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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-
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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
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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.

ANTENOR

13

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-
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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-

ANTÓNIO

23

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

ARISTIDES

37

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.
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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.
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— 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
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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.

