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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.

INTRODUCÇÃO

Ik/TODESTA
jJCK.

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.

