamantina a
melhora desejada, partiu a
conselho medico para a ilha Pedro de Calasans (Bada Madeira, onde não logrou
charel
aportar, expirando quasi ao
alcançar o fim da penosa
viagem. Escriptor, critico e sobretudo celebrado poeta
addicto á escola realista, sem cahir nos exageros do indianismo de Gonçalves Dias, n e m no sentimentalismo
descrente e doentio de Alvares de Azevedo, o diz assim
Sylvio Roméro; foi-lhe fácil alcançar nesse tríplice caracter os maiores triumphos, reveladores do seu inveja
vel talento; m a s não colheu os mesmos louros no desempenho do mandato politico, durante o qual, avesso ás
exhibições da oratória, jamais se fêz ouvir na tribuna
da Camará dos Deputados. Sua passagem por aquella
casa, onde pontificaram os mais notáveis oradores, não
deixou traço algum dos raros predicados de sua intelligencia. Contrastando com essa negação para os torneios da palavra falada, outra muito differente, foi a
sua actuação nas luctas da imprensa, onde se distinguiu
como jornalista de máxima efficiencia e polemista de
extraordinários recursos de hábil discutidor. C o m o poeta, diz seu biographo, Dinarte Ribeiro, não honra somente a pátria de Tobias e Bittencourt Sampaio, de
Sylvio Roméro e João Ribeiro: é também u m a das glorias da litteratura nacional. N o periodo académico collaborou e m diversos jornaes pernambucanos e mais frequentemente no "Jornal do Recife", escrevendo folhetins e
chronicas ligeiras no "Jornal do Domingo" e m 1858 e
no "íris Académico" e m 1859. Foi sócio do antigo Instituto Histórico da Bahia e honorário da Associação
Typographica Pernambucana, membro effectivo da Ordem de Advogado do Rio de Janeiro e m 1865 e sócio
honorário dos Ensaios Litterarios" e m 1866. Sobre este
autor publicaram estudos biographicos e de critica Aureliano Cândido Tavares Bastos, José Alexandre Teixeira
de Mello, Sylvio Roméro, Sacramento Blake, Dinarte Ribeiro, Nelson de Senna, Francisco Carneiro Nobre de
Lacerda e Luiz José da Costa Filho.
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Escreveu:

— Nenia offerecida ao Exmo. Sr. Commendador
Sebastião Gaspar de Almeida Boto pela sentidíssima
morte de sua Esposa a E x m a . D. Maria Accioly de
Almeida Boto. N a " A União", Estancia, de 6 de Novembro de 1852. Este periódico passou depois a ser publicado e m São Christovam sob o titulo "União Liberal".
— Adeus!...: poesia dedicada á sua familia ao separar-se delia pela primeira vêz para ir proseguir nos
seus estudos fora da provincia; tinha elle então dezeseis annos e mezes e assignava-se Pedro Luziense de
Bittencourt Calasans. N a "A União Liberal" de 9 de
Março de 1853.
— Paginas soltas: poesia. Recife, 1855, 250 pags. in.
8.°. Edição exgottada. Livro de estreia publicado pelo
autor aos dezenove annos incompletos, o qual tão bem
acolhido foi pelo publico, que e m pouco tempo se exgottou a edição. Preparada segunda edição refundida não
chegou a ser publicada. — Tavares Bastos, que foi depois escriptor de nomeada e notável politico do segundo
reinado, escreveu n u m a revista académica de S. Paulo
em 1856 o seguinte sobre este poeta e o seu livro: "é
já sem duvida u m a estrella que se levantou radiante sobre o horisonte sem fim da gloria brasileira.
Lemos os seus versos; e, como nós, alguns amigos
gostarão dos perfumes que recendem £>uas flores. Não
é-pois só o nosso gosto e juizo individual que vimos neste
escripto pantetear ao leitor, m a s o gosto e juízo de
muitas pessoas autorisadas".
— A. P. Maciel Monteiro: estudo de critica litteraria. Non". 8 do "Clarim Litterario". Recife, Junho de
1856.
— Sextilhas de Frei Antão: esboço critico-litterario.
No "Correio Sergipense" de Julho de 1856.
— Ultimas paginas: poesias. Nitheroy, 1858, 257
pags. in. 8.°. com o retrato do autor. Typ. de Quirino
& Irmão. Exgottada a edição foi preparada u m a segunda
com pequenos retoques que não chegou a ser impressa.
— Traços ligeiros sobre o casamento civil: opúsculo: Recife, 1859, 50 pags. in. 8.°. pq. Typographia
Académica. E' u m a reimpressão e m folheto de artigos
publicados no "Diário de Pernambuco", offerecido ao
monsenhor Joaquim Pinto de Campos, quando ainda
acadademico o autor.
— O que sou e o que pretendo ser? Aos eleitores
do circulo da Estancia. N o "Correio Sergipense" de 23
de Junho de 1860.
•— A ãemagogia entre nós. Ideias politicas de u m
conservador. Rio de Janeiro, 1861, 35 pags. in. 12.°.
Typ. de Quirino & Irmão. Não trás assignatura. E' u m a
refutação e m linguagem inflammada ás doutrinas sustentadas no pamphleto "A Opinião e a Coroa" por Philemon, pseudonymo do extincto jornalista Quintino Bocayuva.
— Uma saudade sobre o tumulo do Tenente Coronel
Paulo de Souza Vieira. Recitada no cemitério da Estancia no dia 19 de Fevereiro de 1862. N o "Correio Sergipense" de 5 do m e z seguinte
— Ophenisia: quadros. Bruxellas, 1864, 90 pags. in.
12.° E' u m poemeto composto e m oitavas septisyllabas,
onde se encontram versos de verdadeira inspiração.
Para amostra das bellezas deste livrinho destaco da
pagina 46 as seguintes quadras, e m que se define o casamento:
"Duas almas que se entendam
E m reciproca affeição
Que mutuas se comprehendam
Pelos fios da attracção:
Eis o vero casamento
Eis a perfeita união;
Pois se casa o pensamento,
Pois se casa o coração."
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H a de ser bella a existência
Que desse hymineu vier,
Não terá por consequência
N e m u m desgosto siquer;
íris de páz bonançosa
Céo de puro rosicler:
A mulher adora o esposo
O esposo adora a mulher."
— Ophenisia é o lindo anagramma do nome de
baitismo de quem inspirou o poemeto, u m a senhora bahiana da alta sociedade por demais conhecida nas rodas
elegantes do seu tempo.
— Wiesbade: aquarella. Leipsig, 1864, 64 pags.
Imprensa de F. A. Brocklam. Neste volume o autor
descreve e m bellissimas versos os vários typos e costumes da sociedade allemã.
— Uma scena de nossos dias: drama e m 4 actos.
Leipsig, 1864, 95 pags. in. 12.°. F. A. Brocklaus —
Livreiro de S. M . o Imperador do Brasil. O autor declara no prologo não possuir valor algum este trabalho,
"apenas escripto para ser lido no gabinete, sem almejar
subir ás eminências do palco."
— A campa e a rosa: poesia. Traducção de Victor
Hugo. C o m esta foram publicadas mais as poesias —
Qual delias? A morte de u m a virgem, A rosa e o Sol,
Daina Valaquia — no "Almanak de Lembranças Brasileiras" pelo dr. César Augusto Marques para o anno de
1868 pags. 97, 281, 282, 328, 329, 359 a 361.
— Deus e Nós: poesia. A o Padre J. M . S. Bittencourt Santa Maria da Bocca do Monte, 16 de Novembro de 1868. "No Almanach Popular Brasileiro" para
1901, Pelotes.
— Dolores: poesia. Caçapava, 2 de Março de 1870.
Idem, idem.
— Brazrilina: poesia. (Na festa de seus 12 annos).
Caçapava, 27 de Agosto de 1870. Idem, para o anno de
1900.
— Camerino. (Episodio da guerra do Paraguay).
Poemeto. Bahia, 1875, 43 pags. in. 12.°. Officina lithotypographia de J. G. Tourinho.
— As flores ãe Laranja: poesia. (No álbum da
E x m a . D. M . T. B . ) . N a "Revista Brasileira", tomo
8.°, 1881, pags. 340 a 342.
— A cascata de Paulo Affonso: poemeto. Bahia,
1906, 16 pags. in 8." Officinas dos Dois Mundos. Ext.
dos ""Echos da Juventude", inéditos.
— Echos da Juventude: collecção de versos, escriptos
e m diversos tempos e e m circunstancias differentes e
oppostas. Muitas de sua partículas componentes existiram e m edições já exgottadas, outras nas columnas do
jornalismo litterario e grande parte de poesias ainda
inéditas. A collecção— contém 642 paginas escriptas e m
papel almasso n u m só lado somente de cada folha. O
manuscripto pertence ao Instituto Histórico de Sergipe
por offerecimento de u m parente do autor.
— A rapinada: satyra contra certas figuras da politica local. Inédita sem assignatura do autor, m a s attribuida geralmente ao poeta luziense, então residente
na Estancia.
Redigiu:
— O Constitucional: órgão conservador de publicação diária. Rio de Janeiro, 1862-1863. O primeiro numero é datado de 1 de Julho daquelle anno.
— Correio Mercantil. Rio de Janeiro, 1867. Era
então órgão do partido conservador, de cuja redacção se
retirou, por discordar da nova orientação politica desse jornal.
Pedro Muniz Barretto, doutor. — Filho do Coronel Pedro Muniz Barretto e D. Clara Maria de Lima
Barretto, nasceu a 26 de Março de 1860 no engenho Ilha,
municipio de Larangeiras. Estudou os preparatórios no
Recife, terminando-os no Aracaju e fez o curso medico
na Bahia, onde recebeu o grau de doutor a 15 de Dezem-
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bro de 1888. Voltando para a provincia, estabeleceu-se
e m Larangeiras, tendo sido alli medico do hospital da
Santa Casa de Misericardia, e depois na cidade da Capella foi delegado de hygiene e delegado literário. N a
clinica destingue-se como especialista e m partos.
Escreveu:
— Rachitismo: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. Theses
apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia para
serem sustentadas afim de obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1888, 62 pags. in. 8.". Imprensa Económica.
— Relatório do Hospital de Caridade da cidade da
Capella, apresentado á Assembléa Geral, e m 1." de Janeiro de 1905 pelo Presidente da Directoria de 1904
a 1905.
— Relatório apresentado á Assembléa Geral da Directoria do Hospital de Caridade da Capella e m 1.° de
Janeiro de 1906 por seu Presidente. N o "O Estado de
Sergipe" de 12 e 13 do m e s m o mez.
Pedro Ribeiro Moreira, Doutor. — Filho de Joaquim José Ribeiro e D. Francisca Senhorinha do Coração de Jesus, nasceu a 3 de Setembro de 1848 e m Larangeiras e falleceu a 30 de Janeiro de 1914 na cidade de
Manáos, capital do Estado do Amasonas.
E m Março de 1861, contando treze annos de edade,
seguiu para a Bahia afim de fazer seus estudos de humanidades e em seguida os de medicina, que terminou
brilhantemente, recebendo o diploma de doutor a 12 de
Dezembro de 1873. Talento másculo de justa nomeada
desde os bancos académicos, tanto sobresahiu no curso
scientifico, que foi escolhido pelos collegas para interprete da turma na solemnidade da collação do grau. Muito cedo revelou apreciáveis qualidades de jornalista e de
poeta de merecimento, addicto á escola longoniana,
muito e m voga no seu tempo. Indifferente ás seducções
dos altos postos da vida publica, não fosse o reconhecido
valor de seus dotes intellectuaes, e esses mesmos cargos
que occupou, lhe teriam escapado, si os governos não
procurasem aproveitar as suas aptidões, indo surprehendêl-o no seu calmo retiro de poeta philosopho.
Incluído por acto do governo geral no corpo de
saúde militar, como cirurgião do exercito, não acceitou
a nomeação, preferindo applicar-se á clinica medica, o
que fez durante os annos de 1874 a 1876 e m Sergipe,
onde desempenhou algumas commissões, e depois no
Rio de Janeiro até 1878. Vencido esse periodo, foi nomeado medico da colónia Itajahy, e m Santa Catharina,
e chefiou duas commissões durante a febre amarella, que
então se manifestou alli e na cidade de S. Francisco.
Passando-se depois para a provincia do Paraná continuou a trabalhar na clinica e exerceu os logares de director da instrucção publica, professor de direito publico do Lyceu Paranaense e secretario do governo, de
1880 a 1881. Nesse ultimo anno entrou para o corpo
consular brasileiro, como coronel geral do Paraguay e
na Allemanha com residência e m Francfort sobre o Meno
até 1887. Regressando nesse anno para o Rio, foi nomeado medico da Inspectoria geral de colonisação, e m
cujo exercicio se achava, quando pelo Gabinete Ouro
Preto foi commissionado para presidir a provincia de
Alagoas, cargo de que tomou posse exactamente no dia
da proclamação da Republica, 15 de Novembro de 1889.
N o novo regimem foi delegado de hygiene e m S. Paulo,
1890-1894, inspector escolar na Capital Federal nesse
ultimo anno e no seguinte medico legista da Policia até
1896. Membro do corpo consular e m disponibilidade, foi
nomeado e m 1892 cônsul brasileiro em Odessa, deixando
de seguir para o seu destino, por ter sido desfeito o acto
pelo ministro, Custodio José de Mello. N o funccionalismo
publico do Pará, onde fixou residência e m 1897, occupou
os logares de medico das colónias do Estado e delegado
sanitário na capital até 1905. Ahi terminou a sua perigrinação burocrática, voltando de novo aos labores profissionaes, envelhecido, perdidas e m parte as forças para

o trabalho da clinica e já e m caminho para o occaso da
vida. Hospedado e m Manáos pelo Presidente do Estado,
doutor Jonathas Pedrosa, seu antigo companheiro de
Academia, pôz termo á existência no palácio do governo,
ingerindo torte dose de morphina, empolgado pela ideia
de estar soffrendo moléstia incurável. E m estudante collaborou e m diversos jornaes da Bahia, nos quaes publicou
muitos artigos e m prosa e grande copia de poesias e
dirigiu a associação "Grémio Litterario". Foi depois
collaborador e m 1881 do "Liberal" de Curitiba e e m
1897 a 1900 da "Provincia do Pará" de Belém.
Escreveu:
— Aneurisma da poplitéa: operação: gangrena da
perna: amputação. (Clinica do Dr. Moura). N a "Gazeta Medica da Bahia", vol. 5 (1871-1872). pags. 29 a 30.
— O Professor Niemeyer. Trad. N a m e s m a Gazeta e
vol. pags. 52, 53 e 101-102.
— Pyohemia e Septicemia: dissertação. Proposições. Secção de sciencia medica — Pântanos. Secção
de sciencia accessoria — Applicação do estudo chimico
da urina ao diagnostico e á therapeutica. Secção de
sciencias cirúrgicas — Tetanos (sic) traumático (sic)
e seu tratamento. These apresentada á Faculdade de
Medicina da Bahia para ser sustentada e m Novembro de 1873, para obter o gráo de doutor e m medicina.
Bahia, 1873, 23 pags. in. 8.°. Typ. do Diário.
— Discurso proferido no acto da collação de gráo,
mandado publicar pelos collegas do anno. Bahia, 1873.
— Estudos sobre questões de immigração e colonisação do Estado do Pará. 1897, in. 8.".
— Escholas agrícolas da União: relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Paes de Carvalho governador
do Estado do Pará. Belém, 1900, 66 pags. in. 8.° pq.
Imprensa Official. Neste trabalho o autor dá o resultado dos seus estudos feitos na commissão de que foi
encarregado, de visitar as escolas agrícolas e lyceus de
artes e officios de Pernambuco, Bahia, Capital Federal,
Rio de Janeiro, Minas, S. Paulo e Rio Grande do Sul.
— Cultor da musica, foi na juventude u m apreciado instrumentista, de admirável execução na flauta, e poeta
deixou esparsas todas as suas producções, das quaes se
encontram duas no "Parnaso Sergipano", o recitativo
"Canção do Exilado" no Almanak do "Diário de Noticias"
da Bahia para 1884, pag. 146 e a seguinte que é tida
como u m a das preciosas jóias do seu escrínio poético,
extrahida do "Diário da Manhã", Aracaju, de 5 de
Abril de 1914.
B O A
N O I T E
Que mimo, que rosa, que filha de Deus
Alvares ãe Azcveão.
Bôa noite, Bióta, a lua cheia
Prateia a concha do infinito azul;
Molles reflexos derramando meiga
Nos largos ermos dos sertões do Sul !
Na serra, ao longe, o sertanejo afina
As fibras d'alma da viola ao tom,
E o vento geme na floresta e expira
Dos teus suspiros no mellifluo som !
Resomna o espaço na modorra flebil,
Arqueja o lago, desbotôa a flor...
Terna açucena dos serões nocturnos
Abre-me o cálix do primeiro amor !
Hóstia sagrada nos festins celestes
A lua meiga pallideja o chão;
Fecha a cortina do teu berço d'oiro,
Estala o beijo da oriental canção !
Não tenhas medo!... a magnólia pende
Cheia de orvalho, se embebendo e m luz,
E o rio escoa como o pranto débil
A o doce riso dos anjinhos nús!
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Encosta a fronte no meu seio... escuta
Quanta harmonia murmurante sahe !
Oh! deixa, deixa, magnólia pura,
Toda existência suffocar num ai!...
Doce cicio de um harpejo brando,
Mimosa clicia do paiz do Sul,
Prende-me á rede dos cabellos frouxos,
Arranca a estrella do fatal paul !
No largo âmbito da Bahia, á noite,
Oh! quanto arroubo, que visões no ar!
Desmaia o vento, sussurrando um canto,
Ao fraco anceio do quieto mar!. ..
Os galhos soltos da palmeira scismam!
Moema salta na espumosa flor!
E as filhas bellas da montanha verde
Ardem na febre de volúpia e amor!
Bióta, o livro de minh'alma é um mimo
De rosas murchas no funéreo chão!
Escreve u m poema no sepulchro nosso,
Afoga os estos da feral canção !
Meu seio é puro como o cato, ao ermo,
Das madrugadas no fugace alvor !
Deixa-o, querida, se voltar p'ra viria,
Na face ardente de purpúrea côr !
Quantos murmúrios do jardim suave,
Do rio ao monte, da cascata aos céus!
Suspiros, beijos, hymnos, flores, cantos,
Languido espasmo nos cerúleos veos!
Bióta, afasta o cortinado... acorda...
A serenata vem de um poeta ouvir;
Ai! não m e deixes no paul sonhando,
Ai! não m e deixes nesse mar dormir.
No espaço a chuva de rubins descora
Na concha immersa do corymbo azul;
Fecha a cortina do teu leito, virgem,
Sonhemos juntos nos serões do Sul !
Pedro Rodrigues da Costa Doida, Pharmaceutico
— Filho de Gustavo Rodrigues da Costa Dória e D. Maria da Soledade da Costa Dória, nasceu a 5 de Julho de
1886 na cidade de Própria.
Feitos os preparatórios em 1884 no collegio do Dr.
Ascendino Reis em Aracaju, seguiu para Bahia e matriculou-se em 1885 na Faculdade de Medicina da Bahia, onde concluiu o curso de Pharmacia em 1887.
Por decreto de 23 de Janeiro de 1891 do Governo de
S. Paulo, foi nomeado supplente de juiz municipal do
termo de Limeira, onde residiu desde 2 de Março de 1881,
exercendo este cargo e o de Juiz de Direito até 29 de
Fevereiro de 1892.
E m 2 de Maio deste deste mesmo anno foi nomeado
Analysador Chimico da Inspectoria, de Hygiene de S.
Paulo, logar de que se exonerou a pedido em 1.° de Setembro do referido anno para dedicar-se a lavoura. Ainda em Julho desse anno foi pelo Governo Federal nomeado Capitão Cirurgião da Guarda Nacional em Limeira, e presidente da Companhia Paulista de Drogas de
S. Paulo de 1906 a 31 de Dezembro de 1913. Foi presidente da Sociedade "Auxilio das Famílias" com sede
em Piracicaba e presidente da Sociedade de Hygiene no
Estado de S. Paulo, e deputado federal por sua terra
natal na legislatura de 1909-1911. Collaborou no "Correio de Limeira" em 1892, e na "Gazeta de Piracicaba"
em 1902 e outros, com os pseudonymos R. e P. D. E'
do seu invento o Elixir Estomacal de Camomilla e Caricina para o tratamento das moléstias do estômago e intestinos, approvado pela Inspectoria Geral de Hygiene
Publica do Rio de Janeiro.
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Escreveu:
— Chronicas e artigos de assumptos locaes. Limeira, 1902.
Pelino Francisco de Carvalho Nobre, Bacharel.
— Filho do coronel Francisco António de Carvalho Nobre e D. Delphina Nobre, nasceu a 5 de Dezembro de
1839 em Larangeiras e falleceu no Aracaju a 24 de Dezembro de 1907. Bacharel em sciencias jurídicas e sociaes graduado na Faculdade do Recife em 21 de Novembro de 1866, foi nomeado a 1 de Agosto de 1868 promotor publico da comarca do Aracaju, curador de orphãos, deputado provincial, director geral da instrucção
publica por duas vezes em 1877 e em 1885, procurador
fiscal do Thesouro Provincial, interino em 1874, director
do Asylo de N. S. da Pureza, vice-presidente da provincia, chefe de policia, interino, em 1890, juiz substituto
do juiz seccional e vice-presidente do Estado.
Como 2." vice-presidente administrou por duas vezes
a provincia nos períodos de 13 a 30 de Julho de 1888 e
7 de Fevereiro a 5 de Julho de 1889. E m 1860 fundou
no Aracaju o Gabinete Litterario Sergipano, de que foi
presidente, e como sócio honorário pertenceu ao Club
Conservador Académico do Recife, fundado em 1886, e
ao Gabinete Litterario da cidade de Caruaru em Pernambuco. Collaborou no "Jornal do Commercio" e no
"Jornal do Aracaju", ambos da imprensa sergipana.
Escreveu:
— Relatório apresentado a 31 de Dezembro de 1877
ao Exmo. Sr. Doutor José Martins Fontes, 1." Vice-Presidente, pelo Director Geral da Instrucção Publica. 52
pags. in. 8.". Annexo ao Relatório com que o mesmo
Vice-Presidente abrio a 1." sessão da 22." Legislatura
da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 1." de Março
de 1878.
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente,
Doutor Manoel de Araújo Góes, pelo Director Geral
do Ensino Publico em 14 de Janeiro de 1886. Annexo de
30 pags. ao Relatório com que o mesmo Presidente abrio
a 1." sessão da 27." Legislatura da Assembléa Provincial
de Sergipe em 15 de Fevereiro de 1886.
— Relatório do estado da instrucção apresentado
em 31 de Dezembro de 1887 ao Presidente Doutor Manuel
de Araújo Góes. Annexo de 17 pags. á Falia dirigida pelo
Exmo. Presidente Doutor Olympio M. dos Santos Vital
á Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe na 1."
sessão da 28." Legislatura, em 3 de Abril de 1888.
— Relatório com que o Exmo. Sr. 2.° Vice-Presidente passou a administração da provincia de Sergipe ao
Exmo. Sr. Presidente, Doutor Francisco de Paula Prestes Pimentel, em 30 de Julho de 1888. Aracaju, 1888, 12
pags. in. 4.". Typ. da "Gazeta do Aracaju". Redigiu
com outros:
— A Crença: órgão conservador. Aracaju, 1873
1874. O 1." n." é de 3 de Outubro daquelle anno. Formato: 0,36x0,24, com 4 pags. de egual numero de columnas cada uma. Typographia da "Crença".
— Gazeta ão Aracaju: jornal politico e no.ticioso.
Aracaju, 1879-1889. Publicação: uma e mais vezes por
semana. Foi mais tarde orgam do partido conservador,
editado bi-semanalmente. E' de 4 de Julho daquelle
anno o primeiro numero, medindo cada uma das 4 paginas — 0,39x0,26, com três columnas largas, que se elevaram depois a 5 com as seguintes dimensões por pagina: 0,41x0,27. Impressa na Typographia da "A Crença", principio, e posteriormente em typographia própria, na rua de Itaporanga, n. 20.
Péricles Moniz Barreto. — Filho de Geminiano
Moniz Barreto, tenente do corpo de policia, e D. Abigail de Magalhães Barreto, nasceu a 21 de Julho de
1898 em Larangeiras e falleceu em Aracaju na noite de
14 de Outubro de 1918, apunhalado por um collega preparatoriano.
De origem modesta e baldo de fortuna, começou a
ensaiar-se nos misteres da vida, offerecendo á venda
revistas e jornaes; mas á medida que se lhe ião desenvol-
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vendo as faculdades intellectuaes, mais se alargavam os
horisontes do seu futuro. Talento peregrino e scintillante, de uma precocidade excepcional, estava fadado a
ser em próximo tempo uma gloria de Sergipe, si o génio
do mal não tivesse roubado ás esperanças da pátria,
quando já havia attingido o posto invejável de valente
luctador nas lides literárias. E m meio do curso de sciencias, estudadas particularmente com professores amigos, admiradores de sua robusta intelligencia, appareceu
na imprensa sob o pseudonymo de — Valgean — , traçando o seu primeiro artigo para o "Século X X " de
27 de Agosto de 1916, pequeno jornal de Aracaju redigido por u m grupo de moços applicados ás letras.
"Phrases", que depois passou a escrever — "Frazes", foi o titulo dessa longa serie de artigos dedicados a variados assumptos, em que desde logo revelou
a fertilidade do seu engenho até ao ultimo publicado
no numero 7 de Maio de 1918. Sem desligar-se dos
companheiros do "Século X X " entrou para o "Diário da
Manhã" como simples revisor de provas, para dentro em
pouco tornar-se um dos seus melhores collaboradores. No
-O Correio de Aracaju", "O Democrata", "A Opinião",
"O Imparcial", da imprensa do Aracaju, no "Commercio
de Maroim" e na Revista Feminina", de São Paulo, encontram-se trabalhos seus. No "Século X X " foram suas
as secções com as seguintes epigraphes: "Galeria de Beleza", por Marcello de Assis, "Crisol de Arte", por João
José e "Sensações de loucura", por Magdalena.
Não só em prosa, como em verso, muito produzia
attenta a sua pouca edade. Suas poesias esparsas nos
jornaes, e reunidas em volume três annos depois de
sua morte constam na maioria de bellos sonetos, o ultimo dos quaes intitulou:
ASCENÇÃO
A Ti... só a Ti...
Se eu não vencer á vida — que tristeza !
Muitos do meu destino se rirão!
E hei de rolar num abismo de incerteza,
Dentro da treva da desillusão !
Mas si a vida eu vencer — quanta beleza!
Todos sorrindo a me abraçar virão !
E hei de esplender num monte de realeza,
Cheio da augusta glória da Ascenção !

PRADO

— Gilberto Amaâo. Idem, de 28 do referido mez.
— Velho termo . Idem, de 1 de Novembro de 1917.
— Ruy Barbosa. Para o seu anniversario: verso.
Idem, de 4 do citado mez.
—• A Banãeira: discurso pronunciado por occasião
da festa da Bandeira, no dia 19 de Novembro de 1917.
Idem, de 25 do mesmo mez.
— Quéãa ãe estrela. Nair Firpo. Idem, de 11 de
Dezembro do mesmo anno.
— Livro novo. "O meu Calvário". Idem, de 21 do
mesmo mez e anno.
— Gente ão meu tempo... Idem, de 28 de Abril de
1918. Não continuou.
— Flores. Para Liseth Maciel. Idem, de 12 e 18
de Maio seguinte.
— Batalha ãe Tuyuty: conferencia pronunciada em
o dia 24 de Maio de 1918 na sessão magna do "Centro
Civico Amyntas Jorge", commemorativa da immortal e
aureolada Batalha de Tuyuty, a qual se effectuou no palacete da Bibliotheca do Estado. Idem, de 2 a 5 de
Junho seguinte.
— S. João. lãem, de 23 do mesmo mez.
— Gilberto Amaão. Motivos e Lembranças. Idem
de 1 e 6 de Agosto seguinte. Não continuou.
— Fausto Carãoso: conferencia pronunciada, em
sessão magna e extraordinária do Instituto Histórico,
em o dia 28 de Agosto de 1918, que marcou a duodécimo
anniversario da morte do monumental tribuno e homem
politico Fausto Cardoso. Idem, de 30 e 31 do mesmo
mez.
— Versos: publicação posthuma com o retrato do
autor. Rio de Janeiro, 1921, 50 pags. in. 8.°., não
numeradas.
Placeres Motta, conhecida por Caçula. — Filha do
Coronel António da Motta Rabello, já mencionado neste
livro e D. Anna da Silva Motta, nasceu a 26 de Setembro de 1893 no Aracaju.
Fez seus estudos na aula primaria, dirigida pela
professora D. Antónia Angelina de Figueiredo Sá, também contemplada neste obra.
Desde tenra edade começou a revelar predilecção
pela poesia, si bem que não tivesse bastante cultivo. E m
suas producções usava o pseudonymo de Violeta.
E' sua a poesia que se segue:
ROSAS

Eis porque estou sereno neste luta;
Nenhum declínio ao meu destino assiste
E sinto u m sol aberto em cada gruta...
Rasgando os pés nos cardos do caminho,
A alma tranquila a estremecer resiste,
Para alcançar teu beijo e teu carinho...

Se essas rosas me entendessem,
Se conversassem commigo,
Talvez ellas te dissessem
— O que sinto e não te digo!...

São mudas... no entretanto.
Te contarão, eu te juro,
Sócio do Instituto Histórico de Sergipe, ria Liga
Que em ti se resume o encanto,
Sergipense contra o analphabetismo, orador do "Centro
Do meu passado e futuro!. . .
Socialista' 'e do "Centro Civico Amyntas Jorge", pertenPorém se acaso te fores,
ceu ao Club Sportivo Sergipe e como representante
E m dia que perto vem,
desse, oociedade fazia parte do Conselho Director da
Tu verás que as minhas flores,
Liga Desportiva Sergipense.
Commigo choram também...
Escreveu:

— Sombras: trabalho literário recitado no dia 15
rie Abril de 1917 no festival realizado na Bibliotheca
Publica ao ser lido o 1.» numero do "Meio Dia", jornal
falado. (O autor foi u m dos fundadores do referido
jornal). No "Século X X " de 20 de Maio a 3 de Junho
seguinte.
— Poeira: producção literária declamada a 30 de
Setembro no brilhante festival do 3." numero do jornal
falado "Meio Dia". Idem, de 28 de Outubro e 4 de Novembro de 1917.
— Livro Novo "Escola Social Positiva". No "Diário da Manhã", de 14 de Outubro de 1917.

Has de vel-as tansformadas,
Emmurchecidas, queixosas !
E... saudades magoadas,
Eu terei... — em vêz de rosas. ..
Sergipe — 1915 Violeta.
Prado Pimentel — (Vide Graciliano Aristides do
Prado Pimentel) .
Prado Sampaio — (Vide Joaquim do Prado Sampaio Leite).
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Raphael Archanjo Montalvão. — Filho de José i
Esteves de Montalvão e D. Anna Manoela do Rosário, nasceu e m Campos a 22 de Outubro de 1854. E m Lagarto
fez seus estudos de primeiras lettras e francez e deste
modo preparado foi substituto da cadeira do ensino primário do Lagarto e m 1872 e e m 1875 professor effectivo
da cadeira do Riachão e depois de ter leccionado e m diversos lugares da ex-provincia, jubilou-se como professor da Itabaiana e m 1890. Foi deputado á Constituinte
Estadoal de 1892 e depois nas legislaturas de 1902 a
1907, e 1912 a 1916. Por acto de 22 de Maio de 1917
foi nomeado Promotor Publico da Comarca de Simão
Dias, e e m 14 de Março de 1918 foi nomeado exactor
da m e s m a cidade e demittido e m 23 de Outubro de 1923.

Patrício Franca. Transcripto no "Correio de Aracaju"
de 27 do m e z seguinte.
— O Triumpho (Episodio de hoje), romance de costumes, com o retrato do autor. Rio, 1918, 185 pags. in.
16.". Typographia da "Revista dos Tribunaes".
— Obstinação. A. Jackson de Figueiredo. N o rodapé
do "Jornal do Povo", Aracaju, de 8 e 9 de Abril de
1920.
— O moço esculápio: conto. N o "Correio de Aracaju" de 11 de Março de 1921.
— Dentro ãa viãa. (Narrativa de u m medico de
Aldeia). Rio, 1922, 189 pags. in. 12.». Typographia
do Annuario do Brasil. (Almanack Lammert) .

Raul de Freitas Melro, doutor. — Filho do Coronel Joaquim de Freitas Melro e D. Maria do Valimento
de Freitas Melro, nasceu no dia 14 de Agosto de
— Bahia-Sergipe: Questão de limites. N o "O Esta1889 na villa de Gararú.
do de Sergipe" de 30 de Julho de 1914. Publicado depois
Fêz todo o curso de humanidades no Collegio Dioem folheto de 18 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O Estado".
cesano de S. José no Rio de Janeiro; terminado o 5.°
— O caso ãe Annapolis. Protesto aos Altos Poderes
anno e m Dezembro de 1907, fez no Lyceu Alagoano os
da Nação e ao Publico. N o "Jornal do Povo", Araexames que faltavam para a matricula do curso medico.
caju, de 9 de Setembro de 1914.
E m 1908 matriculou-se na Faeuldade de Medicina do
•— Limites de Bahia e Sergipe. N o "Jornal do
Rio de Janeiro, recebendo o gráo de doutor a 20 de
Povo", Aracaju, 11 de Novembro de 1914.
— Bahia-Sergipe. Questão de limites. Idem, de 30 Dezembro de 1913. S e m ser especialista, dedicou-se á
clinica pediátrica, clinicando e m Barra Bonita e Pennade Julho e 1." de Agosto de 1915.
polis no Estado de S. Paulo, e Florianópolis (S. CathaRanulpho Hora Prata, Doutor. — Filho do
rina) onde exerceu também o cargo de medico do hospiCoronel Felisberto da Rocha Prata e D. Anna Hora
tal de Caridade e foi chefe de u m a das commissões esPrata, nasceu a 4 de Maio de 1896 na cidade do Lataduaes de policia sanitária domiciliar.
garto.
E m 1915, foi nomeado, por concurso, medico veteriO seu estudo primário foi feito e m Simão Dias e
nário do Serviço de Industria Pastoril, no Ministério
na Estancia e o curso secundário nos dois collegios
de Agricultura e no m e s m o anno Inspector de veterida Bahia "Carneiro Ribeiro" e "Ipiranga".
nária.
N a m e s m a cidade matriculou-se na Faculdade de
E m 1916 foi encarregado do Instituto Pasteaur, anMedicina, e m que cursou até o 4.° anno, quando se transnexo a Inspectoria veterinária. Director technico do
feriu para a Faculdade congénere do Rio de Janeiro,
Porto vaccinogenico de S. José e m 1917, prestou servirecebendo o gráo de doutor e m Janeiro de 1920.
ços médicos, gratuitamente, por ordem superior e m 1918
Foi interno effectivo do Hospital Central do Exerno Patronato de Annitapolis (S. Catharina), por occacito e
sião da Pandemia de Grippe. Ahi residiu de 1915 a 1919,
Escreveu:
quando transferiu sua residência para Maceió, e m 1920,
— Do Riso: these inaugural dividiria e m quatro caonde foi e m 1921 nomeado Delegado do Serviço de Inpítulos: Anatomia — Phisiologia — Psychologia, Padustria Pastoril e Inspector veterinário do porto de
thologia e Risos... Rio de Janeiro, 1920, 61 pags. in.
Maceió. — E m Florianópolis foi ex-interno das clinicas:
8.°. "Revista dos Tribunaes".
ophtalmologica, otho-rhino-laryngologica, pediatria e hy— O Tropeiro: conto. N a "A Tarde", Bahia, de
giene infantil, no Hospital de creanças.
20 de Maio de 1916. Este trabalho foi premiado e m 1.°
Foi 1." secretario da Sociedade de Medicina, de Flolugar n u m concurso aberto pelo referido jornal, ao
rianópolis e professor cathedratico de Histologia do
qual acudiu grande numero de literatos. N o m e s m o
"Instituto Polythechinico" da m e s m a cidade.
jornal foram feitas mais duas publicações suas.
Escreveu:
— Sonho de escoteiro. Aos escoteiros da Bahia. N o
— Anemia do typo chloratico na primeira infância
"Correio de Aracaju" de 3 de Outubro de 1916. Publidissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cacado anteriormente no "Diário da Bahia" de Setembro
deiras do curso de sciencias Medico-Cirurgicas. These
do m e s m o anno.
apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
— Fatalidade: conto. N o "Correio de Aracaju", de
e m 6 de Novembro de 1913 e defendida no dia 20 de
28 de Novembro de 1916.
Dezembro de 1913. Rio de Janeiro, 1913, 77 pags. in.
— Germinal: conto. N a " A Tarde", de 25 de De8.°. Typographia Besnard Fréres
zembro do m e s m o anno.
— Memoria sobre a frequência de cálculos visicaes
— O Voluntário: conto. A João do Norte. N o Fonna creança: serie de artigos para o "2." Congresso AmeFon. Rio de 5 de Janeiro de 1918, sob o pseudonymo de
ricano da creança" de Montevideo e o Instituto Pasteur.
Escreveu:
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ver completado o interstício da lei; a 1.° tenente por decreto de 8 de Janeiro de 1890 e a capitão tenente por
decreto de 9 de Agosto de 1894, contando antiguidade e
por serviços de campanha e m defesa da Republica. TenRaul Henrique Schmidt, doutor. — Filho de
do deliberado, por motivos particulares, deixar a activiLuiz Schmidt e D. Maria Schmidt, nasceu e m Maroim
dade militar, foi reformado naquelle ultimo posto por
a 10 de Dezembro de 1880.
decreto de 9 de Outubro de 1894. Exerceu diversos
Estudou preparatórios no collegio S. Salvador na
cargos compatíveis com os diversos postos da hierarchia
Bahia e alli se doutorou e m medicina e m Dezembro de
militar naval, que occupou, prestando assim seus dedi1905. E m 1900 recebeu a carta de pharmaceutico. Decados serviços á causa publica. Foi capitão do porto
pois de formado dedicou-se á clinica, que deixou para
do seu Estado, lugar que exerceu por mais de 7 annos
dirigir a antiga pharmacia e drogaria — Caldas, — de
com u m a ligeira interrupção, terminando e m 27 de Abril
que é proprietário. Viajou á Europa e m 1908. Sócio
de 1899. Publicou u m trabalho sobre o serviço telegracorrespondente do Instituto Histórico e Geographico de
phico de signaes de bandeiras para uso das barras do
Sergipe.
Estado, o qual além de approvado e elogiado pelo conEscreveu:
selho naval, foi mandado executar por aviso do ministro
— Do valor ãa raãiotherapia no tratamento das
da marinha, e forneceu patrioticamente largo subsidio
affecções cutâneas: dissertação. Proposições. (Três sopara a organisação do Código Geral de Signaes.
bre cada u m a das cadeiras do curso de Sciencias MediInaugurou o serviço telephonico entre a capitania
cas e Cirúrgicas); These apresentada á Faculdade de Medo porto e o pharol da Capital e conseguiu a creação de
dicina da Bahia e m 31 de Outubro de 1905 atim de obter
u m a associação de práticos, que é hoje a mais segura gao gráo de Doutor em sciencias medico-cirurgicas. Bahia,
rantia da navegação dos portos. Denodadamente ba1905, IV-82 pags. in. 8.°. Litho-Typ e Encadernação
teu-se por extenso lapso de tempo pelo estabelecimento
Reis & C.
de u m a escola de aprendizes marinheiros no seu Estado;
Remigio Ribeiro Aboim, Bacharel e cirurgiãodividiu o littoral do m e s m o e m estações de limites defeDentista. — Filho de Gabriel Florentino da Motta
nidos,
e e m Janeiro de 1899 inaugurou u m a atalaia proAboim e D. Adelaide Josephina de Aboim, nasceu na
visória á entrada da actual barra de Aracaju. Foi indiviEstancia e m 1 de Outubro de 1872. Verificando praça a
dualmente encomiado pelos seus superiores pelos notá24 de Março de 1890 como cadete no 33 Batalhão de inveis serviços que prestara por occasião do naufrágio do
fanteria, estacionado no Aracaju, embarcou para o Rio
vapor Onãina e pela correcção de seu procedimento dude Janeiro com destino á Escola Militar, na qual se marante o tempo e m que serviu na esquadra legal na revoltrieulou e m 1891, transferido no anno seguinte para a
ta
de 6 de Setembro de 1893 quando a sua bravura e o
do Ceará, onde concluiu o curso preparatório. Promovido
seu inexcedivel patriotismo tiveram occasião de manifesa Alferes a 3 de Novembro de 1894, prestou serviços mitar-se de modo a tornal-o definitivamente credor da mais
litares no Rio Grande do Sul, theatro de operações cie
farta messe de estima e admiração publicas.
guerra durante 2 annos. Quando em 1897 fazia o curso de
Escreveu:
odontologia na Bahia, expedicionou com o então 16
— Serviço telegraphico de signaes para uso da praBatalhão de infanteria na questão diplomática com a
ticagem das barras do Estado de Sergipe pelo respectivo
Bolívia. De volta da expedição concluiu e m 1900 o curCapitão do Porto e Director da Associação de Práticos,
so odontológico. E m 1908 matriculou-se na Faculdade
Capitão Tenente refor...., e mandado observar provisoLivre de Direito do Ceará, onde se bacharelou a 22 de
riamente pelo Aviso n.° 396 de 15 de Março de 1895. 2."
Novembro de 1912.
Edição acompanhada do parecer do Conselho Naval. SerFoi professor interino de Lógica, Francez e Historia
gipe, 1896, 17 pags. in. 8.°. Typographia Commercial
no Lyceu do Ceará, director da Bibliotheca e Archivo
de Guilherme Filho & C.
Publico do m e s m o Estado. T e m advogado nos auditóRogério
Gordilho de Faria, bacharel. — Filho
rios do Rio de Janeiro, Santos, Ceará e Aracaju. Por
do bacharel António Henriques Silvestre de Faria e
mais de 4 annos exerceu as funcções de juiz substituto
D. Adriana Gordilho de Faria, ambos naturaes da Bahia,
e juiz de direito de Fortaleza. Foi Intendente da cidanasceu a 28 de Junho de 1889, na cidade do Lagarto.
de de Maranguape no Ceará. E m 17 de Julho de 1912
Tendo
feito o curso seriado no Gymnasio S. Salvador na
reformou-se no posto de 2." tenente.
capital da Bahia, alli matriculou-se na Faculdade LiEscreveu:
vre de Direito, collando o gráo de bacharel e m sciencias
— Rasões ão Recurso na acção criminal entre parjurídicas e sociaes em 8 de Dezembro de 1909 com distes, como Recorrente — Albino José de Faria, A. e Retineção em todas as cadeiras do 5." anno.
corrido — Raymundo Bezerra Donnautuonio, R. MeJuiz municipal e m 4 de Janeiro de 1910 do termo
morial do Recorrente. Fortaleza, Ceará, 1915, 21 pags.
de
Itabaianinha,
comarca do Rio Real, deixou esse cargo
in. 8.°. pq. Typ. Commercial a vapor.
— Acção ãe reivinãicação. Recurso extraordinário a 22 de Julho de 1913, a seu pedido, para estabelecer-se
com banca de advogado na Bahia, onde tem collaborado
para o Supremo Tribunal Federal. Recorrentes — Alno "Diário de Noticias", "A Hora", "Diário da Bahia",
bino José de Faria e sua mulher, Recorrida — A So"A Tarde", de que foi redactor judiciário de 13 de Maio
ciedade
"Primeira Igreja Evangélica Presbyteriana".
a 7 de Outubro de 1921. E' sócio e vice-orador do InsRazões dos Recorrentes e voto separado do Desembargatituto da Ordem de Advogados da Bahia, membro da
dor Cláudio Ideburgue. Ceará, 1915, 15-XVIII, pags. in.
Commissão de Legislação e Jurisprudência, sócio do
8.°. pq. Typographia Commercial do Ceará.
Instituto Histórico e Geographico da Bahia e 2.° viceRodolpho Ramos Fontes. — Filho de António
presidente da Liga Bahiana rie Depósitos Terrestres.
Martins de Góes Fontes e D. Afra Ramos Fontes, nasEscreveu:
ceu a 13 de Fevereiro de 1864 na cidade da Capella. Co—
Impenhorabilidade
dos
bens
do
Estado.
Na "Remeçou na Capital do seu Estado o curso de preparatóviste Geral de Direito, Legislação e Jurisprudência".
rios e e m 14 de Março de 1879 foi admittido no collegio
Rio, 1920, anno 1.", n.° 6, vol. 2." de Maio e Junho,
naval, adquirindo ahi, vantajosamente, os conhecimenpag. 437.
tos que lhe faltavam para o curso superior da marinha.
— Será admissível depoimento de parte por procuraPor aviso de 8 de Março de 1881 passou a aspirante de
ção? Revista cit., vol. 3.° de Setembro e Outubro, pag. 372.
guarda marinha, por haver obtido sempre elevados gráos
— Embargos cíveis n.° 296. Embargante — Matheus
de approvação nos seus exames. E m 23 de Novembro
Monteiro de Carvalho, Cessionário de Mendonça e Monde 1883 foi promovido a guarda marinha; a 2." tenente
teiro. Embargado — Banco Nacional Ultramarino. Mepor decreto imperial de 28 de Novembro de 1885, por haPublicado na 1." Revista da Sociedade de Medicina
de Florianópolis e m 1919.
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morial do Embargante. Bahia, 1920, 40 pags. in. 8.°.
xou ao tumulo certo de bem haver merecido a imniorpq. Typ. Bahiana, de Cincinato Melchiades.
talidade da historia e as bênçãos da pátria agradecida. A
— Anedoctica forense: conferencia lida em 12 de imprensa do dia, noticiando o seu pasamento, recorOutubro de 1920 no Instituto Histórico e Geographico
dou em phrases repassadasriepatriótico reconhecimento
da Bahia.
a serie ininterrupta dos seus valiosos serviços á nação,
— Cousas ã'outros tempos: conferencia no mesmo tanto na paz como na guerra, durante o longo periodo
Instituto.
de quasi 66 annos, devotados ao fiel cumprimento dos
— Discurso proferido a 15 de Junho de 1921 na deveres profissionaes do militar e ao culto das mais
sessão solemne do 2.° anniversario da fundação do Insnobres virtudes do cidadão. Com praçariecadete a 23 de
tituto da Ordem dos Advogados da Bahia.
Setembro de 1843, matriculou-se dois annos depois na
— Parecer sobre a these "Responsabilidade" do Es- Escola Militar, cujo curso terminou em Novembro de
tado pelos delictos da multidão amotinada", approvado
1851, recebendo o gráo de bacharel em mathematicas aos
por grande maioria e contrario á conclusão da these.
vinte annos de edade, já então alferes de infanteria pro— Direito Pittoresco: primeira conferencia mensalmovido a 7 de Setembro de 1847, sendo transferido em
da serie iniciada na sede do Instituto da Ordem.
1849 para o corpo de engenheiros no posto de 2.° tenente.
— Jurispruãencia exótica: conferencia lida em 13
Aberta a campanha de 1852 entre o Brasil e o Estado
de Maio de 1921 na sessão do Instituto Histórico e GeoOriental seguio o jovem official para o theatro da lucta
graphico da Bahia.
como engenheiro junto ao commando do exercito em
— Espelho ãe notáveis. (Palestra no Instituto His-operações. De então até a proclamação da Republica os
tórico e Geographico da Bahia) em 23 de Abril de 1922.
seus serviços forão aproveiNa "Revista da Bahia", n.° 14 de 15 de Junho de 1922,
tados em importantes compag. 2 a 4.
missões civis e militares, su— Sobre a concorãata preventiva. No vol. "Estudosbindo aos mais altos postos
Jurídicos" de collaboração com juristas bahianos, 424
do exercito até o de tenente
pags. em homenagem ao 60 anniversario do Desembargageneral, em que foi refordor Felinto Justiniano Ferreira Bastos.
mado a 15 de Novembro de
Rosendo Constâncio de Souza Brito. — Filho de
1889, na mesma data da imTranquillino Augusto de Souza Brito e D. Rosa Angélica
plantação do regimem repude Pina Brito, professora jubilada, nasceu a 4 de Seblicano no governo do paiz.
tembro de 1872 na villa de Japaratuba e falleceu a 6 de
O papel eminente que lhe
Fevereiro de 1897 em Araraquara, no Estacio de S. Paulo.
coube desempenhar na camPrincipiou os seus estudos nos collegios do professor Alpanha do Paraguay, reprefredo Montes e Doutor Ascendino dos Reis, no Arasenta a phase mais brilhante
caju, e com o preparo que nelles pôde adquirir, foi
da sua vida militar, decorpara o Rio de Janeiro em 1890, onde por pouco tempo
rida nesse quiquenio de luesteve empregado no commercio. Por alguns mezes de
cta titânica contra a tyran1891 foi guarda-livros em Santos, de cuja cidade retinia do dictador Solano Lorou-se logo, para ir ao encontro de sua familia, já ennez P rinrantP n miai fni Rufino Enéas Gustavo
pez e mirante a qual toi G a l v ã o
(visconde de
tão de residência feita em Araraquara. Com o falleciMaracajú)
mento de seu pae, em 1893, substituiu-o no logar de con- promovido aos postos de tenente coronel e coronel por
tador e partidor do foro, foi collaborador da imprensa
local, applicando as horas restantes de seus outros affa- merecimento e actos de bravura. Nessa ultima graduação
muito se distinguio na memorável batalha do Campo
zeres ao mister de guarda-livros.
Grande, em que foi destroçado totalmente o exercito paraLevado naturalmente, em vista de suas relações sociaes, a interessar-se pelos acontecimentos da cidade, in- guayo. No grande quadro commemorativo do esplendido
triumpho das armas brasileiras nesse dia, admirável tradignou-se certa vez contra a policia por causa da pribalho devido á concepção do insigne pintor nacional, Dr.
são e espancamento de u m infeliz, em favor de quem
requereu uma ordem de habeas-corpus. Esse procedi- Pedro Américo de Figueiredo e Mello, destaca-se a figura
do bravo coronel ao lado do marechal Conde d'Eu.
mento nada censurável irritou excessivamente a u m poOs seus serviços technicos como chefe da commissão
tentado da terra, que se julgou offendido no seu prestide engenheiros, contribuirão poderosamente para apressar
gio de chefe, e de quem se viu forçado a tirar a vida,
o desfecho da guerra, figurando como o mais notável dendepois de se sentir ferido e prestes a succumbir aos
tre elles a construcção da famosa estrada estratégica do
golpes do punhal homicida na lucta travada dentro
Grão Chaco, grandiosa obra de engenharia militar, a resduma pharmacia, para onde fora attrahido sob pretesto
peito de cuja importância assim se exprime o Barão Hode chegar a uma composição amigável a respeito do prom e m de Mello no 4." vol. da "Historia da Guerra do Bracesso movido aos autores do espancamento.
sil contra o Uruguay e o Paraguay, pags. 63 e 64:
Depois de recolhido á prisão e entregue á acção da
"Para tornar viável a estrada do Chaco, aberta em
justiça, os parentes do morto reunidos a uma horda de
terrenos pantanosos e interrompidos de fundas lagoas e
facínoras invadiram a cadeia alta noite e o lyncharam
de mattas virgens, foi preciso, etc, etc." Todos esses serbarbaramente naquella data, 9 de Fevereiro de 1897,
viços foram executados sob a direcção do coronel Rufino
tendo tido a mesma sorte seu tio, o pharmaceutico MaEnéas Gustavo Galvão, o qual trabalhou nas obras com o
nuel Joaquim de Souza Brito, segunda victima da sanha
maior afinco e actividade infatigável até dal-as promvingadora dos seus ferozes assassinos. Com outros reptas. A estrada foi traçada militarmente pelo mesmo codigiu:
ronel, ficando fora do alcance dos fogos da Angustura".
— O Binóculo: periódico.
Referindo-se ao valor estratégico da estrada do Chaco,
Rufino Enéas Gustavo Galvão, Visconde de Maraassim também se pronunciou o senador Ávila no senado
tajú. — Tenente General reformado, Ministro do Suimperial na sessão de 18 de Setembro de 1888:
premo Tribunal Militar e Conselheiro cUEstado na vigên"O tenente-coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão,
cia do Império. Filho do Brigadeiro José António da
hoje visconde de Maracajú, preparou aquella estrada
Fonseca Galvão e D. Marianna Clementina de Vasconcelcom tão esplendido resultado, que facilitou o movimento
los Galvão, nasceu a 2 de Julho de 1831 em Larangeiras
audacioso praticado pelo exercito para poder proseguir
e falleceu a 18 de Fevereiro de 1909 na Capital Federal
nas operações de guerra, então interrompida pelos granU m dentre os poucos veteranos sobreviventes das ultides obstáculos oppostos pelo inimigo em Lombas Vamas campanhas do Sul, o velho e honrado militar bailentinas."
Como premio a tão relevantes serviços forão-lhe conferidas a medalha commemorativa da rendição de Uru-

RUFINO

250

guayana, as da campanha do Paraguay concedidas pela
Republica Argentina e pelo Estado Oriental do Uruguay,
a de mérito militar (pela primeira vez concedida pelo
governo imperial por actos reiterados de bravura), a da
campanha geral do Paraguay com passador de ouro
n." 5 e as condecorações de official e dignitário da Ordem rio Cruzeiro, grande dignatario da Ordem da Rosa
e commendador da de Aviz.
Terminada a campanha com a morte trágica de Solano Lopez nas margens do Aquidaban, voltou o bravo
coronel de então ás lides da paz, para proseguir na patriótica missão de bem servir ao paiz e m successivas
commissões, nas quaes teve denovo de desenvolver as
notáveis aptidões já reveladas e m outras que antes da
guerra lhe havião sido confiadas. Provas innumeras dessas aptidões deparão-se nos seus trabalhos como m e m b r o
da commissão de limites entre o Brasil e o Estado Oriental, e m 1853; inspector geral das medições de terras da
provincia de S. Paulo, e m 1856; m e m b r o da commissão astronómica encarregada de observar e m Paranaguá
o eclipse total do sol no dia 7 de Setembro de 1858; da
commissão reservada para a exploração do Alto Uruguay, no Rio Grande do Sul e m 1860; chefe da commissão de engenheiros do exercito de reserva no Rio Grande
do Sul, e m 1865; engenheiro fiscal das estradas de
ferro provinciaes e director das obras militares de S.
Paulo, e m 1870; chefe da commissão de engenheiros encarregada de demarcar a linha divisória entre o Brasil
e o Paraguay, e m 1872, e chefe de outra também de demarcação de limites entre o Brasil e a Bolicia, e m 1876.
C o m egual competência desempenhou as commissões de
presidente das antigas províncias rio Amasonas, e m
1878, de Matto Grosso, e m 1879, e do Pará, e m 1882; e
e m 188*9 ao de ajudante general do exercito, conselheiro
de guerra e ministro da guerra no ultimo gabinete da
monarchia, organizado pelo Visconde de Ouro Preto a 7
de Junho do m e s m o anno. Occupando a pasta da guerra
por occasião dos acontecimentos de 15 de Novembro,
manteve-se dignamente solidário com o governo, não
acompanhando o pronunciamento dos seus companheiros
d'armas.
A correcção desse procedimento, por ventura mal
apreciado pelas paixões irreflectidas do momento, teve
mais tarde a saneção justa e insuspeita do "O Paiz" do
dia seguinte ao da sua morte nos seguintes periodos dedicados á memoria do ínclito soldado surprehendido no
seu posto de honra pela revolução triumphante: " A crise
politica que precedeu á Republica e que a seguiu nos
seus primeiros tempos pôz e m destaque inevitavelmente
a figura do visconde de Maracajú. Elle era pelos seus
serviços e pelo seu grande valor u m dos generaes considerados capazes de repor na ordem de respeito ás
instituições monarchicas os elementos militares já m a nifestamente descrentes delias. O gabinete Ouro Preto
foi buscal-o para ministro da guerra. M a s o facto nacional se sobrelevava ao prestigio do militar e a Republica fez-se, apoiada e m u m movimento do exercito, apesar dos esforços empregados pelo velho general. Ainda a
sua posição nesse momento histórico foi tão nobre e tão
lisa, que os seus correligionários deram-lhe razão, quando houve quem quizesse accusal-o do desastre, e os seus
novos adversários, passado o instante das precauções
necessárias, prestaram-lhe todas as considerações. A Republica que o havia reformado e m tenente-general, por
decreto do governo provisório, nomeou-o mais tarde, e m
2 de Julho de 1903, m e m b r o do Supremo Tribunal Militar". N o exercicio desse ultimo cargo jamais deixara
de comparecer ás sessões do Tribunal.
Quando ministro da guerra, os seus conterrâneos o
elegerão deputado á Assembléa Geral Legislativa, a qual
não chegou a funecionar. O governo imperial, e m attenção ao cabal desempenho da commissão de limites com
o Paraguay, o agraciou com o titulo de Barão de Maracajú, elevado depois a Visconde do m e s m o titulo, e m
23 de Maio de 1883, quando presidia a antiga provincia
do Pará. A 3 de Agosto do anno seguinte forão-lhe con-
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cedidos os bordados de marechal de campo, ultima promoção que alcançou no exercito. Firmado e m documentos officiaes e nos juizos externados pela imprensa, o
General António Joaquim da Costa Guimarães publicou
e m 1891 u m opúsculo de 30 paginas, nas quaes se achão
condensados os factos mais notáveis da vida publica do
illustre titular.
Escreveu:
— Projecto de regulamentação para o arsenal de
guerra do Rio de Janeiro. Foi escripto no cargo de
presidente da commissão encarregada de elaborar esse
projecto.
— Planta das posições oceupadas e m frente á villa
de Uruguayana pelo exercito e m operações na provincia
de S. Pedro do Sul, sob o commando e m chefe do
Ulmo. e E x m o . Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre no dia 24 de Agosto de 1865. Levantada pelo chefe da commissão de engenheiros do m e s m o exercito,
major, etc, 0m,330x0m,270.
— Planta do reconhecimento de S. Solano á villa
do Pilar, feito pelos engenheiros Major R. E . G. Galvão e 1.° Tenente B. de S. Madureira
18 67.
0m,653x0m,210.
— Copia authentica sobre papel vegetal. Escala de
2.400 braças. H a outra copia do m e s m o anno.
— Copia da planta de Humaytá, levantada pela commissão de engenheiros do 2." corpo do exercito, composta
dos seguintes officiaes: chefe, Tenente-Coronel Rufino
Enéas Gustavo Galvão; membros, Major Sebastião de
Souza e Mello, 1." Tenente Guilherme Carlos Lassance e
Alferes Emilio Carlos Jourdan. Organizada e desenhada
pelo Alferes Emilio C. Jourdan. Acampamento em Humaytá, 15 de Agosto de 1868. lm,478xlm,14. Copia authentica pelo chefe da commissão, a aquarella.
— Copia authentica sobre papel vegetal. Escala de
Itapirú até Humaytá, pela commissão de engenheiros
do 2.° corpo de exercito, composta dos seguintes officiaes: chefe, Tenente-Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão; membros, Major Sebastião de Souza e Mello, Capitão António Villela de Castro Tavares e 2.° Tenente
coadjuvante Emilio Carlos Jourdan. Organizada e desenharia no acampamento de Curupaity e m Maio de 1868
pelo 2." Tenente coadjuvante Emilio Carlos Jourdan e
apresentada a 3 de Junho seguinte ao commandante
do 2." corpo de exercito. Copia authentica pelo chefe
da commissão a aquarella.
— Planta da estrada do Grão Chaco, levantada em
Novembro de 1868. Nessa estrada de 11 kilometros de
extensão feita e m terrenos pantanosos, cobertos de mattas
virgens, foram construirias cinco pontes com cerca de 44
metros cada u m a . Annexa ao livro — A Guerra do Paraguay — pelo Capitão António de Senna Madureira fallecido no posto de Tenente Coronel, vem u m a reproducção da m e s m a planta.
— Planta da marcha e operações do exercito brazlleiro durante o mez de Dezembro rie 1868, levantada pelos officiaes membros da commissão de engenheiros,
chefe, Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão; membros
Major R a y m u n d o S. Ewerard, l°s Tenentes Guilherme
Carlos Lassance, José A . Rodrigues e 2." Tenente E . C.
Jourdan. Im,400x0m,738. H a u m a copia de 1S69, a aquarella e outra copia de 1872.
— Planta do theatro de operações dos exércitos alliados na republica do Paraguay nos mezes de Abril a
Setembro de 1869, levantada pelos seguintes membros
da commissão de engenheiros: Major Jeronymo R. de
M . Jardim, Amphrisio Fialho, Capitães Américo R. de
Vasconcellos, António de S. Madureira, Catão A. dos S.
Roxo, Eugénio A. P. da C. e Mello, Guilherme C.
Lassance, M . P. C. do Amarante, Maximiliano T. G.
Meyr, 1." Tenente Emilio C. Jourdan, sendo chefe da
commissão o coronel Dr. Rufino Enéas Gustavo Galvão,
organizada e desenhada pelo Major de Engenheiros Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim, lm,460xlm,220,
original a aquarella. H a u m a copia feita pelo capitão
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Maximiliano Frederico Guilherme Meyer e authenticada
pelo chefe da commissão.
— Projecto de u m a estrada de ferro económica de
Campinas a Casa Branca, passando por Mogy-mirim.
Esse projecto impugnado a principio foi mais tarde adoptado na construcção de prospera estrada conhecida
hoje pela denominação de Mogyana.
— Carta geographica da fronteira do Brasil com o
Paraguay organizada pela commissão de limites entre
os dois paizes, composta dos seguintes officiaes: Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão — Chefe da commissão; Major Francisco Xavier Lopes de Araújo — Ajudante, Major Guilherme Carlos Lassance — Ajudante;
Capitão Joaquim Xavier de Oliveira Pimentel — Ajudante. Assumpção 12 de N o v e m b r o de
1874.
Im,20x0m,98 y2 na escala de 1.400.000.
— Carta geographica da fronteira do Brasil com a
Bolívia comprehendida entre as lagoas de Cáceres e
Uberaba, levantada pela commissão mixta demarcadora
dos limites dos dois paizes. Agosto de 1875. Acha-se na
secretaria dos negócios do exterior.
— Carta geographica da parte da fronteira do Brasil com a Bolívia comprehendida entre a lagoa Uberaba
e a serra de Santa Barbara ou das Salinas, levantada
pela commissão mixta demarcadora dos limites dos dois
paizes. Novembro de 1875.
— Falia com que abriu no dia 25 de Agosto de
1878 a 1." sessão da 14." legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Amasonas o Exmo. Sr
Presidente da Provincia. Manáos, 1878, 67 pags. in. 4.°.
Typ. do "Amazonas".
— Falia com que o E x m o . Sr.... Presidente da
provincia do Amasonas, abriu a 2." sessão da 14." legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Amazonas no dia 29 de Março de 1879. Manáos, 1879, 54 pags.
in. 4.°. Typ. do "Amasonas".
— Exposição com que o Exmo. Sr.... presidente
da provincia do Amazonas entregou a administração
em 26 de Agosto de 1879 ao Exmo. Sr. Dr. Romualdo
de Sousa Paes de Andrade. Manáos, 1879, 49 pags. in.
8." Typ. do "Amazonas".
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— Relatório com que o Exmo. Sr. General... Presidente da Provincia de Matto Grosso abriu a 1." sessão
da 23." legislatura da respectiva Assembléa, no dia 1.°
de Outubro do corrente anno. Cuiabá, 1880, 49 pags. in.
4." e annexos. Typ. de Joaquim J. R. Calháo.
— Relatório com que o E x m o . Sr. General..., expresidente de Matto Grosso, pretendia abrir a 2." sessão
da 23." legislatura da respectiva Assembléa no dia 3 de
Maio de 1881. Cuiabá, 1881, 47 pags. in. 8.°, seguido
de annexos. Typ. de Joaquim J. R. Calháo.
— Memoria reservada que ao Exmo. Sr. Ministro
da Guerra, Barão de Loreto, apresentou em Junho de
1882 sobre a questão das Missões. Inédito.
— Relatório com que o E x m o . Sr. General. . ., abriu
a 2." sessão da 23." legislatura da Assembléa Legislativa
da Provincia do Pará aos 15 de Fevereiro de 1883.
Pará 1883.
— Falia com que o Exmo. Sr. General.. ., presidente
da Provincia do Pará pretendia abrir a sessão extraornaria da Assembléa Legislativa no dia 9 de Janeiro de
1884. Pará, 1884.
— Relatório com que o E x m o . Sr. General..., passou a administração da provincia ao 2." vice-presidente,
E x m o . Sr. Dr. José de Araújo Roso Danin no dia 24
de Junho de 1884. Pará, 1884, 94 pags. in. 8.". gr.
Typ. de Francisco da Costa Júnior.
— O General Visconde de Maracajú ao paiz: impugnação ao Manifesto do Visconde de Ouro Preto. N o
"Jornal do Commercio" de 14 de Janeiro de 1890.
—• Ainãa os acontecimentos de 15 de Novembro.
N a "Gazeta de Noticias" de 23 de Março de 1890. Estes
dois escriptos achão-se annexos ao folheto do General
Costa Guimarães já mencionado nesta noticia.
— Episódios da guerra do Paraguay. Occupação da
barranca de Tayi. N a "Revista Brasileira", do Rio de
Janeiro, tomo VIII, 1896, pags. 296 a 308.
— Memorias da campanha do Paraguay. Trabalho
inédito, publicado por seus filhos Drs. Enéas e Gustavo,
Galvão, no "Jornal do Commercio". Rio de Janeiro, a
começar do n.° de 2 de Julho de 1911 em commemoração da data do seu nascimento.
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Sabino Olegário Ludgero Pinho, Doutor. — Filho de Pedro José de Pinho, natural de S. Christovam,
e D. Anna Joaquina do Sacramento Pinho, natural de
Villa Nova, nasceu a 11 de Julho de 1820 no sitio PapaOvelha, perto do povoado de ilha dos Bois, municipio
de Villa Nova, e falleceu no Arraial, subúrbio da capital de Pernambuco, a 17 de Novembro de 1869. Nos annos de 1826 a 1839 applicou-se ao estudo dos preparatórios na cidade de Penedo e na capital da Bahia, para
onde partiu e m 1838, resolvido a fazer o curso da Faculdade de Medicina, que frequentou até receber o doutrorado a 21 de Novembro de 1845.
Nesse m e s m o anno entrou para a vida pratica como
vaccinador na Matta de S. João, por nomeação do governo provincial. N o exercicio da clinica foi medico allopatha até 1847, tornando-se
dahi e m deante convicto sectário das doutrinas de Hahnnemann, depois de se ter
restabelecido de gravíssima
moléstia, debellada pelo tratamento homeopathico.
D a Bahia retirou-se e m
1848 para o Recife, onde chegou a 3 de Julho, fazendo
annunciar pelo "Diário de
Pernambuco" a missão que
ia cumprir de preconizar as
vantagens therapeuticas da
medicina homeopathica, até
então pouco conhecida no
Brasil.
Dr. Sabino Olegário PiPrimeiro propagador da
nho
homeopathia e m Pernambuco e nas demais províncias
do Norte, percorreu-as todas
até ao Pará, divulgando a excellencia do seu methodo
de curar e m numerosíssimos artigos, que escreveu sob
sua assignatura nos jornaes de Pernambuco, principalmente, e nos da Bahia, Alagoas, Parahyba, Maranhão e
Pará, muitos dos quaes foram transcriptos e traduzidos
e m Portugal, França, Inglaterra, Itália e America do
Norte. E m 1859 realizou u m a excursão scientifica a Europa. Depois de alguns annos de permanência no Maranhão, onde se ligou pelo casamento a u m a senhora
de distincta familia, fixou residência no Recife, adquirindo dentro e m pouco tempo considerável clientela e
u m extenso circulo de amigos e devotados admiradores.
Desde então o seu consultório se constituiu o ponto
preferido pela maioria daquelles que careciam de conselhos médicos, tento quanto a afamada pharmacia —
Sabino — que ainda hoje se encontra na capital pernambucana, perpetuando o nome do séu illustre fundador. Não se limitaram somente á medicina as manifestações do seu espirito esclarecido; ellas revelaramse também com egual intensidade e m outra esphera de
acção muito differente e positivamente menos calma e
menos consoladora.
C o m o consequência natural das relações pessoaes
mantidas com os directores da opinião immediatamente
responsáveis pelos negócios públicos do paiz, deixou-se
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attrahir pelas miragens tentadoras da politica, que lhe
absorveu u m a bôa parte da fortuna, recebendo e m troca
da sua extrema dedicação partidária u m a cadeira na
Assembléa Provincial de Pernambuco nas legislaturas
de 1856 e 1863.
E porque como politico não soubera ser, sinão o
que sempre fora como medico, desinteressado e de modestas ambições, não recusou o posto de confiança indicado pelos seus correligionários, embora e m sensível
disparidade com o grau de prestigio a que se elevou no
seio do próprio partido.
O seu desprendimento pelas honrarias e distincções
officiaes o induziu a rejeitar u m baronato espontaneamente offerecido e bem possível seria que, por mal entendida coherencia, rejeitasse egualmente o titulo de
conselheiro com que ião ser galardoados os seus altos
méritos, si tão prematuramente não tivesse sido surprehendido pela morte. Diversamente era o seu sentir
quanto ao m u n d o litterario e scientifico, onde recebeu
com desvanecimento as mais eloquentes provas de subido
apreço.
Assim é que foi sócio effectivo da Sociedade Instructiva; da Auxiliadora da Instrucção e do Instituto Litterario da Bahia; m e m b r o do Instituto Homeopathico
rio Brasil e seu representante nas províncias do Norte;
fundador e director da Eschola Homeopática de Pernambuco; fundador das sociedades homeopathicas da
Parahyba e do Maranhão; m e m b r o correspondente da
Academia homeopathica do Rio de Janeiro; da Academia medico-homeopathiea do Brasil; do Instituto homeopathico de Pariz; das sociedades Medica homeopathica de França, Hahnnemanianas de Pariz e de
Madrid; das Academias homeopathicas de Turim e Palermo.
A sua biographia foi escripta por seu irmão, bacharel Themistocles Belino de Pinho, natural de Alagoas e
publicada no "Jornal do Recife" entre os annos de 1860
á 1863.
E m 1844 escreveu n u m jornal da Bahia sobre a "Educação" offerecida a "Sociedade Instructora" de que era
secretario. Notável cantor e eximio violinista, cultivava
tão apaixonadamente a musica que a escolheu para assumpto da sua ultima prova académica, escrevendo:
— Considerações acerca ãa musica, e suas influencias
sobre o organismo: these apresentada, e sustentaria perante a Faculdade de Medicina da Bahia e m 21 de Novembro de 1845 para obter o gráo rie doutor. Bahia,
1845, 56 pags. in. 4.° gr. Typ. de José da Costa Villaça.
Escreveu mais:
— Annotações ao ãiscurso pronunciado pelo Deputado Wolff na Camará dos representantes do Grande Ducado de Hesse e m 1839. N o "Medico do Povo", n. . . Pernambuco.
— Propaganda homeopathica e m ~""tnambuco desde
Julho de 1848 a Janeiro de 1849. Pernambuco, 1849, 216
pags. in. 8.". Typ. de M . F. de Faria.
— Thesouro Homeopathico ou vade-mecum do homeopatha: methodo conciso, claro e seguro de curar
homeopathicamente todas as moléstias que affligem a
espécie humana, particulanmente aquellas que reinão
no Brasil. Redigido segundo os melhores tratados de
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homeopathia, tanto europeus como amerieanos, e segundo
m e s m o anno a de chefe de policia do Amasonas, onde
a própria experiência. Recife, 1854. Segunda edição.
e m 1865 foi director geral ria instrucção publica.
Idem 1862, 2 vols. in. 8.°., 895 pags. de numeração seE m 1866 o governo designou-lhe a comarca ria Imguida. Typ. de Freitas Irmãos — Terceira edição, conperatriz, no Ceará, de que também foi chefe de policia
sideravelmente augmentada e melhorada. Idem 1871.
e m 1867.
C o m o retrato do autor, u m a estampa do tubo intestiJuiz de direito da comarca de Jacarehy, e m São
nal e cerca de 1000 pags. in. 8.". 4." edição consideravelPaulo, foi removido e m 1872 para o de Porto Alegre,
mente augmentada e annotada segundo os progressos da
sendo nomeado auditor de guerra para a mesma cidade
sciencia, por seu filho João Sabino Lima Pinho. Idem,
e m 1873.
1883, 2 vols. in. 8.°. de 794 pags. de numeração seguida.
Elevado e m 1882 a desembargador da Relação de
Typ. do "Homeopatha" — Quinta edição. Idem, 1887 com Belém, no Pará, conseguiu ainda nesse anno ser remoas mesmas indicações precedentes. Sexta edição. Idem
vido para a de Porto Alegre, da qual foi procurador da
que se aposentou depois
1898, 2 vols. in. 8.". de LII-841 pags. de numeração
coroa e presidente, e e m
seguida. Typ. do Medico do Povo. A Sétima edição está
de alguns annos de exerciprestes a sahir.
cio.
— Discursos recitados por occasião da installação
Occupou cargos de conda Sociedade Homeopathica da Parahyba (1849), do Mafiança politica na monarranhão (1849), e, da Sociedade Homeopática Beneficente chia, como
no
regimen
de Pernambuco. Recife, 1855.
actual. Os partidos então
— A Homwopathia c o Cholera: opúsculo dedicado
dominantes o elegerão depuaos dous extrenuos deffensores da homoeo^athia no Setado provincial por Sergipe
nado Brasileiro, os Exmos. Srs. Morquez de Olinda e
nas legislaturas biennaes de
D. Manoel de Assis Mascarenhas. Re?i'.'e, 1855 e 1856.
1856-1857 e 1858-1859 e em
— Discursos pronunciados na Assembléa Legislati1890 para o Congresso Conva Provincial de Pernambuco por occasião da discussão
stituinte do Rio Grande do
do projecto apresentado pelo deputado... para a creação
Sul.
de u m a cadeira de homeopathia no Gymnasio Provincial.
Os
notáveis serviços
Recife, 1856.
prestados á causa do direito
— Apontamentos para a Historia da Homteopathia,
e da justiça merecerão do
ou resposta ao Relatório do estaão sanitário ãa Provinciagoverno do Império, como
Salustiano Orlando A
ãe Pernambuco e m 1855 publicado pela Commissão de
de alguns governos estranCosta (Conselheiro)
Hygiene no fim do anno de 1857. Recife, 1859.
geiros as maiores demons— Diário ãe um meãico, ou viagem á Europa do
trações de apreço que o hoDr. Sabino. Este opúsculo trata de differentes objectos
m e m publico pode dignautilíssimos aos homens de lettras, e aos pães de famímente aspirar. Honrado com o titulo de conselho de
lias. Recife, 1861.
S. M . o Imperador Pedro II, conferido por decreto de
— Tratamento Homceopathico preservativo e curativo
2 de Julho de 1889, reunia a este os títulos de fidalgo
do cholera morbus: opúsculo offerecido e dedicado ao
cavalleiro da Real Casa de S. M . Fidelíssima, cavalvenerando medico, E x m o . Sr. Conselheiro Dr. João
leiro da Ordem de Christo e commendador da Real OrAntunes de Azevedo Chaves e á Faculdade de Medicina
dem Militar Portugueza de N . S. da Conceição de Villa
da Bahia. Recife, 1862, 24 pags. in. 8.°. pq. Typ. de J.
Viçosa.
B. de Loyola.
Depois de aposentado, passou a residir na capital
— Associação Promotora da colonisação polaca no
federal, onde se dedicou á advocacia.
Brasil 1866. Transcripto no "Correio Sergipense" de 7
Insigne mestre do direito positivo, notadamente na
a 22 de Abril do m e s m o anno.
parte relativa ao direito mercantil, os seus commenta—' Cartas escriptas as suas filhas Maria Sabino e rios ao Código Commercial do Brasil, desde logo adoptaFilomena Sabino, alumnas do Collegio Catholico — Sados nos cursos das Faculdades rie direito, grangearâogrado Coração — estabelecido e m Rochampton Lourdes.
lhe o elevado conceito de que sempre gozou entre os nosNo "Correio do Recife" de 1868, pags. 75 a 77.
sos jurisconsultos de maior nomeada.
Redigiu:
Sua biographia foi publicada em Outubro de 1889
— O Medico ão Povo: jornal consagrado á propana " A Comedia Social" de Porto Alegre e transcripta
ganda homceopathica. 1850-1851.
no "O Republicano" de 3 de Novembro seguinte, quando
Salustiano Orlando de Araújo Costa, Conselheiro.
ainda se editava e m Larangeiras.
— Filho de Manuel Joaquim de Araújo e D. Maria
Escreveu:
Victoria de Araújo, nasceu a 8 de Junho de 1834 e m
— Relatório apresentado a 31 de Janeiro de 1866
S. Christovão e falleceu na Capital Federal a 23 de
ao Ulmo. E x m o . Dr. António Epaminondas de Mello,
Agosto de 1908.
pelo Director Geral da Instrucção Publica. Annexo ao
Por u m a natural inclinação para as letras precoceRelatório com que o referido doutor entregou a 24 de
mente manifestada desde a meninice, foi levado a proJunho do m e s m o anno a administração da Provincia
curar u m outro centro, e m que com maior proveito pudo Amasonas ao E x m o . Sr. Dr. Gustavo Adolpho Radesse preparar o espirito para estudos mais aprofundados.
mos Ferreira, Vice-Presidente da mesma.
N o louvável empenho de realizar tão nobre aspiração
— Código Commercial do Império do Brasil annodeixou a familia para fazer o curso de humanidades
tado com toda a legislação do paiz que lhe é referente;
n'um dos mais acreditados internatos da Bahia, seguindo
com todos os arrestos e decisões dos tribunaes; conaos 17 annos para o Recife, e m cuja Faculdade recebeu
frontado e m seus artigos com a legislação commercial
o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes a 7
de differentes paizes estrangeiros, especialmente com as
de Novembro de 1855.
disposições dos códigos francez, portuguez e hollandez;
Encarreirando-se na vida publica e m 1856 a começar
acompanhado dos três principaes regulamentos ns. 737,
pela promotoria da comarca do Lagarto, que exerceu
738 e 1597 também annotados com u m interessante e
por espaço de dezoito mezes, foi e m 1858 nomeado juiz
vasto appendice e differentes disposições cujo conhecimunicipal e de orphãos do termo de Divina Pastora, de
mento se torna indispensável aos negociantes e ao foro
onde passou e m 1862 para o de Mangaratiba, no Rio
commercial, acompanhado do regulamento do papel selde Janeiro.
lado, também annotado. Primeira edição. Rio de JaPor decreto de 7 de Maio de 1864 obteve a nomeação
neiro, 1864, 699—10 pags. in. 8.". Publicado pelos Edide juiz de direito da comarca de Macapá, no Pará, e no
tores Eduardo & Henrique Laemmert. R u a da Quitanda, 77.
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— Código Commercial do Império do Brasil. Annotado com toda a legislação do paiz que lhe é referente:
com os arestos e decisões, mais notáveis dos Tribunaes e
juizes: concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com u m vasto e copioso Appendice, também annotado, contendo não só todos os Regulamentos commerciaes, como os mais recentes actos do
governo imperial, quer sobre bancos e sociedades anonymas quer sobre impostos, dispensando consulter-se a Colleção das Leis do Império. Segunda edição correcta
augmentada e e m nova forma. Rio de Janeiro, 1869,
952 pags. in. 8.°. Editores-Proprietarios — Eduardo &
Henrique Laemmert. Rua do Ouvidor, 68.
— Código Commercial do Império do Brasil. Annotado com a legislação do paiz que lhe é referente; com
os arestos e decisões mais notáveis dos Tribunaes e juizes; concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com u m vasto e copioso appendice,
também annotado, contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos do Governo Imperial, quer sobre Bancos e Sociedades Anonymas, quer sobre impostos, dispensando consultar-se a
Collecção das Leis do Império. Terceira edição cuidariosamente revistada, mais correcta e consideravelmente
augmentada. Rio de Janeiro, 1878, 1113 pags. in. 8.°.
Editores. Proprietários Eduardo & Henrique Laemmert.
R u a do Ouvidor, 66.
— Coãigo Commercial do Império do Brasil. Annotado com toda a legislação do paiz que lhe é referente,
com os arestos e decisões mais notáveis dos Tribunaes
e Juizes; concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados; com u m vasto e copioso appendice também annotado, contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos do
Governo Imperial, quer sobre Bancos e Sociedades Anonymas, quer sobre impostos, dispensando consultar-se a
Collecção das Leis do Império. Quarta edição cuidadosamente revista, mais correcta e consideravelmente augmentada, comprehendendo leis, decretos, avisos e notas explicativas até a data de sua publicação. Rio de
Janeiro, 1886, 1104 pags. in. 8.°. Laemmert & C , Editores-proprietarios. Rua do Ouvidor, 66.
— Coãigo Commercial do Império do Brasil. Annotado com toda a legislação do paiz que lhe é referente
com arestos e decisões mais notáveis dos Tribunaes e
Juizes; concordado com a legislação dos paizes estrangeiros mais adiantados, com u m vasto e copioso appendice, também annotado, contendo não só todos os Regulamentos Commerciaes, como os mais recentes actos
do Governo Imperial, quer sobre Bancos e Sociedades
Anonymas, quer sobre impostos; dispensando consultar-se a Collecção das Leis do Império. Quinta edição
ampliada com o decreto n. 2163 de 9 de Novembro de
1895 sobre a taxa judiciaria do districto federal, com a
lei franceza modificativa da lei de 24 de Julho de 1867
sobre as sociedades por acções e com outra lei franceza
de 4 de Março de 1889, modificando a legislação das falIencias. Rio de Janeiro, 1896, 1674 pags. in. 8.°. Laemmert & C. Editores-Proprietarios. Por inexplicável erro
typographico esta edição figura na foiha do rosto como
sendo a sexta, quando a deste numero o Autor deixou
ainda por imprimir-se.
— Coãigo Commercial ão Brasil. 6." edição. Cuidadosamente revista, mais correcta e consideravelmente
augmentada e contendo e m supplemento a lei de fallencia (17 de Dezembro de 1908), a Letra de Cambio e Nota
Promissória (31 de Dezembro de 1908). Rio de Janeiro,
1909, 2 vols. de 1319 e 1223 pags. in. 8.". Typ. da
Livraria Francisco Alves & C.
— Recurso Extraorãinario n. 290. Recorrentes —
Coronel Benedicto Bolim de Oliveira e Cunha, Ferraz
& C. Recorridos — José Xavier de Mendonça e sua mulher. Relator — Bernardino Ferreira. Revisores — Hermínio do Espirito Santo e Américo Lobo. Memorial ao
Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro, 1902, 20
pags. in. 8.°. Typ. A. Marques & C.
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— Recurso Extraordinário n. 327. Rio Grande do
Sul. Relator Lúcio de Mendonça. Revisores — Ribeiro
de Almeida e João Barbulho. Memorial ao Supremo
Tribunal Federal pela Recorrida — A massa Concordataria de Gustavo Liornius. Recorrente — Theodoro
Heínick. Rio de Janeiro, 1903, 13 pags. in. 8.". Typ.
Besnard Fréres.
— Recurso Extraorãinario n. 440. Rio Grande do
Sul. Relator — Epitacio Pessoa. Revisores: Guimarães
Natal e Cardoso de Castro. Memorial do Recorrente —
A. Companhia Rio Grande Nord-West Bahn Gesellschaft
m . b. H . Rio de Janeiro, 1905, 16 pags. in. 8.°. Typ.
Besnard Fréres.
— Appellação Commercial n. 1117. Relator — Exmo.
Ministro Oliveira Ribeiro. Revisores. Exmos. Ministros
Piza e Almeida e Macedo Soares. Appellante, Joaquim
José Taveira. Appellada, a Companhia Mannheim. Rasões do Appellante. Rio de Janeiro, 1905, 30 pags. in.
8.". Typ. Besnard Fréres.

Samuel Augusto de Oliveira, Engenheiro Militar.
— Filho de Hermenegildo José de Oliveira e D. Umbelina Elisa das Neves Oliveira, nasceu a 12 de Outubro de 1868 na cidade de Larangeiras.
Verificando praça a 18 de Fevereiro de 1888 com
destino a Escola Militar, foi 2.° Tenente e m 8 de Outubro de 1890. Neste m e s m o anno bacharelou-se em sciencias do curso de engenharia civil e militar pela Escola
Superior de Guerra, sendo a 23 de Janeiro de 1896 promovido a 1." tenente e a 28 de Fevereiro de 1902 a Capitão.
Foi major por antiguidade a 28 de Outubro de 1908;
tenente coronel graduado a 5 de Agosto do anno seguinte; effectivo a 20 de Janeiro de 1915 e promovido
por merecimento a Coronel por acto de 24 de Julho de
1918. N a presidência do Dr. Affonso Penna fêz parte da
casa militar. Desde a sua mocidade dedicou-se ao estudo da musica tornando-se eximio pianista.
N a imprensa collaborou no "Larangeirense" e no
"Republicano" de Sergipe sob o pseudonymo de F. Coriolano e m alguns escriptos; no "Jornal do Commercio";
no "O Soldado", revista militar e scientifica do Rio
de Janeiro.
Fundou e redigiu a "Revista da Sociedade Tobias e
Ozorio". A sua redacção compunha-se de estudantes da
Escola Militar. O 1.° numero sahio a 1." de Outubro rie
1890; "Revista Escolar" 1892, todos do Rio de Janeiro.
Substituiu na Escola Militar do Brasil a cadeira de mecânica e
Escreveu:
•— A Instrucção no Brasil: Conferencia feita na sessão do Club Democrático de Larangeiras a 25 de Setembro de 1887, 14 pags. in. 12.°, seguidas de u m a
"Errata essencial". Typ. do Larangeirenst .
— Introãucção a u m a critica sobre o estudo da mathematica elementar no Brasil. N o "O Republicano" —
Larangeiras, 1888. Transcripta na "Reviste da Sociedade Tobias e Ozorio" — Rio de Janeiro, de 1." de
Outubro de 1890.
— A propósito da morte de Tobias Barretto. No "O
Republicano", de 15 de Setembro de 1889.
— Algumas palavras sobre o estudo de mathematica
no Brasil. (Ao m e u primeiro mestre e verdadeiro amigo
Professor Balthazar Góes) . N o "O Republicano" de 29
de Setembro de 1889. Não proseguíu.
— Arthur Schopenhauer. (A Epiphanio Guimarães).
N o m e s m o jornal de 11 a 14 de Janeiro de 1891. Transcripçâo da "Revista Tobias e Ozorio", Rio de Janeiro.
— Discurso pronunciado no tumulo do Dr. Benjam i m Constant a 28 de Janeiro de 1891 e m nome da Escola Militar. N o "O Republicano" de 24 de Maio de
1891.
— Geometria Algébrica. Rio de Janeiro, 1892, in.
8." E m collaboração com Manuel Liberato Bittencourt.
Esta obra teve 2." edição com o titulo:
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— Lições de Geometria Algébrica. Rio de Janeiro,
1896, 2 vols. in. 8.". C o m a m e s m a collaboração.
— Pela Republica. Rio de Janeiro, 1896.
— Mathcmalica Elementar. Tratado de Arithmetica
theorico, pratico, i hilosophico e histórico. (Curso secundário) . Rio de Janeiro, 1897, 327 pags. in. 8.". Cunha
& Irmão — editores. Ainda e m collaboração com Liberato Bittencourt.
— Propaganda Evolucionista. Concepção da philosophia. Primeira parte. Rio de Janeiro, 1901, 121 pags.
in. 8.". Typ. Aldina.
— Assumptos scientificos e philosophicos: cartas
abertas ao Dr. Sylvio Roméro. No "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 6 de Setembro de 1901. E' u m a
resposta á noticia publicada na "Gazeta de Noticias"
de 12 de Agosto pelo Dr. Sylvio Roméro sobre o livro:
— Concepções da Philosophia. A publicação destas cartas continuou a ser feita no Correio da Manhã, começando pela transcripçâo da primeira no numero de 10
de Outubro sob o titulo de:
— Cartas philosophicas ao Dr. Sylvio Roméro.
— Kantismo no Brasil. A o eminente pensador Sylvio Roméro. N a Revista Americana, Rio de Janeiro,
tomo III, 1910, pags. 284 a 291.
— A Verdadeira Revisão Constitucional. Rio de Janeiro, 1912 — in. 8.". Livraria Castilho.
— Justiça Militar: conferencia no Club Militar a 23
de Agosto de 1916. C o m u m a carta de Clóvis Beviláqua.
Rio de Janeiro, 1916. 90 pags. in. 8.°. peq.
— As obras de Tobias Barretto. N a Gazeta de Noticias, de 7 de Abril de 1923. Transcripto no SergipeJornal de 18 e no Diário da M a n h ã de Aracaju, de 19 do
mesmo mêz. T e m inéditos:
— Coordenação da philosophia, 2 vols.
— Licções de Mecânica.
Sebastião Gaspar de Almeida Boto, Commendador.
— De nobre estirpe portugueza, a sua genealogia ascendente procede pela linha materna da illustre familia
dos Tavoras, de honrosa tradição na historia do velho
reino.
Filho legitimo do coronel João de Aguiar Caldeira
Botto e D. Anna Jeronyma da Silveira, nasceu a 17 de
Setembro de 1802 no engenho Maroim de Cima, então
pertencente á villa de Santo
Amaro, e falleceu a 31 de
Maio de 1884 no engenho Poxim, municipio da cidade de
S. Christovão, em cuja egreja matriz repousam seus restos mortaes.
Aos dezenove annos de
edade, quando ainda não havia attingido á maior-idade
civil, começou a servir ao
paiz com patriótico desprendimento da fortuna, como da
própria vida, prestando-se
voluntariamente a manter á
sua custa u m a companhia de
guardas milicianos, que commandou
como tenente, duSebastião Gaspar de Al- rante a guerra da indepenmeida B o t o (Commen- d e n c i a recebendo por essa
dador)
._'
.
, .
occasião os maiores elogios
do general Pedro Labatut, commandante e m chefe do
exercito libertador. Desde então continuou a interessar-se pelos negócios públicos da provincia, nos quaes
figurou salientemente cerca de quarenta e poucos annos,
desempenhando os mais elevados cargos de administração e de politica.
C o m a extincção do Conselho de Provincia, de que
fez parte e m 1834, foi eleito successivamente até 1842
deputado á Assembléa Provincial
Legislativa, créada
pela lei n. 16, de 12 de Agosto desse anno, tendo também
representado a provincia nas legislaturas de 1834-1841,
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1843-1844 da Camará dos Deputados, onrie por mais de
u m a vez se fez ouvir com tanta vantagem para os seus
créditos de orador, que delle dizia o senador Theophilo
Ottoni nunca ter conhecido quem possuísse maiores dotes para a tribuna.
C o m o vice-presidente dirigiu os destinos de Sergipe
por quatro vezes, e m 1835, 1836, 1838, 1839, e nomeado
presidente effectivo por carta imperial de 16 de Novembro de 1841, assumiu pela quinta vez o governo a 19 de
Dezembro do m e s m o anno, passando-o a 28 rie Dezembro
le 1842 ao seu successor, o rir. Anselmo Francisco Peretti.
Ness curto periodo de u m anno e poucos dias de
administração deu o maior impulso á arrecadação dos
dinheiros públicos; amortizou grande s o m m a da divida
provincial; organizou o juizo dos feitos e melhorou consideravelmente o trabalho do expediente das diversas repartições publicas.
A todos estes serviços ha a accrescentar, remontando a epochas anteriores, os prestados á ordem publica
em 1836, como commandante das forças legaes contra
os sediciosos de Santo Amaro. Por esse tempo, extremando-se as opiniões então dominantes, de ha muito em
progressiva effervescencia, desde os primeiros dias de
vida autónoma da provincia, surgiram os partidos políticos, a u m dos quaes, o partido liberal, chefiou por longos annos, imprimindo-lhe extraordinária força de cohesão e disciplina, de que deu testemunho na Camará dos
Deputados, como u m facto digno de nota, u m dos maiores estadistas do Império, o conselheiro Zacharias de
Góes e Vasconcellos.
Chefe de eminentes qualidades, não somente levantou u m partido fortemente apparelhado para os prélios
políticos, como creou em torno de si u m vasto circulo
de verdadeiras dedicações que se foi alargando á medida
que se estendia por toda a provincia sua poderosa influencia.
Inimigos rancorosos dentre os seus adversários políticos, por sua vez empenhados e m anniquilal-a, prevaleceram-se do assassinato do dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros, occorrido na capital da Bahia a 2
de Outubro de 1840, afim de desferirem-lhe o golpe de
antemão preparado nos conciliábulos reunidos para o
concerto e execução do insidioso plano.
A calumnia habilmente architectada propagou-se rapidamente, espalhando profundas raizes no espirito publico.
Attingido pela imputação de u m crime revoltante,
praticado na pessoa de u m cidadão illustre, director intellectual do partido adverso, fácil fora completar a obra
da internação, dadas as condições favoráveis á exploração das rivalidades de campanário.
Dessa combinação monstruosa de despeitos e ódios
insopitaveis nasceu o famoso processo e m cujas malhas
foi envolvido, terminando pela mais completa victoria
alcançada nos tribunaes de justiça, perante os quaes
soube manter illesa a honorabilidade de seu nome, sem
comtudo conseguir dissipar a duvida gerada no juizo
de muitos acerca de sua inculpabilidade. Certo é que não
foi inteiramente inútil a pérfida campanha dirigida por
seus implacáveis perseguidores.
Alguma cousa de aproveitável aos fins almejados
emergiu desse conluio infernal, para actuar pertinazmente sobre a consciência publica e seguil-a como a sombra de u m espectro, corporificando a figura sinistra da
suspeita — incongruente e vaga, mas obstinada e perversa, contra a qual não valeram os estimáveis precedentes da victima, os seus sentimentos humanitários,
as suas virtudes cívicas, — todo esse conjunto, emfim,
de qualidades distinctas que integravão a estructura
moral do seu caracter.
A nada cedeu o génio do mal, favorecido pelas opiniões pessimistas dos pregoeiros da vindicta e m nome da
solidariedade partidária.
Votado fatalmente á affrontosa relegação do bom
conceito social, ainda não houve quem, depois de atroz-
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mente calumniado, tivesse soffrido com tanta hombridade as angustias de u m a clamorosa injustiça.
A' luz do seu critério revelou-se claramente, que jamais se modificaria a penosa situação, cujas consequências a si exclusivamente deverião affectar; e assim, receiando que ella viesse por qualquer modo reflectir sobre os interesses conectivos dos seus correligionários,
resolveu deixar a actividade politica, passando e m 1863
a direcção do partido ao commendador António Dias
Coelho e Mello, mais tarde barão da Estancia.
Volvendo aos affazeres da vida agricola, os seus
primeiros cuidados encaminharam-se para a reconstrucção da fortuna e m grande parte sacrificada ás imposições da politica, o que lhe não fora tão doloroso,
quanto o de acarretar com as responsabilidades da autoria de u m drama sanguinolento de ruidosa celebridade
nos annaes do crime.
Essa idéa cruciava-o persistentemente, acompanhando-o nos ligeiros pensamentos, como nas suas mais profundas meditações, e m u m tal grau de intensidade, que
m e s m o na hora extrema, ao despedir-se daquelles que lhe
assistião a agonia, deixou escapar o ultimo echo das
suas dores intimas, protestando — "nunca se ter recolhido ao leito, pensando e m fazer mal a alguém no dia
seguinte".
Nestas solemnes palavras difficilmente articuladas
nos derradeiros instantes da vida, e m que não se sabe
mentir, encerra-se a espontânea confissão da sua innocencia, posteriormente confirmada pelo testemunho insuspeito de u m adversário de todos os tempos.
A missão reivinriicadora da bôa fama do antigo
antagonista coube a u m h o m e m de reconhecida independência de caracter, o fallecido Doutor Leandro Maciel,
que em u m dos seus mais nobre impulsos pela causa da
justiça permittiu a divulgação pela imprensa da narrativa, que em epocha remota lhe havia sido confiada por
quem conhecia minudentemente todo o segredo do trágico fim do Doutor Fernandes de Barros.
Este documento de inestimável valor histórico veiu
restabelecer por completo a verdade desse lamentável
acontecimento desenrolado n u m a phase critica dos fastos políticos de Sergipe e o fez com tanta vantagem, e m
termos de tal sorte explícitos e persuasivos, que bem
merece ser aqui transcripto como u m valioso complemento desta noticia. E' esta a sua integra:
Reparação ãe uma injustiça.
O assassinato ão Dr. Fernanães ãe Barros.
Commendaáor Botto innoecntc.
Confirmando as informações que ha dias publicamos
sobre o assassinato do grande h o m e m de lettras e politico que se chamou dr. M . Joaquim Fernandes de Barros, occorrido na Bahia e m 1840, publicamos com ampla satisfação, os documentos que seguem:
"Sr. Redactor do "O Estado" — Tendo lido e m u m
dos últimos números do "O Estado de Sergipe" referencias ao assassinato do dr. Manoel Joaquim Fernandes
de Barros, no qual tão injustamente foi envolvido o
nome do respeitável sergipano commendador Sebastião
Botto, com a maior gratidão beijo ás mãos de quem
teve a generosa idéa de, restabelecendo os factos como
elles se deram, demonstrar o grave erro que por tanto
tempo prevaleceu contra o caracter daquelle m e u honrado parente.
E como a alma generosa que disso se encarregou,
citou, como sabedor dos factos, o venerando dr. Leandro
Maciel, não demorei e m dirigir-me a esse distincto cavalheiro, que attendendo a minha sincera anciedade, respondeu-me, explicando o que a respeito do grande attentado, ha muitos annos, sabia, com a carta junta, cuja
publicação vos peço como tardia, m a s necessária reparação de u m erro da opinião publica, que tanto e por tão
longo tempo feriu a reputação de u m h o m e m de bem.
Para m i m , para todos que o conheciam intimamente,
o commendador Botto foi apenas u m a grande victima
das paixões politicas que na época se desencadeiaram
contra o seu alto valor, o seu prestigio notável nos des-
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tinos da Provincia. E d'ahi a perseguição sob todas as
formas até a infâmia que lhe attribuiram, tão bem urdida que elle vacillou na reacção e durante u m a longa
vida, acabrunhado, isolou-se da sociedade, sempre viva a
punhalada traiçoeira que até ao tumulo o torturou.
Ainda que tardiamente faça-se justiça. — Vosso admirador e creado, José ãe Barros Pimentel.
Engenho Serra Negra, 27 de Abril de 1904. Ulmo.
Sr. tenente coronel José de Barros Pimentel.
Comprimento-o.
Recebi sua carta e com ella u m artigo que v e m no
"Estado", jornal official e m que alguém, por informações minhas, faz o histórico do assassinato do malogrado dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros no Estado
da Bahia, no campo da pólvora e m o anno de 1842, se
não m e falha a memoria.
A exposição feita é verídica, salvo pequenos detalhes, que escaparão, ou a m i m quando a expuz ou ao
ouvinte.
C o m o já são passados muitos annos, é bem provável que m e escapassem alguns pormenores do que ouvi
do dr. Ignacinho (nome porque era conhecido) e m casa
do capitão Joaquim Cândido Pessoa de Seixas, que aqui
foi Inspector da Alfandega. Mas fazendo u m esforço de
memoria cansada de u m velho, vou-Ihe narrar tudo que
se passou da conferencia que o referido dr. m e pediu,
x qual teve logar na casa do referido Seixas, intimo
amigo e compadre d'aquelle doutor.
Assim pois satisfazendo-lhe cumpro u m duplo dever
o de também desobrigar-me do quanto m e encarregou o
dr. Ignacinho: "relatar neste Estado não só a familia do
dr. Manoel Joaquim Fernandes de Barros, como do
commendador Sebastião Gaspar d'Almeida Botto, quem
fora o verdadeiro assassino d'aquelle doutor para que
não mais paire a suspeita de ter sido o commendador
Botto, victima innocente do processo que respondeu na
quelle Estado, que sendo pronunciado, fora alli absol
vido".
Recebendo o encargo, e m qualquer reunião em que
m e achava e tinha occasião opportuna, expunha a revelação que m e fizera o dr. Ignacinho, e tenho consciência que a fiz a membros da familia de ambos.
Eis como se deu a minha conferencia com o dr. Ignacinho e o que nella se passou.
H a cerca de 8 annos, não posso bem fixar a data,
de viagem para o Rio, ou na volta, tocando na Bahia
onde m e demorei alguns dias procurou-me e m casa de
m e u compadre Joaquim Cândido Pessoa de Seixas, onde
era de m e u costume hospedar-me, o dr. Ignacinho, já
não m e recordo do nome inteiro, cidadão maior de 70
annos, empregado aposentado da caixa económica daquelle Estado, parente da familia Coelho de Santo Amaro, deste Estado.
Era aqui relacionado, do que pude colligir das perguntas que m e fez com vivo interesse sobre os homens e
o Estado.
Era o dr. Ignacinho, intimo amigo e compadre do
capitão Seixas, e sabendo de minhas relações com este,
pediu-!he que quando eu e m minhas viagens ahi estivesse, lhe avisasse pois desejava ter commigo u m a conferencia.
Inteirado pelo capitão Seixas de que o dr. Ignacinho m e desejava falar, autorisei — a — dizer-lhe que
m e achava as suas ordens.
N o dia seguinte logo, appareceu-me esse velho, e
feito os comprimentos, disse-me quem era e qual o seu
fim.
Começou sua exposição por perguntar-me se eu conhecia no Estado a familia Coelho de Santo Amaro
cujo chefe era o antigo Vigário Coelho; respondi que
ainda conheci pessoalmente o Vigário Coelho e que fui
amigo de u m seu sobrinho, também de n o m e Coelho que
fora empregado e m m e u Estado e já aposentado.
Se conhecia as irmans deste, respondi que não.
Pois bem: disse-me elle, estou no fim da vida, essas
moças são minhas primas, moravão na barra dos Coquei-
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ros, não tenho filhos e desejo-lhes fazer alguns benefícios, peço-lhe que logo que chegar ao seu Estado m e
informe com certeza, se essas moças ainda existem, se
morão na Barra dos Coqueiros e de que vivem. Compri
. tielmente esse pedido, informando-lhe — que existiãc
duas, mandei-lhe dizer até os nomes, — que moravão na
Barra dos Coqueiros e pauperimas. O que se passou dahi
e m diante ignoro.
Feito esse pedido, disse, "tenho u m a revelação á
fazer-lhe, que se já não a fiz ha mais tempo, foi pelo
receio de pagar com a vida se o fizesse, visto serem
vivos os protagonistas do acto bárbaro que lhe vou
narrar.
"O assassinato bárbaro que se deu aqui no C a m p o
da Pólvora e m o anno de 1842 ou 44 — (do dr. Manoel
Joaquim Fernandes de Barros), fora attribuido como autor o Commendador Sebastião Gaspar de Almeida Botto,
que respondeu processo e fora absolvido pelo jury: Foi
u m a grave injustiça que lhe fez a politica de seu Estado; o Commendador Botto é u m innocente.
O verdadeiro autor fora m e u parente Jurema, proprietário que foi do engenho deste n o m e — o executor
fora seu escravo mulato de n o m e Felippe, os encarregados dessa tragedia, forão m e u cunhado Adrião Chaves,
u m irmão ou cunhado deste — (não m e recordo precisamente). Jurema mandara de Sergipe o mulato Felippe
da casa de m e u cunhado Chaves, onde eu também morava, e pude entrar no pleno conhecimento de tudo que
se poz e m pratica para que não falhasse o golpe.
Por alguns dias Felippe por qualquer motivo, deixou de fazer o assassinato, e m e u cunhado o verberava
por isso, e com acrimonia.
Felippe tinha a promessa de liberdade se fosse feliz
na execução e sei que m e u cunhado recebera de Jurema,
como recompensa 50 caixas de assucar branco.
Sei mais que o mulato Felippe depois da morte do
Dr. Manoel Joaquim desappareceu da casa de m e u
cunhado, e não mais ali voltou.
Creio com bons fundamentos que elle fora também
assassinado para não revelar o segredo. Aquelle m e u
cunhado era capaz de tudo e sobre sua memoria pesão
graves crimes.
Sem duvida foi essa a liberdade que conseguiu Felippe.
Tinha apontamentos de tudo, porque foi longa a
conferencia, m a s no labyrintho e m que se achão meus
papeis é difficillimo encontral-os.
Eis externado com verdade o que se passou e m minha conferencia com o Dr. Ignacinho.
O amigo use como lhe aprouver de minha resposta.
Do amigo Obrigado,
Leandro Maciel."
Do "O Estado de Sergipe" de 5 de Maio de 1904.
O espirito mais exigente e m matéria de prova não
vacillará e m acceitar como estrictamente verdadeira a
exposição dos factos narrados nessa carta.
Ella veiu destruir toda a duvida que ainda tivessem
os homens de bôa fé, cerceando pela raiz a calumnia
por longos annos vencedora na opinião publica.
Embora demasiado tarde, é justo que não paire por
mais tempo sobre a memoria do morto illustre aquella
nuvem negra que lhe ensombrou os melhores dias da
existência e que e m homenagem posthuma ás suas virtudes o futuro historiador de Sergipe, estudando com
imparcialidade os phenomenos sociaes e politicos desse
periodo de frequentes luctas intestinas, proclame bem
alto a verificação da sua innocencia, para maior triumpho da verdade e como u m enérgico protesto contra as
iníquas manifestações da perversidade h u m a n a .
Assegurada por este m o d o a sua rehabiliteção perante a justiça da historia, o seu n o m e chegará até á posteridade nobilitado pelos actos sem conta de fidalga generosidade que se comprazia e m praticar e pelos muitos
benefícios magnanimamente prodigalizados a quem quer
que delles necessitasse, e a respeito dos quaes se expri-
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miu nos seguintes termos u m acreditado orgam da imprensa local ao noticiar o seu fallecimento:
— " Q u e m ha ahi que podesse excedel-o e m grandeza
d'AIma, e m generosidade e e m cavalheirismo? Digam-no
as lagrimas estanques da viuva, as afflições desfeitas do
pae de familia, os temores esvaecidos da donzella desamparada. Fallem essas famílias pobres que a m ã o caridosa do velho bemfeitor dos desgraçados retirava da
miséria; fallem sem corar esses moços cujos diplomas
que lhes dão ingresso na sociedade são devido3 a munificência do nobre finado, e digam se já conheceram
alma tão grande, generosidade tão desinteressada?"
Fora impossível reunir e m tão poucas phrases com
exactidão mais rigorosa toda a historia de u m a vida
utilmente consagraria á pratica das mais nobres acções
de philantropia e de caridade.
E comtudo esse h o m e m tão mal comprehendido por
tantos dos seus contemporâneos foi cruelmente injustiçado e ferido na inviolabilidade da sua honra, a propósito de u m grave attentado e m chocante antagonismo
com aquelles sentimentos! Que tristíssimo exemplo de
desvario das paixões não refreadas !
O benemérito sergipano, coronel commandante superior da antiga Guarda Nacional, era commendador da
Imperial Ordem de Christo por decreto de 18 de Julho
de 1841, dia da sagração e coroação de D. Pedro II, e
Escreveu:
— Falia com que o E x m o . Presidente da Provincia
de Sergipe, abriu a 1." sessão da 5." legislatura da Assembléa Provincial e m o dia 11 de Janeiro de 1842. N o
"O Correio Sergipense" do dia seguinte e m diante.
— Discurso pronunciado na Camará dos Deputados
na sessão de 20 de Maio de 1843 sobre os limites de
Sergipe com a Bahia. N o "Jornal do Commercio", Rio
de Janeiro, de 23 do m e s m o mez e no "Correio Sergipense" de 5 de Julho.
— Discurso pronunciado na Camará dos Srs. Deputados na sessão do dia 2 de Junho de 1843. N o "Correio
Sergipense" de 19 de Julho seguinte.
— Parecer dado sobre a carestia dos géneros alimenGalvão e m data de 27 de Maio de 1859. N o m e s m o jorticios: officio dirigido ao E x m o . Dr. Manoel da Cunha
nal de 27 de Julho e m deante.
— O Commenãaãor
Botto á seus amigos politicos.
Idem, idem de 10 de Setembro de 1863.
Sebastião Pinto de Carvalho, Bacharel. — Filho
de José Pinto de Carvalho e D. Anna Aguiar Pinto, nasceu a 12 de Janeiro de 1827 e m Maroim e falleceu na ilha
de Itaparica, Estado da Bahia, a 24 de Novembro de
1899.
Tendo seguido a 16 de Março de 1840 para Portugal, afim de estudar e m Coimbra, mal havia encetado
o curso de direito, fecharam-se as aulas da Universidade
em
virtude do movimento
revolucionário de Lisboa e m
1846, que o obrigou a voltar para o Brasil. Suffocada a revolução, tornou a Coimbra e alli se graduou e m
1850 bacharel e m sciencias
jurídicas e sociaes, deixando
entre os condiscípulos a
mais justa tradicção do seu
robusto talento.
De regresso ao berço do
nascimento foi eleito deputado provincial para a legislatura de 1852-1853, e m
cujas sessões frequentou a
tribuna assiduamente, revelanrio-se consummado orador.
Sebastião Pinto de CarN o principio do anno de
valho (Bacharel)
1854 retirou-se para a Bahia, onde passou o resto da vida, toda ella dedicada ao
serviço da advocacia e do magistério, de que apenas
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distrahiu-se logo no principio, por ter recebido do eleitorado bahiano o honroso mandato de represental-o na
legislatura de 1855-1856 da Assembléa Provincial.
Nomeado, após brilhante concurso, lente de philosophia do antigo Lyceu da Bahia, e m cuja cadeira se
aposentou, nelle também leccionou direito mercantil, accumulando o logar de director em Junho de 1859.. Creada a Faculdade Livre de Direito foi aproveitado para o
ensino de direito commercial que constituía a especialidade dos seus conhecimentos jurídicos, tendo occupado
ainda, por algum tempo, o lugar de seu Director. Jurisconsulto de notável saber, no seu escriptorio de advogado reunião-se as summidades do foro bahiano para ouvirem-lhe dissertar sobre os pontos mais difficeis do
direito e receberem as lições dos seus doutos pareceres.
Escreveu:
— Anostillas de philosophia para uso dos seus discípulos. Este trabalho não chegou a ser publicado, m a s
vulgarizou-se muito na Bahia entre aquelles que se applicavão ao estudo desta sciencia.
— Circular ás Camarás pedindo informações sobre
as necessidades mais urgentes dos respectivos municipios. N o "Correio Sergipense" de 6 de Março de 1852.
— Estaão ãa Questão. Donde provém o atraso das
nossas industrias? Serie de artigos na "União Liberal"
de S. Christovão nos ns. de 2 a 16 de Março de 1853.
— Discurso pronunciado na sessão da Assembléa
Provincial de 15 de Julho de 1853 sobre o projecto de
annexação da cadeira de rhetorica á de geographia do
Lyceu de S. Christovam. N o "Correio Sergipense" de
27 do mez citado.
— Discurso sobre a lei de fixação da força policial,
pronunciado pelo relator da commissão de policia na
sessão de 27 de Outubro de 1856 da Assembléa Provincial da Bahia. N o "Jornal da Bahia" n.° 251 do mesm o anno, transcripto no "Correio Sergipense" de 26 de
Novembro do referido anno.
— Razões de appellação no processo de responsabilidade instaurado por ordem do Presidente da Provincia
contra o Inspector da Thesouraria de Fazenda o Commendador Bernardo do Canto B r u m . Bahia, 1867, 28
pags. in. 8.°. pq. Typ. de Camillo Lellis Masson & C.
— Defesa apresentada no processo instaurado contra
o engenheiro civil. Fortunato. Fausto Gallo. Bahia,
1889. E' u m folheto contendo u m dos melhores trabalhos jurídicos do autor.
— O coãigo commercial brasileiro. Contribuição
para a historia de sua elaboração. N o numero 1 de
Setembro de 1892 da "Revista da Faculdade Livre
de direito da Bahia", de que foi u m dos redactores.
— Commcntario theorico e pratico do Código civil
Francez por Theophilo Huc. Conselheiro na Corte de
Paris, e antigo professor da Faculdade de Direito de
Tolosa: noticia bibliographica sobre essa obra. N o n.° 2
da m e s m a "Revista" de Novembro de 1893, pags. 11 a 13.
— Relatório dos trabalhos académicos e progresso
do ensino na Faculdade Livre de Direito da Bahia no
anno lectivo de 1895. Apresentado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores pelo Director. Bahia, 1895,
15 pags. in. 8.". pq. Typ. e Encadernação do "Diário
da Bahia".
— Relatório da Faculdade Livre de Direito da Bahia, apresentado pelo Conselho administrativo á Assembléa geral da associação, e m sessão ordinária a 5 de Fevereiro de 1896. Bahia, 1896, 7 pags. in. 8.". Typ. e
Encadernação do "Diário da Bahia".
Sebastião da Silveira Andrade, Doutor. — Filho
de Manuel José de Andrade e D. Luiza Francisca da
Silveira Andrade, nasceu a 20 de Janeiro de 1859 no
municipio de Itabaiana e falleceu a 18 de Fevereiro
de 1900 e m Maroim, logar de sua residência desde 1890.
C o m a mudança de seus pães para a Capella, alli
passou os primeiros annos de criança até completar os
estudos propedêuticos. Fez o curso de preparatórios no
Aracaju, como alumno do Parthenon Sergipense", collegio do Doutor Ascendino dos Reis, concluindo-o no col-
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legio " S . José" da Bahia, e m cuja Faculdade medica
recebeu o grau doutoral a 23 de Dezembro de 1885.
Clinicou primeiramente na Capella, passando-se e m
1890 para Maroim, onde figurou na politica local. Foi
delegado literário naquella cidade, delegado de hygiene
nessa ultima e deputado ao Congresso Constituinte do
Estado e m 1891, e
Escreveu:
— Formas clinicas ãa uremia: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina ria
Bahia e m 30 de Setembro de 1885 para ser sustentada
afim de obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1885,
56 pags. in. 8.". Litho-Typographia de João Gonçalves
Tourinho.
Serafim Vieira de Almeida, doutor. — Filho do
Dr. João Paulo Vieira da Silva e D. Rosa de Almeida
Vieira Sobral, nasceu a 5 de Abril de 1868 no Engenho
Buraco, hoje Usina S. Carlos, no municipio de Itaporanga. Fez o seu curso de preparatórios no Parthenon
Sergipense e no Collegio S. José, na Bahia, e sua educação profissional na Faculdade da Bahia, na qual doutorou-se e m 11 de Dezembro de 1888.
Seguiu logo depois de formado para Sergipe, onde
clinicou na Cidade de Riachuelo até Maio de 1890, quando transferiu-se para o Estado de S. Paulo, fixando residência e m S. Carlos do Pinhal.
Quando académico, e m 1887, fundou na Bahia com
alguns comprovincianos, o Club Libertador Sergipense e
filiou-se ao Partido Republicano, sendo u m dos sócios
fundadores do Club Republicano Federal, fundado a 10
de Julho de 1888, centro da propaganda na então provincia da Bahia. A 10 de Março de 1889, quando residia
e m Riachuelo, foi eleito e m sessão do Club Republicano
Larangeirense, delegado ao Congresso Nacional, que realisou-se e m 31 do m e s m o mez e anno na capital de São
Paulo. Ainda nesse m e s m o anno foi Vice-Presidente do
Club Republicano de Riachuelo e Presidente da Camará
Municipal da m e s m a cidade, por nomeação do governo
republicano.
E m S. Paulo tem militado nas fileiras do partido
republicano. Por decreto de 18 de Dezembro de 1891,
foi nomeado m e m b r o da Intendência Municipal de São
Carlos do Pinhal e durante a revolta de 6 de Setembro
contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, serviu
como delegado de policia. Por duas vezes foi membro do
directório republicano local e serviu como Juiz de Paz,
eleito para o triennio de 1896 a 1898. E m Dezembro de
1900 foi eleito vereador e esteve nesse cargo até 31 de
Dezembro de 1901, sendo reeleito sucessivamente para os
triennios de 1902 a 1904 e 1905 a 1907. Durante o anno
de 1905 foi Presidente da Camará. C o m o medico é bastante considerado e além da vasta clinica que tem, consagra grande parte do tempo ao Hospital da Santa
Casa de Misericórdia, do qual é u m dos médicos desde
a sua fundação e foi o seu Provedor e m 1903.
C o m o augmento da corrente immigratoria, o Dr.
Carlos Botelho, secretario da Agricultura e m São Paulo,
querendo prohibir a entrada de immigrantes trachomatosos no Estado, o nomeou medico encarregado do serviço de fiscalisação, e m Santos, a bordo dos vapores que
conduzem immigrantes, commissão que desempenhou de
1.° de Fevereiro de 1905 a 30 de Setembro do m e s m o
anno, voltando a clinicar e m S. Carlos a 16 de Agosto
de 1906. Tendo sido creado pelo Governo do Estado o
serviço de prophylaxia e tratamento do traehoma, foi
nomeado para a commissão de S. Carlos, onde tem prestado relevantes serviços, organisando rapidamente o
serviço, sendo o Posto de S. Carlos o primeiro inaugurado no Estado. E' sócio correspondente da Sociedade de
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; sócio correspondente da Academia Paulista de Medicina e effectivo da
Sociedade Brasileira de Dermatologia. Assíduo collaborador da "Revista Medica", de S. Paulo desde o anno
de 1903, assigna sempre os seus trabalhos com a sua
rubrica. E' especialista em operações, partos, moléstias
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de senhoras e moléstias externas dos olhos. E m 1910
fez u m a viagem á Europa, onde por 11 mezes aprofundou os seus estudos clínicos, frequentando os mais
acreditados hospitaes e estabelecimentos therapeuticos
do velho mundo, tendo feito os cursos dos ProTessores
Pozzi, Albarran, Marion, Manclaire, Raul Bar e outras
notabilidades. Organisado o VI Congresso Brasileiro de
Medicina e Cirurgia, e m S. Paulo, foi escolhido para o
cargo de Secretario da secção de ophthalmologia.
Escreveu:
— Responsabilidade medica. These apresentaria á
Faculdade de Medicina da Bahia e m 11 de Agosto de
1888 afim de obter o gráo de Doutor e m Medicina — Bahia, 1888, Typographia dos Dois Mundos, 73 paginas.
— Accidentcs occasionados nas creanças pelo chlorureto de ethyla como anesthesico geral. ("Revista Medica
de S. Paulo, n.° 12 de 30 Janeiro de 1903).
— Um caso de, ethiomene da vulva acompanhado de
tumor clitoridiano. Publicado anteriormente na "Revista Medica", de S. Paulo. Brochura de 24 pags. in. 12."
e 2 gravuras. S. Paulo, 1904, Escola Typographica Saleziana.
— Technica e indicação da curetagem do útero.
"Revista Medica", de S. Paulo, n.° 2, de 31 de Janeiro
de 1905.
— Estudo Clinico sobre o Traehoma: Sua prophylaxia no Estado de S. Paulo. (Publicado anteriormente na
"Revista Medica de S. Paulo", n." 14 de 31 de Julho de
1905, e ampliado com diversos annexos). Brochurarie61
pags. in. 12.°. S. Paulo, 1905. Typographia Brasil de
Carlos Gerke & C. Rotschild.
— O Traehoma e m S. Paulo. Revisão mosographica
e estudo clinico. Trabalho apresentado ao 6.° Congresso
Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realizado e m S. Paulo em Setembro de 1907. S. Paulo, 1908, 25 pags. in.
8." Typographia Brasil de Rothschild & C.
— Variola ou varicella? (Polemica scientifica). S.
Paulo, 1908, 30 pags. in. 8.°. Duprat & C. Traz juntamente as assignaturas dos Drs. Deolindo Galvão e A.
Xavier Gomes.
— Accidentcs da chloroformisação. Trabalho apresentado ao 7." Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia reunido no anno de 1912 e m Bello Horizonte. Extraindo da "Revista Medica" de S. Paulo. N.° 11 de 15
de Junho de 1912. S. Paulo, 1912, 46 pags. in. 8.°.
Typographia Brazil de Rothschild & C.
— Embalsamamento.
S. Paulo, 1915, 22 pags. in.
8.°. pq. Typographia Brazil, de Rotschild & C.
— Gangrena pulmonar. Rio, 1918, 10 pags. in. 8.".
Typographia Besnard Fréres.
— A lucta contra o traehoma no Estado de S. Paulo.
Trabalho apresentado ao Congresso do Traehoma, annexo ao 8." Congresso Brazileiro, de Medicina e Cirurgia,
reunido no Rio de Janeiro e m Outubro de 1918. N a "Revista do Brasil", S. Paulo, vol. XII, pags. 135 a 144.
— Cocaína e cocainomania. Rio, 1920, 16 pags. in.
8.". Publicação extrahida do Brazil Medico, n.° 15 de 10
de Abril de 1920.
— Manual de embalsamamento. S. Paulo, 1924, 52
pags. in. 16.°. Typ. Ideal 2." Edição com algumas modificações do trabalho publicado e m 1915, intitulado —
Embalsamamento.
Severiano Cardoso. — Filho do professor Joa_
quim Maurício Cardoso e D. Joanna Baptista de Azevedo Cardoso, nasceu a 14 de Março de 1840 na Estancia
e falleceu no Aracaju a 2 de Outubro de 1907.
Depois de ter feito os estudos de humanidades na cidade natal, retirou-se e m 1855 para a Bahia, onde se
empregou no commercio durante alguns annos, dedicando-se mais tarde ás lides da imprensa.
E m 1870 voltou á provincia para servir de escripturario do "Atheneu Sergipense" por acto de 30 de Novembro desse anno, sendo depois secretario da Instrucção
Publica, que deixou e m 1874 por ter sido nomeado official maior da m e s m a secretaria sob a sua direcção. Desse cargo exonerou-se e m 1878 para assumir a directo-
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ria do collegio "Parthenon Mineiro" no Rio Novo, Estado de Minas Geraes.
Voltando e m 1880 á Estancia alli fundou e dirigiu
o collegio "Minerva". E m 1882 foi nomeado lente da
cadeira de italiano da Escola Normal do Aracaju, designado e m 1884 para reger a cadeira de arithmetica e
lógica na m e s m a Escola.
E m 1889 foi transferido para a cadeira de litteratura
e lógica do "Atheneu Sergipense". Designado e m 1900
para a cadeira de portuguez, francez e arithmetica da
Estancia, voltou e m 1901 para a Escola Normal como
lente de mathematicas, logar em que o colheu a morte.
Além destes cargos exerceu mais os de bibliothecario,
official de gabinete na vice-presidencia do Doutor Pelino
Nobre, camarista e presidente da Gamara Municipal do
Aracaju, deputado estadual e m duas legislaturas e membro effectivo do conselho superior da Instrucção Publica. N o exercicio do magistério foi mais, lente de
portuguez, arithmetica e álgebra no collegio "Parthenon
Sergipano" do doutor Ascendino dos Reis. N a corporação do professorado sergipano nenhum outro o excedeu
em competência e amor á instrucção, n e m houve quem
melhor soubesse diffunrtir o ensino no espirito dos seus
jovens discípulos.
Nascido poeta, cultivou todos os géneros de poesia,
versejando com espontaneidade e com tal encanto, que
muitas das suas producções se tornaram populares e
ainda hoje são repetidas nas reuniões familiares realizadas nas epochas festivas do Natal.
O interessante dialogo em verso "A Borboleta", architectado e m u m momento de feliz inspiração, e posto
em musica pelo maestro Joaquim Honório dos Santos,
constitue u m dos mais bellos specimens do seu estro poético.
C o m o jornalista, raramente se encontraria quem na
imprensa periódica, doutrinando ou discutindo, frequentasse tão assiduamente as columnas dos órgãos de mais
publicidade e m Sergipe.
Sua carreira na imprensa começou e m 1864 na Bahia e só terminou, quando não mais lhe foi possível confiar o seu pensamento a algumas tiras de papel.
Foi secretario da sociedade beneficente "Fraternidade Sergipe" fundada em 1869 na capital da Bahia.
Escreveu:
— Traços biographicos de Francisco Camerino. Bahia, 1867, 63 pags. in. 8.". pq. Typ. Constitucional
de França Guerra.
— Oração fúnebre, proferida juncto ao tumulo do
M.: 111.: e Pre.: Visconde rie Inhaúma por occasião do
funeral Mac.:, que ao V. : da Rua da Oração fizeram-lhe
as R. R. L. L.: Fid.: e Benifi.: Un.: e Leg.: e
Abrig.: da H u m . : pelo Ir.: G. 3.: N a "Bahia Illustrada", n." 118 de 18 de Abril de 1869.
— A coeãucação dos sexos. N o "Jornal do Aracaju"
de 4 de Setembro de 1872.
— As sublimiãades do christianismo (A E x m a . Sra.
D. Constança de Mello Barreto, e m signal de muita estima, profundo respeito e sincera gratidão). Idem, de
25 de Janeiro de 1875.
— Dos livros elementares (Versão livre). Idem, de
2, 4 e 5 de Outubro de 1877.
— O Bello (Versão livre) . Idem, de 5 de Outubro
a 7 de Novembro de 1877.
— Arithmetica elementar adoptada para uso das escholas publicas da provincia de Sergipe. Aracaju, 188..,
84 pags. in. 16.°.
— Uma pétala todas as manhãs: collecção de
cem sonetos compostos e m S. Christovão. N o "O Republicano", Aracaju, a começar do n.° de 31 de Janeiro
de 1891.
— Theatro Infantil. Collecção de pequenas peças
thatraes e pastoris. Aracaju, 1893, 186 pags. e mais 8
não numeradas, in. 16.°. Typographia Commercial. As
paginas numeradas contém o drama rimado, em 2 actos
e 4 quadros, "O brigue Flor de Natal"; "A lei Estrompa"
ou "O Celibato das Professoras" trio humoristico e m
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— Manoel linguaruão: comedia. Inédito. Represen1 só acto; " U m primo e m apuros" entre-acto humorístitada no m e s m o anno e no m e s m o theatro.
co; "Arrastou a mala", scena cómica; "João Caboré" ou
— O sapateiro: comedia, também representada no
o "Adhesista de Quatro Costados", comedia e m 2 actos;
m e s m o tempo no referido theatro. Inédito.
"A Roceira", vaudeville epigrammatico; "João Remen— A filhet ão Cabo Lúcio: opereta, representada pela
dão", entre-acto cómico; "Os Priminhos", vaudeville
primeira vez a 25 de Dezembro de 1905 no theatro "Carepigrammatico; "Zé-Xico", o "Tambor do 12", passatemlos Gomes", Aracaju, por u m a troupe infantil. Inédito.
po-chulo; "Parodias"; "O Naufrágio do Solimões", poe— Um pouco ãe flauta: comedia, representada a 28
sia recitada pela alumna Maria Leonor; "Saudação ao
do referido mez pela troupe indicada e no m e s m o theaMessias", baile pastoril em 1 acto. As paginas seguintes
tro. Inédito.
sem numeração, o Autor reservou para as poesias que
— Chiquinho na cafúa: comedia, levada á scena no
offereceu a cada u m a das figuras, que interpretaram
dia 31 de Dezembro daquelle anno pela m e s m a troupe inos papeis do drama "Brigue Flor de Natal".
fantil no "Carlos Gomes". Inédito. Foi este o ultimo
— Rimas sertanejas: versos. Aracaju, 1896, 196
trabalho do Autor.
pags. in. 12.". Typ. da Folha de Sergipe. D a pag. 175
C o m seu irmão Bricio Cardoso fundou e redigiu os
em deante seguem-se as Trovas Populares".
três seguintes jornaes.
— Discurso proferido pelo Orad.: Inter.: da Loj.:
— Bahia Illustraãa: hebdomadario illustrado. BaCap.: "Cotinguiba" por occasião da Sess.: Solemne da
hia, 1867-1870. Publicação aos domingos. O 1.° anno foi
posse de suas L. L.:, realisada e m 12 de Junho de
publicado a 20 de Janeiro daquelle anno. Na secção sob
1898. (E.: V.:) Aracaju, 1898, 14 pags. in. 16.". Typ.
o titulo — Boletim da semana — , exclusivo da redacção,
Commercial.
— Celebriãaães Sergipanas. No "O Estacio de Ser- o Autor assignava os seus artigos com o pseudonymo —
Doutor Sapiência.
gipe de 8 de Março a 12 de Abril de 1904. Sem assiAssociado ao seu companheiro de redacção fundou
gnatura .
— Curiosidades naturaes de Sergipe. Idem, de 11 de mais os dois seguintes jornaes:
—- Jornal dos Caixeiros: órgão da classe caixeirai.
Março a 7 de Abril do m e s m o anno. Sem assignatura.
— Lendas sergipanas. Idem, de 13 a 31 de Março Bahia, 1870. Appareceu e m 26 de Fevereiro e terminou em Abril com o numero 8. Typ. da Bahia Illusdo m e s m o anno. Sem assignatura.
— Notabilisaram-se em Sergipe. Idem, de 13 a 29 trada.
— Phenix: gazeta illustrada, litteraria e noticiosa.
de Abril do m e s m o anno. Sem assignatura.
Bahia, 1870. Publicação e m dias indeterminados. Sur— Os effeitos ãa eãucação: drama. Inédito.
giu a 14 de Maio e m substituição a "Bahia Illus— A Sociedade e os Artistas: drama. Inédito.
trada".
— Jacintho Mariscotti: drama sacro. Inédito.
Redigiu ainda:
— O bocado não é para quem o faz: comedia. Iné— O Americano: publicação hebdomadaria. Aradito.
caju, 1876-1877. C o m José Maria Gomes de Souza.
— Os cffeitos ãa crise: comedia. Inédito.
— Jornal ão Commercio: órgão dos interesses do
— Uma escola ão matto: comedia. Inédito.
Commercio, da Lavoura e da Industria. Aracaju, 1877— Senho Paãre: comedia. Inédito.
1878. Folha diária. Propriedade de u m a Associação.
— O casamento ão Simplício: comedia. Inédito.
Administrador — Capitolino Henrique da Costa. Forma— Atraz ãa fortuna: comedia. Inédito.
to: 0,39x0,27 com quatro paginas de cinco columnas
— Evitem as trocas: comedia. Inédito.
cada u m a . Impressor — J. R. dos Santos.
— Balas trocadas: comedia. Inédito.
— Folha ãe Sergipe: periódico politico, posterior— Que tal a viuva?: comedia. Inédito.
mente órgão do partido republicano federal. Aracaju,
— A familia Tanajura: comedia. Inédito.
1890-1893. Primeira phase. Propriedade de Capitolino &
— Inferno em vida: comedia. Inédito.
Comp. Publicação: duas vezes a principio, e depois três
— Minha sogra: comedia. Inédito.
vezes por semana, passando a ser publicada diariamente
— Conversa fiada: comedia. Inédito.
desde o dia 2 de Abril de 1891 em deante. O 1." n.° é de
— O testamento ão tio Felippe: comedia. Inédito
15 de Abril daquelle anno, tendo o formato de 0,41x0,27
— Commigo é nove: comedia. Inédito.
com quatro paginas de cinco columnas cada uma.
— Justiça ãe Deus: opereta pastoril em verso, 4
— O Americano: órgão dos interesses das classes
actos. Inéditos.
em geral .Aracaju, 1892. Publicação semanal. O 1.° n.°
— Walkiria ou a paralytica dos Alpes: opereta passahiu a 13 de Abril com quatro paginas e outras tantas
toril e m verso. Inédito.
columnas estreitas de typo pequeno cada u m a . Forma— Revista jwlitica. Inédito.
to: 0,28x0,20.
— O Repórter. Inédito.
— O Estaão ãe Sergipe: jornal official, politico e no— Apotheose a Camerino. Inédito.
— Carlito ou o amor filial: entre-acto e m verso. ticioso. Aracaju, 19..-1906. Publicação diária. Começou
a ser publicado e m 5 de Julho de 1898 e continua a cirInédito.
cular como órgão official do governo do Estado. For— Xisto mentira: entre-acto chistoso e m verso. Inémato: 0,45x0,30 com quatro paginas de 5 columnas cada
dito.
uma.
— O ãisimeiro e a peixeira: entre acto chistoso
Silvério Martins Fontes, doutor. — Filho do
em verso. Inédito.
Bacharel José Martins Fontes e D. Francisca Xavier
— A vendeáora de cajus: entre-acto em verso.
Gomes Fontes, nasceu a 1." de Fevereiro de 1858 na ciInédito.
— O caçador de rolas: entre-acto em verso. Inédito. dade de S. Christovam.
Fez os preparatórios em Aracaju, e recebeu o gráo
— O maxixeiro: entre-acto em verso. Inédito.
de doutor e m Medicina pela Faculdade do Rio de Janei— João Cocada é C: entre-acto em verso. Inédito.
— Um duello a socos: entre-acto e m verso. Inédito. ro em Dezembro de 1881. Ainda estudante, exerceu os
lugares de interno da Casa de Saúde de N . S. da Ajuda
— Estive na posse: entre-acto em verso. Inédito.
e da Maternidade Municipal do Rio de Janeiro. Depois
— Os filhos da Canãinha: entre-acto e m verso.
de formado, em começo de 1882, iniciou a clinica na
Inédito.
cidade de Santos, (S. Paulo) onde fixou residência e é
— Pae Romão: entre-acto em verso. Inédito.
hoje conceituado medico. Ali foi nomeado medico da
— Os nascituros: poemeto. Inédito.
Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu até 1901,
— Eãipo: poemeto. Inédito.
quando pediu exoneração, fazendo reverter os seus or— A Roseira: opereta pastoril em verso. Inédito.
denados em favor dos cofres daquella Pia Instituição.
Representada no theatrinho S. José, Aracaju, em 1897.
E m 1902 foi eleito Presidente da Santa Casa, cargo que
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exerceu com o critério que sempre manteve nos actos de
sua vida.
Sócio fundador do Congresso Brasileiro de Medicina
e Cirurgia, discutio varias theses no Congresso Medico
de 1888 no Rio de Janeiro. E' sócio correspondente da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de S. Paulo. T e m collaborado e m todos os jornaes socialistas do Paiz, especialmente no "O Socialista"; na "Evolução": periódico
scientifico .litterario e noticioso e m Santos desde o seu
apparecimento e fundou e m 1895 de parceria com o Sr.
Carlos Escobar e Dr. fioter de Araújo, e m Santos, o
jornal de propaganda socialista, "A Questão Social", do
qual foi esforçado redactor. Publicação quinzenal. Santos, 1895-1896.
Escreveu:
— Das septicemias cirúrgicas: dissertação. Proposições. Secção accessoria. — Dos stychnaceos e seus productos pharmaceuticos. Secção Cirúrgica. D a Pyogemia.
Secção Medica. Quaes as medidas que se devem observar para impedir o desenvolvimento crescente de syphilis no Rio de Janeiro. These apresentada á Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro e m 30 de Setembro de
1881 e defendida e m 20 de Dezembro do m e s m o anno,
sendo approvada com distineção por
afim de obter
o gráo de doutor. Rio, 1881, 92 pags. in. 8.°. Imprensa
Industrial.
Simeão de Aguiar Botto de Menezes, Bacharel.
— Filho do desembargador Gonçalo de Aguiar Botto
de Menezes e D. Maria da Piedade Botto de Menezes,
nasceu a 8 de Outubro de 1892 e m Larangeiras e falleceu na capital da Parahyba no dia 1." de Junho de 1915.
Depois de feitos os estudos de humanidades no Lyceu
Parahybano, seguiu para o Recife afim de cursar a Faculdade de Direito, tendo recebido o grau de bacharel
e m 1912.
Voltando á Parahyba, começou logo a servir á imprensa opposicionista do Estado, escrevendo artigos politicos no "Estado da Parahyba" e no m e s m o jornal
chronicas com pseudonymo de Américo Brasil.
N a carreira da magistratura, para a qual se habilitou, dando provas do seu talento e amor ao estudo,
exerceu no Ceará a promotoria publica da comarca de
Maranguape, donde sahiu para occupar o cargo de juiz
substituto do Crato.
Deixando esse Estado, foi nomeado e m Dezembro de
1914 promotor da comarca de Picuhy, na Parahyba, poucos mezes antes de suecumbir.
De notável vocação para a tribuna, herdada de seu
progenitor, intelligente e criterioso, o seu prematuro
fallecimento foi lamentado e m documento official pelo
Presidente da Parahyba, Doutor João Pereira de Castro
Pinto, ao passar o governo do Estado ao Vice-Presidente,
Coronel António da Silva Pessoa, no dia 24 de Julho de
1915.
N a capital da Parahyba foi presidente da aggremiação civico-partidaria Rego Barros, collaborou e m
outros jornaes e sob o pseudonymo de Petronius.
Escreveu:
— Flananão...; chronicas. N o "Chique": jornal humorístico e litterario. Parahyba.
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retribuição no cartório de protestos de letras, fazia na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro o curso de
odontologia, e m que se diplomou em 1895.
Vencido essa primeira etapa das suas aspirações sobrevieram-lhe melhores dias decorridos no exercicio da
clinica dentaria, na qual muito se recommendou por
sua perícia profissional, o que influiu poderosamente
para logo após a creação do corpo de dentistas militares, ser nomeado e m 1910 primeiro tenente do exercito, promovido a capitão effectivo a 4 de Setembro de
1917.
Foi u m dos fundadores do Instituto Brasileiro de
Odontologia e m 1900, professor de therapeutica e depois
de clinica odontológica da Escola Livre rie Odontologia
do Rio de Janeiro desde a sua fundação e m 1903.
Escreveu:
— Observações de casos de cura de Pyorrhéa alveolar. N a "Revista Odontológica" de 15 de Junho de 1900,
2." n.° pags. 29 a 32.
— Tratamento de carie dentaria. Idem, de 15 de
Julho e 15 de Agosto do m e s m o anno, 3.° e 4." números.
— Um caso de reimplantação autoplastica. Idem, de
30 de Setembro de 1901, 4." numero.
— Anomalias dentarias. Nos "Archivos Brasileiros
de Odontologia" n." 2.° de Abril de 1903 e na "Tribuna
Medica" de 15 de Junho do m e s m o anno.
— Estudo do perhydrol e m cirurgia dentaria: relatório apresentado ao 4." Congresso Medico Latino-Americano 8." Secção, 10." tomo, 1909. pags. 104 á 112.
— Serviço odontológico no Exercito. N a revista
"Medicina Militar" números 9 de Fevereiro e 13 de Junho de 1911, pags. 500 a 515 e 741 a 746, transcripto na
"Revista Dentaria", vol. II, n." 2, de Maio de 1911.

Simeão Telles de Meneses Sobral, bacharel. —
Filho do Coronel do m e s m o n o m e e D. Rosa Cândida
Dias Sobral, nasceu a 14 de Julho de 1868 no engenho
S. João, municipio de Japaratuba.
Tendo estudado preparatórios no Aracaju, Capital
Federal e S. Paulo, matriculou-se na Faculdade de direito do Recife, e m que se
graduou bacharel e m Novembro de 1889. Entrando
neste m e s m o anno na vida
publica, foi nomeado a 22 de
Outubro, antes de formado,
promotor publico da Comarca da Capella e depois procurador seccional da Republica por decreto de 28 de
Novembro de 1890 e juiz de
direito de Maroim por decreto de 17 de Novembro de
1894.
Exercendo interinamente o cargo de chefe de policia, foi nomeado desembargador por decreto de 15 de
Simeão
Fevereiro de 1898, donde Desembargador
t _
Sobral
passou a exercer as funcções de procurador
geral
Silvestre Moreira. — Capitão do extincto quado Estado por nomeação de 6 de Maio do m e s m o anno.
dro de dentista do corpo de saúde do exercito, nasceu
E m seguida foi nomeado chefe de Policia no governo
a 6 de Abril de 1874 e m Larangeiras, filho do capitão
do tenente coronel José Joaquim Pereira Lobo. DeclaGuilhermino dos Santos Moreira e D. Maria de Jesus
rado desembargador e m disponibilidade e m Dezembro
Moreira, e falleceu na Capital Federal a 11 de Junho
de 1900 foi eleito deputado estadual no biennio de 1915de 1921.
1916 e no triennio de 1917-1919.
Exemplo edificante do quanto pôde u m a vontade firE' presidente da Associação Aracajuana de Beneficência desde 1911, da Sociedade A m p a r o das Famím e e resoluta, teve de superar u m conjuncto de diffilias e do Asylo de Mendicidade Rio Branco, no Araculdades no louvável empenho de ser útil á familia e á
caju.
sociedade.
Escreveu:
Moço pobre e novel no meio e m que ia começar
— Relatório apresentado pelo Presidente da Assoa vida do trabalho, não se deixou dominar pelo desaniciação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assemm o ; ao contrario disso, sempre confiante no futuro, sem
bléa Gereal e m 14 de Julho de 1912. Aracaju, 1912, 6
recear os tropeços, n e m medir sacrifícios, ao m e s m o
pags. in. 8.". pq. com 3 annexos. Typ. do "O Estado
tempo que o oceupava u m modesto logar de minguada
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de Sergipe". Publicado anteriormente no "Correio de
Aracaju" de 17 do relerido mez.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão de Assembléa Geral e m 17 de Julho de 1913. Aracaju, 1913, 5
pags. in. 8.°. pq. com dois officios e 5 annexos. Typ.
do "Correio de Aracaju". Precedentemente publicado
no "O Estado de Sergipe" de 6 de Agosto seguinte.
—• Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assembléa Geral e m 19 de Julho de 1914. Aracaju, 1914, 6
pags. in. 8.° pq. com 2 officios e 5 annexos. Typographia Commercial.
— Discurso proferido pelo orador official do Partido
Republicano Conservador de Sergipe na sessão civica
realisada no salão da Assembléa Legislativa a 8 de Outubro de 1915, e m homenagem á memoria do Senador
José Gomes Pinheiro Machado. N o "Correio de Aracaju"
de 10 e no "O Estado de Sergipe" de 12 do m e s m o mez.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assembléa Geral e m 25 de Julho de 1915. Aracaju, 1915, 9
pags. in. 8.". pq. com 2 officios e 4 annexos. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana na sessão da Assembléa Geral e m 28
de Julho de 1916. Aracaju, 1916, 9 pags. in. 8.°. pq.
com 2 officios e 5 annexos. Typographia Commercial.
— Relatório apresentado pelo Presidente da Associação Aracajuana de Beneficência na sessão da Assembléa Geral e m 25 de Julho de 1917. Aracaju, 1917, 6
pags. in. 8." pq. com 2 officios e 5 annexos. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
— Relatório apresentado aos senhores associados
pelo Presidente da Associação Beneficente Aracajuana
no dia 16 de Julho de 1923. N o "Diário da M a n h ã " de
1 do mez seguinte.
Sisinio Ribeiro Pontes, Doutor. — Filho do padre Manuel Ribeiro Pontes e D. Anna Joaquina de
São José, nasceu a 24 de Outubro de 1851 na villa de
Santo Amaro e falleceu na Capital Federal a 3 de Maio
de 1918.
Terminado e m 1869 o curso de pharmacia na Faculdade de Medicina da Bahia, alli fez os estudos medi-_
cos, muitos annos depois de estabellecido no Aracaju
como pharmaceutico, tendo recebido o grau de doutor
em 1880.
Durante seis annos fez parte do corpo de saúde do
exercito no posto de 2." cirurgião e se achava na guarnição de Minas Geraes, quando obteve demissão do serviço militar, por decreto de 9 de Janeiro de 1888.
Nessa provincia de então, onde fixou residência
foi inspector da hygiene até Julho de 1887, lente da Escola de Pharmacia de Ouro-Preto por espaço de vinte
annos e da de Odontologia de Bello Horizonte. Declarado
e m disponibilidade, interrompeu o exercicio do magistério até Abril de 1912, e m que passou a occupar a cadeira de physica daquella Escola, não excedendo de u m
anno o ensino da nova matéria a seu cargo, por ter-se
jubilado em Junho do anno seguinte.
Escreveu:
— Gangrena, sua etiologia e variedades: dissertação. Proposições. Secção de sciencias cirúrgicas —
Apreciação dos processos empregados na cura dos estreitamentos da urethra. Secção de sciencias accessorias —
Qual a acção do sulfato de quinino nas febres intermittentes? Secção de sciencias medicas. — Suicídio e
suas relações medico-legaes. These para o doutoramento e m medicina apresentada e sustentada por..
Bahia, 1880, 80 pags. in. 8.". pq. Lytho-typographia
de João Gonçalves Tourinho.
Solano Dantas de Menezes, Padre. — Filho de
Manoel de Menezes Barretto e D. Marianna Dantas
Barretto, nasceu a 24 de Julho de 1890 no engenho Mou-
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co, junto ao povoado Sta. Rosa municipio de Divina Pastora.
Começou os estudos no Aracaju, transportando-se
depois para o Rio, e m cujo seminário fez o curso preparatório e o curso superior na Universidade Gregorianna e m R o m a .
Recebeu as ultimas ordens canónicas a 22 de Abril
de 1916 na Egreja de S. João de Latrão e m R o m a e
celebrou a 1." missa a 23 de Abril do referido anno
na Capella do Collegio Pio Latino Americano.
Voltando ao Brazil, neste m e s m o anno, fixou residência no Rio de Janeiro, como coadjutor da Matriz de
S. João Baptista da Lagoa e Director do Patronato de
creanças pobres Pio X .
E m fins de 1918 regressou a Sergipe, sendo nomeado
professor de Theologia no Seminário, e e m 1919, capellão da Egreja de S. Salvador de Aracaju.
Possuidor de raras virtudes e dotado de grande operosidade, todo o seu incessante esforço tem sido para
modificar, elevando os costumes, a educação, as disposições moraes e mentaes do seu Estado natal. E m Aracaju
a sua acção benéfica tem se tradusido nas realisações
que seguem: a 13 de Junho de 1919 installou a "Associação das Senhoras de Caridade" com o "Dispensário
Bento X V " onde semanalmente são distribuídos géneros
alimentícios de primeira necessidade aos pobres matriculados; e m 1920 adquiriu o "Cinema Phenix", destinado á moralização das diversões publicas, o qual não
conseguiu manter; de Março
de 1921 a Dezembro de 1923
restaurou a igreja de S.
Salvador, que é actualmente o mais bello templo de
Sergipe; e m 1922 deu inicio
a construcção da igreja do
Rosário situada á rua do
m e s m o nome e m Aracaju e
e m 1923 fundou a "Caixa
Phenix" vizando combater a
agiotagem.
Sacerdote illustrado é
justamente muito estimado
no meio e m que exerce com
dedicação o seu sagrado ministério.
Rev. P. Solano Dantas
E' director das associade Menezes
ções: "Apostolado do Coração de Jesus" — "Senhoras
de Caridade" e "Pia União
das Filhas de Maria" com sede na Egreja de S. Salvador. Collaborou e m R o m a no "Boletim" rio Collegio Americano e de lá escreveu correspondências para a "Gazeta de S. Paulo" e mais alguns jornaes brazileiros.
Escreveu:
— Conferencia sobre o socialismo, realisada no salão da Bibliotheca Publica e m 21 de Abril de 1918.
— Socialismo euclidiano. N o "Diário da Manhã", de
24 de Abril de 1918.
— A Guerra e o Catholicismo. N a "A Cruzada".
Aracaju, de 27 de Outubro a 17 de Novembro de 1918,
Assignado — Paãre Onalos Satnaã.
— Discurso: Dante Alighieri. pronunciado na noite
de 14 de Setembro de 1922 no salão da Bibliotheca Publica de Sergipe.
— O Sport — M ê z Marion —- 1923.
— Natal. N o "Correio de Aracaju" de 25 de Dezembro de 1923.
Sylvia de Oliveira Ribeiro. — Filha do bacharel
Cândido de Oliveira Ribeiro e D. Lavinia Diniz de Oliveira Ribeiro, nasceu a 3 de Abril de 1896 e m Larangeiras.
E' formada pelo Atheneu Sergipense, tendo recebido o gráo de bacharela e m sciencias e letras no dia
24 de Maio de 1912. Por algum tempo foi Directora do
Collegio Senhora Santa-Anna e professora do "Grémio
Escolar" Dr. Thomaz Cruz, mantido pela Fabrica Ser-
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gipe Industrial. Deixou esse lugar por ter sido nomeada
por Decreto de 27 de Maio de 1916, mediante concurso, cathedratica da 1." Cadeira de Portuguez da Escola Normal de Aracaju, cargo que exerceu até 1922,
quando, á pedido, ficou e m disponibilidade.
Escreveu:
— Discurso pronunciado no dia 24 de Maio de
1912 por occasião de receber o gráo de bacharela e m
sciencias e letras no Atheneu Sergipense. N o "O Estado
de Sergipe" de 26 de Maio de 1912.
— Discurso proferido a 14 rie Julho rie 1914 na
inauguração do palácio da Bibliotheca. N o "O Estacio
de Sergipe", de 26 do m e s m o mêz.
Sylvio Cezar Leite, doutor. — Filho de Francisco Rabello e D. Maria Rollemberg Leite, nasceu a 3
de Janeiro de 1880 no engenho Topo, municipio de Japaratuba.
Feitos no Aracaju os exames preparatórios, matriculou-se na Faculdade de Medicina ria Bahia, na qual se
doutorou no dia 12 de Abril de 1902. Desde esta data
tem exercido a clinica e m Riachuelo, dedicanrio-se de
preferencia á cirurgia. A 28 de Novembro de 1917 nomeado delegado de hygiene no município de Riachuelo.
Escreveu:
— Chlorose inãgar: dissertação. Proposições. Três
sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada e m 28 de Fevereiro
de 1902 para obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1902, 115 pags. in. 8.°. Typographia Gutemberg.
Sylvio Guimarães Cravo, bacharel. — Filho de
Manoel Telles de Nogueira Cravo e D. Maria Firmiana
de Guimarães Cravo, nasceu a 22 de Setembro de 1886
em Maroim. Estudou humanidades nos Collegios de " S .
Luiz" em Therezina, e Parthenon "Ayres Gama", "Instituto Pernambucano" e "Gymnasio Official" e m Pernambuco. T a m b é m cursou as aulas rio Lyceu Penedense,
prestando exames no Lyceu Alagoano.
Foi alumno da Escola Militar do Realengo; matriculando-se depois na Faculdade de Direito do Recife,
onde recebeu o gráo de bacharel e m Sciencias Jurídicas
e Sociaes a 13 de Dezembro de 1907, tendo sido approvado com distineção e m todas as matérias do 5.° anno.
Advogado nas comarcas sergipanas e alagoanas da margem do Rio S. Francisco entre 1903 e 1907, foi membro
cía Commissão de S. Paulo na Exposição Nacional de
1908. E m 1909 representou a Fazenda Nacional no serviço dos portos, foi procurador dos feitos da Fazenda de
Pernambuco em 1913 e é advogado no Recife. E' membro
effectivo do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, honorário do Instituto Histórico de Sergipe e correspondente da Sociedade de Geographia de Londres. E m 1902 foi sócio do "Grémio Litterario de Penedo". Emprehendeu e inaugurou no Recife as estatuas do Barão do Rio Branco e Conde da Bôa Vista. Presidente do Conselho e Director do Tiro Nacional de
Guerra 13, é o commandante rie seu batalhão e official
de reserva do exercito. Fundou e redigiu e m companhia de estudantes seus collegas, "O Gérmen", órgão literário, quinzenal — Penedo 1902; "A Conquista", semanal — Penedo, 1903; "O Luctador", diário de Penedo, de 1905 a 1907. Collaborou, com artigos assignados, na "Gazeta da Tarde", órgão do partido politico
chefiado pelo Dr. J. I. Martins Júnior, Recife, 1901;
"A Republica", do Recife, órgão do Partido Democrata
chefiado pelo Marechal Dantas Barretto, e dirigido pelo
Senador Dr. Ribeiro de Britto de 1912 a 1915.
Escreveu:
— Nacionalismo. Conferencia realisada no "Theatro
7 de Setembro" de Penedo a 14 de Abril de 1907. Ed.
da Typ. d'"0 Luctador" in. 8.".
— O Estado de S. Paulo na Exposição Nacional de
1908. Catalogo geral illustrado. Typ. do "Diário do
Commercio". Rio, 1908, 161 pags. in. 4.°.
— O Brazão ãe Sergipe. Exposição apresentada ao
Instituto Histórico de Sergipe. Recife, 1915, 17 pags.
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in. 16. Typ. Imprensa Industrial de I. Nery da Fonseca.
— O Baixo S. Francisco. Memoria apresentada ao
4." Congresso Brasileiro de Geographia. Recife, 1916,
28 pags. in. 16." Imprensa Industrial. Este trabalho
mereceu elogioso parecer da 4." commissão do alludirio
Congresso.
— Autores lidos: serie de artigos literários. No
"Diário da Manhã", Aracaju, de 20 de Junho, 5 de Julho e 2 de Agosto de 1917.
— Bibliographia Jurídica Brasileira. ( E m preparação) .
Sylvio da Motta Rabello, Bacharel. — Filho do
Coronel António da Motta Rabello e D. Anna da Silva
Motta Rabello, nasceu a 21 de Julho de 1881 no Aracaju. Fêz seus estudos de, humanidades nessa cidade e
recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade Livre de direito da Bahia a 8 de Dezembro de 1903.
Quando estudante foi nomeado Promotor Publico
da comarca da Capella por acto de 13 de Novembro de
1902. E m 1906 foi auxiliar do redactor do "Diário Official" de Sergipe, exonerando-se e m 1911 por ter sido
nomeado secretario do Governo desse Estado por acto
de 25 de Outubro do m e s m o anno, durante a presidência do Marechal Siqueira Menezes. Advogado da Companhia Light and Power" no Rio rie Janeiro em Junho
de 1917, foi por Decreto de 29 de Novembro rie 1920 nomeado secretario do Supremo Tribunal Militar.
Redigiu o "Jornal de Sergipe" nos mezes de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 1906 na ausência do
redactor Coronel António Motta e
Escreveu:
— Sergipe intellectual (serie de artigos de critica)
no Estado de Sergipe" de 4 á 7 de Fevereiro de 1899,
com o pseudonymo de Félix da Costa. A propósito de
outros artigos sob a m e s m a epigraphe, escriptos no "O
Tempo", por Annibal Freire.
— Em defeza ãe um nome: serie de artigos politicos,
publicados no "Jornal de Sergipe" de 11, 15, 18, 22,
25 e 28 de Março, e 1 e 5 de Abril de 1906.
— Cartas Fluminenses: (correspondência politica),
publicadas no Jornal de Sergipe" com o pseudonymo de
Nelson Cordeiro nos números dos meses de Março, Abril,
Junho e Julho de 1906. Continuaram em 1908, quando
reappareceu o "Jornal".
— Tobias Barretto, como criminalista — Obra inédita.
— Fausto Cardoso, orador parlamentar. Idem.
— Sergipe. Um estado fallido. N o "Jornal do
Commercio" do Rio de 31 de Maio; 6 e 14 de Junho de
1908, sob o pseudonymo de Epaminondas. Transcripto
no "Jornal de Sergipe" de 5 á 15 de Novembro rio
m e s m o anno.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. General
Dr. José de Siqueira Meneses, Presidente do Estado pelo
Secretario do Governo, e m 5 de Agosto de 1912. Aracaju,
1912, 9 pags. in. 8.". Typographia do "O Estado de
Sergipe".
Sylvio Roméro, Bacharel. — Filho do portuguez
André R a m o s Roméro e D. Maria Vasconcellos da Silveira R a m o s Roméro, nasceu na villa, hoje cidade do
Lagarto a 21 de Abril de 1851, e falleceu no Rio de Janeiro a 18 de Julho de 1914, ás seis horas da tarde.
Usando o nome de Sylvio Vasconcellos da Silveira Ramos estudou preparatórios no Rio de Janeiro de 1863 a
1867, no antigo collegio "Atheneu Fluminense", dirigido
pelo Monsenhor António Pereira dos Reis, e direito na
Faculdade do Recife, onde recebeu o gráo de bacharel
a 12 de Novembro de 1873.
A 24 de Janeiro de 1874 foi nomeado promotor publico da cidade da Estancia, cargo de que foi exonerado, á pedido, a 8 de Fevereiro do anno seguinte.
E m 1875 requereu defesa de these na Faculdade de
Direito do Recife, afim de receber o gráo de doutor;
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mas, no momento e m que ia sustental-a, teve accêso deN a sua qualidade de folk lorista e primeiro ethnobate com u m dos lentes sobre a metaphysica, discussão
graphista nacional, deve ser reputado o chefe do natue m que perdera a necessária calma, azedando-se os âniralismo critico do paiz, o cultor do evolucionismo intemos, e m consequência de que foi suspenso o acto.
gral de Spencer, onde a doutrina da evolução, que geSubmettido a processo por crime de injurias diriralmente se prende a Darwin, estabelece de m o d o de
gidas ao referido lente, teve depois plena absolvição.
finitivo a unidade das forças physicas, do pensamento
Nomeado juiz municipal e de orphãos do termo de Pae do m u n d o exterior, a equipolencia gradativa, uniforme,
raty, provincia do Rio de Janeiro, por decreto de 31
do objectivo e do subjectivo, do phenomenon e do naurie Agosto de 1S76, exerceu essa judicatura até 1879, menon.
quando foi exonerado, á pePara elle o átomo ou átomos, a molécula ou moléculas
dido, por decreto de 23 de
e m que se concentram e m nós o pensamento e todas as
Julho do referido anno.
actividades psychicas, é ou são differentes dos demais
: — ^
Transferiu depois sua
atemos ou moléculas esparsas pelo kosmos; suas relações
residência para o Rio de
são outras, outras sua energia e sua marcha evolucionai.
Janeiro e alli obteve por
Cada u m a dessas unidades é u m foco de acção, de
concurso a cadeira de philoinergia individual e nativa.
sophia do Collegio Pedro II,
Regem-se todas e m sentido geral pelas leis da mechahoje Gymnasio Nacional, no
nica universal; m a s têm vida e actividade próprias.
anno de 1880, sendo, entre
Tal é e m substancia a concepção teleo-mechanicista abraoito concurrentes, classifiçada e desenvolvida pelo illustre polygrapho contempocado e m I.° logar, apresenrâneo. Ninguém neste paiz mais credor dos nossos elotando a seguinte these: "In- gios. Ninguém que tenha sido mais benemérito das lei terpretação philosophica dos
tras brasileiras, onde raros possuem o seu extraordináfactos históricos".
rio senso de execução sempre perfeito e acabado.
:• / ,
/?'
Em
consequência de
Occuparam-se deste notável pensador sergipano, enreforma posterior passou a
tre outros, Clóvis Beviláqua, Phaelante da Camará, Bruno
reger a cadeira de lógica do
Dr. Sylvio Roméro
(Portuguez), Arthur Orlando, José Maria Merou Aum e s m o estabelecimento.
gusto Franco, José Veríssimo, Oliveira Lima, Labieno
Por decreto de 8 de Ou- (Conselheiro Lafayette), Júlio de Mattos, Bernardo Petubro de 1908 foi transferido
rez, Alcides Munhoz, Arthur Guimarães, Clodomiro de
dessa cadeira para a de igual disciplina no Externato
Oliveira; Dunsche de Abranches; Samuel de Oliveira,
do mencionado Collegio, decreto que foi declarado sem
Prado Sampaio, Fran Pacheco, Laudelino Freire, A.'
effeito por outro de 7 de Abril de 1909.
Teixeira Duarte e Ozorio Duque Estrada.
Regeu então a cadeira de lógica do "Internato" até
Foi director literário e scientifico com Tobias Barsua jubilação por decreto de 2 de Junho de 1910.
retto da "Revista de Estudos Livres" de Lisboa.
Foi u m dos fundadores e lente de Philosophia de
Começou a escrever contendo apenas 18 annos,
Direito da Faculdade Livre de Sciencias Jurídicas e
quando frequentava a Faculdade de Direito do Recife,
Sociaes do Rio de Janeiro e sócio fundador da Academia
redigindo:
Brasileira de Letras.
— A Crença: periódico literário, Recife, 1870. C o m
N o governo de Campos Salles foi deputado provincial
Celso Magalhães. Neste órgão publicou o seu primeiro
e federal por Sergipe.
trabalho e m Março de 1870 sobre os "Harpejos Poéticos
Quando e m exercicio rio ultimo mandato coube-lhe
de Santa Helena Magno".
ser escolhido relator da Commissão dos 21, do Código
— O Tempo: periódico hebdomadario, literário e
Civil.
noticioso, Rio de Janeiro, 1887.
Era m e m b r o do Instituto Histórico e Geographico
— Na Estacada: pamphleto quinzenal. Rio de JaBrasileiro, da Academia Bahiana de Letras, da Academia
neiro, 1907-1908. C o m Lopes Trovão. Publicação nos
Pernambucana de Letras, sócio honorário do Instituto
dias 10 e 25 de cada m e z e m u m Fascículo de 10 pagiHistórico e Geographico de S. Paulo e do Centro Commernas. Teve pouca duração.
cial do Porto, sócio correspondente da Academia de SciCollaborou no "Americano", "Diário de Pernamencias de Lisboa, do Instituto Histórico e Geographico
buco", "Movimento", "Correio Pernambucano"; "Jornal
de Sergipe, do Instituto Histórico e Geographico de
do Recife"; "Eschola e Trabalho", onde deu publicidade
Minas, do Grémio Litterario de Campinas e de Outras
(1893) u m a serie de artigos sob a epigraphe: "O romanmuitas sociedades de Sciencias e letras tanto do paiz
tismo no Brasil" que mais tarde tiveram forma mais descomo do estrangeiro.
envolvida no livro "Literatura brasileira e a critica moRepresentou o Brasil e m varias conferencias euroderna", todos do Recife; " A Época": revista literária e
péas e foi e m 1904 agraciado pelo Rei D. Carlos de Porscientifica da Faculdade livre de Sciencias Jurídicas e
tugal com a commenda de S. Thiago.
Sociaes do Rio de Janeiro; "O Municipio": jornal diáN a extensa lista de suas obras, prima, como a de
rio de S. Paulo, 1895 e e m muitos outros jornaes e remaior merecimento, a "Historia da Litteratura Brasivistas. Começou a escrever contando apenas 18 annos,
leira". Foi u m dos maiores intellectuaes brasileiros.
quando frequentava a faculdade de Direito do Recife.
Sua obra, trabalhada durante muitos annos, é de
Escreveu:
u m brasileirismo sem jaca.
— A poesia contemporânea. Recife, 1869. — EstuDelle disse u m a vez Tobias Barreto, — "ser o mardo publicado na imprensa periódica.
tello das mediocridades". Isso na phase do seu inicio.
-— A poesia das "Espumas Fluctuantes". N o "O
Mas, logo e m seguida, do critico da nossa literatura
Americano": semanário politico do Recife. Números de
emergiu o historiador do pensamento nacional, documen27 de Novembro e 11 de Dezembro de 1870. Então assitando essa phase a sua referida "Historia da Litteragnava-se Sylvio da Silveira R a m o s .
tura Brazileira".
— Direito Marítimo. Razões justificativas do artigo
Depois, por natural desdobramento, ao critico lite482 do Código Commercial: dissertação apresentada á
rário seguiu-se o critico social que nos deu o "Brazil
Faculdade de Direito do Recife na defesa de these para
Social", não concluido, m a s cuja intuição patenteou-a
obter o gráo de doutor e m 1875, cuja publicação foi feita
elle e m vários estudos que a respeito produziu.
annos depois nos "Novos Estudos de Litteratura ConCriou, pois, entre nós, a critica anthropologioa, e foi temporânea".
o applicador da critica social consoante os ensinamen— Ethnologia Selvagem. Estudo sobre a memoria
tos da escola de Le Play á génese e evolução do povo
"Região e raças selvagens do Brasil", do Dr. Couto de Mabrasileiro.
I galhães. Recife, 1875, 46 pags. in. 8.°. Traz e m appen-
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212, e no "O Horizonte", de Larangeiras, de 4, 11, 18 e
dice. "O Caracter nacional e as origens do Povo brasi25 de Junho de 1886.
leiro".
— Requiem. Dranmor e Carolina von Koseritz. N o
.— A philosophia no Brasil: ensaio critico. — Traz
"O Guarany", de Aracaju de 20 de Dezembro de 1883.
o titulo geral de "Apontamentos para a Historia da
— Oradores sagrados—poesia religiosa e patriótiLitteratura Brasileira no Século X I X " . Porto Alegre,
ca. N a Revista de Estudos Livres, de Lisboa, segundo
1878. 109 pags. in. 12.°. Typographia de Deutsche Zeianno, 1884, pags. 38 a 44, 129 a 133, 181 a 185, 235
tung.
— Cantos do fim do século (1869-1873), Rio de Ja- a 244. Transcriptos e m 1888 no "O Larangeirense".
— Valentim ãe Magalhães. Estudo critico. Rio rie
neiro, 1878, 248 pags. in. 12.°. Typographia Fluminense.
— A Literatura Brasileira; suas relações com a por- Janeiro, 1884.
— Estudos de litteratura contemporânea: paginas de
tugueza; o neo-realismo. N a "Revista Brasileira", tomo
critica. Rio de Janeiro, 1885, 291 pags. in. 12.°. Typ.
II. (Outubro a Dezembro de 1879). pags. 273 a 292.
Universal de Laemmert & C.
— A prioridade ãe Pernambuco no movimento espi— Contos populai~es do Brasil, com u m estudo preritual brazileiro. N a m e s m a Revista e no m e s m o tomo
liminar e notas comparativas por Theophilo Braga, Lispags. 286 a 496.
— A litteratura brasileira e a critica moderna: en- boa, 1885, 235 pags. in. 12.". Nova Livraria Internacional — Editora. Impressos na Typ. de A. J.' da Silva
saio de generalisação. Rio de Janeiro, 1880, 207 pags.
Teixeira, Porto. T e m segunda edição consideravelmente
in. 8.°. Imprensa Industrial de João Paulo Ferreira
augmentada precedida da denominação geral de "Folk
Dias. — Faz parte dos "Apontamentos para a Historia
lore brasileiro". Rio de Janeiro, 1897, XVIII-199-III pags.
da Litteratura Brazileira no século X I X " .
— Da Interpretação philosophica na evolução dos fa- in. 12.". Livraria Clássica de Alves & C o m p . Typ. "Confiança".
ctos históricos: these para o concurso das cadeiras de
— Uma esperteza. Os Cantos e Contos populares do
philosophia do Imperial Collegio de Pedro II. Rio de
Brazil e o Sr. Theophilo Braga. Protesto. Rio de JaJaneiro 1880, 21 pags. in. 8.". Imprensa Industrial.
neiro, 1887, 166 pags. in. 12.°. Typ. da Escola — de
— Um poeta do Norte. N a "Revista Brasileira", tomo
VII (Janeiro a Março de 1881), pags. 457 a 479. Oc- Serafim José Alves.
— Sobre o Visconde ãe S. Leopoldo. N o "O Larancupa-se do Dr. Francisco Altino Corrêa de Araújo.
geirense", de Larangeiras, de 22 de Maio e 5 e 12 de
•— Tobias Barreto ãe Menezes como poeta. N a mesJunho de 1887.
m a Revista, tomo VIII (Abril a Junho).
— Estudos sobre a poesia popular no Brasil (1879— A questão ão ãia. A emancipação dos escravos.
1880). Rio de Janeiro, 1888, 365 pags. in. 12.". Typ.
N a Revista Brasileira, de Janeiro de 1881, tomo VII,
Laemmert & C. Foram publicados antes na "Revista
pags. 191 a 203. — Este estudo lhe trouxe acrimonioso
Brasileira", tomos 1." e 5." e fazem parte das "Contriataque e m conferencia que fez o Dr. Vicente de Souza
buições para o estudo do folk-lore brazileiro".
e e m folhetim da "Gazeta de Noticias", escripto por
— Funcções do cérebro por Domingos Guedes Cabral.
José do Patrocinio, aos quaes deu logo as seguintes
N o "O Larangeirense", de Larangeiras, de 2 e 23 de
réplicas:
Setembro de 1888.
— De uma cajaãaãa dous coelhos: serie de artigos.
— Ethnographia brazileira: estudos críticos sobre
N a "Gazetilha", de 12 de Fevereiro de 1881 e m diante.
Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Theophilo Bra— Uma explicação ao publico. Segunda repulsa aos
ga e Ladislau Netto. Rio de Janeiro, 1888, 159 pags.
ataques feitos ao m e u caracter: serie de artigos. N o
in 8.°. Livraria Clássica de Alves & C. Typ. de G. Leu"O Cruzeiro" de Março de 1881.
zinger & Filhos. E' o IV volume da serie "Aponta— Introãucção á Historia da Litteratura Brazileira.
Rio de Janeiro,' 1882, 251 pags. in. 8.°., seguidas de pe- mentos para a Historia da Litteratura Brazileira no século X I X " .
quena errata. Typographia Nacional. Publicada ante— Historia da Litteratura Brazileira. Rio de Janeiriormente na "Revista Brazileira", tomos VIII, IX e X,
ro, 1888, 2 vols. com 1486 pags. de numeração seguida,
anno 3.°.
— O Naturalismo e m Litteratura. S. Paulo, 1882. in 8.". gr. T e m segunda edição de 1902-1903. Paris. Edi— Cantos Populares do Brasil, acompanhados de in- tor H . Garnier. — E' sua obra prima, o frueto mais
precioso do seu talento. Delia disse Laudelino Freire no
troducção e notas comparativas por Theophilo Braga.
seu livro "Próceres da critica", ser no género a mais
Lisboa, 1883, 2 vols. 286-239 pags. in. 12.°. Nova Liimportante, obra nacional. Confirmando este juizo susvraria Internacional — Editora. Impresso na Typ. A.
tenta Gilberto A m a d o ser ella a maior contribuição que
J. da Silva Teixeira. T e m segunda edição melhorada,
ainda tivemos para comprehensão do problema brasiRio de Janeiro, 1887, XX-378-V pags. in. 12." Livraria
leiro e m toda a sua complexidade. Foi o mais enthttClássica de Alves & C o m p . Impresso na Typ. Consiaste admirador de Tobias Barreto, cujos talentos nunfiança.
— Ensaios ãe critica parlamentar. Rio de Janeiro ca cessou rie apregoar e m todos os tons.
— A Philosophia c o ensino secundário. Rio de Ja1883, 187 pags. in. 8.". Editores Moreira Maximino & C.
neiro, 1889, 25 pags. Transcripto no "O Estado de SerFazem parte dos "Apontamentos para a Historia da Litgipe" de Aracaju a começar de 21 de Junho de 1899.
teratura Brazileira no Século X I X " . São artigos pu— As três formas principaes ãa organisação republicados e m 1879 no "Repórter", do Rio de Janeiro,
blicana. Larangeiras, 1889, 26 pags. Typ. do "O Repusob o pseudonymo de Fenerback apreciando o valor de
blicano".
alguns dos nossos estadistas e homens politicos. Nas
— Movimento espiritual ão Brazil no anno de 1888.
preliminares e na conclusão faz u m a espécie de synthese
(Retrospecto litterario e scientifico). N o "O Republidos seus trabalhos de critica parlamentar.
— Últimos Harpejos: versos. Porto Alegre, 1883. cano", de Larangeiras, de 24 de Fevereiro de 1889. Não
proseguiu.
Este livro está dividido e m três partes: I Poema das
— Àtía eleitores do 1." districto da provincia de SerAméricas, II — Lyra Sergipana, III — Paginas Avulgipe. N o m e s m o jornal de 28 de Julho do m e s m o anno.
sas. Algumas das suas poesias sahiram publicadas na
Sahiu depois e m opúsculo.
"Revista Brasileira", nomeadamente: Poema das Amé— A Liga antibancaria ou o imperialismo económico.
ricas, no tomo IV, "Os palmares" no tomo X e a "Lyra
N o "Diário de Noticias", do Rio de Jnaeiro, de 31 de
Sergipana".
Janeiro, 1, 2, 4, 5 e 11 de Fevereiro de 1890.
— Lucros e perãas: chronica mensal dos aconteci— Ensino civico. A historia do Brasil ensinada pela
mentos. Rio de Janeiro, 1883. O 1." numero sahiu e m
biographia de seus heróes, com u m prefacio e u m vocaJunho, e m collaboração com Araripe Júnior.
— Theorias históricas e escolas litterarias. N a Re- bulário de João Ribeiro. Rio de Janeiro, 1890, in. 8.°.
vista de Estudos Livres, de Lisboa, 1.° anno, pags. 201 a
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— Pinheiro Chagas: conferencia realisada no TheaT e m mais quatro edições, sendo a ultima de 1897. Rio
tro Recreio Dramático do Rio de Janeiro, a 5 de Sede Janeiro, 125 pags. in. 8.".
tembro de 1904. Lisboa, 1904. 19 pags. in. 8.°. pq.
— Provocações e debates: artigos politicos. N o "DiáTyp. da " A Editora". O produeto desta edição foi
rio de Noticias" do Rio de Janeiro de 1890-1891.
— Excerpto da Historia ãa Litteratura Brazileira. generosamente cedido pelo autor a favor do projectado
monumento á memoria de Pinheiro Chagas.
relativo á immigração e ao futuro da raça portugueza
— Passe recibo: opúsculo prefaciado pelo conheno Brazil. Rio de Janeiro, 1891, in. 12.".
,
— Luiz Murai: estudo. Rio de Janeiro, 1891, 57 cido escriptor mineiro Augusto Franco. Bello Horizonte, 1904. E' u m a réplica dirigida a Theophilo Braga.
pags. in. 18 gr. Typ. de G. Leuzinger & Filhos.
— O Duque ãe Caxias e a integridade do Brasil.
— Politica ãe Sergipe. A d . perpetuam rei m e m o Rio de Janeiro, 1904.
riam Sr. Coronel Vicente Ribeiro. N o "Estado de Ser— Discursos. Porto, 1904, 316 pags. in. 8.°. pq.
gipe" de Aracaju, de 23 de Julho de 1891.
— Parlamentarismo e presidcncialismo< na Repu- Livraria Chardron de Lello & Irmão.
— Outros estudos de litteratura contemporânea. Lisblica Brasileira. (Cartas ao Conselheiro R u y Barbosa).
boa, 1905, 235 pags. in. 12.°. Typ. da "A Editora".
Rio de Janeiro, 1893, 152 pags. in. 12.°. Companhia Im— Evolução ão lyrismo brazileiro. Recife, 1905, 201
pressora.
pags. in. 12.° Typ de J. B. Edelbrock, antiga casa
— Doutrina contra doutrina. O evolucionismo e o
Laemmert.
positivismo no Brazil. Rio de Janeiro, 1894. E' u m a
— Evolução da litteratura brazileira. (Vista syngrande parte de artigos publicados no "Jornal do Comthetica). C o m u m a biographia do autor por Dunshee
mercio" do Rio de Janeiro, e m 1892 com o m e s m o titulo.
de Abranches. Campanha, 1905, 150 pags. in. 16.°. Typ.
Sahiu segunda edição. Rio de Janeiro, 1895, VIII-291
d'"A Campanha".
pags. in. 12.°.
— O meio physico brazileiro como factor social.
— Ensaios ãe philosophia ão ãireito. Rio de Janei(Vista de conjunto). N o "Jornal do Commercio", do Rio
ro, 1895, 307 pags. in 12.°. Cunha & Irmãos. Editores.
de Janeiro de 20 de Setembro de 1906.
Companhia Impressora. Fecha este livro u m appendice
— Compenãio de Historia ãa Litteratura Brazileira.
por Gumersindo Bessa e m que se estuda o que é direito,
De collaboração com João Ribeiro. Rio de Janeiro, 1906.
conforme as diversas escolas philosophicas. T e m 2." ediLXX-495-VIII pags. in. 8.° peq. Typ. da Livraria Franção inteiramente refundida e posta de accordo com o
programma da Faculdade. Rio de Janeiro, 1908, 317 cisco Alves. E' u m a condensação de anteriores trabalhos
acerca das lettras nacionaes, como declaram os próprios
pags. in. 12.°.
autores no principio da obra, na qual fazem u m a reze— A verdade sobre o caso de Sergipe. (Com u m a introducção por Martinho Garcez). Rio de Janeiro, 1895, 97 nha do nosso desenvolvimento litterario desde o século
X V I , e a critica das producções dos principaes vultos
pags. in. 8.°. Casa Monte Alverne.
da literatura brasileira.
— O Vampiro do Vasa-Barris (Intermezzo jornalís— O allcmanismo no sul do Brazil, seus perigos e
tico e m resposta ao vigário Olympio Campos) . Complemeios de os combater. Rio de Janeiro, 1906, 72 pags.
mento ao opúsculo — A Verdade sobre o caso de Serin. 12.°. Typ. Heitor Ribeiro & C.
gipe. Rio de Janeiro, 1895, 57 pags. in. 8.°. Companhia
— Discurso proferido a 18 de Dezembro de 1906 na
Impressora.
recepção solemne do académico Euclydes da Cunha, elei— Machaão ãe Assis. Estudo comparativo de litto m e m b r o da Academia Brasileira de Letras na vaga
teratura Brazileira Rio de Janeiro, 1897, 347 pags. in.
do Dr. Valentim de Magalhães. N o "Jornal do Com12.°. Laemmert & C. Editores. Impresso pela Compamercio" e no "Correio da M a n h ã " do dia seguinte. Sahiu
nhia Typographica do Brasil.
— Novos estudos de litteratura contemporânea. Pa- depois e m folheto. Porto, 1907, 51 pags. in. 8.°. Officinas do Commercio do Porto.
ris, 1898, 305 pags. in. 8.°, peq.
— O Brasil social. N a "Revista do Instituto His— Parnaso Sergipano. Aracaju, 1899-1904, 2 vols.
tórico e Geographico Brasileiro", tomo L X I X , de 1906,
com 472 pags. de numeração seguida, in. 8.°. Typ. do
pags. 105 a 179. São os primeiros capítulos dessa obra.
"O Estado de Sergipe".
— A pátria portugueza. O território e a raça. Apre— A Litteratura. 1500-1900: memoria publicada no
ciação do livro de egual titulo de Theophilo Braga. Lis"Livro do Centenário", 1.° vol. e m commemoração ao
boa, 1907, 520 pags. Livraria Clássica Editora.
4." Centenário do descobrimento do Brazil. Rio de Ja— America Latina. Analyse do livro de egual tineiro, 1900, 125 pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacional.
tulo do Sr. Manoel Bomfim. Porto, 1907, 361 pags. Li— Martins Penna. Ensaio critico com u m estudo de
vraria Chardron.
Arthur Orlando sobre o autor da "Historia da Littera— Através ãa viãa. Veste por D. Amélia Beviláqua.
tura Brazileira". Porto, 1901, 193 pags. in. 12.". LivraN o "Jornal do Commercio", de 20 de Outubro de 1908.
ria Chardron. Imprensa Moderna do Porto.
— Zeverissimações ineptas ãa critica. (Repulsas e
— Ensaios ãe sociologia c litteratura. Rio de Jadesabafos) 1." serie. Porto, 1909, 183 pags. in. 12.".
neiro, 1901, 295 pags. in. 12.°. H . Garnier, Livreiro ediOfficinas do Commercio do Porto.
tor. Impresso na Typ. H . Garnier de Paris.
— Da critica e sua exacta definição. Segunda edi— Criticas e discussões: serie de artigos. N a "Gação melhorada. Rio de Janeiro, 1909, 34 pags. in. S.".
zeta de Noticias", do Rio de Janeiro a começar de 12
Imprensa Nacional. Sahiu primeiramente na "Revista
de Junho de 1901.
Americana", do Rio de Janeiro, tomo I, 1909 pags. 131
— O elemento portuguez na colonisação do Brasil:
conferencia feita no Gabinete Portuguez de Leitura rio a 160. Este trabalho foi dedicado á memoria de Augusto Franco.
Rio de Janeiro a 20 de Maio de 1902 e publicada no
— Evolução da litteratura Brazileira. N a Revista
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro, de 14 de
Agosto seguinte. Editado depois e m opúsculo com o ti- Americana, do Rio de Janeiro, tomo II, 1910, pags.
5 a 36.
tulo simplificado de "O Elemento Portuguez no Brazil"
— Quadro synthetico da Evolução dos géneros na
pela "Mala da Europa". Lisboa, 1902, 62 pags. in. 12."
Litteratura Brazileira. Porto, 1911, 80 pags. in. 12."
Typ. da Companhia Nacional Editora.
Livraria Chardron de Lello & Irmão, editores. Edi— Discurso pronunciado na sessão solemne realisação portuguesa com o retrato do autor.
da no "Parque Fluminense" a 25 de Agosto de 1903 e m
— Da natureza dos cargos públicos nas democracias
commemoração ao centenário do Duque de Caxias. Foi
modernas. N o "Correio da Manhã", do Rio de Janeiro,
publicado e m resumo no "Jornal do Commercio", de 27
de 9, 15 e 26 de Dezembro de 1911.
e 28 do m e s m o mez. Posteriormente foi publicado no
— Estudos sociaes. O Brazil na primeira década
opúsculo sob o titulo: Integridade ão Brasil. Rio de
do século X X , formando u m só volume com os "ProbleJaneiro, 1904. Ed. Laemmert.
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mas Brasileiros" de Arthur Guimarães. Lisboa, 1911,
Com os mesmos orvalhos celestes
pags. 1 a 132, in. 8.°. peq. Edição da Mala da EuroQue. enthesouram na rosa os olores.
pa. Typ. da "A Editora". Tem segunda edição. Lisboa,
Lá bem longe no seio profundo
1912, 421' pags. in. 12.". Typ. da "Editora Limitada".
— 0 que, o Brazil tem o ãireito ãe esperar ão exer- De lembranças já meio apagadas,
Ha scentelhas que brilham constantes
cito. No "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro, de
Entre as cinzas no peito guardadas.
28 de Dezembro de 1911.
— Paris analysado por um brazileiro: estudo criMuitas vezes é a luz d'alguns olhos
tico sobre o livro "Paris" de Nestor Victor. No mesmo
Que num dia dictoso se viu
jornal de 16 de Janeiro de 1912.
Que deixaram-nos n'alma um reflexo
— A bancarrota do regimem federativo no Brazil,
Que ao depois nunca mais se extinguiu.
1912.
— A Geographia da politicagem. (O Norte e Sul
Mas em troca do brilho que fica
do Brazil), 1912, 14 pags. in. 8.". pq.
Vae-se um pouco de scismas voando
— O castilhismo no Rio Grande do Sul. 1912.
E m procura do céo... d'esses olhos...
— A luta entre Paraná e Santa Catharina. (A verDa ventura... que foge... até quando?...
dadeira solução). N'"A Época" do Rio de Janeiro, transcripto no "Diário da Manhã", de Aracaju, de 22 de
Até quando?!... Até nunca... Esta vida
Novembro de 1912.
U m a infância, uma só dá p'ra flor;
— O Brazil social. Na "Revista Americana" do Rio
Não repete a pureza das almas,
rie Janeiro, tomo I, segunda phase, 1912, pags. 1 a 7, 94
Não repete a pureza do amor..."
a 98, 244 a 252, tomo II, pags. 345 a 351, 524 a 543, tomo
(Vide "Parnaso Sergipano").
IV, 1913, pags. 1 a 9.
— Parecer acerca dos livros de Eça de Queiroz por
Symphronio Cardoso. — Filho do advogado JoaMiguel de Mello e "Janellas Abertas" por Affonso
quim Maurício Cardoso e D. Joanna Baptista de AzeSchmidt, em virtude de incumbência da Academia Bravedo Cardoso, nasceu a 19 de Outubro de 1850 na cidade
zileira de Letras. No "Almanach Brasileiro Garnier"
da Estancia. Fez o curso completo rie humanidades e
para o anno de 1914, pags. 257 a 266.
— Minhas contradições: livro de polemica com um de Theologia no Seminário de Angers (França) departamento Maine e Loire. Foi professor publico interino
prefacio de Almachio Diniz. Bahia, 1914, 204 pags.
em S. João Nepumuceno (Minas) por nomeação do Prein. 12. Livraria Catilina de Romualdo dos Santos Lisidente da então provincia; professor supplementar da
vreiro Editor.
— A união ão Paraná e Santa Catharina. O Estado cadeira de Francez no Internato de Gymnasio Nacional
e Professor do Grupo Escolar. E m Caratinga (Minas)
do Iguassú; extractos de uma serie de artigos publicafoi Director do "Grupo Escolar" por nomeação feita a 28
dos no jornal "A Época", da Capital Federal em Node Agosto de 1918. Tem collaborado nos jornaes: Sorriso
vembro de 1912. Prefacio de Arthur Guimarães. Edi:
1880; Combate, 1889; Progresso suburbano, 1902; Estatado para distribuição gratuita. Nictheroy, 1916, 45 pags.
do de Sergipe, 1894 e Raio, 1902. Pertenceu a Sociedade
in. 8.°. Escola Typographica Salesiana.
Chapôt Prevôst.
Com a publicação dos "Cantos do fim do século",
Escreveu:
lançou as bases da poesia criticista. Desferiu no entanto
— Noites do Seminário (prosa). Bahia, 1871.
notas de um lyrismo forte e sadio. E, para comprova-lo,
— Indianas (poesias) . Rio de Janeiro, 1879, edivão aqui os seus graciosos
tor, Serafim Alves.
"AMORES INFANTIS"
— Louros Esparsos (poesias). Rio, 1901, in. 16.°
Entre os mimos que a vida desfolha
Typ. da União Portugueza.
Da ventura que á lucta descae,
— A Descoberta ão Brazil: 1.° canto de u m poema.
Ha suspiros saudosos que ficam
Poesias
soltas lidas pelo Sr. Barão de Paranapiacaba.
D'um perfume que nunca se esvae.
5 volumes de poesias de 200 paginas cada um. 1 volume
Como um resto de céo desnublado
em francez.
E m que o riso perenne fluctua,
— Carlos e Alice: poemeto lyrico. Rio, 1904, 30
Fica n'alma um recanto estrellado
pags. in. 12.°. Typ. Lith L. Malafaia Júnior.
Que a innocencia infantil perpetua.
— Traços biographicos do pianista brasileiro Frederico Malho. Rio de Janeiro, 1906. De collaboração com
São os sonhos mimosos abertos
Gustavo Reis e Coronel Hilário de Andrade.
Como se abrem nos campos as flores,
— Elegias: versos. S. João Nepumuceno — Minas
— 1910. Typ. da Vóz do Povo.
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Terêncio Manoel de Carvalho. — Filho de Manoel
Luiz de Carvalho e D. Alexandrina da Fonseca Carvalho, nasceu no engenho Pagão, outrora termo de Santa
Luzia e hoje da Estancia, a 8 de Setembro de 1857 e falleceu a 7 de Janeiro de 1909. C o m o professor Pedro
José Gonçalves aprendeu primeiras lettras e m Santa
Luzia e os rudimentos de francez. Aos 15 annos de
edade fez-se vendedor ambulante de fazendas no Buquim, depois de ter tentado inutilmente empregar-se no
commercio da Bahia.
C o m o deficiente preparo que recebeu e o que aprendeu consigo mesmo, entrou para a carreira do magistério particular, interrompida depois pela vida de pequeno
negociante no Buquim, e m que se occupou durante mais
de u m anno. D e novo voltou ás funcções do ensino,
abrindo u m collegio, que dirigiu até ser nomeado fun-.
ccionario da Intendência do Riachão, onde esteve 2
annos e meio.
E m 1894 foi provido professor ria cadeira do ensino
primário do povoado S. Paulo, removido para a villa
do Arauá, e m 1904, desta para a do Buquim e transferido ainda para a cidade da Estancia e m 1908.
Escreveu:
— Filhos d'alma: poesias. Inédito. Delle forão publicadas algumas no "O Estado de Sergipe" sob as epigraphes — Sonhei — no n.° de 29 de Agosto de 1908. —
Quero-te assim no de 15 de Janeiro de 1909.
Terêncio de Oliveira Sampaio. — Filho do Dr.
Rufino de Oliveira Sampaio, nasceu no engenho Santa
Anna, municipio de Larangeiras, e m 14 de Julho de 1850.
Cursou no Rio de Janeiro o collegio "Pedro II",
matriculando-se e m 1886 na "Escola Central", que deixou no 4." anno.
Exerceu diversas funcções publicas, provinciaes e
estadoaes, como administrador da Recebedoria, Inspector
do Thesouro e Secretario Geral, cargo e m que se aposentou com 25 annos de serviço publico. Collaborou com
o presidente Oliveira Bello no regulamento do Montepio
dos empregados provinciaes e nas principaes reformas
por que passou essa instituição, a ultima das quaes,
radical, e m 1915. A nova forma que deu ao Montepio,
obrigou-o a publicar no "Diário da M a n h ã " primeira e
segunda serie de artigos e m que justificou a conveniência das alterações que fez no regulamento anterior. Foi
collaborador constante da "Gazeta de Aracaju", da "Folha", e principalmente do "Diário da Manhã", onde muito
escreveu sobre finanças, especialidade á que se dedicav >.
Por commissão do Governo, organisou os regulamentos
da administração publica, sendo collaborador certo das
Mensagens de diversos presidentes. E m 1905 incorporou
o primeiro Banco e m Sergipe e foi seu director até Setembro de 1923.
E m 1924, constituído o Banco Mercantil Sergipense,
foi convidado para seu director-gerente, funeção que ainda exerce (1924). C o m o Coronel, chefe do Estado Maior
do C o m m a n d o Superior da Guarda Nacional de Sergipe,
exerceu por muitos annos, interinamente, as funcções de
commandante superior, reformando-se e m Abril de 1910.
Escreveu:
— Montepio: serie de artigos no "Diário da Manhã", Aracaju, de 4 a 11 de Setembro de 1915.

— Montepio. Replica. Idem, de 16 a 21 do referido
mez.
Tertuliano António Pereira Barretto, Capitão.
— Filho do major Odorico António Pereira Barretto e
D. Maria Petronilla Barreto, nasceo a 27 de Abril de
1872 na Estancia e falleceo a 7 de Abril de 1909 na
cidade do Rio Grande, no Estado do Sul do m e s m o nome.
Capitão de artilharia do exercito com o curso geral das
três armas, verificou praça a 9 de Abril de 1889, sendo
nomeado 2.° tenente e m 5 de novembro de 1894,
promovido a 1.° e m 2 de Setembro de 1903.
Feita e m 190.. a reorganisação do exercito pelo
então Ministro da Guerra, Marechal Hermes Rodrigues
da Fonseca, coube-lhe e m promoção a patente e m que
pouco depois veio a fallecer.
Militar intelligente e de auspicioso futuro,
Escreveu:
— Novas theorias das quantidades negativas: serie
de artigos. Nos "Os Annaes", semanário de litteratura,
arte, sciencia e industria. Rio de Janeiro, Anno I, pags.
13 a 16 do primeiro numero e nos ns. seguintes até o
n.° 13; pags. 13 a 16, Anno II, 1905.
— Instrucção Moral (Livro do Soldado). Rio Grande, 1907, 1908 pags. in. 12.°. Pintos & C. — Editores.
Obra de grande proveito para a educação militar do soldado e que teve geral acceitação nas fileiras do exercito
nacional.
Theodureto Archanjo do Nascimento, doutor. —
Filho de Miguel Archanjo do Nascimento e D. Josepha
Maria do Nascimento, nasceu na cidade do Lagarto a 16
de Setembro de 1886. Matriculou-se na Faculdade rie
Medicina da Bahia, recebendo o grau a 18 de Dezembro
de 1886. Domiciliado e m Riachuelo, alli serviu e m commissão por occasião da epidemia de febres e m 1887; fez
parte de u m a sociedade e m Larangeiras de conferencias
publicas sobre assumptos sociaes de instrucção e politica de que eram membros Fausto Cardoso, Felisbello
Freire, Josino Meneses, Balthazar Góes e outros, e m favor da propaganda republicana de Sergipe, e exerceu até
1888 o cargo de Delegado de Hygiene daquella cidade.
Transportando-se para o Estado de S. Paulo, foi e m
1889 nomeado para combater a epidemia da febre amarella e m Limeira; extincta esta, voltou para a Capital,
onde matriculou-se e m Direito, fazendo o seu primeiro
anno e m 1890. Ali exerceu a clinica, foi delegado de hygiene e medico adjuncto do exercito. Nesse m e s m o anno
apresentou ao Governo Provisório u m a representação
contra o exercicio illegal da medicina, assignada por
cerca de 200 médicos, apoiada pela Academia Nacional
de Medicina, cujo Presidente, Dr. Moura Brazil, acompanhou o portador da representação até a presença dò
Ministro Dr. Cesário Alvim. A s sociedades de Medicina
e Cirurgia de S. Paulo e Rio foram também solidarias
e assignaram a representação. E m 1891 foi nomeado delegado de hygiene na capital de S. Paulo e mandado em
commissão chefiada pelo Dr. Domingos Freire para Europa, (Berlim) afim de estudar o tratamento da tuberculose de Kock e e m 1892, foi chefe de clinica nas epidemias de febre amarella e m Mogy-Mirim (S. Paulo) e em
1897 foi nomeado pelo Presidente de Sergipe, Dr. Mar-
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tinho Garcez, para estudar no Ceará a cultura da manlçoba. Voltando a Sergipe, foi nomeado pelo Presidente,
Dr. Josino Meneses, Director de Hygiene, conservandose neste lugar até 1901, quando foi escolhido pela 2.*
conferencia Assucareira do Recife para estudar no
Egypto, índia, Java e Ceylão os processos de cultura da
canna de assucar, volvendo ao Brazil e m Janeiro de
1905 de sua viagem ao Oriente. Foi nomeado, e m 1907,
medico prophylatico do Xerém e e m 1908 representante
do Estado de Sergipe no 6." Congresso Medico de São
Paulo e m e m b r o da grande commissão exposição nacional.
Foi lente interino de Zootechnia geral da Escola
Superior de Agricultura por nomeação de Março de
1917 e 1." Presidente e organisador da Sociedade Sergipana de Agricultura e Inspector Sanitário interino da
Capital Federal em 1920. Foi redactor e fundador da
Revista Agricola. periódico quinzenal, orgam da Sociedade Sergipana de Agricultura. Aracaju, 1905-1906. O
1." numero sahiu no dia 17 de Janeiro daquelle anno: é
u m fasciculo de 8 pags. de 2 columnas e mede 0,26x0,15.
Até 1907 conservou o m e s m o formato. Delegado pelo Estado de Sergipe, da Commissão Executiva do 6." Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia realisada na
Capital de S. Paulo em Setembro de 1907, por nomeação do Congresso.
Escreveu:
— Alcoolismo e embriaguez: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras de medicina legal. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da
Bahia para serem sustentadas afim de obter o grau de
doutor. Bahia, 1886, 49 pags. in 8.°. Typ. de H . O.
da França Guerra.
— O Hypnotismo scientifico. serie de artigos na
"Provincia de S. Paulo" de 1890.
— O Comberlandismo e o Sr. Pedro Colasso: no mesm o jornal e anno.
— Serie ãe artigos de polemica a propósito do Exercicio Illegal da Medicina. N o "Diário de Noticias" do
Rio de 21 de Fevereiro; 8 a 17 de Março de 1890.
— Cultura da Maniçoba — Histórico, plantio, preparo da borracha, importância commercial do producto
e valor da cultura e m parallelo com as do café, algodão e assucar pelo
Rio de Janeiro, 1899, 53 pags.
in. 12.°.
— Peste Indiana: serie de artigos publicados no "O
Estado de Sergipe", de 12, 13, 20, 23 e 25 de Setembro
de 1903.
Os três últimos artigos trazem a epigraphe — Peste
bubonica.
— Em viagem. De Aracaju a Pariz. N o "O Estado
de Sergipe", de 17 de Agosto de 1905 e 18 do m e s m o
mêz.
— Viagem dos Antípodas. A Cidade de Porto-SaidO Canal de Suez — N o "O Estado de Sergipe" de 2 de
Setembro do m e s m o anno.
— No Oriente. De Djibouti ao Ceylão. N o "O Estado de Sergipe", de 29 e 30 de Setembro e 1." de Outubro
seguinte.
— Relatório apresentado á Sociedade Sergipana de
Agricultura por seu Presidente .... na sessão de 1.°
de Janeiro de 1905. N a "Revista Agricola" de 15 do referido mez.
— A propósito da lei sobre o povoamento do Solo.
No "Jornal do Commercio" de 19 de Maio de 1907.
— Um busto ãc Pasteur. N o "O Paiz" de 17 de Junho de 1907.
— Reminiscências do Oriente. N a "Gazetilha do
Jornal do Commercio" de 25 de Junho de 1907.
— í/ma iãéa sobre a próxima exposição brasileira.
No "O Paiz", de 9 de Agosto de 1907.
— Coisas ãa Inãia: dois interessantes artigos com
gravuras. N o "Kosmos" de Julho á Outubro de 1907.
— Campanha Antcmalaria: communicação feita no
6." Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia, realizada na Capital de S. Paulo e m Setembro de 1907, a
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propósito do serviço de medicina e prophylaxia estabelecido contra o impaludismo pelo Medico da 3." Divisão
de Obras Publicas da Capitel Federal em toda a zona do
Xerém e Mantiqueira, por occasião dos trabalhos de
captação desse e outros rios para o abastecimento dagua
á cidade do Rio de Janeiro. S. Paulo, 1907, 13 pags.
in. 8.°. Typ. Progresso.
— Este trabalho de s u m m a importância sob o ponto
de viste social e economia de hygiene foi approvado e m
todas as suas conclusões e m sessão plena do Congresso.
— A Lavoura no Oriente e no Brasil: memoria apresentada ao 2.° Congresso Nacional de Agricultura, reunido no Palácio Monroe, no Rio de Janeiro. No "Jornal
do Commercio" de 25 de Agosto de 1908. Transcripto na
"Revista Agricola" de Aracaju, de 1." de Outubro a 1.°
de Novembro de 1908. Publicado depois em folheto de
23 pags. in. 8.°. na Typ. do "Jornal do Commercio",
do Rio. 1908.
— A propósito ãa prophylaxia rural. No "Sergipe
Jornal" de 23 de Outubro de 1923.
Theotonio Félix da Costa, Professor. — Filho de
Félix José da Costa e D. Delfina da Conceição Costa,
nasceu a 16 de Janeiro de 1847 e m Própria e falleceu
na Villa de Aquidaban, outrora denominada Cemitério,
a 29 de Janeiro de 1896.
Foi alumno da Escola Normal de Aracaju mas não
chegou a tirar o curso completo.
C o m o professor de ensino elementar, exerceu o magistério publico e m N . S. das Dores, Pacatuba. Curral
de Pedras, hoje Gararú, e Aquidaban desde 1867, tendo
sido jubilado a 16 de Fevereiro de 1894. Sobre este autor
encontra-se u m a noticia no 2.° vol. da Revista trimensal
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe pags.
153 a 155, escripta por seu sobrinho Costa Filho (Luiz
José d a ) .
E m 1872 publicou algumas poesias na "Chronica Religiosa" da Bahia, e
Escreveu:
— Amor, Ca»ric7io, Consequências: drama e m 3
actos: Aracaju, 1878. Typographia do "O Maio".
— Discurso pronunciado por occasião do passamento do tenente coronel João Nepomuceno de Araújo, e m
Curral de Pedras. N o "O Conservador", Aracaju, 23 de
Setembro de 1882.
— Discurso proferido no dia 24 de Outubro na cidade de Própria, por occasião de festejar-se o anniversario da Independência da Provincia. N a "Gazeta do
Aracaju", de 26 de Janeiro de 1884.
— Discurso proferido perante a Camará Municipal
de Aquidaban, e m u m a sessão extraordinária que a mesm a Camará celebrou no dia 23 do p.p. mez de Novembro, para dar u m testemunho de sua adhesão e lealdade a causa da Republica. N a "União Republicana", Própria, de 6 de Dezembro de 1889.
Theotonio Ribeiro da Silva. — Filho de Ante.
nio Ribeiro da Silva e D. Maria do Carmo Ribeiro,
nasceu e m Própria a 18 de Fevereiro de 1816 e falleceu
e m Penedo, Alagoas, a 26 de Janeiro de 1878.
Attendendo as condições de pobresa de seus pais
incumbiu-se seu padrinho, o vigário de Própria, Padre
António José da Silva Capella, de dar-lhe alguma educação, mandando-o estudar na Bahia, onde fez o curso de
preparatórios no collegio do Padre Vicente Maria da
Silva. Iniciando os estudos do Seminário, viu-se forçado
a abandonal-os por morte de seu progenitor para substituil-o na direcção da familia.
E m 1836 ensaiou-se na advogacia e m Própria sob
as vistas de seu protector e padrinho, Padre Capella,
que éra também advogado, e que por causa da celebre
questão do "troco do cobre" fora assassinado a 30 de
Janeiro de 1838 no momento e m que se atirava ao rio
S. Francisco, fugindo a aggressão dos seus inimigos.
Acabrunhado por esse triste acontecimento e em
risco de ser egualmente sacrificado, refugiou-se por ai-
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guns mezes e m Penedo, fixando-se depois e m Traipú
com escriptorio de advocacia.
E m 1860 foi provisionado pela Relação do Recife, e
e m 1862 transportou-se com toda a familia para a cidade do Penedo, onde firmou os créditos de advogado
intelligente e reputado h o m e m de letras.
Politico de real influencia, foi eleito deputado provincial por Alagoas nos períodos legislativos de 18421843, 1848-1849 e successivamente até 1864 e nos de 1870
a 1875, figurando quasi sempre como 1." ou 2.° secretario e vice-presidente da Assembléa.
Exerceu no Traipú os cargos de delegado de policia,
camarista, Juiz de paz e juiz municipal supplente, e
por alguns annos e m Penêrio o de administrador do Consulado Penedense.
Por demais conhecido nas duas margens ribeirinhas
do Baixo S. Francisco, gosou sempre a fama de advogado hábil e sisudo, cujos pareceres erão geralmente acceitos e acatados.
Coronel, commandante superior da Guarda Nacional, agraciado e m 1854 pelo governo imperial com o
grau de Cavalleiro da Ordem da Rosa e posteriormente
com o officialato da m e s m a Ordem, foi presidente da
Associação Catholica de Penedo e M e m b r o do Instituto
Archeologico e Geographico Alagoano.
Forão innumeros os seus trabalhos forenses hoje esquecidos nos archivos dos cartórios e abundante a collaboração prestada a diversos órgãos da imprensa alagoana, entre os quaes se destaca o "Diário de Alagoas",
e m que escreveu series de artigos sobre pontos importantes de direito e sobre outros assumptos interessantes.
Foi u m dos redatores do — O Peneãense publicação
mensal. Penedo 1869. E m substituição a este periódico
fundou e redigiu:
— Jornal ãe, Peneão: orgam dos interesses do Rio
S. Francisco e especialmente do 5." districto das Alagoas.
Penedo, 1870.
Thomaz de Carvalho Borges, Doutor . — Filho do
Doutor João de Carvalho Borges e D. Leopoldina dos
Santos Borges, nasceo e m Larangeiras a 2 de Novembro
de 1851 e falleceo no municipio do Rio Novo, e m Minas, a 30 de Setembro de 1891. Aos doze annos de
edade seguio para o Rio de Janeiro e m companhia do
seu irmão, o Engenheiro João de Carvalho Borges, que
se encarregou de sua educação literária e scientifica.
C o m o interno do collegio Victoria, fez todo o curso
de humanidades, obtendo sempre as melhores approvações como igualmente as obteve na Faculdade de Medicina, na qual foi laureado doutor a 3 de Setembro de
1878. De posse do titulo académico exerceo a medicina
na Conservatória, no Estado do Rio de Janeiro, transferindo-se depois para o Piau, municipio do Rio Novo,
onde fixou residência até fallecer. Conjunctamente com
a clinica desempenhou diversas commissões medicas, por
designação do governo estadoal, sendo a ultima e m Cataguazes, por occasião da forte epidemia que alli grassou e onde contrahio a moléstia que o victimou.
Entre os muitos benefícios de que deixou memoria
no Piau destaca-se a actual egreja matriz, construída
por meio de subscripção por elle agenciada e cujas obras
dirigio pessoalmente com a perícia de u m engenheiro.
O largo circulo de amigos prestigiosos e as dedicações
pessoaes feitas e m toda a zona de sua actividade profissional proporcionarão-lhe as melhores ensanchas para
envolver-se na politica mineira, e m cujo seio adquirio
facilmente tão decisiva influencia, que, a não ter fallecido logo, seria candidato nas primeiras eleições ao
logar de deputado ao Congresso do Estado, por indicação do chefe local de S. João Nepomuceno. Medico especialista e m obstetricia, reunia as suas apreciáveis qualidades clinicas as de orador fluente e de distinto m u sico com u m a admravel vóz de tenor. Sócio fundador
do Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, fez-se
ouvir no primeiro que se reunio nos fins de 1888 no Rio
de Janeiro.
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Escreveo:
— Do melhor methodo de tratamento das feridas accidentaes e cirúrgicas: dissertação. Proposições. Secção
de sciencias accessorias. — D o envenenamento pelos conpostos arsenicaes. Secção de sciencias cirúrgicas. —
Operações reclamadas pelo estreitamento da uretra. Secção de sciencias medicas. — Febre amarella. These
apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 7 de Agosto de 1877 para ser sustentada afim de
obter o gráo de Doutor e m Medicina. Rio de Janeiro,
1877, 82 pags. in. 8.°. Dias da Silva Júnior. Typographo editor.
Tiburtino M o n d i m Pestana, Bacharel. — Filho
do Tenente Coronel Damingos M o n d i m Pestana e D.
Anna da Rocha Leite Mondim, nasceu na cidade da Estancia a 19 de Dezembro de 1854.
Fez seus estudos primários e secundários na cidade
natal e na Bahia, seguindo e m 1870 para o Recife onde
se empregou no commercio.
Dedicou-se depois ao magistério e a imprensa, leccionando e m vários collegios.
Transferindo sua residência rara S. Paulo e m 1876,
foi alli nomeado Official da Policia do Porto de Santos.
Nesta cidade fundou u m collegio "Gymnasio Santista" para ambos os sexos no qual adoptou os mais modernos methodos pedagógicos.
E m 1885 foi official de Gabinete da Presidência de
S. Paulo e e m 1886 obteve por concurso o 1." lugar na
Secretaria do Governo desse Estado. Bacharelou-se e m
1904 na Faculdade de Philosophia e Letras de São Paulo,
aggregada á Universidade de Lovania (Bélgica) e é diplomado pela Escola Normal Secundaria da mesma cidade.
Por Decreto de 13 de Outubro de 1913 foi nomeado
official de Gabinete do Presidente Rodrigues Alves e
exerceu o cargo de 1." Sub-director da Secretaria do Interior.
E m S. Paulo fez u m curso completo de Philosophia
na aula que mantinham os R . R . Pes. Jesuítas. E' cavalheiro da Cruz e sócio fundador do Instituto Histórico
e Geographico de S. Paulo.
T e m collaborado nos seguintes periódicos: "União",
"Aurora", "Globo", "Correio Paulistano" "Monitor Catholico", 1879, S. Paulo, "Diário Popular", "Estudante
Catholico", revista "Sta. Cruz" e no "Jornal do Povo"
de Aracaju. O seu primeiro artigo sobre instrucção publica, escripto da Capital de S. Paulo sahiu no numero
de 15 de Setembro de 1916.
Redigiu a Gazeta de Santos", "Commercio de Santos", "Pátria", " B o m Pastor", "Bôa Semente" (11.' Serie), "Vida Inócusa", mensario commercial, politico, literário e de actualidades, com António Gurgel Salgado.
S. Paulo, 1914. Deu apenas 2 números.
Além dos artigos insertos nos referidos jornaes e m
alguns do Rio de Janeiro e e m diversas polyanthéas,
correm impressos os discursos pronunciados no "Congresso Catholico' da Bahia e m 1900.
Escreveu:
— Discurso proferido na sessão de 14 de Novembro
de 1901 do Primeiro Congresso Catholico Diocesano de
São Paulo, celebrado de 12 a 16 daquelle mez e anno
na capital do m e s m o Estado. N o volume de Actas e
Documentos do referido Congresso, pags. 99 á 107.
— Discurso proferido a 1.° de Outubro de 1904 na
quarta reunião geral do Segundo Congresso Catholico de
S. Paulo, celebrado de 28 de Setembro a 2 daquelle mez
e anno na capital do referido Estado. N o volume de
Actas e Documentos do citado Congresso, pags. 107 a
116.
— Qual o nosso ãever actual: discurso pronunciado
na Assembléa Geral da Confederação das Associações
Catholicas de Itú, e m 5 de Novembro de 1905.
S. Paulo, 1905, 18 pags. in. 8.". pq. A. Campos —
Editor. Centro de Propaganda Catholica.
— Óbices a remover: discurso pronunciado no "Circulo Catholico" de Bragança. S. Paulo, 1906, 15 pags.
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in. 18.°. A. Campos — Editor. Centro de Propaganda
Catholica.
— Remeãio único: discurso proferido na Assembléa
Geral extraordinária da "União Sto. Agostinho" de
Campinas, e m 11 de Março de 1906. S. Paulo, 1906, 16
pags. in. 8.°. pq. Editor: A. Campos. Centro de Propaganda Catholica.
— A questão social: discurso proferido na sessão
de encerramento do 1." Congresso da Confederação das
Associações Catholicas da Archidiocese, e m a noite de
15 de Maio de 1914. S. Paulo, 1914, 10 pags. in. 8.°.
pq. Typ. Casa Garraux.
— A Obra Salesiana: discurso pronunciado na sessão solemne do dia 28 de Outubro de 1915 no VII Congresso Internacional dos Cooperadores Salesianos, realisado e m S. Paulo. N o livro de Discursos pronunciados
nas sessões solemnes do Congresso pag. III a IX. S.
Paulo, 1916, L X V in. 8.°. Escolas Profissionaes do Lyceu Salesiano do S. Coração de Jesus.
— Synthetic Report ou Education in the State of
S. Paulo: trabalho apresentado na sessão de 7 de Janeiro de 1916, ao 2." Congresso Scientifico Pan-Americano. Sahiu também u m a edição e m portuguez. "Washington, 1917. 9 pags. in. 8.". Imprensa do Governo.
Tito Antonio da Franca Amaral, Engenheiro Militar. — Filho do capitão Bernardino Antonio do A m a ral e D. Anna Josepha do Amaral, nasceo na Estancia
a 25 de Janeiro de 1854 e falleceo na Capital Federal a
15 de Abril de 1896.
Originário de u m a familia de distinctos militares,
como elles abraçou a carreira das armas, verificando
praça a 26 de Outubro de 1871 com destino a u m dos
corpos estacionados no Rio de Janeiro, afim de estudar
na Escola Militar.
Admittido como alumno desse estabelecimento de
ensino, hoje extincto, fez todo o tirocínio de engenharia
militar, que terminou e m 1879, tendo alcançado durante
o curso escolar os postos de alferes alumno, 2." tenente
da arma de artilharia e tenente do corpo de estado maior
de 1." classe.
E m 1882 recebeu a carta de bacharel e m mathematicas e sciencias physicas, depois de ter sido elevado a
patente de capitão do corpo de engenheiros.
Foi o primeiro director da Bibliotheca Militar, cargo em que se conservou desde 1881 a 1883.
Sob sua direcção technica estiverão as obras militares da Parahyba e Rio Grande do Norte no decurso
dos annos subsequentes até 1888, e m que foi nomeado
membro da 2." secção da Directoria Geral das Obras Militares da Corte, passando logo depois para a 1." secção.
Deste ultimo logar desligou-se e m 1889 para ficar
a disposição do ministro do Império, que o fez seguir
em commissão para a Cidade de Cataguazes, em Minas.
Data de 1891 a sua promoção a Major, bem como o
decreto que o condecorou com o gráo de Cavalleiro da
Ordem de S. Bento de Aviz.
N o desempenho dos seus deveres militares foi por
mais de u m a vez elogiado pelo ministro da guerra e
pelo commandante do corpo de engenheiros, salientando-se entre os relevantes serviços dignos dos mais merecidos louvores os prestados á pátria nos dias calamitosos da revolta de 1893.
Prezando e m alto grau os seus foros de militar brioso, sérvio com a maior dedicação ao paiz no dominio das
instituições republicanas, com as quaes no entanto não
se harmonisavão as suas convicções politicas.
Affeiçoado a familia imperial pela antiga e generosa
protecção dispensada a muitos dos seus consanguinos
e particularmente devotado a pessoa do Conde d'Eu, a
quem devia e m grande parte a sua educação scientifica,
dissentiu ostensivamente dos companheiros de classe
quanto ao movimento revolucionário de 1889; e logo que
foi proclamada a republica, entendeo cumprir u m dever
de lealdade apresentar-se ao chefe da repartição, e m

TOBIAS
que funccionava, para declarar que éra e continuava a
ser monarchista.
Obedecendo desassombradamente ao nobre impulso
da própria consciência, deo com esse seu procedimento
a prova mais inequívoca de energia e integridade de caracter .
As suas qualidades moraes abrangião ainda u m a
esphera mais ampla.
Entre os nobres sentimentos que exornavão o seu
espirito, sobrelevava a todos os outros o da gratidão, a
que sempre votou verdadeiro culto, até na hora extrema
da vida, pedindo a pessoa intima da familia, que communicasse ao Conde d'Eu o seu passamento, afirmando-lhe
nunca ter esquecido os beneficios, que delle houvera recebido. O "Jornal do Commercio" na noticia que deo do
seu fallecimento assim terminou:
"Deixa trabalhos literários de merecimento principalmente pela bellesa moral e brilhante imaginação que
•os adorna".
H o m e m de letras, romancista e poeta,
Escreveo:
— O ciúme: pequena narrativa. Rio de Janeiro,
1879, 63 pags. in. 8.°. Typ. Cosmopolita. Este trabalho foi publicado antes na Revista Mensal da sociedade
Phenix Litteraria, do Rio rie Janeiro, da qual foi collaborador.
— Discurso proferido por occasião da inauguração
da bibliotheca do Exercito na Corte, em presença de
S.S. M . M . e A.A. Imperiaes pelo respectivo bibliothecario. N a "A Gazetinha", da Estancia, de 4 de Maio
de 1882.
— A aurora ãa redempção: romance publicado em
folhetim no Diário da Parahyba. da capital da antiga
provincia do m e s m o nome. 1884.
— Proculo. o Itabaiana. ou a bolsa do resgate: romance. Idem, idem.
— O Monge escravo e a natureza: romance. Idem,
1885.
— Os nautas da redempção: poema. Idem, 1887. Todos os trabalhos publicados no Diário da Parahyba érão
assignados com o pseudonymo de Piapetinga.
— Relatório apresentado ao Ministro do Império relativamente a commissão que lhe foi confiada, de indicar as obras necessárias a cidade de Cataguazes, afim
de melhorar as suas condições sob o ponto de vista da
salubridade publica. Setembro de 1889. Deixou inéditos:
— A cabana legendaria: romance.
— Meus cantos: versos.
foletim no Diário ãa Parahyba, da capital da antiga prona capital do Rio Grande do Norte em 1887.
Tito Livio de SanfAnna. — Filho de João Lucas de SanfAnna e D. Maria Umbelina de Oliveira
SanfAnna, nasceu no povoado Pedra Molle, municipio
do C a m p o do Britto a 9 de Janeiro de 1900.
Estudou primeiras lettras no Aracaju frequentando
os collegios "Maria Auxiliadora" e "Tobias Barretto",
fazendo na Bahia no "Gymnasio Ipyranga", o curso de
preparatórios com professores particulares.
E m seguida matriculou-se na Escola de engenharia
desse Estado passando-se para a rio Rio de Janeiro onde
se formou e m engenheiro geographo e continua o curso
de engenharia civil, achando-se (1924) no ultimo anno.
E' funccionario da Alfandega na Capital Federal
Collaborou no "Jornal do Povo" de Aracaju, e
escreveu:
— Discurso proferido a 24 de Outubro de 1921 na
Capital Federal na sessão solemne do Centro Sergipano, commemorativa da gloriosa data de 24 de Outubro. N o "Jornal do Povo", Aracaju de 12 de Novembro do m e s m o anno.
— A philosophia de Moreira Guimarães. N o "Jornal do Povo" de 24 de Outubro e 8 de Novembro de
1922.
Tobias Barretto de Menezes, Doutor. — O maior
dos sergipanos pelo talento e pela erudição, nasceu em
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Campos a 7 de Junho de 1839 e falleceu no Recife a 26
de Junho de 1889, pronunciando ao expirar estas palavras: — tudo tem sua lógica, até a morte!... Filho
do antigo escrivão de orphãos daquella villa, hoje prospera cidade do Sul do Estado, Pedro Barretto de Menezes e D. Emerenciana Barretto de Menezes, passou a
infância no seio da familia, de quem recebeu os úteis
conselhos e as primeiras lições de educação domestica.
Terminados e m 1850 os estudos primários, seguiu
para a Estancia, onde cursou até 1852 a aula de latim
regida pelo Padre Domingos Quirino de Souza, depois
bispo de Goyaz, frequentando simultaneamente a aula de
musica do maestro Marcello de Santa Fé; e de 1853 a
1854 continuou a estudar latinidade no Lagarto com
o Padre José Alves Pitangueira, provecto jornalista e
advogado de nota. (Vide este n o m e ) .
Para occorrer as necessidades materiaes da vida, pobre como éra, abriu nessa villa u m a escola de ensino
primário e e m 1858 entrou e m concurso para o preenchimento da cadeira de latim de Itabaiana, que leccionou de 1857 a 1860.
N o correr desse ultimo anno seguiu para a Bahia,
onde teve por mestre o conhecido philosopho, Frei Antonio da Virgem Maria Itaparica, matriculando-se e m
seguida no Seminário archiepiscopal, do qual foi despedido decorridos poucos mezes, por ter commettido u m
acto de transgressão disciplinar, cantando alta noite,
ao som do seu violão, as estrophes sentidas de u m a can
ção predilecta nas serenatas sergipanas.
Depois de ter passado por serias difficuldaries económicas, voltou a Campos, onde permaneceu até ao fim
do anno de 1862, quando partiu para a cidade do
Recife, destinada a ser de futuro o theatro dos seus
triumphos scientificos.
Dentro do anno de 1863 repetiu os preparatórios exigidos para a matricula no
curso de direito, prestou-os
com proficiência, iniciando
o tirocínio, académico e m
1864, que terminou e m 1869,
visto ter perdido o terceiro
anno por excesso de faltas.
Quando estudante da Faculdade, entrou e m dois
concursos de latim e u m de
ihilosophia no collegio das
Artes e Gymnasio Pernambucano, não conseguindo ser
provido e m nenhuma das cadeiras, apesar das brilhantes provas e da vantajosa
Dr. Tobias Barreto de
collocação rio seu nome e m
Menezes
primeiro logar na lista dos
concorrentes.
Obtida a carta de bacharel continuou a residir por
alguns annos no Recife, abrindo u m collegio no qual
regeu as cadeiras de francez, latim, rhetorica, philosophia e mathematicas elementares.
E m 1872 deixou aquella capital com destino á
Escada, cidade central de Pernambuco, na qual teve residência por espaço de quasi dez annos.
D e 1874 a 1880 dedicou-se especialmente ao jornalismo, tendo publicado nos periódicos que alli fundou
artigos magistraes, mais tarde reprodusidos nos "Estudos Allemães" sob o titulo — Delictos por omissão.
Foi deputado provincial na legislatura de 1879-1880
e e m 1882 fez sensacional concurso na Faculdade de Direito para preenchimento de u m a cadeira vaga, cuja
nomeação deveu ao espirito recto do Imperador Pedro IT,
a despeito da opposição do ministro do Império.
A o assumir o exercicio do cargo de lente, recebeu
o grau de doutor e m virtude de disposição legal.
C o m o substituto preleccionou as cadeiras de philosophia do direito e economia politica, passando e m 1887
a lente effectivo da primeira cadeira do quinto anno.
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C o m o seu ingresso para o corpo docente da Faculdade operou-se u m a radical transformação no ensino
da philosophia do direito.
As velhas doutrinas até então professadas ruiram
por terra ante a palavra poderosa desse moderno apostolo da sciencia, pregando u m a nova intuição philosophica do direito.
N a complexidade dos seus vastos conhecimentos sobre as diversas escolas philosophicas deu a supremacia
ao monismo mechanico de Haeckel, substituído com a
evolução de suas idéas pelo monismo philosophico de
Noiré.
Foi elle o fundador, ou antes, o transplantador desta
escola scientifica para o Brasil, como nas regiões ideaes
da poesia fora o fundador da escola condoreira, caracterisada pelo arrojo das imagens e das phrases retumbantes empregadas nos versos inspirados de Victor
Hugo.
Enthusiasta do pensamento allemão foi no seu tempo o brasileiro mais conhecido na pátria de Yehring,
onde éra considerado como u m jurista eminente e philosopho acatado.
E m tão alta conta era tida a sua aprimorada cultura nos grémios scientificos de além-mar, que e m
1881 foi distinguido com a nomeação de lente de u m a
das cadeiras da Universidade livre de Francfort e eleito
m e m b r o correspondente do Club dos Cosmophilos de
Leipzig.
O seu devotamento pela sciencia cultivada no paiz
da sua maior predilecção induzia-o a estudar consigo
m e s m o a lingua allemã para melhor apprehender o pensamento dos escriptores, que nella explanaram as suas
idéas e doutrinas.
Esse ardente germanismo do douto mestre não foi
aquilatado com justiça pelos seus adversários, que julgaram amesquinhal-o, appellidando-o de philosopho teuto
sergipano, phrase attribuida ao espirito epigrammatico
do jornalista Carlos de Laet.
D e outra parte, innumeros foram os seus admiradores e adeptos, fora da legião de talentosos discípulos,
sobre quem exerceu a fascinação de sua potente cerebração e cujos espíritos illuminou com os raios de seu immenso saber.
Para que a sua fama corresse mundo, não precisou
viajar, fazendo alarde dos seus conhecimentos adquiridos
no estudo das sciencias, n e m se esforçou por demonstralos nos comícios e nas conferencias publicas.
O seu nome impôz-se á admiração dos estudiosos e
dos sábios independente de ter frequentado as bihliothecas e institutos do velho continente, que a deficiência de recursos pecuniários o privou de conhecer visualmente, como não conheceu a capital do seu paiz.
A maior parte da existência passou-a no Recife, sua
pátria intellectual, da qual apenas se retirou temporariamente e m 1883 para visitar Sergipe pela única vêz,
depois de u m a ausência de quasi vinte annos.
Poeta, philosopho, jurista, critico, polemista, orador,
jornalista e musicista, conhecia perfeitamente o latim,
francez, inglez, italiano, allemão e russo, tendo aprendido esta ultima lingua do m e s m o modo que aprendeu
a allemã, consigo m e s m o .
De sua individualidade occuparam-se e m estudos de
critica e e m biographias os intellectuaes — Sylvio Roméro, C. de Koseritz, Phaelante da Camará, Clóvis Beviláqua, Gumersindo Bessa, Arthur Orlando, Graça Aranha, João de Sousa Bandeira, Augusto Franco, Samuel
de Oliveira, Sellim, Bruno (José Pereira de Sampaio),
Virgílio de Sá Pereira, Liberato Bittencourtt, Manoel dos
Passos, Alberto Seabra, Martins Júnior, Leopoldo de
Freitas, Fausto Cardoso, Prado Sampaio, Ávila Lima, Lacerda de Almeida, Viveiros de Castro, José Virissimo, Medeiros de Albuquerque, Ovidio Manaia, França Pereira,
Mário Ganeiro, Abelard Lobo, Carlos D. Fernandes,
Raul de Paula.
Sócio effectivo do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano,
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Escreveu:
— A religião perante a psychologia: serie de artigos nos ns. de 8, 22 e 29 de Maio; 5 e 12 de Junho de
1870 do jornal — O Americano — Recife. Reproduzidos
no livro "Vários Escriptos".
— Notas e estuãos sobre a critica religiosa: serie
de artigos nos ns. de 11 de Junho; 3, 24 e 31 de Julho;
7, 14 e 21 de Agosto de 1870 do m e s m o jornal. Reprodusidos no livro "Estudos Allemães".
— Iáeia ãe um novo direito que é preciso ser
reconhecido. N o citado jornal de 28 de Agosto de 1870.
Reprodusido no livro "Vários Escriptos", sob a epigraphe: Novo direito que é preciso reconhecer.
— Chronica dos disparates: artigos de polemicas
nos ns. de 4 de Setembro; 2, 16 e 23 de Outubro e 13
de Novembro do m e s m o anno e no m e s m o jornal. Reprodusido no livro "Polemicas".
— A questão do Poder Moderador — exame critico
e comparativo do que a respeito escreverão o Visconde
de Uruguay, Conselheiro Zacarias e Doutor Braz Florentino: serie de artigos iniciada no n." de 4 de Junho de 1871 do m e s m o jornal e interrompida no de 6
de Agosto seguinte por ter resolvido o autor tratar do
m e s m o assumpto no seu livro — "Estudos de direitos".
— O artigo .32 do Acto Aãdicional: estudo critico
sobre a Dissertação apresentado e m concurso, perante a
Faculdade, pelo Doutor Coelho Rodrigues. Idem, idem
de 22 e 29 de Outubro de 1871.
— Ensaios e estudos de philosophia e critica. Recife,
1875, in. 8.°. Teve 2." edição ampliada e refundiria em
1889 no Recife com 191 pags. in. 8.".
— Brazilien wie es ist in hiberariscker Hinsicht behachtet, ein Skizze. Escada, Pernambuco, 1875, in. 8.°.
— Ein offcner Brief an die Deutsche Presse. Escada, 1878, in. 8.°.
— Um discurso e m mangas de camisa. Palavras dirigidas aos cidadãos presentes na segunda sessão do
"Club Popular da Escada" e m o dia 7 de Outubro de 1877,
Escada, Pernambuco 1879, 45 pags. in. 8.°.
— Dias e noites: Poesias. Rio de Janeiro, 1881, 203
pags. in. 12.°. Imprensa Industrial — Editora. T e m
2." Ed. publicada e m 1893 por Sylvio Roméro, muito
mais desenvolvida que a primeira, no Rio de Janeiro,
com 278 pags. na C o m p . Typ. do Brasil, pelos Editores
Laemmert & C. E' de 1903 a ultima edição, augmentada,
também impressa no Rio de Janeiro pelos referidos editores.
— Fundamento do direito de punir. Escada, Pernambuco, 1881. T e m 2." Ed. Publicada no Recife e m 1886
com XII-145 pags. in. 8.". pg. Typographia Central.
— Estudos allemães: philosophia, direito, litteratura
e critica. Escada, 1881, in. 4.°. — Reimpressos no Recife e m 1883 na Typographia Central com 294 pags.
in. 8.°. pq. H á u m a edição posthuma de 1892 pelo Dr.
Sylvio Roméro com 710 pags. in. 8.°., impressa na Companhia Typographia do Brasil. Rio de Janeiro. Laemmert & C. — Editores proprietários.
— Theses e dissertação para o concurso ao logar de
lente da Faculdade de Direito do Recife. Dissertação:
—• Qual a extensão da idéa do mandato de que trata o
art. 4.°. do Código Criminal? Recife, 1882. Este trabalho faz parte do livro — "Estudos de Direito".
— Lições do Direito Publico Brasileiro dadas por. . .
aos seus discípulos particulares, no mez de Junho de
1882, e colleccionadas por Gumercindo de Araújo Bessa,
Manuscripto inédito n u m volume encadernado de 104
pags. in. 12.°. Pertence a Bibliotheca Publica de Aracaju.
— Idéas ão Direito: Discurso proferido na cerimonia da collação do gráo de doutor e m Direito.
Transcripto no "O Guarany", Aracaju, de 20 e 29 de
Setembro de 1883. Reproduzido nos "Estudos de Direito" e no livro "Discursos".
— Compenãio elementar de gramática Nacional por
J. A. de Castro Nunes, adoptado para uso das aulas primarias e m diversas províncias do Império. Nova edição
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(13.") reformada e muito melhorada pelo Doutor ....
Havre, 1883, X-G e tantas pags. in. 12.°. Imprensa do
Commercio.
— Menores e loucos e m direito criminal: estudos
sobre o art. 10 do Código Criminal Brasileiro. Rio de
Janeiro, 1884, 180 pags. in. 12.°. H . Laemmert & C.
Editores. Houve 2." edição ampliada e refundida. Recife, 1886, 145 pags. in. 8.". Typ. Centrai.
— Notas a Lápis sobre a evolução emocional e mental do h o m e m : serie de artigos no "Jornal de Sergipe",
Aracaju, de 5, 13, 17 e 20 de Dezembro de 1884. Reproduzidas no livro — "Questões Vigentes".
— Glosas heterodoxas a u m dos males do dia. Idem,
idem, de 14, 17 e 24 de Janeiro de 1885-. Reprodusido no
m e s m o livro.
— A alma da mulher. N o "O Horizonte", Larangeiras, de 24 de Dezembro de 1885;' 1, 10, 17, 24 e 29 de
Janeiro; 5 e 12 de Fevereiro e 3 de Abril de 1886. Este
estudo está incluido na edição posthuma, dos — "Estudos Allemães".
— Discursos. Pernambuco, 1887, 109 pags. in. 8.°.
pq. Typ. Miranda. Este livro contem 5 discursos proceriuos na Assembléa Provincial de Pernambuco, u m no
Club Popular sob a epigraphe — E m mangas de Camisa
— e u m proferido na collação dos gráos cie doutores e m
direito.
— Questões Vigentes de philosophia e de direito.
Pernambuco, 1888, 311 pags. in. 8.". peq. Livraria —
Fluminense — Editora. C o m u m a introducção por Arthur Orlando.
— "A irreligião do futuro". Estudo sociológico, por
Guyau. N a "Reforma", Aracaju, 23 de Junho, 8, 15, 22
e 29 de Julho de 1888. Transcripçâo da obra antecedente.
— Commentario theorico e critico do Código Criminal Brasileiro. Recife, 1888, in. 8.". Livraria Fluminense. Publicado e m fascículos de 32 pags., não tendo ido
além do segundo. — O Dr. Sylvio Roméro, grande admirador e amigo do autor, encarregou-se de dar á publicidade u m a nova edição dos seus trabalhos, que são os
seguintes:
— Estudos de direito: Publicação posthuma, etc.
Rio de Janeiro, 1898, 560 pags. in. 8.". Edição muito
melhorada. A primeira edição é de 1892.
— Vários escripjtos: publicação posthuma por Sylvio
Roméro, Rio de Janeiro, 1900, LIIi-365 pags. in. 8." —
C o m p . Typographia do Brasil. Laemmert &. C. — Editores. Este volume contêm, além de u m vehemente prefacio do illustre Dr. Sylvio Roméro, intitulado Explicações indispensáveis, diversos escriptos publicados pelo
autor durante os annos de 1866 a 1888. Citamos entre
outros os seguintes:
— A religião perante a psychologia, Moysés e Laplace; Os homens e os principios; Politica Brasileira;
Direito Publico Brasileiro; Retei-ma da Constituição;
Reforma Eleitoral; H á entre nós u m a eloquência parlamentar?; O parlamento de 1879; Algumas palavras
.sobre a theoria da moral; Nota sobre a literatura da
America do Norte; O atrazo da philosophia entre
nós, etc.
— Discursos: publicação posthuma por... etc. Rio
de Janeiro, 1900, 177 pags. in. 8.° Contém este volume
12 discursos, entre os quaes se acham:
— A educação ãa Mulher — Idéa do direito — Lição de abertura do curso de economia politica na
Faculdade do Recife — A Carlos Gomes.
— Poli micos: discussões travadas entre o autor e
diversos escriptores. Publicação posthuma por, etc. Rio
de Janeiro, 1901, XXX1V-396 pags. in. 12.". Laemmert
&- C. Editores. E' a ultima de suas publicações poscliumas feitas pelo Dr. Sylvio Roméro. Contém este vorjm e os seguintes artigos: I — Theologia e Theodicta
não são sciencias. II — Chronica dos disparates. III —
U m a anti-critica, ou, melhor, u m a anti-descompostura.
IV — Alguma cousa tombem a propósito de Meyerbeer:
publicada na Gazeta de Noticias, do Rio de Janeiro e
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transcripta nt Jornal do Recife de 25 e 26 de Fevereiro
de 1880. V — Ainda alguma cousa também sobre Meyer
beer. VI — Os theologos da Civilisação. VII — Self-Government. Appendice: Guizot e a escola espiritualista do
Século X I X . — Capitulação de Montividéo. — A o Sete
de Setembro. Precede ao volume u m bem elaborado estudo do Dr. Sylvio Roméro.
Esforçado paladino da imprensa, collaborou na "Revista Illustrada" e m 1866; na "Crença", periódica literária, e m 1870; no "O Liberal", jornal politico, e m
1872; no "Jornal do Recife", e m 1872; na "Folha do
Norte", diário, e m 1883-1884, e na revista " H o m e n s e
Letras" e m 1888, todos editados no Recife, e redigiu:
— O Académico: jornal scientifico e literário. Recife, 1865. C o m José Jausen Ferreira Júnior, Antonio Anthero Alves Monteiro e Manoel Pinheiro de Miranda
Osório. D e vida ephemera.
— A Razão: periódico scientifico e literário. Recife,
1868. Sahiu apenas o primeiro numero a 25 de Outubro.
— O Americano: semanário politico e de literatura.
Recife, 1870-1871. C o m Franklin Távora e Minervino Augusto de Sousa Leão.
— Um Signal dos Tempos: periódico critico, literário e noticioso. Escada, 1874-1875.
— A Comarca ãa Escaãa: periódico critico, literário e noticioso. Escada 1875. Appareceu e m substituição
ao periódico anterior, m a s teve pouca duração.
— Devaneio Literário: jornalzinho dedicado a mocidade escadense. Escada, 1875. Sahia duas vezes por
semana, sendo o primeiro de 15 rie Junho e o ultimo
de 1.° de Dezembro.
— O Desabuso: periódico politico e de critica. Escada, 1875.
— Deutscher Kaempfcr: litterarisches und "per accidens" prolitisches Zeitungsblatt. Fiir die Ausbreitttng
des Deuaschtums im Norden Brasiliens herausgegeben
von Muhlert & C. Recife, 1875. Destinado a expansão
do germanismo no Norte do Brasil foi editado por Cari
Eduard Muhbert e escripto e m allemão por Tobias exclusivamente. Sahiu o 1." n.° a 2 de Agosto e o ultimo,
5.°, a 12 de Setembro.
— O Povo ãa Escaãa: periódico. Escada 1876.
— O Escadense: periódico noticioso, critico e literário. Escada, 1877-1878. Este jornal foi substituído pela
— A Igualãaãc: periódico critico, literário e noticioso, Escada, 1878.
— Contra a Hypocrisia: periódico noticioso, critico
e literário. Escada, 1879. Teve a curta existência de
Agosto a Outubro.
— Estuãos Allemães: revista mensal de philosophia,
direito, literatura e critica. Escada, 1880-1881.
— O Industrial: reviste de industrias e artes. Recife, 1883. C o m José Hygino Duarte Pereira, Barros
Guimarães e Graciliano Baptista.
— Ensaio ãe prehistoria da literatura clássica allemã. N a "Revista de Estudos Livres". Lisboa, Primeiro Anno, 1883, pags. 553 a 561; Segundo Anno, 1884,
pags. 28 a 37, 97 a 102 e 117 a 121.
— "A Arte Dramática" — Jornal de occasião. Ór-
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gão do Club Dramático Familiar. C o m outros. Recife,
1884-1885 in. fl. peq. Sahiram apenas 9 números de tiragem mensal.
— Revista ãe Estuãos Livres: Lisboa, 1883-1884.
— Revista ãas Artes: hebdomadario de propaganda
instruetiva. Recife 1885-1886. C o m Affonso Olindense,
Antonio de Sousa Pinto, Phaelante da Camará, Alfredo
Falcão e Marcellino Cleto. Foi director literario-scientifico.

Tobias Moreira de Magalhães. — Filho de Joaquim Moreira de Magalhães e D. Emilia de S. Calixto
de Magalhães, nasceu na Estancia e m 1842 e falleceu e m
Maroim a 16 de Outubro de 1886. Tendo começado seus
estudos de musica, (para o que tinha verdadeira vocação) e m sua terra natal, foi continual-os na Capital da
Bahia, com o professor Adelelmo Nascimento. Dahi
transportou-se á Itália, onde frequentou por três annos,
u m dos conservatórios desse paiz, estudando especialmente acompanhamentos. Voltando á Bahia, dedicou-se
ao ensino do piano; e o que foi como professor e instrumentista, a população daquella capital conserva grata recordação. Bastante modesto, soube entretanto captar
sympathias e consideração muito merecidas. Excellente
violinista, os artistas de companhias lyricas admiravão
o modo por que o artista se identificava com o autor de
qualquer trecho musical e o executava com segurança e
maestria. Era eximio na leitura de primeira vista e no
acompanhamento. N a vida deste artista ha episódios dignos de menção, como o seguinte, transcripto do "Diário de Noticias" da Bahia de 1908, no "O Estado de
Sergipe", de 10 de Janeiro de 1909: — "O insigne pianista Alfredo Napoleão foi a Bahia no propósito de dar alguns concertos. C o m o era natural, procurou de preferencia para acompanhal-o o pianista de maior nomeada, o
professor A m a d o Barata, que por motivo de moléstia não
ponde se prestar. Foi-lhe então lembrado o — Tobias. —
D e primeira vista o physico de Tobias não agradou ao
grande artista e esta desagradável impressão que lhe
produzira o artista, fêz sentir ao amigo que o acompanhou, não calando a desconfiança de sua competência.
E m todo caso ficaram combinados e no dia do ensaio, Napoleão u m tanto aborrecido, entrega a parte e
aconselha-o que fosse revendo a partitura até o momento da execução. Tobias observou que não — era necessário — Napoleão replicou e Tobias insistiu: — não
é preciso — Sentarão-se cada u m e m seu piano: Napoleão
discorre u m a escala e m tom maior; Tobias o imita.
Entraram na execução do trecho musical. Foi u m delírio ouvir os dois artistas empenhados n u m a batalha de
sons, cada qual executando caprichosamente a parte que
tinha na estante.
E m meio da execução, Alfredo Napoleão levantouse e atira-se nos braços de Tobias apertando-o de encontro ao peito. Estava desfeita a impressão desagradável
de seu primeiro encontro."
E' u m a pagina da vida do artista sergipano, que,
na falta de outros dados, vai servir de biographia.
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Ulysses de Azevedo Faro, doutor. — Filho do
Major Felippe de Azevedo e D. Luiza de Faro Motta,
nasceu a 28 de Outubro de 1856 no engenho Várzea, m u nicipio do Rosário do Catête.
Feitos os preparatórios, matriculou-se na Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, recebendo o gráo de
doutor e m 1881.
Principiou a clinicar e m Maroim, viajando depois
por quasi todos os Estados do Brasil. Procurando aperfeiçoar-se e m sua especialidade — moléstia dos olhos —
seguiu e m 1885 para a Europa frequentando as clinicas
dos Hospitaes Saennec, Nacker e Hotel Dieu e m Paris.
E m 1900 provou e m u m artigo que mandou para o
jornal de medicina, que e m S. Paulo se publicava naquella occasião que o verdadeiro tratamento da desynteria chronica era — a dieta vegetariana. E m 1911 clinicou e m Pelotas, S. Vicente e Rio Grande do Sul.
Transportando-se para a Capital de S. Paulo, alli
exerceu a clinica, principalmente a cirurgia por muitos
annos, tendo feito mais de 500 operaçies de catarata.
Foi inspector dos Portos e m Manáos; i ertenceu ao
Centro de sciencias lettras e artes e m Campinas e é
sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe. Usava os pseudonymos Xantipo, Xavier
de Xerez.
Escreveu:
— Influencia ãa meãulla espinhal sobre as funcções
respiratória, circulatória de caloriticação e nutrição: dissertação. Proposições. Sciencias accessorias. Das quinas. Sciencias cirúrgicas. Parallelo entre a talha e a tilhotricia. Sciencias medicas. Dos hospitaes. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m
3 de Setembro de 1881 e perante ella sustentada a 19 de
Dezembro do m e s m o anno. Rio, 1881, 62 pags. in. 8.°.
Typ. de J. D. de Oliveira.
— Relatório ao Governo do Amasonas, onde expendeu
suas idêas sobre o beribéri (Presidência rio Dr. Ernesto
Chaves).
Apresentou e m Setembro de 1907 na Capital de S.
Paulo as seguintes memorias:
— Algumas modificações na operação da catarata.
— U m novo irrigador occular e u m a pinça occular.
— Alguns ferros e modificações de ferro de cirurgia.
— U m a sala de operações ideal será possível?
— Conselhos ao povo sobre a ophthalmia purulenta
dos recemnascidos: conferencia realisada no Centro de
Sciencias de Campinas e m S. Paulo na noite de 10 de
Outubro de 1907. N o "Commercio de Campinas", de
18 do m e s m o mez.
Ulysses Florival Barbuda, Doutor. — Filho do
Dr. Pedro Júlio Barbuda e D. Virgínia Braga Barbuda,
nasceu a 14 de Fevereiro de 1887 na Cidade de Larangeiras. Fez os preparatórios na Bahia, matriculando-se
alli na Faculdade de Medicina e recebendo o grau de doutor a 14 de Dezembro de 1910.
Depois de formado desempenhou o cargo de medico
auxiliar do serviço de Prophylaxia da Febre amarella na
Bahia, e na cidade de Atibaia, Estado de S. Paulo.
E m Santos, S. Paulo, exerceu o cargo de medico adjuncto do Serviço de Ancylostome do Governo do Estado e o de Inspector Sanitário, e m Commissão, por

occasião da epidemia de grippe. E m Santos, onde reside,
dedica-se ás moléstias de creanças, internas e nervosas e
p-ertence ao Centro Medico de Santos.
Escreveu:
— Génese da personalidade psychica: dissertação.
Proposições. (Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso de Sciencias Medicas e Cirúrgicas). These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 31 de Outubro de 1910 e sustentada afim de lhe ser outorgado
o grau de Doutor e m Sciencias Medicas e Cirúrgicas.
Dividida e m duas partes: a primeira trata da Phisiologia do cérebro — e m 3 captulos, versando a(2." sobre
a — Educação das Faculdades intellectuaes e m 4 capítulos. Bahia, 1910, 102 pags. in. 8.°. Officinas dos
Dois Mundos.
Ulysses de Oliveira Sampaio. — Filho de Aurélio de Oliveira Sampaio e D. Maria Rosa de Oliveira
Sampaio, nasceu a 10 de Fevereiro de 1888 no engenho
Mangueira, municipio de Riachoelo. Fez os estudos de
humanidades no Atheneu Sergipense, e m Aracaju, e
depois entrou e m concurso para emprego de fazenda e m
1910, tendo sido nomeado e m 1911 4." escripturario da
Alfandega do Recife, sendo depois promovido a 3." escripturario da m e s m a repartição, lugar que ainda exerce (1924). Desde estudante manifestou o seu gosto pela
imprensa, redigindo:
— A Colmeia: jornal litterario e humorístico. Aracaju, 1909. Director Francisco Barretto. Redactores —
Ulysses Sampaio, Demócrito Rocha, Domingos Gordo, Dr.
Alcebiades Paes e Virgílio Maynard. Publicação aos domingos. O 1." numero sahiu a 31 de Janeiro.
— A Gazetinha: jornalzinho litterario e humorístico. Aracaju, 1910. Os mesmos redactores da "A Colmeia". O primeiro numero é de 9 de Janeiro. N o Recife
collaborou no "Jornal Pequeno" no qual escreveu a secção intitulada:
Frisos e com outros redigiu:
HcMopolis: revista mensal de artes e letras, 19131914.
Escreveu:
— Insónias: phantasias, chronicas e commentarios.
Recife 1914-191.. pags. in. 12.°. Edição da Revista
"Heliopolis". Impressa na casa Chardron do Porto.
— O pittorcsco das superstições: conferencia realisada no dia 7 de Fevereiro de 1915 no salão da Bibliotheca Publica de Aracaju.
Urbano d'Ávila Ribeiro, doutor. — Filho do Capitão Antonio Joaquim Ribeiro e D. Elisa Curvello d'Avila Ribeiro, nasceu na Estancia a 17 de Abril de 1889.
Feito o curso de humanidades no Aracaju, matriculouse na Faculdade de Medicina da Bahia, doutorando-se
e m 27 de Dezembro de 1913. Começou alli a clinica medica, retirando-se depois para a cidade do Bomfim e m
Junho de 1914. Dedica-se a clinica e m geral e especialmente a partos. Durante o seu curso foi interno do
hospital militar da Bahia. Sócio da Beneficente Académica, de que foi presidente da commissão fiscal.
Escreveu:
Complicações e accidentes do Delivramento: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadei-
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Paulo, deixando em ambas grata memoria do seu nome
pelo zelo e desprendimento com que exerceu as funcções
parochiaes, notadamente em Santos, cuja matriz em completa ruina reedificou dentro de um anno com esmolas
não inferiores a cem contos angariadas entre os fieis.
Foi d'ahi que por motivo de moléstia retirou-se em 1896
Urbano da Silva Monte (Cónego) . — Descenpara o Ceará, cujo governo o distinguiu com um logar
dente das antigas famílias, Monte do Ceará e Travassos
no corpo docente do lyceu da capital, nomeando-o prode Sergipe, nasceu na villa de Japaratuba a 8 de Julho
fessor vitalício da cadeira de grego, que occupou até
de 1844, tendo por progenitores, João José do Monte e
os seus últimos dias.
D. Maria Barbara da Silva Monte.
No trato social, como nas suas relações particulares
Destinando-se á carreira ecclesiastica, entrou em
obedecia á mesma linha de invariável correcção, sem
1855 para o seminário da Bahia, seguindo em 1864 para
discrepar daquella natural bonhomia com que indistino collegio Pio Americano, em
ctamente acolhia os grandes, como os pequenos.
Roma, onde três annos deEntre os sentimentos nobres que se aninhavão no seu
pois recebeu as ordens de
coração bem formado, preponderava o da caridade, revepresbytero na egreja de São
lada no carinhoso interesse com que, verdadeiro aposJoão Oe Latrão, sendo ordetolo do bem, corria em busca dos desherdados da fortuna
nante o cardeal Patrizzi, vi- para mitigar-lhes as necessidades da vida.
gário geral do papa Pio
A's suas aptidões e merecimentos deveu ser ainda
IX. Nesse mesmo tempo
cónego honorário da antiga capella imperial, capellão
formou-se em direito canódo asylo de alienados e inspector escolar na villa de
nico e theo'ogia, tendo recePorangaba, em cuja estrada residia, e onde falleceu a 2
bido anteriormente em 1866
de Julho de 1905.
a carta de licenciado em
Sacerdote illustrado, mas retrahirio e modesto, apephilosophia. De volta ao
nas
Brasil foi nomeado secretaEscreveu:
rio rio bispo rio Ceará, D.
— Cartas a um amigo sobre as suas impressões coLuiz Antonio rios Santos,
.hidas nos logares santos. — Forão publicadas algumais t.rde ^r;ebispo da Bamas no jornal catholico "O Apostolo" do Rio de Jahia e marquez do Monte
neiro, ficando outras inéditas.
Urbano da Silva Monte Paschoal, cargo que ries— Carta dirigida de Roma a 12 de Junho de 1870
(Padre)
empenhou simultaneamente
ao seu amigo João Camará, descrevendo a sua viagem
com o de director do Atheaos lugares santos. — No "Cearense" de 15 de Julho de
neu Cearense no decurso de 1868-1869 e dos quaes se
1870 e no "O Apostolo" de 21 de Agosto.
exonerou, resolvido a emprehender nos fins desse ul— Elementos ãe composição: these de concurso para
timo anno segunda viagem á Europa, para assistir ao
um dos logares de professor da lingua italiana no Imconcilio do Vaticano e depois visitar os lugares sanperial collegio Pedro II. Rio de Janeiro 1879, 31, pags.
tos. Na sua peregrinação á Palestina, em 1870, teve
in. 8.°. Typ. de J. D. de Oliveira.
por companheiros entre outros sacerdotes o bispo, D.
— Hybridismos, idiotismos e dialectos da lingua
Joaquim Dias Larangeiras, e o monsenhor Joaquim Pinitaliana: these para o concurso ás cadeiras da lingua
to de Campos.
italiana, no Imperial collegio Pedro II. Rio de Janeiro,
Realisados os louváveis intuitos que o conduzirão
1879, 40 pags. in. 8.". Typ. de J. D. de Oliveira.
para longe da pátria de novo regressou ao Brasil, perma— Kampenomia dos substantivos, adjectivos e pronecendo por algum tempo na capital da Bahia, como
nomes de lingua italiana: these de concurso á cadeira
director e professor da cadeira de latim do collegio
de lingua italiana do externato do Imperial collegio
Atheneu Bahiano em 1873. Seguindo depois para o Rio
Pedro II. Rio de Janeiro, 1883, 31 pags. in. 8.°. Typ.
de Janeiro; foi alli durante quinze annos vigário da
de ,1. D. de Oliveira.
freguezia de Santa Rita e seis na de Santos, em S
ras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia em 31 de
Outubro de 1913 afim de obter o gráo de Doutor em Medicina. Bahia, 1913, 34 pags. in. 8.°. pq. Imprensa
Nova.
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V
Vencesláo Freire de Carvalho, Coronel. — Filho
de Manuel Felippe de Carvalho e D. Josepha Maria dos
Anjos, nasceu a 28 de Junho de 1840 na então villa do
Lagarto e falleceu a 16 de Setembro de 1893 na Capital
Federal.
C o m praça no exercito e m 23 de Maio de 1860 subiu até o posto de coronel de infanteria, confirmado por
Decreto de 3 de Março de 1892, depois de ter feito
distincta carreira militar, na qual conquistou a promoção de tenente por actos de bravura e por merecimento
as de major e tenente coronel.
Os seus serviços de guerra forão dignamente remunerados com o officialato da ordem da Rosa, o gráo
de cavalleiro das do Cruzeiro e S. Bento de Aviz e com
as medalhas do exercito e m operações na republica do
Uruguay, da campanha contra o governo do Paraguay
e a de mérito militar.
Serviu e m vários corpos do exercito e e m honrozas
commissões, taes como a de ajudante de ordens da presidência de Alagoas, na administração do Dr. Geminiano Brasil, e a de commandante interino da brigada
policial da capital federal.
Mlitar brioso, de reconhecida bravura e illustrado,
Escreveu:

Depois de ordenado seguiu para a freguezia do Lagarto, onde foi pro-parocho durante u m anno e vigário
encommendado depois do fallecimento do Monsenhor
João Baptista de Carvalho Daltro até Janeiro de 1913,
e m cuja data passou a parochiar a freguezia de Itbaiana,
onde esteve no desempenho das mesmas funcções até Janeiro de 1917, data e m que foi nomeado reitor do seminário do Aracaju. E m Outubro deste m e s m o anno deixou
este cargo e partiu para a diocese de Caeteté, na Bahia,
sendo nomeado e m Janeiro do anno seguinte vigário da
freguezia de Bella-Flor, Umburanas e Gentio na m e s m a
diocese. E m 14 de Novembro rie 1914 foi nomeado cónego, renunciando este titulo algum tempo depois.
Escreveu:
Manifesto sobre as oceurrencias de Itabaiana em 14
de Junho de 1916. (Estado de Sergipe). A's altas autoridades do Estado. A o povo Sergipano. Aracaju, 1916,
XV-26 pags. in. 8.°. Imprensa Popular. Araújo Lopes &
Companhia.

Vicente Ferreira dos Passos, Padre. — Filho
do alferes Canuto José dos Passos e D. Dorothéa Angélica de Figueiredo, nasceu a 22 de Janeiro de 1850
e m Itabaiana e falleceu e m Mogy-mirim, Estado de São
Paulo, a 26 de Junho de 1911. Matriculado e m 1871 no
— Breve tratado sobre a espingarda a Minié, comseminário da Bahia e nelle feito todo o curso theologico
pilado do "Curso sobre as armas de fogo portáteis" do
recebeu ordens sacras no do Ceará e m 1875, tendo ceSnr. Panot. Rio de Janeiro, 1871, in. 8.°.
lebrado missa nova a 8 de Dezembro desse m e s m o anno
— Instrucção para o fuzileiro armado á Combrain.
e m Itabaiana, onde foi coadjutor do respectivo parocho
Rio de Janeiro, 1874, 142 pags. in. 16.°. Typ. Académica
logo e m seguida á sua investidura sacerdotal.
— Primeira edição. D e collaboração com o alferes Luiz
Os seus comprovincianos elegeram-n'o deputado proMaria de Oliveira. Mandada adoptar no exercito nesse
vincial para a legislatura de 1878-1879 e nomeado vim e s m o anno.
gário encommendado da freguezia de N . S. das Dores,
— Instrucção para o fuzileiro armado a Comblain.
de que não chegou a tomar posse; foi depois vigário
Rio de Janeiro, 1880, 108-IV pags. in. 8.°. Typ. Naciodas
freguezias de Geremoabo e Natuba na Bahia, a qual
nal. Segunda edição revista e augmentada, ainda com
representou e m três biennios da Assembléa Legislativa,
a m e s m a collaboração. Esta obra está dividida e m duas
como deputado provincial pelo 9.° districto.
partes que o autor denominou primeiro e segundo livro,
Tornando de novo á terra natal, occupou o cargo de
e são: Nomenclatura da arma Comblain; — Instrucção
deputado estadual na segunda Assembléa Constituinte,
para o manejo e m parada e de fogo com a arma Comtendo sido u m dos signatários da Constituição de 1892,
blain, escripta para a infantaria de linha e caçadores.
e o de Director Geral da Instrucção Publica.
— Promptuario dos processos militares. CompiN o anno seguinte partiu para o Estado de S. Paulo,
lação e coordenação por... Rio de Janeiro, 1884, 228
onde facilmente conseguiu condigna collocação entre os
pags. in. 8.°. pq. Augusto dos Santos — Editor. Pricollegas de sacerdócio.
meira edição.
Vencendo seus pendores para a politica para so— Promptuario dos processos militares. Rio de Jamente dedicar-se aos misteres da egreja, foi desde logo
neiro 1887, 468 pags. in. 8.". Imprensa Nacional. Segunnomeado vigário da freguezia de Brotas e sucessivada edição augmentada e annotada. Publicado por automente das de Amparo, Itú, Batataes, Pindamonhangaba,
rização do exm. snr. Conselheiro Joaquim Delfino RiMogy-mirim e Pirassinunga, contando-se por muitas as
beiro da Luz ministro e secretario de estado dos negócios
obras pias que nellas realizou. Divulgados seus crédida guerra.
tos de notável orador frequentes vezes illustrou a triVicente Ferreira de Jesus, Padre, — Filho de
buna sagrada com os arroubos de sua eloquência nas
Saturnino Francisco de Jesus e D. Edurviges Maria da
festividades religiosas de maior brilho celebradas nas
Conceição, nasceu no Lagarto a 5 de Abril de 1885. Aos
diversas cidades paulistas. Seus sermões foram a prin14 annos de edade seguiu com a familia para a Capital
da Bahia, onde fez toda a sua educação literária e scien- cipio meditados e escriptos, mas, logo que se familiarizou com o púlpito pregava de improviso, sob as inspiratifica, tendo feito o curso theologico no seminário Arções do momento.
chiepiscopal, no qual recebeu o presbyterato a 28 de OuE m Guaratinguetá no septenario do Divino Espitubro de 1908.
rito Santo fêz u m a serie de conferencias, para as quaes
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sempre foram escolhidos os mais applaudidos pregadores de S. Paulo e Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Sobre o Descimento: sermão pregado no Aracaju
e m 1892.
— Sobre a Eucharistia: sermão pregado e m 14 de
Abril de 1892 e m Aracaju. A m b o s inéditos.
— Relatório do Director Geral da Instrucção Publica, apresentado ao Presidente do Estado, e m 14 de
Agosto de 1893. N o "O Municipio", Aracaju, de 27 do
m e s m o mez, a 24 de Novembro seguinte.
Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro. — Filho do coronel Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro e D. Maria
Benta Freitas de Oliveira Ribeiro, nasceu a 10 de Julho
de 1852 no engenho Varzinhas, municipio de Larangeiras, e falleceu nessa cidade a 28 de Julho de 1895. E m
Larangeiras recebeu do professor Isaías Lopes as primeiras lições de humanidades, sendo depois alumno interno
do "Atheneu Bahiano", collegio de instrucçãto secundaria estabelecido na capital da Bahia. S e m o intuito
de proseguir nos estudos,
voltou á provincia, para, a
exemplo dos seus maiores,
dedicar-se á lavoura, substituindo o braço escravo pelo
trabalho livre mais consentâneo com os seus sentimentos abolicionistas.
Declarando-se
sectário
da republica nos fins do
anno de 1888, fundou e m
Larangeiras com o doutor
Felisbello Freire e o pharmaceutico Josino Menezes o
"Club Republicano", de que
Vicente ^ . d e Olrveira £(). vice.presidente, sendo
u m dos que mais se evidenciaram na phase histórica da propaganda e na manutenção do orgam do seu partido.
C o m a queda da monarchia e m 15 de Novembro de
1889 foi acclamado três dias depois no Aracaju m e m bro da Junte Provisória, de que já faziam parte nesse
tempo o capitão José de Siqueira Menezes e o professor Balthazar de Araújo Góes, abstendo-se desde o dia
23 de coparticipar das suas deliberações por considerar
prejudicial aos interesses do partido o programma de
moderação observado pelos seus companheiros.
Desligado de facto da Junta; somente a 2 de Dezembro seguinte resignou definitivamente o cargo, de
que fora investido pelos seus correligionários no periodo agudo do movimento revolucionário.
Nomeado pelo Governo Provisório 1." vice-governador
do Estado por Dec. de 8 de Janeiro de 1890, foi exonerado e m Abril, poucos mezes depois da sua nomeação.
Pela segunda vêz nomeado para o m e s m o cargo por
Dec. de 7 de Março de 1891, assumiu neste caracter o
governo do Estado a 28 de Maio seguinte, e m substituição ao governador demissionário, tenente-coronel Luiz
Mendes de Moraes; e como a 11 de Junho tivesse sido
eleito governador pela 1." Assembléa Constituinte Estadual, e m acto successivo tomou posse do novo cargo, continuando no exercicio das funcções governativas, até o
dia 24 de Novembro, e m que foi deposto pela força federal, sob o commando do tenente-coronel, Joaquim Balthazar da Silveira, e m consequência dos factos ocorridos no Rio de Janeiro por occasião da renuncia do marechal Manuel Deodoro da Fonseca.
Por haver assumido o governo do Estado n u m a situação excepcional, ameaçada de graves acontecimentos,
não lhe foi permittido desenvolver sua acção administrativa, e m vista da inquietadora apprehensão dos espíritos pelo receio de perturbação da ordem social.
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Apenas coube-lhe installar o primeiro tribunal superior de justiça, denominado, por força de u m dispositivo da extinta Constituição, Tribunal de Appellação,
posteriormente dissolvido.
N o regimen decaído alistara-se nas fileiras do partido conservador por solidariedade de familia e foi nomeado coronel, commandante superior da Guarda Nacional.
Escreveu:
— Ao reãactor-chefe d'"A Reforma". No "O Larangeirense", de 25 de Novembro de 1888.
— Vicente Luiz d'01iveira Ribeiro ao Governo Central e aos seus concidadãos. N a "Gazeta de Sergipe",
Aracaju, de 30 de Abril de 1890.
— O coronel Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro ao Estado e á Nação. Idem, de 9 de Outubro de 1890.
— A eleição geral e m Sergipe. Idem, de 11 do mesm o mez e anno.
— Mensagem do Governador de Sergipe dirigida á
Assembléa legislativa do m e s m o Estado no dia da installação da 1." sessão da 1." legislatura, a 1 de Setenv
bro de 1891. Idem, do dia seguinte e na "Folha de Sergipe", Aracaju, do dia 3.
— Aos meus amigos politicos: manifesto. Idem, de
1." de Janeiro de 1893, transcripto na "União Republicana", de Própria, a 20 do m e s m o mez.
Virgílio do VaUe Vianna, Pharmaceutico. — Filho de Manoel Joaquim Vianna e D. Sophia Maria do
Espirito Santo Vianna, nasceu a 13 de Abril de 1854 na
villa do Rosário e falleceu e m Larangeiras a 16 de Dezembro de 1910. Fez os estudos secundários e o curso
de pharmacia na capital da Bahia, e m cuja Faculdade
recebeu o grau e m 1878. Escolhendo para sua residência
a cidade de Larangeiras, alli
possuiu acreditada pharmacia, onde se vião expostos
preparados de sua invenção,
entre os quaes o — Vinho
Eupéptico de Genipapo —
para cujo fabrico e venda obteve privilegio do Governo
imperial. N a m e s m a cidade
occupou os logares de commissario do ensino publico
e m 1882 e Provedor da Santa Casa de Misericórdia e m
1885 e nos annos compromissaes de 1894-1895, 18961897.
Tendo encontrado o hospital prestes a desapparecer Virgílio do Valle Vianna (Pharmaceutico)
a falta de recursos pecuniários para o seu custeio, foi
procurar e m novas fontes de
receita o numerário preciso para a restauração das finanças desse pio estabelecimento, conseguindo no fim
de certo tempo pôr e m dia todas as despesas, sobre dotal-o de muitos melhoramentos e tornal-o apto para receber maior numero de leitos. C o m o vereador nos annos
de 1880 a 1882 e Presidente da Camará Municipal revelou mais u m a vez o seu espirito adiantado de u m administrador operoso.
Entre as obras que executou durante a gestão dos
negócios municipaes contão-se a ponte nova construída
dentro da cidade, de alvenaria, a illuminação publica
inaugurada a 1 de Janeiro de 1883 e o calçamento da
estrada do Quaresma, a começar do ponto próximo ao
edifício da Intendência até ao trapiche daquelle nome,
deixando e m meio a construcção do Matadouro no logar
denominado B o m Gosto. Sectário de u m dos partidos
da monarchia, na sua curta carreira politica foi eleito
deputado provincial para a legislatura de 1882-1883, recusando a reeleição por não se accommodar o seu caracter independente e honesto com u m a certa ordem de
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exigências da politica partidária. Fiel ao regimen decaindo, nos seus últimos annos recolheu-se á vida particular, dedicando-se exclusivamente aos affazeres do
estabelecimento pharmaceutico, que ainda hoje conserva
o seu nome.
Escreveu:
— Relatório apresentado á Camará Municipal de Larangeiras no dia 7 de Janeiro de 1883. Aracaju, 1883, 7
pags. in. 8.°. pq. Typographia do "Sergipe".
— Relatório annual apresentado a 3 de Março de

VISCONDE
1895 pelo Provedor á Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Larangeiras. Manuscripto de 4 pags. e m
papel ai maço.
— Relatório apresentado ao Presidente do Estado
sobre as obras de cuja direcção fora encarregado, na cidade de Larangeiras. N o "O Estado de Sergipe" de 6 de
Outubro de 1905. Transcripto no opúsculo — As festas
de Larangeiras. — pgs. 59 a 67.
Visconde de Maracajú — (Vide Rufino Enéas
Gustavo Galvão) .
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Zozimo Lbna. — Filho de José G. da Fonseca
Lima e D. Maria Lima nasceu na cidade da Capella a 5
de Abril de 1889. Iniciou seus estudos primários na
cidade do seu nascimento concluindo-os e m Nictheroy,
onde preparou-se nas matérias do curso secundário.
Nomeado telegraphista estagiário e m 30 de Maio de
1912 passou a telegraphista de 5." classe a 1." de Abril
de 1915.
Começou a escrever no "OImparcial", de Maroim e m
1906. Collaborou depois no "O Municipio", de Larangeiras; no "O Atheneu", " A Trombeta", "Diário da
Manhã", e "Jornal do Povo", de Aracaju; "Diário de
Santos", "Jornal de Santos", "A Noticia", " A Tribuna',
de Santos; "A Platéa", de S. Paulo; "Correio de Itapira", da cidade do m e s m o nome, e "Lavoura e Commercio", de Uberaba, Estado de Minas.
N a " A Tribuna", de Santos, onde collaborou durante
5 annos publicou vários artigos sobre politica, religião e
literatura.

E m Abril de 1913 fundou com Luiz Paes, na cidade
de Santos o diário "Jornal da Noite".
Redigiu:
— Atlântico, Caravellas, Estado da Bahia, 1917.
T e m inéditos:
— Via-crucis: phantasias.
— Estudos: critica e philosophia.
Publicou:
— Frisos: serie de artigos hebdomadarios combatendo ideas expendidas pelo professor Dr. Saturnino Barbosa nos seus livros " A Morte de Deus" e " A Critica
racionalista". N a " A Tribuna", de Santos, 1912.
— Nenia Guerreira. N o "Diário da Manhã", de
Aracaju, de 27 de Março de 1917.
— Reminiscências. N o m e s m o jornal de 13 e 14 de
Abril seguinte.
— Escola Social Pozitwa. Idem, de 9 de Fevereiro
de 1918.

NOTA FINAL
O leitor intelligente notará a omissão de alguns perfis que deveriam occupar espaço nesta
obra.
Entre notas esparsas que serviram de traçado a este livro encontramos mencionados os nomes de:
Agrippino Ribeiro Pontes
Álvaro Augusto de Carvalho Aranha
Aloísio Campos
Antonio Luiz de Azevedo
Antonio Martins Fontes
Antonio Pereira de Mello Batalha
Barbosa da Franca
Benjamim Leite Belém
Clarimundo Alves dos Santos Fortes
Carlos Vieira Sobral
Domingos Anisio Carvalho de Albuquerque.
Emerentina Mondim
Emilio de Menezes Sampaio
Firmino Brant da Rocha
Frederico Ramalho
Hercules Vieira de Campos
João Amâncio de Marsillac Motta
João Barretto Campos
João Cezar de Oliveira Leite
João Correia de Carvalho
João d'Ávila Mello
José Andrade de Carvalho
José Antonio Correia
José Cândido Rodrigues
José Casimiro da Costa
José Cupertino dos Santos Meira
José Guilherme da Silva Martins
José Luiz de Azevedo
José da Motta Azevedo
José Sotero de Menezes
José Sotero Barretto Dantas
Jovino da Trindade Miranda
Jucundino de Sousa Andrade
Leonidae Prado Sampaio
Leonesio Elesbão dos Reis
Manoel Affonso Cavalcanti
Manoel Porphiro de Britto
Marcello Araújo

Medico.
Bacharel.
Poeta.
Cónego.
Medico.
Medico.
Padre.
Bacharel.
Medico.
Professora.
Medico.
Padre.
Medico.
Pharmaceutico.
Medico.
Padre e Bacharel.
Medico.
Pharmaceutico.
Padre.
General.

Cónego.
Bacharel.
Padre.
Padre.
Medico.
Professor.

Pharmaceutico.
Medico.

Marcellino de Mello Carvalho
Maria de Meneses Almeida
Maria L. do Prado
Orencio Vidigal
Pedro Freire de Carvalho
Possidonio Pinheiro da Rocha
Sylvio Anacleto de Sousa Bastos
Virgilio de Mello Rezende

Professor.
Poetisa.
Medico.
Padre.
Bacharel.
Medico.

Não quiz a morte que o seu auctor desse a ultima de mão á sua obra. Declaramo-lo em pró
da verdade e melhor comprehensão da justiça que presidiu á elaboração do presente "Diccionario".

•

Esta obra foi composta e impressa
nas officinas ãa Empreza Graghica
Editora de Paulo. Pongetti & G, á
Avenida Mem ãe Sá. 67 e 78 — Rio
de Janeiro.
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