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cadeiras do curso medico. These de doutoramento. Rio
Edgard Coelho, Bacharel. —
Filho do major
de Janeiro, 1905, 65 pags. in. 8.". Impressores. M.
Estevam Coelho e D. Jesuina Sampaio Coelho, nasceu
Orosco & C.
a 25 de Julho de 1886 em Aracaju.
— Hygiene Escolar, sob o pseudonymo — U m EsNo "Atheneu Sergipense" fez o curso secundário
tudante Sergipano — No "O Estado de Sergipe" de
no período de 1903 a 1907, frequentando depois a Fa21 e 22 de Junho de 1905.
culdade Livre de Direito da Bahia, recebendo o grau
— O uso dos óculos. Idem, de 3 de Setembro do
de bacharel a 8 de Dezembro de 1911. E m 22 de Maio
mesmo anno.
de 1912 foi nomeado interinamente procurador fiscal do
— O Traehoma e sua importância no Brasil: serie
Thesouro do Estado e em 4 de Março do anno seguinte
de artigos no "O Estado de Sergipe", de 1 a 12 de
designado para exercer o lugar de Inspector Geral do
Dezembro de 1905. Sob o mesmo pseudonymo — U m
Ensino. E m 22 de Junho de 1916 foi nomeado Direestudante Sergipano.
ctor do Grupo Escolar "General Siqueira". Por De— Prophilaxia da ophtalmia dos recem-nascidos.
creto de 19 de Julho do mesmo anno tomou posse do
No "O Estado de Sergipe" de 2 e 3 de Maio de 1907.
cargo de professor cathedractico da cadeira de Educa— Sobre o tratamento das cataractas incipientes
ção moral e civica, noções de Sociologia e Direito da
sem operação. Ao illustre Dr. Helvécio de Andrade.
Escola Normal de Aracaju.
No "O Estado de Sergipe", de 12 de Novembro de 1908.
Escreveu:
— Contribution à 1'étude des complications du
— Relatórios apresentados ao Director da Insr
ptérygion. Na revista de Paris. "La clinique Ophtaltrucção Publica. Aracaju, 1914. Typographia do "Esmologique", jornal mensal de clinica e de therapeutica
tado de Sergipe", de 24 de Janeiro de 1914 e 19 de Noocular, de 10 de Outubro de 1909, pags. 486 a 490.
vembro de 1914.
— Um novo methodo de operar as cataractas. No
— Relatórios apresentados ao Director da Instru"O Estado de Sergipe" de 12 de Março de 1911.
cção Publica pelo Director do "Grupo Escolar". Ara— Ulceração stf.philitica da conjunctiva. Archiv
caju 1915. Typographia do "Estado de Sergipe", de
Brasileiro de Medicina, Rio de Janeiro, Outubro de
6 de Abril de 1915 e 26 de Outubro do mesmo anno.
1911.
Edilberto de Souza Campos, Doutor. — Filho
— Reminiscências. (Fragmento de uma carta). No
do Desembargador Guilherme de Souza Campos, adiante
"O Estado de Sergipe" de 19 de Março de 1911. Trata
mencionado e D. Anna de Souza Campos, nasceu a 4
principalmente do 16.° Congresso Internacional de Mede Setembro de 1883, no Lagarto.
dicina, installado em Buda-Pest, capital da Hungria, a
Fez os exames de humanidades no Aracaju e os
29 de Agosto de 1909.
três primeiros annos do curso medico na Bahia, dou— Clinica ophtalmologica — O enxerto do tecido
torndo-se em 1905 no Rio de Janeiro. Iniciou a cligorduroso como meio de melhorar a applicação dos
nica na cidade de Cataguazes, em Minas Geraes, em
olhos artificiaes. No "Brasil-Medico", Rio de Janeiro
1906, e por pouco tempo na Estancia, quando em visita
de 22 de Dezembro de 1912, pags. 503 a 507.
a sua familia. Por decreto de 23 de Dezembro de 1907
— A iriãectomia peripherica preventiva do profoi nomeado secretario do Governo do Estado, cargo
lapso do iris. Na "A Tribuna Medica" do Rio de Jaque occupou até Outubro de 1908.
neiro, n.° 22 de 15 de Novembro de 1912, pags. 367 a
No concurso para a cadeira de clinica ophtalmologica da Faculdade de Medicina de Bello Horizonte, foi 375 e n.° 4 de 15 de Fevereiro de 1913, pags. 55 e 56.
— A cegueira crepuscular aguda e sua etio-pathoclassificado em 2.° lugar entre 3 candidatos.
genia. No "Brasil-Medico", Rio de 15 de Janeiro e 1
E m viagem de estudos na Europa, voltou ao Brasil
de Fevereiro — 1914.
em Janeiro de 1911, depois de se ter demorado na Al— Operação de Toti e operação de West. Nos "Anlemanha por algum tempo, aperfeiçoando-se em oculisnaes da Sociedade de Medicina e Cirurgia" do Rio de
tica. E' assistente da clinica de olhos na Polyclinica
Janeiro, pags. 43 a 56, vol. III de 1914.
Infantil da Santa Casa do Rio de Janeiro, desde 1912;
— Hygiene dos olhos na infância. Na "Revista
Occulista do Ambulatório Rivadavia Corrêa, na ColóEducação e Pediatria" n.° 27 de 1915
nia de Alienados; professor da Escola de Enfermeiras
— Tuberculose ocular e seu tratamento pela tuberAlfredo Pinto; secretario geral da Sociedade Brasileiculina. These de concurso apresentada á Faculdade de
ra de Ophtalmologia do Hospital de Creanças, de cujo
Medicina de Bello Horizonte. Rio de Janeiro, 1916, 96
serviço também é assistente, e foi durante cinco annos
pags. in. 8.°. Typ. da "Revista dos Tribunaes". Pusecretario da Sociedade de Medicina e cirurgia do Rio
blicada em extracto nos "Archivos Brasileiros de Mede Janeiro.
dicina" do Rio de Janeiro, pags 15 a 75 do fascículo
Tem collaborado no "Formulário de Therapeutica
de Janeiro de 1916.
Infantil" do Dr. A. A. Santos Moreira, publicado em
— Medicamentos de uso local em oculistka. Col1917 no Rio de Janeiro; no "Brasil Medico", "Tribuna
laborações no Formulário de Moléstias das creanças".
Medica", •'Archivos Brasileiros de Medicina", "A CliSantos Moreira, Rio de Janeiro, 1917, 1918, 1920. Três
nica", "Annales d'Oculistica", "Revista de Medicina",
Edições.
"Educação e Pediatria", "O Estado de Sergipe" e
— O traehoma em Sergipe. Nota apresentada a
outros.
respeito do traehoma em Sergipe no 1." Congresso do
Escreveu:
— Notas sobre a correcção óptica permanente naTraehoma, effectuado na Capital Federal de 13 a 20 de
Outubro de 1918. No "Estado de Sergipe" de 5 de Demyopia: dissertação. Proposições sobre cada uma das
zembro de 1918.
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— Tuberculina em occulistica infantil. (Communicação feita á Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro). Nos "Archivos Brasileros de Medicina", pags. 483 a 505, fasciculo de Agosto de 1918.
— Operações de Ftose: Sociedade Brasileira d'0;htalmologia, 20 de Novembro de 1922, no "Brasil Medico" de Dezembro do mesmo anno.
— Applicação da insulina no tratamento da diabetes: communicação apresentada á Sociedade Brasileira
de Ophtalmologia e Otorhinolaryngologia, do Rio de
Janeiro, na sessão de Dezembro de 1923. No "Correio
da Manhã" de 26 do mesmo mez.
Edison Nobre de Lacerda, Bacharel. — Filho
do bacharel Francisco Carneiro Nobre jãe Lacerda e D.
Irinéa Nobre de Lacerda, nasceu a 23 de Maio de 1897
no engenho S. Pedro, municipio do Soccorro. Estudou
humanidades no "Atheneu Sergipense" e em aulas particulares em Aracaju e depois de habilitado para o curso superior, matriculou-se em 1914 na Faculdade de Direito da Bahia, que frequentou até ao 3.° anno, cursando
os dois seguintes na Faculdade Livre de Direito do
Rio de Janeiro, na qual se graduou a 31 de Dezembro
de 1918. Ainda estudante foi nomeado inspector Escolar a 20 de Julho de 1916, em cujo exercicio esteve até
1920, quando se exonerou. Deputado estadoal nos triennios de 1917-1919, 1920-1922. Tem collaborado em Aracaju no "Diário da Manhã", sob o pseudonymo de
João Jacob, "Jornal do Povo" sob o pseudonymo de Ruy
de Pina nos artigos subordinados á epigraphe Grammatiquice na revista "Hélio" no "Jornal Falado".
Escreveu:
— Fragmentos (De direito, literatura, philologia).
Compõem-se de estudos, publicados na imprensa periódica durante a vida académica do autor. Rio de Janeiro, 1919, 62 pags. in. 12." Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
Edison de Oliveira Ribeiro, Bacharel. — Filho
de Demosthenes de Oliveira Ribeiro e D. Maria das
Dores de Oliveira Ribeiro, nasceu a 21 de Agosto de
1897 em Larangeiras. Fez o curso de humanidades no
"Atheneu Sergipense" e no Gymnasio S. Salvador da
Bahia, onde collou o gráo de bacharel em sciencias jurídicas e sociaes a S de Dezembro de 1918 na Faculdade de Direito.
Foi promotor publico de Aracaju e de outras comarcas e tem occupado interinamente os seguintes cargos: procurador geral da Republica; procurador geral
do Estado e auditor de guerra na justiça militar.
E' advogado em Aracaju e dirige como proprietário o "Correio de Aracaju", orgam independente.
Com os pseudonymos — Naside Herbert e Luz collaborou na "A Noticia" e "Revista Académica" (Bahia) "Estado das Alagoas", "Correio de S. Francisco",
(Alagoas); "O Commercio de Maroim" e foi redactor
do "Jornal do Povo" de Aracaju. Neste jornal manteve
a secção "Veritas" que continuou no "Correio de Aracaju" sobre assumptos politico-sociaes.
Foi orador official do "Centro de Propaganda do
"Voto Secreto" e por 2 vezes presidiu a Liga Desportiva Sergipana.
E' sócio effectivo do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e
Escreveu:
— Discurso pronunciado no dia 4 de Janeiro de
1924 em nome do povo sergipano por occasião do regresso do Dr. Graccho Cardoso da Capital Federal.
No "Correio de Aracaju" e "Diário Official" do dia seguinte.
Edmundo Esteves da Silveira. — Filho do
commendador Ernesto Esteves da Silveira e D. Maria
Bemvinda da Silveira, nasceu a 2 de Fevereiro de 1879
na Estancia e falleceu a 24 de Dezembro de 1917 no
Aracaju, para onde se transportou da Capital Federal
em grave estado de saúde. Ligado por laços de sangue

EDUARDO
ao poeta da "A Noviça", Joaquim Esteves, e irmão de
João Esteves ambos contemplados neste livro, foi como
elles poeta e jornalista. Tendo seguido a carreira das
armas, entrou para a Escola Militar, como alumno, que
foi intelligente e applicado, e após ter prestado serviços no Rio Grande do Sul em diversos batalhões até
terminar o seu tempo de praça, obteve baixa, regressando para o Estado natal. Não tardou muito que, em
busca de u m campo mais vasto para expansão do seu
talento, resolvesse fixar-se na capital da União, onde
occupou diversos cargos públicos, o ultimo dos quaes
na Recebedoria do Districto Federal. Collaborou na
"Revista da Semana", na revista "Mar e Terra" e em
diversos jornaes publicando trabalhos em prosa e verso.
Sua biographia vem impressa na "Reviste Illustrada"
— "Mar e Terra", — pags. 44, n.° de Outubro a 15 de
Novembro de 1913.
Escreveu:
— Dialogo entre o Brasil e a Republica: Poemeto.
Foi sua estreia literária. Rio de Janeiro, 1910, 33
pgs. in. 8.° pg. Typ. Monteiro & Vianna.
— Os Mysterios dos Frades de Portugal: satyra.
— A Pátria Portugueza: poema.
— Duello entre um General Allemão e um General Francez: poemeto. Rio de Janeiro, 1914, 10
pags. in. 16.°. Martins de Araújo & C. O autor assignou este trabalho invertendo o seu segundo nome.
— A Secca ão Norte: poemeto. Rio de Janeiro,
1915 pgs. in. 16.° Martins de Araújo & C.
— Duas mascaras: versos. Inédito.
Edmundo Veiga, Bacharel. (*) — Filho do Dr.
Francisco Luiz da Veiga e D. Ricardina E. Cebra da
Veiga, nasceu a 11 de Maio de 1869 em Aracaju.
Feito com brilhantismo o curso de preparatório em
Pouso Alegre e Ouro Preto (Minas Geraes) matriculouse na Faculdade de Direito de S. Paulo, sendo diplomado bacharel em sciencias jurídicas e sociaes em 1889.
Depois de formado exerceu vários cargos políticos e administrativos do Estado de Minas.
Começou sua carreira publica como Secretario deste
Estado em Janeiro de 1891; em Julho de 1892 foi nomeado Director da Imprensa Official e redactor do
"Minas Geraes", órgão official daquelle Estado, tendo
então occasião de pôr em evidencia suas qualidades de
jornalista.
E m 5 de Setembro de 1894 passou a accupar o
lugar de Consultor da Secretaria do Interior até Agosto
do anno seguinte, data em que foi outra vez Director
da Imprensa Official e redactor do "Minas Geraes'
cargo que desempenhou até Março de 1898.
Nessa data passou a exercer as funcções de Director da Secretaria do Interior nas quaes se conservou
durante algumas administrações.
Além dessas importantes commissões desempenhou
temporariamente, por duas vezes as funcções de Chefe
de Policia do Estado de Minas.
Como estudante, em S. Paulo, collaborou em diversos periódicos.
Secretario do Presidente da Republica por nomeação de 15 de Novembro de 1906, foi exonerado a pedido
por Decreto de 18 de Junho de 1909.
E m 22 de Abril de 1910 assumiu o exercicio de Subsecretario do Supremo Tribunal Federal. E' membro
honorário do Instituto da Ordem dos Advogados do
Rio de Janeiro.
Eduardo Fernandes de Magalhães, Doutor. —
Filho do notável medico sergipano Dr. José Lourenço
de Magalhães também contemplado neste livro e D.
Luiza Fernandes de Magalhães, nasceu na cidade da
Estancia a 16 de Fevereiro de 1866. Fez os estudos su(*) A despeito de reiteradas pesquizas, não me
foi possível colher informações relativas á parte bibliographica de tão illustre patrício.

EDUARDO

67

EFREN

— O acido arsénico na febre amarella, Rio de Janeiro, 1899, 75 pags. in. 8.°. Typ. Besnard Fréres.
— O acido arsenioso na febre amarella: memoria
apresentada a 11 de Novembro de 1S97, para admissão na qualidade de membro correspondente da Academia Nacional de Medicina. Nos "Annaes da Academia de Medicina" do Rio de Janeiro, tomo 65, de
1899, pags. 33 á 107.
— As dyspepsia? no Rio de Janeiro. Artigos publicados no "Jornal do Commercio" — 1900.
f
4
Paulo.
— Hygiene alimentar. 1.° volume. Rio de JaneiNessa cidade exerceu os
ro, 1908, XXII — 448 pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacargos de deiegado de hycional, 2." volume, prefaciado pelos professores Rocha
giene e de vaccinador muFaria, Miguel Couto, Silva Lima e Gonçalo Muniz; linicipal.
lustrado
com 81 gravuras. Rio de Janeiro, 1909 XX-312
E' membro correspondente
pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacional.
d i Sociedade de Medicina
Este trabalho foi vulgarisado antes pelas collundo Rio de Janeiro e collanas do "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro.
borador do "Jornal do Com— Arthritismo nos meninos. Rio de Janeiro, 1909.
mercio". Medico de incon64 pags. in. 8.°. com estampas. Imprensa Nacional.
testável valor como pro— Arthritismo nos meninos. Rio de Janeiro, 1909.
profissional disse a seu res33 pags. in. 8.°. com estampas. Imprensa Nacional.
peito uma folha paulista"...
E d u a r d o de Magalhães Seguindo o exemplo de seu
— Arthritismo no moço. Rio de Janeiro 1909, 38
(Doutor)
pags. in. 8.°. com estampas. Imprensa Nacional.
pai, o notável brazileiro Dr.
— Arihricismo no adulto e suas principaes maniJosé Lourenço de Magalhães,
festações — dyspepsia neurasthenia e arterio-sclerose.
elle estuda para ser o
Rio de Janeiro, 1909, 86 pags. in. 8.°. com estampas.
que a vocação lhe inspirou — um medico, isto é, um
Imprensa Nacional.
profissional que deseja profundar dia e noite os arcaEduardo Leite Volloso, Doutor. — Filho do
nos da sciencia a que consagra todas as energias da
bacharel Eduardo Gomes Ferreira Velloso, natural da
sua esclarecida intelligencia e toda a dignidade como
Bahia, fallecido a 11 de Setembro de 1923, e D. Maria
funccionario, o que provou na ultima epidemia em
Constança Leite Velloso, nasceu no engenho Rugio, muCampinas."
nicipio do Araná, a 26 de Setembro de 1881 e falleEscreveu:
ceu na capital da Bahia a 9 de Setembro de 1923, dois
— Das Dermatoses de origem diabética: these de
dias antes do passamento do seu progenitor. Alli didoutoramento. Rio de Janeiro 1888.
— A Influenza: serie de artigos. Na Gazeta de plomou-se em pharmacia e formou-se em medicina, collando o gráo de doutor no fim do anno de 1902. EstaNoticias, 1890.
belecido na capital do Pará, foi, além de clinico, de— A Gymnastiea Hygienica, Rio de Janeiro, 1894,
legado sanitário municipal, medico do hospital dos es23 pags. in. 8.°. Typ. Leusinger.
— Relatório sobre a Hygiene em Campinas, 1894. trangeiros até 1907, anno em que tendo feito concurso
— Febre Amarella, 1895. Na "Cidade de Campinas". para a armada obteve a nomeação de 1." tenente cirur— Relatórios sobre as medidas hygienicas em Cam- gião do corpo de saúde naval a 21 de Setembro, graduado no posto de capitão-tenente a 23 de Outubro de
pinas, 1896.
1913,
confirmado a 19 do mez seguinte, e capitão de
— O Acido picrico no tratamento das queimaducorveta a 17 de Março de 1920. Deputado pela Bahia no
ras, 1896.
— A prophylaxia arsenical da febre amarella: se-congresso estadual soube honrar o mandato politico,
prestando o concurso do seu talento nas questões de
rie de artigos, 1896. No "Diário de Campinas".
— Do arsénico em medicina: serie de artigos 1897. interesse vital para o Estado.
Escreveu:
Na "Cidade de Campinas".
— Da influencia benéfica da erysipela na syphilis:
— A prophylaxia da febre amarella pelo acido ardissertação. Proposições. Três sobre cada uma das casenioso: memoria apresentada á Academia Nacional de
deiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These
Medicina — 1897.
— Conselhos e instrucçfes para o emprego do ar- apresentada a Faculdade de Medicina da Bahia a 2
de Setembro de 1902 para ser defendida, afim de obter
sénico como preventivo da febre amarella, 1897.
— E' caso di~ paralysia arsenical? Consulta á Aca-o gráo de doutor em medicina. Bahia, 1902, 43 pags.
in. 8.°. Imprensa Popular.
demia Nacional de Medicina — 1897.
Efren Lima.. — Filho de Ulysses de Araújo
— Moléstias bronco-pulmonares: monographia conLima e D. Águeda Lima, nasceu a 8 de Janeiro de 1887
tendo um prefacio do Dr. Francisco de Castro, Rio
no Aracaju. E m Novembro de 1916 seguiu para os
de Janeiro, 1897, 51 pags. in. 8.". Typ. Pereira Braga
& C. Com uma estampa re: resentando o apparelho de Estados Unidos para aperfeiçoar-se na vida commercial de onde regressou em 1920. De Nova-York encetou
sua invenção intitulado — "Fumigador do Dr. Eduaruma serie de correspondências para o "Diário da Mado de Magalhães".
— A dyspepsiu: Serie de artigos. 1898. No "Diá- nhã" tendo sido publicada a primeira no numero de
10 de Novembro de 1917. Na sua permanência na Amerio Popular".
rica
do Norte redigiu desde Julho de 1919 a Setembro
— A dyspepsia e seu tratamento. S. Paulo, 1898,
de 1920, a edição portugueza da "La Hacienda" edi106 pags. in. 8.°. Typographia do Industrial de São
tada na cidade de Buttalo, Estado de New York. E'
Paulo. — E' a reedição de artigos que sahiram no
actualmente empregado do Commercio e collaborou no
"Diário Popular" de S. Paulo.
"Século XX", e "O Democrata".
— Guia do dyspeptico. S. Paulo, 1898, 14 pags.
Escreveu:
in. 16.°. Typ. de Albercio Ramos Moreira.
— Sobre os direitos da mulher. No "Diário da
— Gymnastiea infantil. Prefacio do Dr. Monzorvo,
Manhã", Aracaju, de 19 e 20 de Setembro de 1914.
1S99.
— A prostituição em Sergipe. Idem, de 15 de Ou— Acido arsenioso como preventivo das moléstias
tubro seguinte.
infecto-contagiosas, artigos. No "Diário Popular" de
— O Presente. Idem, de 30 de Janeiro de 1914.
S. Paulo. 1899.
— Iniquidade. Idem de 30 de Janeiro de 1915.
— A Coqueluche e seu tratamento. Artigos publicados no mesmo jornal.
— As idiosyncrasias. Idem, Idem. Idem.

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

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

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

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

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

Esperidião Ferreira Monteiro, Bacharel.
Filho de Francisco de Paula Monteiro e D. Rosa Amélia Monteiro, nasceu a 16 de Julho de 1868 na villa de
Santo A m a r o e falleceu na Capital Federal a 15 de Julho de 1918. Aos 18 annos de edade, depois de se ter
habilitado e m humanidades no Atheneu Sergipense, matriculou-se na Faculdade de
Direito do Recife, e m que
recebeu o grau de bacharel
e m 1889. Durante o tirocínio académico fez parte do
corpo docente de alguns estabelecimentos particulares,
ensinando línguas, com preferencia a franceza e ingleza, e m que era bastantemente versado, escrevendo e falando, como se fosse seu
próprio idioma. Após ter-se
formado, fundou u m collegio de instrucção secundaria
na cidade de Limoeiro, onde
occupou os cargos de intenDr. Espiridião Monteiro
dente municipal e promotor
publico da comarca, e successivamente das de Bezerros e Gravata. Constituída
a magistratura de Pernambuco foi nomeado juiz de direito da comarca de Gloria de Goitá, de que foi destituído por u m acto arbitrário do Governador do Estado,
annullando toda a organização judiciaria, de pouco tempo adoptada e e m pleno vigor. E m consequência desse
attentado, tendo sido declarado juiz e m disponibilidade,
abriu banca de advogado, na cidade da Victoria, transportando-se mais tarde para o Recife, e m cujos auditórios trabalhou, até retirar-se para os Estados Unidos,
seguindo dalli e m 1899 para a Europa. E m Paris, não
podendo na qualidade de estrangeiro exercer a advocacia, encarregava-se de encaminhar os negócios, que tivessem de ser resolvidos e m Portugal e no Brasil. De
volta ao seu paiz e m 1907 conseguiu que u m syndicato
americano se dispuzesse a explorar as nossas riquezas
mineraes, começando por Minas, Sergipe e Bahia, onde
foram descobertas grandes jazidas de maganez e u m a
abundantíssima de cobre no ultimo desses Estados. Já
era desde então advogado no foro da Capital Federal,
quando foi distrahido das suas oecupações profissionaes
para oceupar na Camará dos Deputados a cadeira vaga
pelo fallecimento do doutor Felisbello Freire na legislatura de 1915 a 1917. Dos seus vários trabalhos forenses
e jornalísticos apenas foi possível apurar os dois seguintes:
— Processo por crime ãe caium mias. Apellante: —
Júlio dos Santos Pereira. Appellado: — João Cardoso
Valença. Razões de Appellação.. Recife, 1895, 16 pags.
in 8.°. pg. Typ. de P. Boulitreau.
— O Estado de Sergipe e o seu progresso. Mensagem do General Oliveira Valladão. N o "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 30 de Setembro; 7, 14, 21,
28 de Outubro e 4 de Novembro de 1817. Substituída a
assignatura do autor pela sigla & & & a principio e depois
por 3 X X X .
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—
Etelvina Amália do Siqueira, Professora.
Irmã germana do poeta José Jorge de Siqueira, (vide
este nome) nasceu no dia 5 de Novembro de 1862 e m Itabaiana. De posse do diploma de normalista conferido
pela Escola Normal de Aracaju, a 11 de Novembro de
1884, abriu e m Janeiro do anno seguinte u m curso primário e secundário, particular, que funccionou sob sua
exclusiva direcção até 1900, quando a 13 de Novembro foi
nomeada professora publica do povoado Barra dos Coqueiros, de onde foi removida a 31 de Janeiro de 1901
para a aula elementar, annexa á Escola Normal. Nomeada professora da Escola
modelo por acto de 2 de Setembro de 1911 e auxiliar do
director da Escola Normal e
Annexa, passou a 27 de Setembro de 1912 a ser professora cathedratica de portuguez da m e s m a Escola,
cargo e m que ainda se conserva com proveito para instrucção publica. Por algum
tempo frequentadora da imprensa, collaborou na "A
Discussão" de Pelotas, 18831885, escrevendo sobre o aboEtelvina Amália de Siqueilicionismo; em vários jorra (Professora)
naes de Aracaju, inclusive a
"Nova Era" e nos Almanaks
Sergipanos de 1887 a 1902,
escrevendo versos e artigos literários. Preceptora abalizada e poetisa de surtos delicados,
Escreveu:
— Discurso proferido na "Cabana de Pae Thomaz"
no dia 2 de Dezembro de 1883. N o "O Libertador" e no
"O Planeto", do Aracaju de 8 do m e s m o mez.'
— A escravidão e a mulher. N a "Gazeta do Aracaju," de 15 de Dezembro do m e s m o anno. Transcripto
na "A Discussão" de Pelotas, Rio Grande do Sul, de 17
de Julho de 1884.
— Pequenos voos: contos. Aracaju, 1890, 39 pags. in.
8." pg. Typ. da "Gazeta do Aracaju".
— Discurso pronunciado a 15 de Agosto de 1911 no
acto da inauguração do edifício destinado para a Escola
Normal e Escolas Annexas.
No "O Estado de Sergipe" de 17 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado a 15 de Agosto de 1911 por
I occasião de ser collocado no salão nobre da Escola Modelo e Annexas do Aracaju o retrato do E x m o . Presidente do Estado, Dr. José Rodrigues da Costa Dória.
No referido jornal de 17 do m e s m o mez.
E' de sua penna o seguinte Soneto:
Singrando ligeiro, garboso barquinho,
Cortando dos mares o leito azulado,
Robusto gageiro, moreno, tostado,
O remo lançando de leve, mansinho;
As garças em bando, vestidas de arminho,
O céo de matizes subtis recamado,
E m rubras alfombras o sol reclinado,
Os gratos aromas do vento marinho;
A brisa cheirosa, que passa indolente,
Cantigas suaves além repetindo,
Da terna pastora o canto innocente,
A funda saudade do sol se sumindo,
Accordam-me n'alma, tristonha, pungente
Amarga lembrança de u m sonho tão lindo !
Etelvino José de Barros. — Filho de Lourenço
José de Barros e D. Joanna Baptista de Oliveira, nasceu e m Larangeiras pelo anno de 1849 e falleceu no Aracaju a 6 de Dezembro de 1879. Feita sua primeira educação e m S. Christovam, lugar da residência de seus pães,
e se julgando suficientemente habilitado, transportouse para o Aracaju, afim de se encarreirar na vida pu-
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blica. Tendo-a começado n u m modesto emprego da Alfandega, passou e m seguida para a Thezouraria Provincial como 2.° escripturario, promovido a 1." em 19 de Novembro de 1869. E m 3 de Julho de 1S72 foi nomeado
chefe da 3." secção da Secretaria do governo. Mais
tarde deixou essa Repartição para exercer as funcções
de amanuense da Secretaria da Policia, elevado nos
fins de 1872 ao cargo de Secretario e m que se distinguiu pela sua intelligencia e critério. E m 1877 serviu
de secretario do governo do Paraná na presidência do
Dr. Joaquim Bento de Oliveira Júnior. Foi sócio e
orador do Gabinete Litterario Sergipano e gozava os
foros de litterato, poeta e jornalista.
Escreveu:
— Um olhar para o presente. N a "Bahia Illustrada" n.° 62 de 22 ao n.° 64 de 29 de Março de 1868.
— Uma idéa grandiosa: opúsculo consagrado aos
interesses da mocidade estudiosa e amantes das lettras.
Aracaju, 1868, 19 pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal de
Sergipe".
— Discurso recitado no acto da inauguração do
Atheneu Sergipense e m 3 de Fevereiro de 1871. No
"Jornal do Aracaju" de 12 do m e s m o mez.
— Discurso proferido e m sessão do anniversario da
Sociedade Propagadora da Instrucção Publica pelo representante do Gabinete Litterario Sergipano. N o mesm o jornal de 23 de Junho de 1874.
— A' memoria do sócio benemérito do Gabinete
Litterario Sergipano, Barão de Própria; discurso do
orador da m e s m a Sociedade, proferido e m sessão magna
de 26 de Julho de 1875.
Idem, de 28 do m e s m o mez.
Etelvino de Menezes Tavares, Doutor.
—
Filho do coronel Miguel Nunes da Silva Tavares e D.
Maria Feliciana de Menezes Tavares, nasceu a 10 de
Junho de 1S88 na fazenda do Sacco Grande, municipio
do Porto da Folha. Fez todo o curso de medicina na
Faculdade da Bahia, recebendo o grau de doutor a 27
de Dezembro de 1913. N o seu tirocínio académico foi
interno de clinica pediátrica medica e hygiene infantil.
E' clinico e m Própria, delegado de hygiene do municipio por decreto de 2 de Agosto de 1916 e veterinário do
serviço industrial pastoril por portaria de 30 de Junho
de 1923 do Ministro da Agricultura.
Escreveu:
— Dos suppostos acciãentes da primeira dentição:
dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgicas. These
apresentada a Faculdade de Medicina da Bahia e m 30
de Outubro de 1913 para ser defendida afim de obter o
gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1913, 99 pags. in8.°. Typographia e Ene. Z. Costa & C.
Eugénio Guimarães Rebello, Doutor —
Filho
do Desembargador Henrique Jorge Rebello, natural da
Bahia e D. Carolina Freire do Prado, sergipana, nasceu a 21 de Janeiro de 1848 e m S. Christovam e falleceu na Capital Federal a 22 de Outubro de 1922. Entregue com poucos annos de edade aos cuidados exclusivos de seu progenitor, creou-se e se educou na capital da Bahia, e m cuja Faculdade de Medicina recebeu a
laurea de doutor e m 1869, depois de ter sido distinguido pelos seus collegas de turma com a eleição de
orador official na cerimonia da collação do gráo. N o
4.° anno lectivo (1867) interrompeu o curso académico
para prestar serviços médicos no exercito e m operação
no Paraguay como segundo cirurgião e m commissão.
Apenas formado, estabeleceu-se no Paraná, onde logrou
tornar-se conhecido como clinico e principalmente como
h o m e m de letras, tendo* conseguido imprimir u m grande movimento literário na ex-provincia durante o tempo que nella residiu.
Retirando-se e m 1875 para o Rio de Janeiro, dedicou-se a principio á medicina e por ultimo quasi exclusivamente ao magistério, quando já arrefecida a sua
predilecção pelos estudos literários, pelos trabalhos de
critica theatral e pelas luetas da imprensa. Por decreto
de 28 de Abril de 1883 voltou ao serviço militar como
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2.° tenente do corpo de saúde da armada, de que pediu
demissão a 26 de Janeiro de 1884, para mais livremente
attender ás obrigações do professorado. Depois de u m
largo tirocínio no ensino particular, inscreveu-se em vários concursos para os cargos do magistério publico,
vindo por fim a ser nomeado lente cathedratico de línguas na Escola Normal e na Escola Naval, em que se
aposentou em 1912. Desobrigado deste modo dos deveres do magistério sobrava-lhe tempo para, recordando seus torneios literários de outrora, surgir a espaços
na tribuna e na imprensa com apuradas producções do
seu fecundo talento. E m 1910 foi com seu collega de
ensino, doutor Curvello de Mendonça, (vide este nome)
em commissão da Directoria de Instrucção Publica do
Districto Federal assistir aos Congressos Pedagógicos
de Bruxellas e de Paris. Tendo sido convidado para,
em nome do Brazil, usar da palavra na abertura do
Congresso de Hygiene escolar em Paris, desempenhouse tão brilhantemente que ao terminar o seu discurso
serviu de alvo das mais enthusiasticas ovações por
parte dos assistentes, não tendo sido menos feliz, quando brindou em Bruxellas o Presidente honorário do
Congresso e o burgomestre daquella cidade em nome
dos delegados das nações estrangeiras.
Tão honrosas manifestações prodigalisadas na Europa em homenagem aos seus dotes oratórios e vastos
conhecimentos scientificos e pedagógicos constituíram
novos triumphos accrescidos aos anteriormente conquistados na sua pátria, quando por mais de uma vez
fez-se ouvir em conferencias perante Pedro II, como
nas pronunciadas na Gloria; e bem assim no vigente
regime nas proferidas no Lyceu de Artes e Officios e
no Centro Republicano Radical. Na mais risonha quadra da vida, a phase da juventude, transitou pelas regiões do Parnaso, fazendo vibrar na sua lyra em suaves
percussões os mais bellos versos, hoje esquecidos nas
columnas das revistas e jornaes daquelle tempo. Para
prova authentica dessa outra face dos seus predicados
intellectuaes, presta-se perfeitamente para ser lida a
mimosa poesia sob o titulo:
A TUA MÃO
Contemplo com enthusiasmo
As obras da Creação,
Que provam a omnisciência
De um poder sem restricção;
Porém... maior maravilha
E' tua formosa mão.
Nada me prende a este mundo
Todo chiméra e illusão,
Nem os fulgores do ouro,
Nem os sonhos de ambição!
Que digo?! Prende-me um élo...
A tua formosa mão.
Porque assim a perfumas
Com tanto esmero e paixão ?
Se já exhalas fragrâncias
Que me desvairam a razão ?!
Não sejas, donzella, injusta
Com a tua formosa mão.
Dizem que tudo nos orbes
Soffre eterna mutação;
Se assim é, eis o meu voto
P'ra nova transformação:
Que eu seja a luva que estreita
A tua formosa mão.
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occupando depois os lugares de inspector de hygiene,
membro do Conselho de Instrucção Publica do Districto Federal, presidente da associação dos professores
do Brasil na Capital Federal; inspector da instrucção
publica e director do collegio "Gymnasio Friburguense"
de Nova Friburgo no Estado do Rio.
Pertencia á Sociedade de Geographia do Rio de
Janeiro e era cavalheiro da Imperial Ordem da Rosa
por serviços de campanha. Espirito privilegiado e
culto foi u m vigoroso polemista nas frequentes discussões que sustentou reveladoras de u m solido preparo
scientifico.
Escreveu:
— As raças humanas descendem de uma só origem?:
dissertação. Proposições. Secção medica — Influencia
do celibato sobre a saúde do homem. Secção Accessoria — Do infanticídio sob o ponto de vista medico legal.
Secção cirúrgica — Ferimentos por arma de fogo. These apresentada e publicamente sustentada na Faculdade
de Medicina da Bahia em Novembro de 1869 para obter
o gráo de doutor em medicina, Bahia, 1869, 22 pags. in.
8." Typ. do Diário.
— Discurso proferido no acto solemne da collação
de gráo aos doutorandos em medicina, a 29 de Novembro de 1869 pelo orador da turma. Bahia, 1869, 14
pags. in. 8.°.
— Division des propositions. Des differentes espéces de sujet et de complément. Thése de concour á la
chaise de professeur aggregé de la premiére section du
cours de sciences et lettres á l'E'cole Normale de Rio
de Janeiro. Rio de Janeiro, 1881, XVI — 75 pags. in.
8.°. Andrade Carvalhaes & Comp.
— Da negação — sua theoria lógica e grammatical
(primeiro ponto). Historia da litteratura franceza no
século XVIII: these de concurso á cadeira de francez da
Escola Militar da Corte pelo professor interino da mesma
cadeira. Rio de Janeiro, 1882, 32 pags. in. 8.°. Typ.
Montenegro.
— Théoric logique et grammaticale de 1'interjection
(premiére partie). Origine de la langue française prouvée par le vocabulaire. (deuxiéme partie.): thése de
concours pour la chaise de trançais de l'E'cole Militaire
de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1886, 63 pags. in8." pg. Typ. Carioca.
— Factos ãa Marinha ãe Guerra Brasileira. O Contra-Almirante Luiz Felippe Saldanha da Gama. No "Jornal do Commercio" do Rio. Transcripto na "Gazeta de
Noticias" de 24 de Junho de 1896 por occasião do anniversario do fallecimento do contra-almirante, morto em
combate no campo Osório, Rio Grande do Sul, nessa
data do anno anterior.
— Corte de Appellação: serie de artigos no "Jornal
do Commercio", de 22 de Janeiro a 27 de Fevereiro de
1907 com intervallos.
— Influencia ão ensino publico sobre a educação republicana: conferencia realisada a 15 e 22 de Setembro
de 1907 no theatro S. José, como sócio do Club Republicano Radical.
Urge reformar a instrucção publica municipal; conferencia pedagógica realisada a 5 de Abril de 1910 no
salão nobre da Prefeitura do Rio de Janeiro. Publicada
em resumo no "O Paiz" de 7 do mesmo mez.
— Instrucção Municipal: artigos no "Jornal do Commercio" de 14 a 16 de Maio de 1910.
— A crise social. Cartas abertas ao Exmo. Sr. Senador Sá Freire. No "O Paiz". Rio de Janeiro, de 30 de
Muito cedo alistou-se nas fileiras dos mais valentes
Novembro e 23 de Dezembro de 191. . .
batalhadores da imprensa, collaborando nos jornaes e
— Jo.sc Veríssimo: discurso que tinha de ser lido
revistas da Bahia, ainda estudante,, fundando e redina sessão commemorativa do fallecimento deste escriptor.
gindo outros alli, no Rio e Paraná. No "Jornal do
No "O Paiz" de 23 de Março de 1916.
Commercio" e "Jornal do Brasil" escreveu longas se— A crise social. Cartas abertas ao Exmo. Sr. Dr.
ries de artigos sobre instrucção publica que dariam para
Esmeraldino Bandeira. No "O Paiz" de 21 de Setembro
mais de u m volume. No seu 3." anno académico foi
de 1919.
eleito membro do Conservatório Dramático da Bahia,
Fundou e redigiu:
— O Instituto: jornal scientifico, litterario e recreativo, de sua propriedade, com a segunda divisa:
"Avante, e sempre": Com José Alde Mello. Bahia, 18 de
Setembro de 1866.
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— Echo Litterario: orgam do "Club litterario Paranaense", fundado por iniciativa sua e do qual foi o primeiro presidente. Curityba, 187...
— Revista de Hygiene: publicação mensal. Rio de
Janeiro, 1886. Sahiram apenas 6 números de Maio a
Outubro e no emtanto tão grande foi a sua acceitação,
que o ministro do Império tomou u m avultado numero
de assignaturas para distribuil-as pelos estabelecimentos
aos quaes ella interessasse.
— A Escola: orgam da "Associação dos Professores
do Brasil," de que foi fundador e seu presidente por alg u m tempo por unanime pronunciamento da classe. Rio
de Janeiro, 1900.
Eugénio José de Lima. — Filho de António
Gothardo de Brito e D. Ignacia de Brito, nasceo na
freguezia do C a m p o do Brito a 13 de Novembro de 1827
e falleceu a 11 de Novembro de 1891 e m Nictheroy, capital do Estado do Rio de Janeiro. Negociante intelligente e laborioso, residiu por muitos annos na cidade
de Larangeiras, dirigindo acreditada casa commercial;
que lhe proporcionou regulares vantagens mais ou menos remuneradoras da sua
i perseverante actividade. Dotado de u m génio em^rehendedor e progressista, dedij^HP^tk
cava o diminuto tempo que
\
lhe ficava das preoccupam „
ções commerciaes ?o estudo
das necessidades de Sergipe
Jk/*Y^|
i1 «los meios conducentes ao
J^BÊi
seu
engrandecimento
\'
^ M t J J J l L
clarividência do seu espirito
esboçarão-se desde logo os
v\r.™
primeiros delineamentos de
'I
u m a estrada de ferro, que,
ligando as zonas productoras e os centros pooulosos
.. da província, constituísse o
mais poderoso elemento de
progresso para a agricultuEugenio José de Lima
r a, commercio e a rudimentar
industria de Sergipe.
Creador da ideia, tudo fez para tornal-a u m a realidade,
não poupando os maiores sacrifícios, até o da própria
fortuna, que vio desapparecer totalmente ,tendo apenas
conseguido o privilegio exchisivo para construir u m a
estrada de ferro de Larangeiras a Simão Dias, concedido por acto do Presidente da provincia datado de 8
de Janeiro de 1873, posteriormente declarado caduco por
outro acto emanado da m e s m a autoridade. Exhausto de
recursos pecuniários, quasi se havia deixado vencer pelo
desanimo, quando, ao proclamar-se o novo regimen politico, surgirão no Rio de Janeiro diversas empresas de
melhoramentos materiaes e m todo o paiz.
Foi nessa épocha effervescente de arrojadas tentativas económicas e industriaes, que se trasportou para
a Capital Federal, onde efficazmente auxiliado pelos Doutores Felisbello Freire e João do Monte obteve do Governo Provisório a revalidação do primitivo privilegio
mais ampliado, cujos direitos transferio a u m a Companhia, que por circumstancias estranhas não correspondeo ás esperanças do cessionário, fallecido pouco depois
sem ter visto realisado a sua mais ardente aspiração.
Na narração dos numerosos incidentes que, no largo período de quasi 40 annos, precederão a construcção da
via férrea e m Sergipe, a historia, por certo, não regateará ao esforçado sergipano a justiça de registrar o
seu nome como o do primeiro propugnador da ideia patriótica, pela qual se bateu com a tenacidade de u m verdadeiro convencido.
Pertenceu-lhe também a concessão do governo provincial para a montagem de u m a fabrica de fiação e
tecidos, concessão de que outros usufruirão os proventos, fundando no Aracaju o prospero estabelecimento fabril, Sergipe Industrial, hoje pertencente á firma social
— Cruz, Ferraz & C.

EUGÉNIO
Escreveu:
— Memorial apresentado ao governo sobre o projecto da estrada de ferro de Aracaju a Simão Dias (Provincia de Sergipe). Para a qual pede garantia de juros.
Rio de Janeiro, 1875, 32 pags. in. 8.", inclusive os documentos que o instruem, a começar de fs. 21 e m deante. Typ. de G. Leuzinger & Filhos.
— Extorção maligna: serie de artigo no "O Raio",
Aracaju, de 18 de Fevereiro, 2 e 11 de Março de 1880.
Eugénio Telles da Silveira Fontes, Bacharel. —
Filho do capitão-mór Joaquim Martins Fontes e D. Anna
Mauricia da Silveira Fontes, nasceu a 7 de Fevereiro
de 1845 no engenho São Francisco, então pertencente ao
municipio do Soccorro, e falleceu e m Maceió a 12 de
Março de 1886. Estudou preparatórios e m S. Christovão e na Bahia como interno do collegio Abilio, fazendo
o curso superior na Faculdade de Direito do Recife, onde
bacharelou-se e m 1872. Refractário por Índole á carreira da magistratura, com a qual não se coadunavão as
tendências naturaes do seu espirito independente e
phantasista de poeta; todavia, por circumstancias imperiosas, foi juiz municipal e de orphãos nos termos reunidos da União e C a m p o Maior no Piauhy, e m 18751878; nos de Pilar e Atalaia, e m Alagoas; no termo de
Mangaratiba, e m 1883, logo depois removido para o do
Rio Claro, ambos no Rio de Janeiro. E m 1879 foi Director da instrucção publica na ex-provincia do Rio
Grande do Norte; e m 1885 promotor publico da comarca
de Traii ú, e m Alagoas e lente de economia politica no
Lyceu e e m 1886 secretario da Policia de Alagoas, logar de que não chegou a tomar posse, impossibilitado
pela moléstia que o roubou á familia e á sociedade. Foi
poete distincto e reputado jornalista. C o m o orador, obteve na tribuna esplendidos triumphos, arrebatando o auditório com a sua palavra fácil e estylo elegante.
As suas victorias contavam-se pelo grande numero
de conferencias e discursos proferidos e m differentes
épochas, hoje desapparecidos no meio da abundante bagagem literária extraviada na sua ultima viagem feita
ao Rio de Janeiro e m 1885.
E m consequência de tão lamentável occorrencia
apenas pudemos subtrahir ao completo esquecimento a
que estavam condemnadas todas as producções do seu
talento, a escassa noticia do seguinte:
— Conferencia realisada na cidade de Therezina, capital do Piauhy, e m Maio de 1877. — O jornal " A Imprensa" na edição de 30 do m e s m o mez, trate dessa conferencia, fazendo-lhe lisonjeiras referencias.
— Discurso pronunciado a propósito da installação
da aula de primeiras letras na cadeia da cidade de M a ceió no dia 4 de Outubro de 1878.
N o "Jornal de Sergipe" de 12 de Novembro de 1878.
—
Ao Governo e ao Partido Liberal: opúsculo.
Natal, 1879, 18 pags. in. 12.° Impres. 10 na Typ. do
"Correio do Natal". Trata da sua demissão de Director
da Instrucção Publica.
— Discurso pronunciado por occasião de inaugurarse a estrada de ferro de Natal á Nova-Cruz. S e m nenhum a indicação, m a s impresso na cidade de Natal e m 1880,
com 16 pags. in. 16.", sendo presidente o Doutor Rodrigo Lobato Marcondes Machado.
— Cartas aos Sergipanos. Escriptas no Piauhy, não
constando que tivessem sido imiressas. Alludindo a
esse trabalho, assim se exprimia o autor e m carta que
nos dirigiu e m 15 de Julho de 1878: — "três estão promptas; oceupo-me na primeira de minha pessoa; como filho da provincia
alheio a todas as paixões, portanto
imparcial para dizer a verdade, — o m e u exilio de quatro annos é u m a prova — considerações politicas sobre
a posição dos partidos na provincia. A segunda encara
o papel de Sergipe na actual evolução de civilisação e
progresso, na escolha dos seus candidatos, dos paladinos
de seu engrandecimento intellectual e industrial; na terceira finalmente faço a descripção poética da provincia,
trato da concurrencia dos agentes physicos e ethnicos
para formação da familia sergipana, sentimental e apaixonada como a formosa Uellenic, enthusiasta e expan-
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siva como a rósea franceza, e e m remate u m a estopada
de philosophia da historia sobre o seu futuro pela apre
ciação dos seus homens de letras. Cada u m a pôde dar
u m avulso de oito paginas."
Terminava com u m a quarta carta, que talvez não
tivesse sido escripta.
— Discurso proferido na inauguração do Lyceu de
Artes e Officios Alagoano. Maceió, 1885.
— Discurso proferido* ao assumir a regência da cadeira de economia politica do Lyceu.
— Conferencia abolicionista realisada no Passeio
Publico de Maceió, a pedido da Sociedade Libertadora
das Senhoras. Pertence-lhe mais o:
— Discurso improvisado no Quartel Militar de Maceió a 7 de Setembro de 188..., a convite de u m grupo de
patriotas, e m commemoração ao anniversario da independência do Brasil. — O orador, em u m dos momentos
mais felizes da sua vida de tribuna, falou por espaço de
u m a hora, enthusiasmando a multidão, que o acclamou
delirantemente.
D o seu estro poético difficilmente colhemos as composições infra transcriptas e que por certo não serão as
suas melhores poesias.
A primeira que vae sem titulo, é u m improviso e m
que o poeta figura o Supremo Creador extasiado diante
da belleza deslumbrante de u m a mulher:
Quem formou esta mulher ?!
Q u e m lhe deo tantos encantos?!
As minhas caricias forâo,
Forão os meus beijos santos
Das santidades da Gloria,
Das luzes que os céus colórão,
Dos prantos que as santas chorão,
N a cova de minha m ã o
Formei-te Eliza formosa
Mais linda que os anjos são !
SAUDADES
Morre tudo, secção prantos,
Morrem os goivos também;
H ã o de até calar-se os cantos,
Que do peito aos lábios vem.
Morre tudo, mas não ha de
Morrer nunca esta saudade,
Que minha alma agora tem.
A saudade é um soffrimento
Da vida nos escarcéos;
E' u m voto, u m pensamento,
Que da terra vôa aos céus!
Lyrio que não desabrocha,
Onda que não quebra a rocha
E... dôr qfue só diz: adeus!...
C o m o jornalista, collaborou na "Gazeta de Noticias", e no "Orbe" e foi u m dos redactores do:
— Diário de Noticias. 1873.
— Gutenberg. 18?... todos de Maceió.
Eusébio, Benjamim de Araújo Góes, Doutor. —
Filho do major Florêncio de Araújo Góes e D. Maria
Benjamin da Rocha, nasceu a 15 de Dezembro de 1825 e m
S. Christovão e na m e s m a cidade falleceu a 9 de Março
de 1867. Depois de ter frequentado as duas academias de
medicina da Bahia e Rio de Janeiro, terminou o curso
nessa ultima, recebendo o gráo de doutor e m 1850. Passado poucos mezes após a formatura foi admittido comO
cirurgião extranumerario da armada por nomeação do
Quartel General de Marinha de 14 de Abril de 1851.
Por decreto de 31 de Julho do m e s m o anno entrou effectivamente para o corpo de saúde como 2.° cirurgião, promovido a 1.°, annos depois, por decreto de 2 de Dezembro
de 1856. Medico da guarnição de diversos vasos de
guerra até 1862, exerceu também os cargos de Delegado
do cirurgião-mór na divisão naval do Maranhão e m 18581859 e interinamente o de provedor de saúde do porto
da m e s m a provincia e m 1860, por nomeação da presidência. Pelos serviços militares prestados no combate
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de Tonelero foi agraciado com o gráo de cavalheiro da
Ordem da Rosa e tinha a medalha de prata n.° 2.
Soffrendo de moléstia incurável verificada e m inspecção de saúde, foi reformado por decreto de 30 de
Novembro de 1865.
Quando falleceu era medico contractado da Santa
Casa de Misericórdia de S. Christovam.
Escreveu:
— Proposições de alguns ramos das sciencias medicas, these apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro e sustentada e m 15 de Dezembro de 1850 para
receber o gráo de doutor. Rio de Janeiro, 1850, 8 pags. in.
8.°. Typ. de Francisco de Paula Brito. — Foi reimpressa em 1857 no Rio de Janeiro na Typ. Dous de Dezembro. ( E m liquidação).
Enstacbio Pinto da Costa. — Nasceu no
anno de 1838 e m Larangeiras, filho de D. Anna Joaquina de S. José, e falleceu e m Aracaju a 19 de Março
de 1864. Foi professor e empregado de Fazenda. Admittido como praticante na antiga Thesouraria Geral, foi nomeado 2.° escripturario da alfandega de Aracaju por decreto de 24 de Setembro de 1862. Illustrou
o espirito na leitura dos clássicos e por força das suas
funcções applicou-se ao estudo dos assumptos fiscaes.
N o exercicio do magistério leccionou arithmetica no
extincto Lyceu Sergipano, de que foi u m dos inauguradores. C o m o discípulo das musas escreveu abundantemente para a imprensa de dentro e fora da provincia
inspiradas poesias, das quaes muitas se lêem na "Lyra
Sergipana" de Filinto Elysio e no "Parnaso Sergipano"
de Sylvio Roméro.
Escreveu:
— Discurso pronunciado por occasião da solemne
installação do "Lyceu Sergipano" a 5 de Outubro de
1862.
N o "Correio Sergipense" de 8 do m e s m o mez.
Eutychio de Novaes Lins — Filho de Joaquim
de Pádua Lins e D. Maria Joaquina de Pádua Lins, nasceu a 30 de Maio de 1852 na villa, hoje cidade do Lagarto e falleceu no Aracaju a 22 de Março de 1918. N a
terra do berço estudou portuguez e latim e quando se
julgou apto para ensinar abriu u m curso particular até
o anno de 1872, e m que, após ter feito exame no Aracaju,
foi nomeado para reger interinamente a cadeira do ensino primário do povoado Santo António, no municipio
do Lagarto. N o anno seguinte leccionou provisoriamente
na sede da villa a cadeira primaria do sexo masculino,
deixando-a logo, mediante licença, para fazer o curso da
Escola Normal, que terminou e m 1874. Durante todo o
tempo dos seus estudos foi revisor do "Jornal do Aracaju" e fiel do extincto Asylo de N . S. da Pureza.
E m 8 de Março de 1875 voltou a reger effectivamente, depois de submettido a concurso, a cadeira de
Santo António, e m que se havia iniciado no magistério
publico, sendo desta vez declarado professor vitalício.
Removido para a Estancia e m 15 de Dezembro de 1884,
foi alli jubilado a 12 de Abril de 1889. Passando á classe
dos inactivos do magistério, retirou-se para a Bahia
onde se empregou como guarda-livros e caixa de pharmacia. De volta a Sergipe foi nomeado vitaliciamente tabellião de notas, escrivão do eivei e crime da Estancia
por acto de 25 de Fevereiro de 1890 e a 29 de Março
seguinte, official do registro geral de hypothecas da
m e s m a comarca. Desse lugar passou-se por permuta para
outro egual do Lagarto, de que dentro de pouco tempo se
demittiu. E m fins de 1890 foi admittido como guardalivros da agencia do Banco Emissor da Bahia em Aracaju, nella servindo desde a sua installação naquella
data até Fevereiro de 1892, e dahi até 1904, fez o m e s m o
serviço de escripta na casa Rodrigues de Moraes & C. na
referida cidade.
A 2 de Maio de 1904 reverteu ao magistério como
professor interino de arithmetica e álgebra do "Atheneu
Sergipense", sendo a 29 de Novembro seguinte nomeado
professor vitalício de arithmetica elementar do citado
estabelecimento. A 26 de Fevereiro de 1909 foi convi-
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dado pelo Director do Banco de Sergire para ser o guarda livros do m e s m o Banco, servindo nesse lugar até 1911
sem prejuizo das suas funcções de lente. E m 2 de Setembro desse m e s m o anno assumiu por designação official a regência da cadeira de portuguez do 1." e 2."
anno do "Atheneu", e m que se conservou até fallecer.
Foi o colleccionador das poesias do professor Manoel
Joaquim de Oliveira Campos (vide este n o m e ) , editadas
posthumamente sob o titulo:
— Musa Sergipana — com u m prefacio seu.
Escreveu:
— Chorographia do municipio de Lagarto. Trabalho confeccionado por incumbência da Camará Municipal do Lagarto. Deve estar archivado na antiga Secretaria do Império.
— Palavras do coração. N a "Gazeta do Aracaju" de
3 de Novembro de 1883. E' u m artigo de condolência
pelo fallecimento do Dr. Manoel Luiz Azevedo de
Araújo.
Evangelino José de Faro, Desembargador. —
Filho de Alexandre José de Faro e D. Josepha Isabel
da Silveira Faro, nasceu no engenho S. Félix, municipio de Larangeiras a 24 de Junho de 1865. Estudou preparatórios e m Aracaju, matriculando-se e m Março de
1883 na Faculdade de direito do Recife, onde formouse a 16 de Novembro de
1886.
Formado, voltou a residir
em
Larangeiras, e, tendo
sido nomeado Promotor Publico de Itabaiana e m Março de 1888, alli permaneceu
até Agosto de 1889, quando
foi removido para Riachuelo
e depois para Larangeiras
em
Novembro do m e s m o
anno, logo após á proclamação da republica, sendo
pela juncta governativa republicana, nomeado juiz municipal do m e s m o Termo.
Pedindo demissão desse
logar e m Maio de 1891, se^
Para ° R i 0 d e J a n e i r 0
onde exerceu o cargo de
"Fiscal" do Governo, junto
ao "Banco Unitário". Deixando este logar voltou a
Sergipe, sendo nomeado a 10 de Novembro de 1891
juiz de Direito de Itabaiana. T o m a n d o posse a 20 do
mesmo mez, foi a 28 destituído, por acto da junta revolucionaria, que annullou os actos do Coronel Vicente
Ribeiro, primeiro governador eleito para Sergire.
Foi deputado á Assembléa Legislativa, no biennio
de 1894 a 1895.
Nomeado a 22 de Julho de 1897 Director da Instrucção Publica do Estado, exerceu este cargo até 15
de Fevereiro de 1898, épocha e m que foi nomeado Juiz
de Direito de Maroim, permutando, então, a comarca
com o Dr. H o m e r o de Oliveira, Juiz de Direito de Larangeiras.
E m 31 de Julho de 1900 foi removido para a comarca de Villa-Nova, tendo sido declarado posteriormente e m disponibilidade por não ter assumido o exercicio desta ultima comarca no praso legal.
Fundou a 3 de Fevereiro de 1906 o collegio "Grémio Escholar" no engenho "Ribeira de Baixo", termo
de Larangeiras, transíerindo-o depois para o Aracaju
em Fevereiro de 1909, onde
funcciona
actualmente
(1924).
A 25 de Setembro de 1913 foi nomeado Desembargador do Tribunal da Relação do Estado de Sergipe,
cargo que exerce com muita competência.
Faz parte da Commissão Fiscal da Associação de
Beneficência Aracajuana e
i ,Escreveu:
•— Memorandum
apresentado ao E x m o . Sr. Dr.
Josino Menezes Presidente do Estado de Sergipe pela
Dr. Evangelino

de
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Sociedade Sergipana de Agricultura. Aracaju, 1902,
19 pags. in. 8.". Typ. "O Estado de Sergipe".
— Isaura, a liberta: drama e m três actos, representado pela primeira vez na cidade de Larangeiras a 21
de Junho de 1903. Inédito
— Relatório apresentado ao Ex. Sr. Presidente da
Sociedade Sergipense de Agricultura. Nos números
de 1 a 15 de Fevereiro e de 1 a 15 de Março de 1905.
N a "Revista Agricola".
— Discurso proferido em Larangeiras e m o dia 8
de Setembro de 1905 por occasião da inauguração da
Praça Josino Menezes. N o opúsculo —
As festas de
Larangeiras, — pags. 45 a 54.
— Agricultura Geral: conferencia realisada no salão do Gabinete de Leitura da cidade de Maroim, a 6
de Outubro de 1907. N o "O Estado de Sergipe" de 12
a 20 de Novembro seguinte e na "Revista Agricola" de
1 de Dezembro de 1907 a 1." de Janeiro de 1908.
—• Conferencia agricola: segunda conferencia publica realizada na intendência municipal de Larangeiras, no dia 17 de Novembro de 1907. N o "O Estado de
Sergipe" de 30 de Novembro a 5 de Dezembro do
m e s m o anno e na Revista Agricola de 15 de Janeiro e
1." de Fevereiro de 1908.
O bordo: planta produetora do assuoar. N o
—
"Estado" de 6 de Dezembro.
— A pedagogia e o meu methoão de ensino: disdurso proferido no dia 1 de Dezembro de 1912 no
"Grémio Escolar" por occasião das ferias.
—
Discurso proferido no palácio da Assembléa
Estadual pelo orador official na manifestação feita no
dia 24 de Outubro de 1913 ao General José de Siqueira
Menezes, Presidente do Estado. Reunidamente no Diário da Manhã, de 12 a 15 de Novembro de 1913.
— Discurso lido na conferencia cívica realisada na
Escola Normal do Aracaju a 15 de Novembro de 1913,
e m commemoração á essa data. N o "O Estado de Sergipe" de 19 a 23 do m e s m o mez.
— Conferencia realizada no "Grémio Escolar" sobre a memorável data de 13 de Maio. N o "Diário da
Manhã", de 23 e 26 de Maio de 1914.
— Discurso pronunciado no dia 28 de Junho de
1914 por occasião de ser collocado no Instituto Histórico e Geographico de Sergipe o retrato do Desembargador Manuel Caldas Barreto Netto. N o "Diário da
M a n h ã " de 3 de Julho seguinte.
— Discurso pronunciado a 14 de Julho de 1914
na solemnidade da inauguração do palacete da Bibliotheca Publica. N o "O Estado de Sergipe" de 23 do
m e s m o m e z e anno.
— Discurso pronunciado no Instituto Histórico e
Geograrhico de Sergipe, na sessão do dia 23 de Setembro, por occasião da conferencia do Dr. Rodrigues Dória. N o "O Estado de Sergipe" de 9 <-'e Outubro de 1917.
— Discurso proferido no salão da Bibliotheca Publica na noite de 7 de Setembro de 1918 pelo Presidente do Centro Civico "Amyntas Jorge" na sessão solenne
da posse da nova Directoria. N o "O Imparcial", de
10 do m e ^ m o mez.
—
Discurso civico. N o "Grémio Escholar". Publicado e m folheto — Aracaju, 1919. Typ. Commercial
de Vieira & Carvalho. 27 pags. in. 8.°.
—
Tribunal da Relação de Sergipe. Justificação
de u m requerimento de protesto ;:o m e s m o Tribunal.
N o "Jornal do Povo" de 13 a 16 de Outubro de 1922.
— Saudação ao Commandante Protogenes Guimarães por occasião de sua visita ao collegio "Grémio Escolar", a 26 de Julho de 1923. N o "Diário Official"
do dia seguinte.
— Discurso dirigido ao Dr. Graccho Cardoso por
occasião de sua visita ao "Grémio Escolar" e m companhia do commandante Protogenes Guimarães. N o
"Diário Official" de 27 de Julho de 1923.
— Discurso dirigido ao Dr. Graccho Cardoso por
occasião da manifestação politica, geral, que lhe fizeram os empregados públicos e m agradecimento á majoração dos seus vencimentos. E m 7 de Setembro de
1923.
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— Anestésicos: dissertação. Proposições. Secção ao
Fabrício Carneiro Tupinambá V a m p r é , Doutor.
cessoria. — D o ópio. Secção cirúrgica. — Parallelo
— Filho de João Gualberto Carneiro e D. Josenha
Carlota da Silva, nasceu no dia 1." de Fevereiro de 1852 entre a talha e a lithotricia. Secção medica — Tétano.
These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
na cidade da Estancia e falleceu a 26 de Março de
de Janeiro e m 12 de Setembro de 1881, afim de obter
1909 na capital de S. Paulo Edificante exemplo do
o grau de Doutor e m Medicina. Rio de Janeiro, 1881,
quanto pode u m a vontade perseverante e o entranhado
60 pags. in. 8.°. Typ. e lith. a vapor, encadernação
amor á sciencia, a sua vida, a principio cercada de
e livraria de Lombaerts & C.
perspectivas desanimadoras, constitue a melhor escola
— Tratamento dos estreitamentos di urethra pela
de úteis ensinamentos para aquelles que com a maior
electrolyse. N a "Gazeta Medica Brasileira", 1SS2, vol.
indifferença renunciam a realisacão dos mais modestos,
1." pags. 343, 372, 398, e 456 e no "O Raio", Aracaju,
como dos mais elevados tentamens, comnellidos nor vade 1.° e 8 de Novembro e 7 de Dezembro do m e s m o
gas anprehensões de futuros contratempos. Filho de
anno.
naes desprovidos de fortuna, não vacillou na contin— Hygiene do estômago: serie de artigos. N o "Ligência de recursos para encetar os primeiros estudos
meirense" de 1887.
e m fazer-se aprendiz de u m a marcineria, e m cuia arte
— As febres ictero-hemorrhagicas no "Oeste"
se revelou desde logo u m perfeito entalhador.
de S. Paulo. N o "Diário do Rio Claro" e no "O EsAs suas aspirações, porém, não se tornaram nor
tado de S. Paulo" de 1888 — Adversário do tratamento
muito tempo inertes dentro do circulo acanhado do
homceopathico publicou os seguintes artigos:
trabalho officinal. Arrastado por decidida vocação
— A lei dos semclbantcs e a unidade das moléspara as lettras, não foi sem grande esforço que consetias. N o "Correio Paulistano" de 19 de Julho de 1908.
guiu entrar para o magistério publico da ex-provincia,
— O problema therapeutico. Idem de 20 de Julho.
tendo occupado as cadeiras do ensino primário de Ita— O principio da correlação fundamento da etiobaiana e Simão Dias. Ferido pela iniustiça de suecessilogia. Idem, de 24 do m e s m o m e z .
vas remoções inspiradas por perseguição politica, aban— As curas do principio da correlação. Idem, de
donou o professorado, seguindo para a Bahia, onde ter26 idem.
minou os preparatórios no antigo collegio Sebrão. C o m
— A illusão do micróbio. Idem, de 30 Idem.
a cultura exigida para os estudos suneriores, fez alli
o primeiro anno de medicina, proseguindo nos demais Fabrício da Santíssima Trindade, (Frei) . —
Nascido na cidade S. Christovam chamou-se anteriorperante a Faculdade do Rio de Janeiro, na qual recemente Fabrício José do Prado, filho de Francisco José
beu o grau de doutor e m 22 de Dezembro de 1881. Logo
dos Santos Diamante e D. A n n a Maria do Prado. Redepois de formado dedicou-se á clinica e m Larangeiras,
ligioso franciscano, fez o seu noviciado no Convento
tendo sido quem e m Sergipe praticou as primeiras opeda Bahia, onde professou a 13 de Junho de 1844.
rieèes de estreitamento da urethra nela electrolyse.
Pouco tempo depois de professo, foi mandado para
Precedido da lisongeira nomeada de hábil operao convento de S. Christovam, onde falleceu obscurador, retirou-se e m 1886 para o Estado de São Paulo.
mente e m 1847.
indo estabelecer-se e m Limeira e, seis annos depois,
Profundo latinista e philologo de nota, deixou como
na cidade do Rio Claro, onde, sem abandonar a clinica,
provas da sua culta intelligencia cinco composições inétambém se entregou aos trabalhos da lavoura. O estado
ditas originalíssimas, ainda não imitadas até hoje. A
precário da sua saúde fel-o passar-se para a capital de
primeira tinha por titulo:
São Paulo, e m cujo meio o desempenho dos deveres
— A quanto se expõe quem ama: romance de 80
profissionaes ser-lhe-ia menos penoso. Alli poude resisá 100 pags., escripto sem o empreso da lettra — a — ,
tir por mais alguns annos ainda, á gravidade dos seus
usada unicamente na epigraphe. Esse trabalho chegou
soffrimentos, sem prejuízo dos affazeres do consultóa ser lido, entre outros, por Frei Joaquim do Espirito
rio, aos quaes, ao contrario, a datar de Janeiro de
Santo. A' elle seguiram-se outros quatro, cada qual com
1906, aceresceram os de medico operador do Hospía omissão de u m a das vogaes — a-e-i-o-u.
cio de alienados. Fora da clinica occupou o cargo de
Intendente da Limeira no período do governo provi- Fausto de Aguiar Cardoso, Bacharel. — Filho
do tenente coronel Félix Zephyrino Cardoso e D. Masório da Republica. Sobejamente versado e m humaniria do Patrocínio de Aguiar Cardoso, nasceu no engedades, gosava com justiça a fama de grande latinista e
nho S. Félix, municipio de Divina Pastora, a 22 de
sabia a fundo o francez e o italiano, que falava tão
Dezembro de 1864 e falleceu no Aracaju, a 28 de Agoscorrentemente, como a lingua vernácula. Os seus proto de 1906. Depois de iniciado e m portuguez na villa
fundos conhecimentos nas matérias do ensino secunnatal, continuou seus estudos e m Maroim, Capella, Aradário muito lhe valeram outrora, pois foi leccionando-as
caju, e no collegio "Sete de Setembro", acreditado esque elle angariava os escassos meios para manter-se
tabelecimento de ensino na capital da Bahia, onde condurante todo o curso medico.
cluiu o curso secundário. Frequentou depois a FaCollaborou na "Gazeta Medica Brasileira", do Rio
culdade de Direito do Recife desde 1880 a 28 de Março
de Janeiro, no "Limeirense", de Limeira, no "Diário
de 1884, e m que recebeu o grau de bacharel e m sciencias
do Rio Claro", no "O Estado de S. Paulo" e no "Corjurídicas e sociaes. Durante o curso académico não
reio Paulistano".
se applicou bastantemente ao estudo das disciplinas
Escreveu:
— No baile: poesia. N o "O Raio", Aracaju, de 25 I ensinadas na Faculdade, indifferente á brilhante figura
de Fevereiro de 1876.
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que poderia ter feito entre os collegas, se tivesse querido utilizar-se dos poderosos recursos de sua possante intelligencia. Seus mestres sempre o distinguiram
com particular estima e, discípulo de Tobias, soube inspirar-lhe u m a grande affeição, de que aliás não era
pródigo o sábio brasileiro. U m mez depois de graduado começou sua vida civil com a nomeação para a promotoria da Capella a 22 de Abril, removido e m Junho
para a de Gararú, e dessa para a de Riachuelo por acto
de 21 de Agosto de 1885.
E m junho de 1887 passou para a promotoria de
Larangeiras, e m que serviu até 1889 e após curta interrupção voltou a occupar o m e s m o cargo com a ascensão do partido liberal ao poder, vindo encontral-o
a proclamação da Republica, nesse posto, do qual foi
destituído e m Fevereiro de 1890. Attingido por u m
acto hostil do governo, sob o regimen politico de que
foi u m dos maiores propugnadores, sentiu a respidez
do golpe, m a s não se quebrantou sua fé republicana,
nem a altivez do seu caracter independente. Pelo contrario, a sua demissão íez-lhe affagar a idéa de, fitando horisontes mais largos, transferir e m Maio a
residência para o Rio de Janeiro, onde iria dar o máximo desenvolvimento ás suas energias intellectuaes.
Efíectivamente foi alli, na
metrópole da civilisação brasileira, que elle revelou toda
a pujança do seu talento polymorpho, como
sociólogo,
politico, jornalista e poeta.
Logo, de começo, dedicou-se
á advocacia e ao magistério.
Nomeado pro.essor de hishoria universal por Benjam i m Constant, delegado auxiliar e seiretario geral da
Preleitura no governo do
marechal Fíoriano, foi depois lente de historia na Escola Normal, lente da mesFausto deH |
Aguiar
H Cardoso nia matéria e director do
Pedagogium; lente de historia das bellas-artes na Escola das Bellas-Artes e de
philosophia do direito na
Faculdade Livre de Direito. C o m o lhe não fartassem as
responsabilidades das obrigações já contrahidas, percebeu convir ás suas futuras aspirações assumir outros
encargos, que satisfizessem a anciã irreprimível de agir
n u m campo de acção de mais vastas dimensões. D e accordo com este ponto de vista, contidas por vezes as
impetuosidades do seu temperamento resoluto e ardente,
emquanto no recolhimento do gabinete enriquecia o espirito no estudo das sciencias, a philosophia e o direito
de preferencia, logo que se offereceu o desejado ensejo,
entregou-se á actividade febril das lides da imprensa e
da politica, amparado na consciência do sea valor mental e na efticiencia dos fortes elementos de combatividade de que antecipadamente se premunira. O jornalista vigoroso, o politico irreductivel e leal tornou-se e m
breve o tribuno querido das multidões fanatizadas pelo
encanto de sua palavra fácil e arrebatadora. O numero
dos adeptos das suas idéas multiplicava-se na proporção
do esforço empregado e m favor da causa do povo; e
si no primeiro pleito que assistiu como candidato, não
se lhe abriram as portas do Congresso Nacional, e m
compensação conseguiu demonstrar vantajosamente a
grande torça de que dispunha no eleitorado da Capital
Federal. A sua entrada para a Camará dos Deputados
como u m facto que teria de realizar-se inevitavelmente,
dependia tão somente de u m a simples questão de tempo.
Chegada a epocha de pronunciarem-se as urnas eleitoraes, Sergipe conleriu-lhe o honroso mandato de represental-o na 4." legislatura federal 1900 a 1902, tendo deixado
e m virtude de sua eleição o cargo de redactor dos debates da Camará de que ia fazer parte, reaftirmando-o no
triennio de 1906 a 1908. Nesse outro theatro das exhibições da palavra o novel deputado ergueu b e m alto a
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tribuna parlamentar, confirmando a fama de orador eloquente, de estylo elegante e enérgico. A s suas o 1 purgatórias ciceronianas muitas vezes provocaram violentos
protestos, a que sempre replicava com esmagadora superioridade. E si, discutindo as mais transcendentes questões politico-sociaes ousava incidentemente dissentir da
errónea orientação dos governantes, condemnando-lb.es
os erros e demasias, repetiam-se com o m e s m o ardor as
hypocritas indignações dos políticos práticos, jungidos
ao carro das conveniências partidárias. As suas idéas
estiolaram-se no terreno ingrato do conluio para as habituaes transacções; e deste modo, isolado no seu radical opposicionismo ás velhas praticas, não pôde prestar
ao paiz e a sua terra os serviços esperados do seu patriotismo e aprimorada cultura scientifica. Apenas deixou na sua passagem por aquelle recinto u m rastro de
luz, que jamais se apagará, emquanto preponderar a
primazia do génio e perdurar a memoria do intrépido
representante do povo, a respeito de quem o Presidente
da Camará dos Deputados ao annunciar sua morte trágica disse — ter sido u m a das maiores mentalidades do
Brasil moderno. N o interregno de sua carreira parlamentar, entre os annos de 1903 a 1906, quando não lhe
absorviam totalmente as preoccupações politicas devotouse ao culto das musas, produzindo admiráveis sonetos de
que são bellissimos modelos os dois seguintes, o segundo do quaes representa o ultimo fructo de seu estro
poético:
O AMOR
Eu sou o Amor, o Deus que a terra inteira gaba !
Vivo enlaçando os soes pelo Universo afora,
Dos ódios expurgando a venenosa baba,
Que os mundos desaggrega, espalha e desarvóra.
O tempo tudo avilta; a Morte tudo acaba;
E o louro sol jamais a murcha flor colora;
Novos mundos, porém do m u n d o que desaba
Faço surgir e salto e m rutilante aurora !
Caso estrellas no céo e corações na terra;
D a treva arranco luz; do Nada arranco vida,
E crivo de vulcões o gelo que a alma encerra !
Mudam-te o peito em mar meus lúbricos desejos,
E tua mente ondeia e fulge colorida,
C o m o raio de luz entre vergéis de beijos !
TAÇAS
Deslumbrado cheguei chorando á terra, um dia;
E, do lauto festim da Vida ,achei-me á meza;
Sempre libei cantando a taça da Alegria
Embebedou-me sempre o vinho da Tristeza.
Esplendidas visões trouxeram-me á porfia
A s amphoras do A m o r ; e de volúpia aeceza,
Minha bocca de bocca e m bocca u m mosto hauria,
Que de tédio m e encheu por toda a Natureza.
Dá-me a Velhice a taça; eu das paixões prescindo;
E, ébrio, ascendo a espiral de u m sonho delicioso,
N o vinho da Saudade achando u m gosto infindo. ..
Parece-me o passado um rio luminoso,
Onde vogo a rever, pelas margens florindo,
A Dor, que ao longe tem as seducções do Goso !
Das calmas regiões da phantesia, onde se deliciava
sua alma de poeta, volveu de novo, reeleito deputado, á
arena revolta dos gladiadores parlamentares, u m tanto
modificado nos arroubos tribunicios, m a s com o m e s m o
zelo pelos seus idéaes, quando prejudicados pelas mystificações da politica partidária, que e m breve o teria de
expor aos perigos de arriscadíssimo emprehendimento.
Soara infelizmente a hora sinistra, ao desencadearem-se
e m Sergipe as vexações e violências, contra as quaes a
própria consciência impunha-lhe o dever de protestar
com a maior vehemencia. A o primeiro brado augustioso
dos opprimidos seguiu para Aracaju e m fins de Julho
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Dantes, Dunshee de Abranches, Moreno Brandão, Helde 1906 e ahi aportando viu-se na imperiosa necessidavécio de Andrade, sob o pseudonymo de João José, Péde de, para conter os excessos da exaltação dos ânimos,
ricles M . Barreto e outros. Collaborou no "O Republipôr-se á frente do movimento revolucionário, que a 10
cano", de Larangeiras, Sergipe, na " A Reforma" de Arade Agosto depôz o Presidente do Estado. Certo pelas
caju, e na "Gazeta de Sergipe"; no "Correio do Povo",
demonstrações antecedentes de contar com a lealdade
"União Federal", "O Debate" de que foi secretario " A
dos chefes da alta administração para o fim de asseguImprensa" redigida pelo conselheiro R u y Barbosa, "O
rarem o bom êxito desse acto emanado da soberania poDia" "Diário de Noticia" e "Revista Brasileira", da Capular, veiu a solução final da mallograda aventura compital Federal.
provar quanto sua espectativa fora illudida, confiando
Escreveu:
demasiado nas intimas ligações, que o prendiam á situa— Discurso pronunciado na sessão inaugural do
ção politica da União. D o muito que julgava esperar do
"Club Democrático" no dia 7 de Setembro de 1887, na
poder federal para affirmação decisiva do golpe de m ã o
cidade de Larangeiras, 1887, 12 pags. in. 8.". Typ.
a que ligara a sua personalidade, tudo lhe foi negado,
d'"0 Larangeirense".
resultando dessa inesperada attitude dos poderes públi— Carta de um .velho politico A Claudius. No "O
cos a queda do governo transitório a que deu seu apoio,
Republicano"
de 21 e 28 de Novembro e 5 de Dezembro
e o que é mais contristador, a perda da própria vida.
de 1888, sob o pseudonymo de Black.
Decorridos dezoito dias no gozo de sua ephemera victo— A situação: serie de artigos. N a " A Reforma" de
ria, a torça federal effectuava, por ordem superior, a
Aracaju, de 22 e 29 de Dezembro de 1889, e m contireposição do governo decahido, precedendo-a das mais
nuação na "Gazeta de Sergipe" 1 de janeiro de 1890,
apavorantes scenas de inaudita perversidade. O chefe
ticando suspensa com este 3." artigo a publicação da
querido que na praça publica exigira dos companheiros
serie.
de luta o solemne juramento de tolerância e o maior res•— Cosmogonia politica e americana. Rio de Janeipeito aos direitos dos adversários recebeu e m premio de
ro,
1892.
Neste livro o auctor faz reierencia á nossa histanta magnanimidade brutal aggressão á bala dentro de
toria politica desde a monarchia até á republica federal;
palácio e impellido e m seguida a coice d'arma pelas esdiz ser esta forma politica a única ucceitavel na Amecadas, ser attingido na sahida por u m disparo de espinrica pela sua plasticidade e maleabilidade e procura exgarda, que o victimou horas depois. Voltado o pensaplica' a razáo de ser do militarismo no paiz.
mento para a pátria estremecida, sentindo os estertores
— A illusão theologica: serie de artigos. N o "Diáda morte, que lhe invadia o organismo, deixou escalar
rio de Noticias", Rio de Janeiro, de 8 de Agosto de 1892
por entre os lábios moribundos, como o ultimo adeus á
e m diante.
terra do berço estas memoráveis palavras: — bebo á
— A hereditariedade psychologica; sua influencia no
alma de Sergipe; morro, mas a victoria é nossa, sergiindividuo,
na familia, nas raças e nas nações. Idem, de
panos. A praça em que se desenrolou esse drama sanAgosto e Setembro do m e s m o anno.
grento, condecora-se hoje com o seu nome e nella se os— Originalidade da lei fundamental da historia, 1."
tenta a estatua do grande martyr, erigida pelo povo no
parte; resposta ao estudo de Sylvio Roméro feito no eusexto anniversario do seu heróico sacrifício. N a historia
pitmo IV dos:
das revoluções politicas no Brasil factos se hão repro— Ensaios de Philosophia do Direito. — Rio de
duzidos com os mesmos traços de caprichosa uniformiJaneiro,
1S95, 57 pags. in. 8.°. Subordinadas ao titulo
dade e de aspecto tão similhantes, separando-os entregeral de "Cosmo do Direito e da Moral" — publicou
tanto u m a grande distancia de tempo, que convidam a
as uuas obras que se seguem, tendo licado inéditos os
meditar sobre elles os que se comprazem no estudo dos
dois últimos volumes.
vários phenomenos sociaes. As vistas penetrantes dos
— Lei fundamental da Historia, e Cultura e Civilihistoriadores psychologos facilmente descobriram na fização, dos quaes u m desappareceu no incêndio da Imgura suggestiva do deputado sergipano a personificaprensa Nacional em Setembro de 1911.
ção do patriota pernambucano que chefiou a revolução
— Concepção nomistica do Universo. C o m u m prepraieira e m 1848, taes os pontos de approximação entre
facio
por Graça Aranha. E' a introdução do Cosmo. Rio
elles, as coincidências notáveis verificadas na vida de
de Janeiro, 1894, X X X V I I — 293 pags. in. 8.°. gr. Ediambos e os eguaes destinos que tiveram na ultima phase
tores Laemmert & C.
das suas existências. Fausto Cardoso e Nunes Machado,
— A sciencia da historia. N a "Revista Brasileira",
representantes do povo, ausentes no Rio de Janeiro,
do
Rio
de Janeiro, 1895, tomos I pags. 237 a 251, pags.
quando se assentavam nos planos de revolução, domina76 a 89; III, pags. 45 a 58 e 295 a 310; IV, pags. 140 a
dos do m e s m o sentimento de solidariedade pela causa
154. Não concluiu o trabalho.
c o m m u m , partiram, cada qual para sua terra, afim de
— Taxionomia social. Ensaios. 1 vol. do Cosmos. Rio
partilhar da sorte reservada aos correligionários envolde Janeiro, 1898, 200 e tantas pags. in. 8.°. Typ. Movidos na onda revolucionaria. Urgidos pelas criticas inraes. No desenvolvimento do seu estudo o autor buscanjuncções do momento, assumiram a posição de chefes,
do applicar ã sociologia os princípios biológicos de Haedirigiram o movimento da reacção pelas armas, m a s fockel,
de quem fora caloroso apologista, pretendeu forram vencidos ambos e ambos roubados ao serviço da pámular o principio sociológico, a que chamou a lei funtria e m circumstancias perfeitamente idênticas, pela
damental da historia, da qual outros contestam ter sido
bala assassina de u m a praça do exercito. A 2 de Feveelle o descobridor.
reiro de 1849 Nunes Machado ao sahir da casa em que
— Lei c Arbitrio: discurso proclamando a dise achava para animar as tropas rebeldes, recebeu o tiro
ctadura no seio do Congresso Nacional pronunciado na
traiçoeiro desfechado do quartel da Soledade no Recife;
Sessão de 9 de junho de 1902. Rio de Janeiro 1902
Fausto Cardoso, a 28 de Agosto de 1906 e m Aracaju, em
X X X I I I — 106 pags. in. 12.". Imprensa Nacional. Retrente ao palácio do governo, verberava as selvagerias
digiu com Helvécio Guimarães:
da soldadesca desenfreada, quando é também alvejado
— O Sahára: hebdomadario. Recite, 1883. Sahiram
pela carabina de outra praça dos mesmos instinctos sanapenas
dois números a 1 e 9 de Maio.
guinários, sob o commando do official superior, Firmino
— Revista ítalo Americana. Rio de Janeiro, 189...
Lopes Rego, que, sem reflec-tir sobre a gravidade do
Fundou e redigiu:
crime que não soube ou não quiz evitar comprometteu
— A Aurora: jornal independente. Rio de Janeiro,
os seus créditos militares, deslustrando assim os borda1902.
Sahiram apenas 34 números, de 13 de Março a
dos de general do exercito brasileiro. Desapparecidos do
15 de Abril.
scenario da vida, por se terem devotado ao culto dos
Felino Martins Fontes de Carvalho, Doutor. —
grandes ideíaes, seus nomes ficaram gravados no coração
Filho do capitão Theophilo Martins Fontes e D. Anna
do povo e jazem inscriptos no extenso martyrologio dos
Joaquina de Almeida Fontes, nasceu a 29 de Maio de
defensores da liberdade. Sobre o scientista sergipano escreveram — Sacramento Blake, Graça Aranha, João P.
Barreto, Gumercindo Bessa, Prado Sampaio, Olegário
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1859 no municipio do Riachão e falleceu na cidade do
Lagarto a 13 de Junho de 1918.
Estudou preparatórios e m Aracaju e fez o curso
medico na Bahia, recebendo o grau e m doutor a 23 de
Dezembro de 1885. Annos depois, e m 1904, submetteu-se
a exame para ser-lhe conferido o titulo de pharmaceutico.
E m Março de 1886 seguiu para o Lagarto e m commissão
do governo, fixando alli residência. E m Setembro de
1890 assumiu o cargo de medico do cor.f o de policia e da
casa de prisão de Aracaju. Nomeado a 8 de Julho de
1898 para tratar dos pobres atacados de febres no Lagarto, teve nesse m e s m o anno a nomeação de delegado
de hygiene do seu municipio. E m 1899 foi commissionado pelo governo do Estado para tratar dos indigentes
na villa de Campos atacados de febre maligna. N o Lagarto foi ainda director e medico do hospital desde a sua
fundação e intendente municipal por duas vezes. Entre
outros benefícios realisados na sua administração, aponta-se o mercado publico, ha muito reclamado como u m a
das grandes necessidades locaes. Exerceu também o cargo de inspector de hygiene e m Aracaju e como deputado que foi á Assembléa Legislativa e m mais de u m
biennio figura-o seu nome entre os signatários da Constituição Estadual de 1891.
Escreveu:
— Considerações acerca do abortamento: dissertação. Proposçiões. Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia para serem sustentadas afim de obter
o grau de doutor e m medicina.
Bahia, 1885, 32 pags. in. 8.°. Typographia de Hermenegildo Olavo da França Guerra.
Felisbello Firmo de Oliveira Freire, Doutor. —
Filho do coronel de egual nome e D. Rosa do A m a rante Góes Freire, nasceu a 30 de Janeiro de 1858 e m
Itaporanga e falleceu na Capital Federal a 7 de Maio
de 1916. Alumno dos mais distinctos da primeira turma
do Atheneu Sergipense, iniciou nesse instituto de ensino
seus estudos propedêuticos, indo concluil-os na Capital
da Bahia, e m cuja Faculdade de Medicina foi graduado
doutor a 11 de Janeiro de 1882. Regressando á provincia
após essa ultima solemnidade do curso scientifico, fez-se
clinico e m Larangeiras, grangeando no meio de sua numerosa clientela verdadeiras affeições que muito lhe
facilitaram crear u m a forte corrente favorável ao abolicionismo e aos princípios políticos da escola democrática. Dotado de excepcional capacidade para o trabalho,
destribuia com tanta exactidão o tempo a empregar no
desempenho das suas múltiplas occupações, que jamais
prejudicou os deveres da profissão, nem os de director
espiritual da imprensa local,
como nunca se lhe entibiou
a actividade na perigosa attitude de impenitente rebellado contra o regimen e os
partidos monarchicos. Propagandista das idéas democráticas, começou por servir
á republica, pregando no jornalismo, nas conferencias
publicas e nos clubs as excellencias do governo do
povo pelo povo, ,ao m e s m o
tempo que firmava os seus
créditos de hábil clinico, obtendo admiráveis resultados
Dr. Felisbello Freire
nos diversos casos mórbidos
submettidos ao seu critério
medico.
Vencedor no terreno politico com a organisação do
partido republicano histórico e m 1888 na cidade de Larangeiras, partiu no anno seguinte para o Rio de Janeiro poucos mezes antes do pronunciamento militar de
15 de Novembro, de que resultou a queda da monarchia
e a immediata proclamação do regimen republicano.
Operada de facto a radical substituição do mechanismo
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politico existente e constituído o Governo Provisório,
foi o primeiro Governador do seu Estado, nomeado por
Decreto de 21 de Novembro, tendo exercido o poder desde
13 de Dezembro de 1889 a 17 d Agosto de 1890, apoiado
pelos velhos partidos, dos quaes rompeu depois e m opposição aquelle que maiores attenções officiaes havia recebido. N o seu governo não se confirmaram os receios de
grandes reações ordinariamente praticadas nos períodos
anormaes dos movimentos revolucionários. A sua principal preoccupação como o iniciador da forma republicana no governo, foi adaptar o serviço publico á Índole
das novas instituições, promovendo ao m e s m o tempo a
maior s o m m a de benefícios para o Estado, entre os quaes
conseguiu realizar o da navegação directa para o Rio
de Janeiro. Eleito deputado á Assembléa Constituinte,
foi u m dos membros do Commissão dos 21, incumbido
da reorganisação dos Estados; reeleito nas legislaturas
de 1897-99, 1903-905, 1909-911, 1912-914, e 1915-1917. Figura de notável destaque entre os estadistas surgidos
com a republica, a sua palavra sempre foi ouvida na Camará dos Deputados com o maior acatamento nas altas
questões levantadas nos momentos críticos da vida republicana. Tenho haurido no estudo dos melhores autores vasta cultura jurídica, manifestada repetidas vezes
nas discussões do parlamento, discorria com egual competência sobre medicina, como sobre politica, direito publico, finanças e legislação comparada. Poucos conheciam como elle a historia financeira e orçamentaria do
Brasil, a historia parlamentar do paiz, como a historia
do constitucionalismo norte-americano. Por occasião dos
debates na Camará dos Deputados sobre os projectos de
emissão do papel moeda e do orçamento da receita e despeza revelou estudos especiaes acerca desses assumptos
encarando-os com a largueza de vistas de u m perfeito
h o m e m de Estado. N o período mais agitado e cheio de
responsabilidades do governo do Marechal Floriano Peixoto, seriamente empenhado e m suffocar a revolta da armada, geria a pasta da Fazenda, para a qual havia sido
nomeado por Decreto de 29 de Abril de 1893.
C o m o alto funccionario da inteira confiança do
Chefe do Estado e co-responsavel pelas medidas de excepção empregadas para a debellação da revolta, não lhe
foi menos espinhosa a gestão dos negócios concernentes
ao seu Ministério, de que se exonerou a 18 de Agosto
de 1894, tendo accumulado interinamente e m 1893 as
funcções de Secretario dos Negócios Exteriores. Entre
os diversos aspectos do seu talento multiforme nenhum
mais distincto, n e m mais útil do que o de historiador,
por longos annos e m infatigável assiduidade nas bibliothecas e archivos públicos esmerilhando documentos seculares e m busca de novos subsidios para melhor elucidação da nossa historia. Das suas abundantes investigações resultaram as varias obras que publicou sobre este
género da literatura nacional. C m facto pouco cominum
entre os homens attrahidos pela politica e pela administração publica realizou-se na sua vida, aliás não muito
longa. As elevadas posições que occupou, as preoccupações da clinica e da imprensa, as contrariedades e as desillusões não lograram amortecer e m sua alma de artista a paixão que desde muito moço sempre alimentou
pela musica. Manejando com facilidade todos os instrumentos e muito especialmente o piano e a flauta, tornaram-se conhecidos na Capital Federal os concertos familiares havidos na sua residência. Revelado a sua vocação, facilmente asenhoreou-se dos segredos da arte,
aperfeiçoando-se com tanto brilho, que, simples académico de medicina, fora convidado para-reger a orchestra
de 180 professores, no concerto offerecido ao maestro
Gottschald na sua passagem pela Bahia. Clinico, politico, jornalista e historiador, na arriscada campanha da
propaganda das suas idéas fundou o "Club Republicano"
na cidade de Larangeiras e e m homenagem ao seu saber,
principalmente aos seus conhecimentos históricos, foi
distinguido com os diplomas de sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de S. Paulo, e effectivo do
Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, correspondente do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e
do Instituto Archeologico Pernambucano.
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Escreveu:
— Os caracteres clínicos da cirrhose hypertrophica
são sufficientes para classifical-a como u m a moléstia
distincta da cirrhose atrophica?: dissertação. Proposições. Secção medica — Das complicações cardíacas nas
diversas formas de nevrite e sua pathogenia. Secção
Accessoria —
Asphixia por submersão. Secção Cirúrgica — Considerações acerca da eclampsia e seu tratamento. These apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 30 de Setembro afim de obter o gráo de doutor
e m medicina, sustentada no dia 28 de Novembro, sendo
approvado com distineção. Bahia, 1881, 71 pags. in. 8.°.
peq. Imprensa Económica.
— O protestantismo e a sciencia: serie de artigos no
"Horizonte", Larangeiras, de 16 e 23 de Junho, 3 e 14
de Julho de 1885 sob a sigla — J — . Não terminou.
— "O Processo da Monarchia Brasileira" pelo Doutor Amphrisio Fialho: serie de artigos no m e s m o jornal
de 1, 8 e 22 de Novembro de 1885 e sob a m e s m a sigla.
T a m b é m não terminou.
— "Vozes da Historia" pelo Padre Guilherme Dias:
serie de artigos no citado jornal de 24 de Dezembro de
1885 a 12 de Fevereiro de 1886 sob o pseudonymo de
Hamilton.
— A defesa do Sr. Backford ao Padre Guilherme:
serie de artigos no m e s m o jornal de 10 de Janeiro, 20
de Fevereiro, 5 e 12 de Março de 1886 sob o m e s m o
pseudonymo.
— A phiUsophia do protestantismo. A' Imprensa
Evangélica: serie de artigos a começar do numero de
16 de Julho de 1886 do referido jornal e com o m e s m o
pseudonymo. Não continuou, ficando no n.° de 13 de
Setembro seguinte.
— Discurso por occasião de inaugurar-se o Club
Democrático. No "O Larangeirense" de 18 de Setembro
de 1887.
— Ramalho Ortigão. Idem, de 9 e 16 de Outubro
do m e s m o anno.
— Evolução da matéria. Leis e causas de suas formas: conferencia recitada na noite de 25 de Novembro
de 1887, e m sessão do Club Democrático. Larangeiras,
1888, 37 pags. in. 12.-. Typ. d'"0 Larangeirense".
— Fragmentos históricos. A' população de Sergipe.
N a "A Reforma", Aracaju, de 29 de Janeiro a 18 de
Março de 1888.
— Fragmentos históricos. Gaspar Dias Ferreira e o
Padre António Vieira: serie de artigos no referido jornal de 5 de Agosto a 7 de Outubro do m e s m o anno.
— Colonisação de Sergipe de 1590 a 1600. Governo
de T h o m é da Rocha e Diogo de Qoadros. Memoria offerecida ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro.
No supplemento ao tomo II, pags. 205 a 227 da Revista
Trimensal", publicado e m homenagem ao Quinquagesimo
anno da fundação do Instituto; e m 21 de Outubro de
1888. Foi transcripta no "Republicano" a começar do
numero de 11 de Maio de 1889.
— Factores externos da civilisação no Brasil. Theorias históricas.
— O evolucionismo. N o "O Republicano" de 3 e 31
de .Março de 1889.
-- Limites de Sergipe. Questões com a Bahia e Alagoas. N o "O Republicano" de 26 de Março a 1 de Abril
de 1890. Fste trabalho estava sendo publicado no "O
Larangeirense", a começar do numero de 23 de Setembro
de 1SSS.
— Discurso proferido pelo Governador do Estado
na magna sessão iolitica de 28 de Março de 1890. Idem
de 3 de Abril seguinte.
— Mineração em Sergipe. Belchior Dias Moreya e
seus descendentes. Idem, de 8 de Abril a termn!ar no
numero de 10 de Junho do m e s m o anno. E' o capitulo
III da "Historia de Sergipe" ipsis verbis.
— Partido catholico: serie de artigos nos números
de 31 de Maio, 1, 4 e 5 de Junho de 1890 do m e s m o
jornal, assignados com o pseudonymo de Savanarola.
— Historia de Sergipe (1575-1855) Rio de Janeiro,
1891, 422 pags. in. 8.°, comprehendendo o "Appendice"
desde a pag. 349 até ao fim. Typographia Perseverança.
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— O Congresso Constituinte. Cartas ao Republicano", datadas do Rio de Janeiro e assignadas com o pseud o n y m o de Fox. A primeira sahiu no citado jornal de
17 de Março de 1891 e a ultima (XI) no de 6 de Maio
seguinte.
—
Questão de limites. A o Senador Ubaldino do
Amaral. N o "Jornal do Brasil", Rio de 10 a 13 de Outubro de 1891.
— O Habcas-corpus. O advogado e a sentença: serie
de artigos no m e s m o jornal de 21 a 30 de Maio de
1892.
— Relatório apresentado ao Vice-Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brasil por..., Ministro
de Estado das Relações Exteriores e m Junho de 1893.
Rio de Janeiro, 1893, 108 pags. in. 8.". com 2 Annexos.
Imprensa Nacional.
— Relatório apresentado ao Vice-Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil pelo Ministro de
Estado dos Negócios da Fazenda no anno de 1894, 6.° da
Republica. Rio de Janeiro. 1894, 175 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
— Historia Constitucional da Republica dos Estados
Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1894-1895, 3 vol. in.
8.° 391-387-314 pags. Typ. Moreira Maximino os 2 primeiros e o 3." na Typ. Aldina. H a a 2." Ed. do 1.°
vol. com 434 pags. in. 8.°., impressa nessa ultima Typographia.
— O ex-Ministro da Fazenda ao publico. (Questão
das loterias) Rio de Janeiro, 1895, 106 pags. in. 16.°.
Typ. da "Gazeta de Noticias".
— Historia da revolta de 6 de Novembro. Rio de
Janeiro, 1895.
— Noções de direito pátrio e Economia Politica escriptos para uso das escolas publicas do 2." grau e de accordo com o programma de 1895, Capital Federal, 1896,
117 pags. in. 12.". Cunha & C. Irmãos — Editores.
— Elementos de Historia Natural (Zoologia e Botânica) para uso das escolas primarias do 1." grau. Rio de
Janeiro, 1896, 67 pags. in. 12.°. Cunha & C. — Editores.
— Historia do Brasil adoptada pelo Conselho de Instrucção da Capital Federal para uso das escolas publicas .2.°. grau. Rio de Janeiro, 1896, 110 pags. in. 12.°
Livraria Clássica de Alves & C. Cunha.
— As constituições dos Estaãos e a Constituição
Federal. Rio de Janeiro, 1898, 637 pags. in. 8.°. gr. Imprensa Nacional.
— Historia da Cidade do Rio de Janeiro. (15001900). V. vol., 1." fascículo. Rio de Janeiro, 1901, 96
pags. in. 8.° Companhia Typographica do Brasil. Não
continuou.
— Gommentarios á Constituição do Estado de São
Paulo. Publicados por determinação da Secretaria do
Interior do Estado, de 13 de Abril de 1901. S. Paulo,
1901, 165 pags. in. 8.°. Typographia do "Diário Official".
— Melhoramentos do porto. As indemnisações. Serie de artigos a S. E x . o Sr. Presidente da Republica.
N o "Jornal do Commercio", Rio, de 23 de Junho a 4
de Julho de 1904.
— Melhoramentos do porto. As indemnisações: 2."
serie de artigos e m resposta á commissão de advogados
dos Melhoramentos do porto. N o m e s m o jornal de 18 a
20, 22 e 26 de Julho do referido anno.
— Tarifas aduaneiras: discursos pronunciados na
Camará dos Deputados nas sessões de 21, 23 e 26 de Junho de 1905. Rio de Janeiro, 1905, Typographia Moraes.
— Economia Nacional e Historia do Commercio
Brasileiro: serie de 6 conferencias realisadas no Instituto Commercial do Rio de Janeiro e publicadas no citado jornal de Setembro a 5 de Novembro de 1905.
— Manifesto politico aos Sergipanos_ Circular ao
eleitorado de Sergipe. Rio de Janeiro, 1905, 38 pags
in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues
& C. N o fim, e m Appendice, ha duas transcripções do
"Correio da M a n h ã " e do "O Paiz".
— Politica de Sergipe. Eleição de 30 de Janeiro —
Candidatura do Dr. Felisbello Freire: serie de artigos no
"Jornal do Commercio" de 11 a 15 de Janeiro de 1906.
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Artes", de Campinas, S. Paulo, n." 25 de 31 de Agosto
Transcriptos no "Jornal de Sergipe", Aracaju, de 27 de
de
1910 em diante.
Janeiro a 11 de Fevereiro do mesmo anno.
— A Constituição ãa Republica dos Estados Unido»
— Resposta ao Padre Olympio Campos: serie de ardo
Brasil
interpretada pelo Supremo Tribunal. (Fascítigos no "Jornal de Sergipe" de 29 de Março a 6 de
culo I), Rio de Janeiro, 1913, 10—446 pags. in. 8.°. Typ.
Maio de 1906.
Baptista
de Souza.
e
— Historia Territorial do Brasil. (Bahia, Sergipe
— Os bastidores da politica no Brasil. Vida intima
Espirito Santo), 1." vol. Rio de Janeiro, 1906, 532 pags.
de D. Pedro II e dos grandes homens do segundo Impéin. 8.°. gr. Typ. do "Jornal do Commercio" — Obra
rio. Revelações dos Archivos de Deodoro e Floriano
notável, de vastas proporções, de que apenas foi publiPeixoto. Rio de Janeiro, 1911, 160 pags. in. 4.°. com
cado este volume, em continuação do qual teriam de ser
retratos e gravuras. Edição da "lllustração Brasileira".
editados os demais na ordem seguinte:
Ficou incompleto este trabalho.
— II — S. Paulo, Minas, Paraná, Santa Catharina,
— As crises financeira, commercial, económica e moRio Grande do Sul, Matto Grosso e Goyaz. — Segundo
netária no Brasil (XIX e X X ) : serie de artigos no "O
centro do povoamento.
Paiz", Rio, de 10 de Setembro a 26 de Novembro de
III — Rio de Janeiro — Terceiro centro do povoa1913, interpoladamente.
mento.
— A formação ão direito orçamentário brasileiro _
IV — Pernambuco, Alagoas, Parahyba, Rio Grande
(Suas leis e evolução). Idem, a começar de 4 de Janeiro
do Norte, Ceará e Piauhy — Quarto centro do povoade 1914, interrompendo a publicação a 5 de Fevereiro
mento.
seguinte.
V — Pará, Maranhão e Amazonas — Quinto cen— Correspondência do Rio. No "Diário da Matro do povoamento.
nhã", Aracaju, foi publicado a 7 de Novembro de 1915 a
Nos capítulos de cada volume o autor pretendia
primeira, á que se seguiram outras. — O seu trabaestender-se sobre diversos assumptos, taes como: — Dilho na imprensa periódica foi abundante e variado.
recção das linhas do povoamento, suas causas e interesAlém de ter collaborado na "A Reforma" do Aracaju, no
ses económicos; conquista do sertão, exploração das
minas, creação das villas e cidades, com a explicação dos "O Paiz", "O Figaro", "Jornal do Commercio" e muitos
outros da Capitel Federal.
factos que deram lugar a essa creação; património das
Redigiu:
camarás municipaes e limites dos particulares; terras
"O
Porvir":
jornal
litterario
e
recreativo.
Proprie—
devolutas do Estado; seus limites com os Estados vizidade da Associação de Estudantes do Atheneu Sergipennhos; a fusão das antigas donatárias; pleitos sobre o
se. Aracaju, 1874. Publicação aos domingos. Redactodireito de propriedade territorial do particular e do Estado, seu património, as antigas estradas e as modernas; res do primeiro trimestre — Eutychio Novaes, Manoel
Alves Machado, Balthazar Góes e J. Montes. Redactores
as antigas industrias e as modernas; as ordens religiono mez de Outubro — Felisbello Freire, Amâncio Bezersas e seus patrimónios; o território da capital e os
ra, Ramalho Silva e Félix Barretto de Vasconcellos. O
pleitos entre sua camará e as ordens religiosas; os bens
primeiro n.° é de 2 de Agosto e o decimo terceiro, o
vagos e a situação actual do direito de propriedade terultimo, de 1." de Novembro seguinte.
ritorial do particular, do Estado e da União; situação
— O Horizonte: órgão imparcial. Larangeiras, 1885actual do povoamento e todas as questões que affectam,
1886. Edição semanal.
a economia dos municipios, Estado e União; os bandei— O Larangeirense: órgão imparcial. Larangeiras,
rantes; evolução das questões diplomáticas sobre nossas
1887-1888. Propriedade de Joaquim Anastácio de Menefronteiras.
— Direitos ão Amazonas sobre o território do Acre. zes. Publicação aos domingos. E m 1888, fundiu-se com o
— O Republicano: órgão do partido republicano, re(Estudo histórico e politico). Rio de Janeiro, 1906, 123
digido por diversos. Larangeiras, 1888-1889. Propriedade
pags. in. 8.". Typ. d'"0 Economista Brasileiro".
de Joaquim Anastácio de Menezes. Publicação nas quar— O concurso da cadeira de historia do Gymnasio
tas e domingos e somente aos domingos desde o numero
Nacional. No "Jornal do Commercio", Rio de 19, 20 e
7 em deante. Distribuição gratuita até Dezembro de
28 de Outubro de 1906.
1888.
•— Manifesto politico aos Sergipanos. Circular aò E m Janeiro de 1890 começou a ser editado no Aracaju, tornando-se diário nesta segunda phase, de 5 de
eleitorado de Sergipe. Rio de Janeiro, 1907, 34 pags. in.
Fevereiro seguinte até ao seu desapparecimento em 1893.
8.°. Typ. d'"0 Economista Brasileiro". Nas 9 primeiras
Entre os pseudonymos de que usou nos seus artigos
paginas contem-se a Circular e nas demais alguns doneste jornal notam-se, além dos já mencionados, outros,
cumentos em Appendice.
— Historia do Banco do Brasil. Rio de Janeiro, como sejam — Celsus, Gambeta, Cluudius e Matheus.
— Jornal do Brasil: diário de grande formato. Rio
1907, 284 pags. in. 8.°. Typ. d'"0 Economista Braside Janeiro, 1893. Fundado em 1891 pelo conselheiro Roleiro".
— Eleição de 8 ãe Abril em Sergipe. Rio de Janeiro,dolpho Epiphanio de Souza Dantas, pertence hoje ao
senador Fernando Mendes de Almeida.
1907, 12 pags. in. 8.°. Typ. d'"O Economista Bra— Gazeta da Tarde. Rio de Janeiro, 1901. Fundada
sileiro".
em 1880 pelo bacharel José Ferreira de Menezes. Co— Archivos Parlamentares do Brasil. Camará dos
Redactores: bacharéis Deodato da Silva Maia, Laudelino
Deputados e Senado. 3 vols. correspondentes aos mezes
de Oliveira Freire, Luiz Carlos Duque Estrada (medico),
de Janeiro, Fevereiro e Março. Rio de Janeiro, 1907,
Manoel Armindo Cordeiro Guaraná e Manoel Curvello de
308, 155 e 167 pags. in. 8.". Typ. d'"0 Economista BraMendonça.
sileiro".
— Diário da Tarde. Rio de Janeiro, 1901. Teve
— Os Portuguezes no Brasil. (Estudo histórico e
curta duração.
critico). (Século XVI ao Século XIX). Volume I. Rio
— O Economista Brasileiro: revista semanal de ecode Janeiro, 1907, 475 — III pags. in. 8.". Typ. d'"0
Economista Brasileiro". Não foi publicado o 2." volume. nomia, finanças, politica e litteratura. Com vários col— Lei Constitucional Americana por J. I. Clark,laboradores. Rio de Janeiro, 1906-1914.
— A Tribuna.
L. L. D. Fascículo I e II da Bibliotheca de Direito
— Echo de Sergipe: órgão dedicado aos interesses
Constitucional Americano. Tradueção. Rio de Janeiro,
do Estado de Sergipe e do Partido Republicano Histó1908, VII — 184, 185, — 354 pags., in. 8.". Typ. d'"0
rico. Rio de Janeiro, 1909. O primeiro numero é de 10
Economista Brasileiro".
de
Março do mesmo anno, medindo 0,45x0,29, com qua— Origens da cidade de Maroim. No "Echo de Sertro paginas de três columnas largas cada uma. Nelle
gipe", Rio, a começar do numero de 7 de Abril a 14
declara-se que a publicação do Echo antecede á edição de
de Julho de 1909. Não terminou o trabalho.
— S. Paulo e a Politica internacional. (Século um diário — "O Republicano" que teria de apparecer
no Aracaju sob a redacção do Dr. Carlos Alberto Rolla
XVIII). Na "Revista do Centro de Sciencias, Letras e
e gerência do coronel António Cornelio da Fonseca. Deste
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genhoso autor demonstrava quanto conhecia a lingua de
jornal apenas sahiram vinte números, desapparecendo a
Virgílio e Tácito.
28 de Julho seguinte, sem haver surgido a edição do "O
Escreveu:
Republicano".
— Falia que recitou o Reverendo Vigário da villa
— Folha da Noite: jornal de feição moderna com
da Itabaiana em occasião de se procederem as eleições
gravuras. Rio de Janeiro, 1914. Teve pouca duração.
para eleitores da parochia no dia 7 de Agosto de 1842,
Subordinados a epigraphe — Bastidores da Politica Reperante a Mesa Parochial, e o Povo. Offerecido ao
publicana, Homens e Factos — publicou três series de
Ulmo. Sr. Coronel Vicente Luiz de Freitas Barretto.
artigos, sendo a primeira nos números de 11 de Março
No "Correio Sergipense" de 1." de Outubro do referido
a 15 de Abril e as outras com os sub-titulos:
anno.
•— A nomeação do Sr. Esberard para arcebispo do
— Resposta do Vigário de Itabaiana ao Juiz de Paz,
Rio de Janeiro. Nos números de 16 a 25 deste ultimo
José da Silveira Góes. No "O Triumpho", Larangeiras, de
mez.
7 de Fevereiro de 1845.
— O attrito entre a esquadra Americana e a do al— Relatórios apresentados como director da Insmirante Saldanha da Gama. Nos números de 28 de Abril
trucção Publica do Pará. Os Presidentes fizeram a elles
a 11 de Maio.
referencias, sem comtudo os terem incluído entre os anFelismino Moniz Barretto, Engenheiro agrónomo.
nexos aos Relatórios impressos.
— Filho de Francisco Moniz Barretto, e D. Maria Barretto, nasceu em Março de 1843 no engenho Mouco, per- Félix Diniz Barreto, Professor. — Filho do professor António Diniz Barretto, já mencionado neste litencente ao municipio de Itabaiana e hoje ao de Divina
vro, e D. Marianna Joaquina de S. José Barretto, nasPastora e falleceu em Maroim a 27 de Março de 1883.
ceu a 21 de Junho de 1846 em Itabaiana e falleceu no
Aos quinze annos de edade seguiu para a Europa onde
Aracaju a 18 de Dezembro de 1904. Fez todo o curso de
fez os seus estudos, formando-se em agronomia na Eshumanidades em Pernambuco sob os cuidados de seu
cola Regional de Grignon em França no anno de 1862.
tio, Padre Félix, de quem acabo de tratar distinguindo-se
De regresso para o Brasil viajou pelos Estados Unidos
como alumno applicado, especialmente na lingua latina.
e Antilhas, aperfeiçoando-se na especialidade a que se
^pplicou. Agricultor progressista e laborioso, dedicou-se Descendente de uma familia de distinctos professores,
!oi por tendência atávica attrahido para o magistério, a
ao cultivo da canna e fabricação de assucar em usina
que pertenceu como lente da
própria montada com apparelhos modernos. Foi um dos
cadeira publica de portulundadores em 1870 e presidente do Comício Agrícola
guez, arithmetica e francez
Sergipense e
na Estancia e cathedratico
Escreveu:
— Notas e observações sobre os últimos aperfeiçoa- da de latim do "Atheneu
Sergipense" e de pedagogia
mentos no cultivo da canna e fabrico de assucar em
da Escola Normal no Arapratica nas colorias francezas, durante uma viagem de
caju, onde também ensinou
10 mezes pelas Antilhas.
particularmente no collegio
Bahia, 1866, 40 pags. in. 8.°. Typographia de Tourido professor Geminiano Paes
nho & C. E' a 1." parte deste trabalho, não constando
de Azevedo. Anteriormente
que tivesse sido publicada a outra parte.
— Collecção de varias peças relativas ao Comício fora nomeado para reger a
cadeira de francez da EscoAgricola Sergipense, sociedade protectora da industria
la de Agricultura no Recife
agricola da provincia de Sergipe. Aracaju, 1871, 18 pags.
cujas funcções não chegou a
in. 8.". Typ. do "Jornal do Aracaju". Neste opúsculo
encontram-se a Exposição desenvolvida do projecto de exercer. Empregado na exthesouraria provnicial hoje
creação de uma Associação Agricola na provincia e os
thesouro do Estado como 2.° Professor Félix Barretto
Estatutos do Comicio, ambos da lavra deste Autor.
— Auxilio á lavoura. No "Jornal do Commercio",escripturario em 25 de Outubro de 1872 e em Maio
Aracaju, de 15 de Agosto de 1877.
Feli.x Barreto de Vasconcellos, (Padre) . — Filho desse mesmo anno amanuense da secção incumbido do serviço de estatística da podo coronel António Diniz Barretto e D. Thereza de Vaspulação da provincia desempenhou ainda no Aracaju
concellos Barretto, nasceu no anno de 1817 no engenho
os logares de membro da Intendência municipal, secrePedras, municipio da Capella, e falleceu a 11 de Junho
tario do governo da Junta Governativa e em seguida o
de 1881 na cidade do Recife, onde exercia o lugar de
de secretario da Directoria Geral da instrucção publica.
lente de latim do Curso Annexo á Faculdade de Direito.
E m 1892 foi eleito deputado estadual, reeleito para o
Abraçando a vida sacerdotal, não demorou em receber
biennio de 1894-1895. Por algum tempo prestou ao
as ordens de presbytero secular, taes foram as provas
Banco Emissor os serviços de guarda livros; foi poeta
que sempre deu de intelligencia e applicação durante todo
o curso. E m 1839, pouco tempo depois de ordenado, ob- hereditariamente inclinado ao cultivo do género humorístico e dado á imprensa.
teve a nomeação de coadjutor do vigário de Itabaiana,
Escreveu:
passando a 11 de Agosto de 1841 a vigário collado da
— Namoro grammatical. (Por meio de cartas) . No
mesma freguezia, onde permaneceu até Janeiro de 1852,
"O Raio", Aracaju, de 9 de Abril de 1880, a 1.°, a 10.°
em que, renunciando a vigararia, entregou-a ao Cónego
e a 22 de Abril de 1881. Assignadas a principio com o
Domingos de Mello Rezende. Tendo se retirado para a
seu primitivo nome, Félix Barretto de Vasconcellos, toProvincia do Pará, lá occupou suecessivamente os lugares de director do Lyceu e da instrucção publica, 1856- mou depois o pseudonymo de Júpiter Olympico.
— O Porvir: jornal litterario e recreativo. Ara1861 .reitor e lente de historia ecclesiastica e sagrada do
caju, 1874. Propriedade da Associação de Estudantes
seminário episcopal, nomeado em 1855. Quando investido "Atheneu Sergipense". Publicação aos domingos.
do das funcções parochiaes foi distinguido por seus com— Correio de Sergipe: jornal politico. Aracaju,
provincianos com uma cadeira na Assembléa Legislativa
1890-1891. De Abril de 1891, em diante passou u ser
em 1848-1849 e posteriormente mereceu ser agraciado pelo
diário.
Governo Imperial com o habito de Christo.
Distincto latinista, como seu irmão, o professor An- Fernando Rangel de Mello, Monsenhor. —
Filho de João Francisco Rangel e D. Josepha Maria
tónio Diniz Barretto, foi também pregador deixando inéRangel, nasceu a 30 de Maio de 1870 no Curral de Peditos todos os seus
dras, hoje, Gararú. Recebeu as ordens de presbytero a
— Sermões que se extraviaram depois da sua morte,
9 de Outubro de 1892 no seminário de Olinda. Depois
bem como um
— Discurso em latim sem emprego do verbo; traba- de sacerdote inscreveu-se no concurso para a cadeira
lho digno de ser lido pelos mestres e no qual o seu en-
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Filinto Elysio do Nascimento. — Filho do tenende Cónego penitenciário, sendo nomeado em 1894 prote coronel José Carlos do Nascimento e D. Maria dos
fessor de preparatórios e de philosophia do mesmo sePrazeres do Nascimento, nasceu no sitio Buirá, municipio
minário, até 1896. E m 1897 seguiu para S. Paulo onde
de S. Chrisotvam, a 11 de Setembro de 1860 e falleceu
também ensinou theologia e moral.
em Maceió, capitel do Estado de Alagoas, a 25 de JuQuerendo aperfeiçoar os seus estudos, transpornho de 1917. Muito cedo começou a dedicar-se ao estudo
tou-se para Roma matriculando-se no Pontifício. Voldas letras em Aracaju, alcançando aos dez annos de edade
vendo ao Brasil, fixou residência no Rio de Janeiro,
ser approvado com distineção no curso primário, para
onde tem occupado cargos de distineção, como sejam:
em seguida matricular-se nas aulas avulsas de francez
— Vigário Geral da Archidiocese do Rio de Janeiro, do
e mathematica do professor Tito Augusto Souto de Anqual pediu dispensa em Setembro de 1919, e por diverdrade até a inauguração do Atheneu Sergipense, do qual
sas vezes Governador do arcebispado. Notável orador
chegou a ser um dos alumnos mais distinctos pelo talento
sacro e um dos mais cultos membros do clero brasileiro,
e applicação. Estudando no Rio de Janeiro frequentou o
é doutor em philosophia, direito e theologia pela Uni"Externato Jasper" e foi ouvinte da Escola Polytechnica
versidade Gregoriana de Roma.
em 1880, quando teve de reunir-se aos seus junto ao leito
Escreveu:
do progenitor enfermo, que falleceu deixando muito pou— Verãaãe e erro: prova escripta no concurso
cos recursos á familia. Sem os meios necessários para
para provimento da cadeira de lógica do "Gymnasio Naproseguir nos estudos, utilizou-.se da instrucção adquicional", realisado em 17 de Maio de 1909. No "Jornal
rida para ensinar particularmente em Aracaju francez,
do Commercio", de 1." de Junho seguinte.
portuguez e historia universal. Aspirando auferir das
— Começo de uma luta religiosa? No "Jornal do
suas aptidões as vantagens de um futuro melhor, entrou
Commercio" de 7 e 9 de Setembro de 1911.
— Os sacerdotes são os mais competentes para a para o funecionalismo publico como praticante de Secretario do governo, passando posteriormente, por acto
restauração christã do Brasil pela vida Eucharistica:
de 21 de Abril de 1883, para egual cargo do Thesouro
Conferencia feita no dia 28 de Setembro de 1922 na sesProvincial. E m 1885 foi secretario da instrucção publica,
são ecclesiastica do Congresso Eucharistico, realisada
encarregado nesse mesmo anno pelo governo de organina Egreja de S. Francisco de Paula do Rio de Janeiro.
zar os Annaes da Assembléa Provincial, e em 1890 proNo livro — Primeiro Congresso Eucharistico Nacional
motor publico da comarca de Japaratuba. Convolando
—- pags. 319 a 322. Rio, 1922. Nelle se lê o seguinte
para o quadro dos funecionarios da Fazenda Federal em
sobre o Monsenhor Rangel: "seus titulos canónicos e
1892 com a nomeação de 2." escripturario da alfandega de
philosophicos, a sua competência literária e os seus
Aracaju, foi removido para egual cargo na alfandega de
dotes oratórios são conhecidos e apreciados por quanMaceió, onde permaneceu até 1898, anno em que foi protos o presam como um conspícuo ornamento do clero
movido para 1." escripturario e conferente da alfandega
nacional."
de S. Luiz do Maranhão e nomeado inspector da alfanFiel José de Carvalho e Oliveira, Doutor. —
dega de Parahyba. Do logar de conferente passou para
Filho do tenente coronel Domingos José de Carvalho
o de chefe de secção da alfandega de Santos em Fevee Oliveira e D. Anna Francisca da Silveira Carvalho,
reiro de 1913 que conservou até fallecer. A sua carreira
nasceu a 21 de Maio de 1828 na Estancia e falleceu a
administrativa começada na inspectoria da alfandega da
29 de Julho de 1889 na capital da Bahia, onde sempre
Parahyba, se estendeu a muitas outras suecessivas comvivera, desde poucos annos de edade. Alli habilitou-se
missões, a que soube sempre dar o melhor desempenho.
nos exames preparatórios e tirou o curso completo de
Foi delegado fiscal do Thesouro Nacional em Alagoas, de
medicina, recebendo o gráo de doutor a 18 de Novem1904 a Março de 1908; inspector da alfandega do Rio
bro de 1851. Ligado pelo casamento a uma distincta
Grande do Sul, 1908-1910; delegado fiscal na Bahia, 1910familia da provincia, fez toda a sua carreira publica
1911; delegado fiscal em São Paulo, 1912; inspector da
naquella capital, exercendo
alfandega do Recife em 1914; inspector da alfandega de
vários cargos de administraManáos, 1915-1916, e tendo sido por ultimo nomeado a 6
ção e de eleição, com que
de Junho de 1916 para egual cargo em Maceió, foi disfoi distinguido pelos goverpensado, a pedido, em Maio de 1917, por achar-se gravenos e pelo suffragio das urmente enfermo. As revelações do seu talento não se linas. Além da clinica partimitaram á esphera da vida burocrática. Foi também jorcular a que se dedicou, foi
nalista e neste caracter defendeu com ardor a causa dos
também medico do Hospital
escravos no mais acceso período do movimento aboliciodos Lázaros e gratuito do
nista e como poeta firmam seus créditos os sonetos: —
Asylo de Mendicidade duChristo, Job, Eterna lucta, Descrente, A grande illus
rante dose annos; ajudante
O Filho, e este ultimo que é um bello specimen da ferdo Bibliothecario da Facultilidade de sua imaginação:
dade de Medicina; chefe de
A MASCARA
Secções, Inspector da AlfanEm nada em nada eu creio infelizmente...
dega, desde 1887; vice-presiEu sei que ha dor e que de dor se chora,
dente e deputado provincial
Mas a desgraça muita vez se explora,
Dr. Fiel de Carvalho e Oli por diversas vezes. Por uma
E muita vez com lagrimas se mente.
honrosa excepção exerceu,
veira
Pode ser falso o riso inda que enflora
fora da Bahia, o mandato
O lábio juvenil de amor ardente,
politico conferido pela sua
Artificio commum a toda gente,
provincia natal, quando o
Para occultar a magoa que devora.
elegeo seu representante na Camará dos Deputados duEm nada, em nada, infelizmente eu creio;
rante a legislatura de 1861-1864.
Não me commove o pranto, nem receio
Escreveu:
As seducções de um riso pudibundo
— Breves considerações acerca das propriedades
anesthesicas do ether e do chloroformio e sua applicaNo carnaval da vida que gargalha,
ção á cirurgia, obstetrícia, e therapeutica: these apreTroca-se o dominó pela mortalha;
sentada e publicamente sustentada perante a Faculdade
Eis quando cai a mascara do mundo.
de Medicina da Bahia, no dia 5 de Dezembro de 1851,
por... para obter o gráo de doutor. Bahia, 1851, 24 pags. Filinto Nascimento.
in. 8.°. Typographia de João Alves Portella.
— Relatórios como medico do Asylo e do Hospital.
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Perfeito burilador do verso, firma-lhe o conceito de
inspirado poeta o bello soneto — A Mascara — Diário da
Manhã, Maceió, de 20 de Setembro, 1922. Representou
sua provincia na Assembléa Legislativa nos dois biennios de 1886 a 1889, e
Escreveu:
— Influencia dos theoricos na sociedade: conferencia realizada no theatro particular do Aracaju, a 17 de
Setembro de 1882.
— Lyra Sergipana. Collecção de poesias dos melhores autores sergipanos desde 1857 até hoje. 1." Edição.
Aracaju, 1883, 95 pags. in. 8.". pg. Typographia' do
"Commercio" — Não teve 2.a edição.
— Epistola do Sr. Joaquim do Prado Sampaio. N o
"O Raio", Aracaju, de 9 de Fevereiro de 1884.
— Estudos sociaes. Ligeiras reflexões sobre o imposto. N a "Voz do Povo", Aracaju, de 26 de Abril de
1884.
— Oirposição Conservadora. A Assembléa Provincial
de Sergipe. Discurso proferido na sessão legislativa de
1886 pelo deputado... Aracaju, 1886, 50 pags. in. 12.°.
— Neste opúsculo encontram-se também discursos do
deputado José Sotero de Sá. (Vide este n o m e ) .
— Projecto de Regulamento da Alfandega. Bahia,
1910, 58 — III pags. in. 8.°, seguidas de diversas tabeliãs, formulas e modelos. Livraria Catilina de Romualdo dos Santos. Não traz a assignatura do autor.
— Regulamento do Montepio dos empregados públicos. Trabalho inédito escripto e m cinco folhas de papel
almasso.
— Biblia ãa canalha: romance inédito. Delle dá noticia o autor na ultima pagina da "Lyra Sergipana". —
N a imprensa periódica collaborou, entre outros jornaes,
na "A Tribuna", do Aracaju, e redigiu:
— O Facho: hebdomadario. Aracaju, 1882. Publicação aos domingos. Teve pouca duração.
— Vóz do Poro: jornal critico, litterario e noticioso.
Aracaju, 1884-1885. Publicação semanal.
Firmino Rodrigues Vieira, Engenheiro. — Filho
de José Rodrigues Vieira e D. Anna Rodrigues Vieira,
nasceu a 19 de Agosto de 1837 na cidade de Maroim, onde
falleceu a 18 de Agosto de 1896. Bacharel e m sciendas
physicas e mathematicas e engenheiro civil pela extincta
Escola Central do Rio de Janeiro recebeu o grau e m 1861
tendo feito parte do curso na antiga Escola Militar. Espirito affeito aos complicados estudos das sciencias exactas, desempenhou diversas commissões, e m que firmou
a sua competência profissional
Foi por duas veze.s engenheiro das obras publicas da
provincia. hoje Estado, nos dois períodos de 1863-1867 e
1895-1896, deputado provincial e m duas legislaturas e,
por poucos dias, secretario do Governo Provisório organizado na capital do Estado, quando se proclamou a Republica M e m b r o do Instituto Polytechnico do Rio de
Janeiro, era dado ás lides da imprensa, e
Escreveu:
— Relatório da Exposição Provincial de Sergipe por
seu representante. Aracaju, 1875, 14 pags in 8° pg
Typographia da Crença.
— Estudos sobre engenhos centraes. 1877.
— Estudos sobre a provinda de Sergipe e seus melhoramentos. Rio de Janeiro, 1881, 22 pags. in. 8.u.
Typ. da "Gazeta de Noticias", Transcriptos logo depois
nos números 63 e 64 do "Democrata" do Aracaju
— Typos parlamentares. Publicados e m 1884 no "Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro.
— Estudos sobre as seccas do Brasil. Aracaju 1891
27 pags. in. 8.°. Typ. da "Nova Era". Neste trabalho o
Autor examina sob vários aspectos as crises periódicas
de seccas e m determinadas regiões do norte do Brasil e
indica aos Poderes Públicos os meios tendentes a attenuar ou remover, particularmente e m Sergipe as causas
persistentes dessas lrequentes calamidades — Navegação aerostatica. N o "O Dia", Aracaju, de 6 de Junho'de
— Relatório da exploração e reconhecimento dos manaciaes d'agua potável para abastecimento desta capital,
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apresentado ao E x m o . Sr. coronel Manuel Prisciliano de
Oliveira Valladão, digno presidente do Estado, no dia
11 do corrente pelo engenheiro director das obras publicas. N o "Diário Official do Estado de Sergipe", de 18
de Fevereiro de 1896.
— Equivalente mechanico do calor deduzido pelo
calculo do trabalho das forças: estudo inédito.
Fundou e redigiu:
— A Nova Era: hebdomadario politico. Aracaju,
1889-1891. O 1." numero sahiu e m Novembro daquelle
anno.

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

PO

FRANCISCO
E m 1917 foi m e m b r o fundador do Partido Democrata da cidade de C a m p o Formoso, cujo chefe supremo no
Estado era o Senador Federal Coronel Eugénio Jardim.

Francisco António de Carvalho Lima Júnior. —
Advogado. — Filho legitimado do padre Francisco António de Carvalho e D. Josepha Maria da Conceição, nasceu na cidade de Itabaiana a 4 de Junho de 1859.
Feitos os rudimentos da lingua materna e não querendo acquiescer ás insinuações de seu pae para seguir
a vida militar, consagrou-se quasi por si só ao estudo,
no meio ainda atrazado e m que nascera.
Fazendo progressos e tomando gosto pelo theatro escreveu e m 1872 u m drama e m 2 actos, — Desvarios da
Mocidade — que foi representado por u m grupo de amadores e recebido com agrado. Este drama, revisto depois, e m 1878, foi representado e m Penedo no theatro
" S . Francisco' por u m a companhia que alli trabalhou.
E m 1873 publicou sua primeira poesia — "Ouve-me" que
teve o mérito de u m ensaio.
Faltando-lhe recursos para eneaminhnr-se na carreira das lettras, lembrou-se u m seu parente prestigiado
na politica da provincia, e m 1875, de iniciar-lhe no magistério primário, afim de pleitear depois licença da Assembléa Provincial para ir estudar, deixando substituto
á sua custa, á exemplo do que se fizera com Tobias
Barretto e outros.
Foi então provido na cadeira do povoado "Carapicho" e m cujo exercicio entrou e m setembro de 1875.
Obteve e m seguida licença para fazer o curso normal no
"Atheneu Sergipense", matriculando-se e m Fevereiro do
m e s m o anno.
T o m a n d o gosto pelo jornalismo e por elle se apaixonando, appareceu na imprensa, nesse m e s m o anno, publicando seu primeiro artigo — "O absolutismo da razão". — no "Jornal de Penedo ', e m 2 de Junho, com a
assignatura de Francisco de Carvalho.
Passou então a escrever assiduamente para a imprensa de Alagoas e de Sergipe, principalmente sobre
literatura, politica e outros assumptos sociaes. Filiado
ao partido "Liberal" escrevia para o órgão do m e s m o
partido o "Echo Liberal", ora sob o pseudonymo de Pompeu e ora com o seu próprio n o m e .
Isto despertou a m á vontade dos adversários, que
e m Assembléa unanime no biennio de 1878-1879, deliberaram supprimir sua cadeira a pretesto de falta de frequência.
Sabendo disso previamente o Vice-presidente, Raym u n d o Braulio Pires Lima, fez, vagar a cadeira de Villa
Nova, onde o collocou, desviando assim o golpe dos seus
adversários.
E m 1879 obteve da Assembléa Provincial u m a licença de sete annos para acabar de preparar-se e fazer o
curso de direito; gozando apenas de três, durante os
quaes, fez e m Maceió, com brilhantismo, portuguez, Geographia, Rethorica e philosophia. Voltando ao exercicio
da cadeira, apezar da sua pouca vocação para o magistério, nella se manteve até 18 de Novembro de 1886,
quando pediu demissão, por não querer jubilar-se.
E m Janeiro de 1887 abriu u m collegio na villa de
Japaratuba, que teve de fechar e m Maio do anno seguinte. Nesta localidade tentou pôr e m pratica idéas
que propagara na imprensa, ha annos, sobre melhoramentos que interessavam á classe agricola. Convocou os
lavradores abastados, sem distineção de credo politico,
organisou e deu estatutos a sociedade — Centro da Lavoura c Commercio de Japaratuba. que desappareceu com
a sua retirada.
O Centro mandou editar e m folheto o seu discurso
pronunciado na sessão inaugural, distribuindo-o pela
provincia e m caracter de propaganda.
Era seu plano congregar todos os municipios e por
meio de sociedades agrícolas, formar u m centro de acção
com o titulo "Confederação da Lavoura", não conseguindo o seu intento.
O m e s m o suecedeu e m Própria e m 1S82, onde lançou
as bazes da Sociedade — Propagadora da Instrucção Popular.
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Consagrou-se desde 1877 á propaganda republicana
que agitou com o maior vigor depois que se desligou do
funccionalismo publico. Assim o fez n "O Larangeirense" onde desfraudou o programma republicano, estampando u m artigo editorial, sob a epigraphe — Republica
nu separação.
Desapparecendo o "O Larangeirense", substituído
pelo "O Republicano", foi u m dos seus redactores mais
activos e dos poucos que assignavam os próprios artigos. Ao m e s m o tempo, secundado por Josino Menezes,
redigia destemidamente a "Columna Republicana" da
"União Liberal" de Própria, a começar do numero de 28
de Junho de 1889, com o seu nome e responsabilidade exclusiva; a "Columna Republicana" do "O Trabalho" de
Pão de Assucar, e m Alagoas; collaborando ainda no
"Guttemberg" de Maceió, onde fizera a campanha abolicionista.
Assim agindo na imprensa o m e s m o fazia na tribuna popular em Penedo, onde vencendo difficuldades,
fundou com o auxilio de Josino Menezes e outros, na
maioria sergipanos, o "Centro Republicano", dando-lhe
estatutos e sendo seu orador. Ainda fez quatro conferencias da serie instituída pelo "Centro", interrompendo-as com o advento da Republica.
A sua ultima conferencia teve por titulo — A opportuniãaãc da Republica no Brasil.
A 17 de Novembro de 1889 o "Centro Republicano"
de Penedo reuniu-se e m sessão permanente, chamou a si
o governo da cidade e procedeu á cerimonia da proclamação da Republica. Foi seu o discurso official dessa
solemnidade; orientou quasi
todas as medidas tomadas
pelo "Centro" para garantia da ordem e foi depois
proclamar a Republica na
Villa do Triumpho e harmonisar divergências politicas
em S. Braz e Traipú.
Passando-se para Sergipe
proclamou o novo regimem
e m Villa Nova, Própria, Curral de Pedras e Porto da Folha.
N a solemnidade da proclamação da Republica e m
Própria o Dr. Davino NoCarvalho Lima Júnior
mysio apresentou u m a moção que foi approvada, indicando o seu nome para
deputado á Constituinte Federal, tendo em vista os
seus serviços prestados á causa republicana. E m fins de
Dezembro o "Centro Republicano" de Penedo incumbiu-o
de ir á Maceió entender-se com o governador provisório
— Pedro Paulino da Fonseca, a respeito da organisação
politica do 5.° Districto.
Voltando da sua missão a Capital de Alagoas, teve
communicação de ter sido nomeado Director da Bibliotheca Publica de Aracaju, que ia ser fundada, trabalho que
teve de organisar, desde o desencaixotamento dos livros.
Nomeada u m a commissão para redigir o projecto da
Constituição do Estado, não tendo sido contemplado, publicou no "O Republicano", órgão official, u m projecto
que redigira em Janeiro de 1890, o primeiro no seu género, sob o titulo — Esboço da Constituição Sergipana.
(No "Republicano" de 19 a 28 de Junho de 1890). E m
Agosto do anno seguinte, discordando da orientação politica do Governador, aliás seu companheiro de propaganda,
rompeu com elle, exonerando-se do logar de Bibliothecario,
dirigindo-lhe u m officio, que era a maior prova da sua
altivez. Surgiu então na imprensa da capital com o seu
jornal de combate — O Estado, em opposição decidida
aos governos, representados pelo Coronel Vicente Ribeiro, e o da União, pelo Marechal Deodoro. Esta opposição
trouxe-lhe a ameaça de deportação como sedicioso, o que
toi evitado pela revolução de Novembro, provocada pelo
golpe de Estado. Intimado o "O Estado" a calar-se, resis-
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t-iu sozinho, publicando no dia seguinte enérgico artigo
sob o titulo — No mesmo tom.
De vida ephemera o "O Estado" durou apenas três
mezes e meio, desapparecendo depois da victoria da revolução.
E m Março de 1892 a junta governativa offereceulhe a promotoria publica de Maroim, que exerceu até Janeiro do anno seguinte, quando foi organisada definitivamente a justiça do Estado.
Derrotado anteriormente como candidato avulso do
partido "Democrata", organisado em Dezembro de 1890,
foi seu nome indicado para u m a vaga na Assembléa Legislativa, como candidato do partido que lhe era adverso, em 1893. Eleito, exerceu o mandato com independência, sendo reeleito para o biennio de 1894-1895.
Fez parte da Assembléa Legal, preterida de funccionar quando foi deposto o presidente José de Calasans.
E m 1893 exerceu na Bahia o logar de redactor dos
debates da Camará dos Deputados e no anno seguinte o
de apanhador do resumo dos debates do Senado.
Depois de longa ausência, voltou a Sergipe em 1916,
sendo a 5 de Agosto deste anno designado pelo presidente do Estado General Oliveira Valladão, para incumbir-se de acquisição e systematisação de todos os documentos de interesse para a questão de limites entre
— Sergipe e Bahia. A 19 de Outubro do m e s m o anno foi
nomeado chefe da 3." sessão da secretaria Geral do Estado, logar de que se exonerou depois, consagrando-se a
advocacia, por provisão de 17 de Junho de 1919.
D e 1877 e m deante collaborou em quasi todos os jornaes liberaes e neutros de Sergipe; e m alguns de Alagoas; no "O Paiz" do Rio, onde publicou e m 1887 entre
outros, o artigo "Martinho de Campos" a propósito do
fallecimento deste illustre brasileiro; na " A Federação
Brasileira" e no "O Partido Liberal Paulista".
Publicou em 1882 no "O Orbe" de Maceió u m a série
de artigos sobre a origem das idéas e na "Gazeta do
Penedo", u m a comedia e m u m acto — "Fiasco de u m
namorado". Talento polymorpho é também u m a das intelligencias mais productivas da terra sergipana. Pena é
que a escassez de recursos e a sua própria insubmissão aos programmas officiaes de ensino, lhe não ten h a m permittido fazer u m tirocínio completo de academia. C o m u m a cultura methodisada seria, não ha negar, maior o seu valor como h o m e m de letras.
C o m grande pendor para os estudos que se relacionam com a nossa historia, a elles se tem consagrado
com raro esmero, e neste particular muito lhe está a dever o Estado. Poeta de reconhecido merecimento é também compositor bastante apreciado pelas excellentes peças musícaes que tem produzido. T e m inéditos os seguintes trabalhos:
— O Crime da rua Uruguayana: drama e m 5 actos
e u m quadro.
— Galeria sergipana, Chronica das Assembléas ãe
Sergipe, desde o antigo Conselho Geral de Provincia; A
Poesia Sergipana; A Victima da Seducção, drama de assumpto sergipano, e m 4 actos com gravuras, publicado no
Almanach Litterario Sergipano, (1.° anno), precedido da
biographio do poeta Dr. Constantino José Gomes de
Souza; (Vide este nome) as Biographias de Tavares Bastos, José de Alencar, Visconde de Caravellas, Conselheiro Nabuco, Visconde de Pelotas, Conselheiro Zacharias, José de Saldanha da G a m a , Fernandes de Barros,
Sabino Olegário L. de Pinho, Carlos Gomes, Pedro Américo e por acabar a Geographia de Sergipe.
Redigiu:
— O Estado. Órgão dos interesses da lavoura, commercio e industria. Aracaju, 1891. Publicação duas vezes por semana. O primeiro numero sahiu a 20 de Agosto.
•— A Opinião. Órgão dos interesses sociaes. Benevente, Espirito Santo. 1909. Proprietário: Manoel Teixeira de Oliveira. Redactor: F. A. de Carvalho Lima
Júnior. Gerente: Álvaro Leão Barbosa. Publicação semanal nas quartas-feiras. O 1." numero sahiu a 20 de Janeiro com 4 pags. e outras tantas columnas; o ultimo
é datado de 2 de Janeiro de 1910.
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— Um banco hypothecario em Sergipe. No "Sergipe",
Escreveu:
de Aracaju, de 17, 21 e 26 de Setembro de 1882.
— O absolutismo da razão. No "Jornal de Penedo
— Luiz Gama. No mesmo jornal de 26 de Setembro
de 2 de Junho de 1876.
de 1882.
— Sodoma e Gomorra: poemeto. No mesmo "JorA Guerra e o throno. Idem, de 30 do mesmo mez.
nal".
— Um congresso jornalístico literário em Sergipe.
— Estudos religiosos. Dedicado ao Sr. M. Fran- Idem de 4 de Novembro de 1882.
cisco de Oliveira, em signal de profunda consideração.
— O contrabando no Rio S. Francisco. Na "GazeNo "Jornal" de 20 de Setembro de 1876.
ta do Aracaju", de 10, 17, 23 e 30 de Novembro de 1882.
— Sonho. No mesmo jornal de 15 do referido mez.
— Um desprotegido na relação da Bahia. No "Sergi— Instrucção. No "Órgão do Povo", de Penedo de pe" ,de Aracaju", de 30 de Novembro de 1882.
22 de Julho de 1877.
— A Federação Brasileirai. No mesmo Jornal de 7
— O absolutismo da razão. Ao Ulmo. Sr. Manoel de dezembro de 1882.
Francisco Alves de Oliveira. No "Jornal» do Aracaju"
— O systema do trabalho agricola em Sergipe. Idem
de 20 de Fevereiro de 1878.
de 7 de Dezembro de 1882.
— Horrores da tome. No "Echo Liberal", Aracaju
— Ao philologo de Própria: resposta ao pé da lede 28 de Junho de 1878.
tra a uma critica assignada por Marjo na "Gazeta do
— Vice-presiãentes de Sergipe: traços biographicos
Aracaju" de junho de 1883. No "O Guarany", de Arados cidadãos nomeados para este cargo. No mesmo jorcaju, de 18 e 31 de Julho de 1883. Não proseguiu.
nal de Agosto de 1878, sob o pseudonymo de Pompeu.
— O caracter (Ponto de philosophia). No mesmo
— Eleição directa: serie de artigos iniciados nojornal de 20 de Setembro de 1883.
"Echo Liberal" e continuada no Jornal de Sergipe, de
— Provincia de Sergipe: noticia histórica. Idem de
10 e 14 de Dezembro de 1878 e 21 e 23 de Janeiro de
19 de Outubro de 1883.
1879.
— Philosophia: opinião sustentada na sessão phi— As minas de prata de Roberto Dias. No "Jornallosophica do Instituto Litterario Penedense, de 3 de
de Sergipe" de 8 de Fevereiro de 1879.
Junho de 1882, ao discutir-se a questão da origem das
— O elemento servil em S. Paulo. No "Diário Poidéas. Serie de artigos. No "Jornal de Sergipe" de
pular" de Aracaju, de 28 de Fevereiro do mesmo anno.
Fevereiro e Março de 1884.
— Discurso fúnebre, pronunciado em Villa Nova no
— Necessidades de Sergiíe. No "O Guarany", de 31
dia 30 de Maio de 1879, por occasião de solemnisar-se o
de Março, 6, 13 e 19 de Abril, de 1883, 29 de Março e
sétimo dia do fallecimento do coronel José Matheus da
2 de Abril de 1884.
Graça Leite. No "Jornal Popular" de Aracaju, de 19 de
— Duas constituições. No "O Guarany" de 18 de
Junho seguinte.
Abril de 1884.
— Communicado á illustrada redacção do "Diário
— Ao Exmo. Sr. Presidente e Chefe de Policia da
Popular" em prol do estabelecimento de escolas agrícoprovincia (sobre os costumes dos habitantes do Carrapilas. No mesmo "Diário" de 27 de Agosto de 1879.
cho). No "Jornal de Sergipe" de 22 de Novembro de
— Morte e funeral do illustre padre Manoel Joa- 1884.
quim da Silva e Oliveira. No "Jornal de Sergipe", de 7
— Philosophia. Opinião sustentada na sessão phide Julho de 1880.
losophica do Instituto Litterario Penedense de 3 de Ju— O Dr. Aj>rigio Guimarães: ligeiros traços biogra-nho de 1882, ao discutir-se a questão da origem das
phicos. No "Echo Liberal" de Aracaju, de 2 de Outuidéas. Serie de artigos. No "Jornal de Sergipe" de Febro de 1880.
vereiro e Março de 1884, terminada no n.° de 6 deste
— Discurso pronunciado no dia 19 de Dezembro de ultimo mez.
1880 na cidade de Própria por occasião de discutir-se em
— Eu e a Gazeta ãe Barbacena. Idem. de 24 de
Assembléa geral os estatutos da sociedade "Propagadora
Abril do mesmo anno.
da Instrucção Popular". No mesmo jornal de 26 de Ja— Discurso proferido no paço da Camará Municineiro de 1881.
pal de Japaratuba por occasião da installação da socie— H. Limpo ãe Abreu: biographia. Idem de 21 de
dade — Centro da Lavoura c Commercio de Japaratuba
Agosto do mesmo anno.
no dia 27 de Maio de 1887, 10 pags. in. 8.°. pq. Typ.
— Traços biographicos de Tobias Barretto de Me- da "Gazeta de Aracaju". Publicado anteriormente na
nezes. Idem, a começar de 27 de Agosto de 1881; termi- mesma "Gazeta" de 16 de Abril seguinte.
nou a 5 de Novembro com intermittencias.
— Bittencourt Sampaio. No "O Republicano" de 5
— A Imprensa no Brasil. No "Sergipe" de Aracaju, de Maio de 1889.
de 2 de Março de 1882.
— A Revolução de Pernambuco em 1817. No .nes— Harmonias da natureza: poesia. No mesmo Jor- m o jornal de 19 e 26 de Maio e 2 de Junho de 1889.
nal de 2 de Abril do mesmo anno.
— Esboço da Constituição Sergipana. Idem, de 19
— A imprensa e a civilisação. Idem de 5 de Abril do
a 28 de Junho de 1890.
mesmo anno.
— A Constituição brasileira: conferencia republi— Ignacio Brinquinho: conto histórico. Idem de 28 cana feita em Junho de 1889 em Penedo. Idem de 1, 2,
de Maio de 1882.
4 a 8 de Julho de 1890.
— A escola: carta a João Quintino dos Santos. Ain— A Lavoura de Sergipe: conferencia realisada no
da no "Sergipe", de Aracaju, de 18 de Junho de 1882.
Aracaju a 13 de Julho de 1890.
— A' Aurora: poesia. No mesmo Jornal de 4 de
— Mocidadç c Velhice: appello aos sergipanos em
Julho de 18S2.
prol do livro de José Maria Gomes de Souza. Na "Folha
— O caboclo Alexandre ou uma Victima innocente: de Sergipe" de 11 de Janeiro de 1891.
conto histórico. No mesmo jornal de 26 de Julho de
— Ao congresso sergipano: manifesto solicitando
1882.
suffragios eleitoraes. No mesmo jornal de 25 de Ja— A cultura do cacau em Sergipe. No mesmo jor- neiro de 1891.
nal de 6 e 10 de Agosto de 1882.
— Ahnanach Litterario Sergipano para 1892, ornado
— O Conservador e a Gazeta. No mesmo jornal de com a biographia do distincto sergipano Dr. Constan30 de Agosto de 1882.
tino José Gomes de Souza. 1." anno. Editores Guilher— O Serviço postal cm Sergipe. Idem, de 3 de Seme Filho & C. Aracaju, 211 piags. in. 8.°. gr. Não
tembro de 1882.
continuou.
•— Ouvc-me: versos. No Jornal de Sergipe, de 15
— Dr. Theophilo Fernandes dos Santos, biographia.
de Novembro de 1882.
No "Sul de Alagoas", de Penedo, de 16 de Junho de 1897.
— Teus olhos: versos. No mesmo jornal do mesmo
— O annel de pérolas azues: romance. Na "A Opidia.
nião", de Benevente, de 19 de Maio a 7 de Novembro
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— Sonho róseo: aquarella. (Sem o emprego da le
— Bancos agrários: serie de 5 artigos. No mesmo
tra A). No mesmo jornal de 4 de Agosto de 1917.
jornal de 21 de Novembro a 19 de Dezembro do mesmo
— Aquarella — Pombos no Pombal. (Sem a letra
anno.
— Pátria. Typographia Progresso. Porto. (Portu- E). Idem de 10 de Agosto de 1917.
— Alguns apontamentos para a historia da Propagal). 1909, 87 pags. in. 8.°. pq.
— João Francisco dos Santos. (João Carpina). No ganda Republicana em Alagoas. Idem de 18 a 31 de
Agosto de 1917. Com intermitencias.
"Diário da Manhã" de Aracaju, de 21 de Janeiro de
— Seminaristas que não se ordenaram. Idem de 24
1913.
— Limites entre Sergipe e Bahia: (Estado Histó-de Agosto de 1917.
— Aquarella. Paraiso do amor. Idem de 26 de
rico). No "O Estado de Sergipe", de 14 a 21 de Janeiro
Agosto de 1917.
de 1913.
— Aquarella. A mariposa. Idem de 2 de Setembro
— José Francisco da Silva Zuca. A propósito da
de 1917.
biographia deste artista publicada pelo Dr. Dionysio
— Aquarella — Aquarella. As verdadeiras rosas.
Eleuterio de Menezes. No mesmo jornal de 8 de FeIdem de 16 de Setembro de 1917.
vereiro de 1914.
— Modcrnísação de Aracaju (um programma de
— Ver, ouvir e sentir. No mesmo jornal de 10 de
administração municipal). Idem de 22, 25 e 28 de SeJaneiro de 1915.
— Parábolas, (traducção de Charles André). O dia- tembro de 1917.
— Aquarella. Banhos de egreja (Sem a letra i) . No
mante bruto. Idem de 14 do mesmo mez.
— Ignacio Joaquim Barbosa, ao "Diário da Ma- "Diário da Manhã", de Aracaju de 30 de Setembro de
1917. Este artigo foi reproduzido no mesmo jornal de
nhã" (A propósito de um artigo publicado no "Jornal
2 de Outubro seguinte por ter sahido com incorrecções.
do Povo". Idem de 18 de Fevereiro de 1915.
— A propaganda ãa flora brasileira pelo Dr. J. R.
— Manual da Therapeutica da Flora Brasileira,
Monteiro da Silva. No mesmo jornal de 3 a 6 de Ou1915.
— O christianismo ou o culto allegorico do sol, tra-tubro de 1917.
— Aquarella. U m a noite no Melpomene. Idem de 7
ducção das Ruínas de Volney do original francez. Idem
de Outubro de 1917.
de 27 de Fevereiro de 1915.
— Aquarella. U m casal de periquitos. Idem de 14
— Mais um busto. No Instituto Histórico. Quem
de Outubro de 1917. .
o merece. Idem de 27 de Novembro de 1915. Trans— Pensamentos. O amor e a mulher. Idem de 21
cripto no "O Estado de Sergipe", do dia seguinte.
— A propósito da Mensagem Presidencial do Gene- de Outubro de 1917.
— Máximas c pensamentos (Continuação do trabaral Valladão. Idem de 12 a 29 de Dezembro de 1915.
lho precedente). Idem de 4 de Novembro de 1917.
Publicado depois em folheto, 46 pags. in. 8.°. Aracaju,
— A propaganda republicana em Sergipe. Idem de
1916. Typ. do "Diário da Manhã".
— Padre José Alves Pitangueira, 1812-1858. No 15 de Fevereiro a 22 de Março de 1918 com intermittencias.
"Diário da Manhã", de Aracaju, de 30 de Janeiro de
— Frei José de Santa Cecília. No "O Imparcial", de
1916.
Aracaju, de 19 a 26 de Agosto de 1918, com intermitten— A Estatística em Sergipe. No mesmo jornal de
cías.
11, 12 e 14 de Março de 1916.
— Pó dos archivos: receita e despeza da Camará
— Asthma e sUa cura pela flora brasileira. (Ao
Municipal da Villa Leal d'El-Rey de Própria, desde
povo). Idem de 15 e 16 de Abril de 1916.
— Ao Diário da Manhã. (Descripção de viagem as seus princípios (1802 a 1830). No "O Imparcial" de 11
de Setembro de 1918.
cabeceiras do Xingo). No "Diário da Manhã", de 18
— Pó dos archivos: apontamentos para a historia
de Outubro de 1916.
— Ainda a estatística em Sergipe. Idem de 21 dede Sergipe; capellas filiaes das matrizes de Santo Amaro das Brotas, Divina Pastora e Soccorro. No mesmo
Julho de 1916.
jornal de 14 de Setembro de 1918.
— Chapa. Idem de 22 de Julho de 1916.
— Panthcon sergipano. Padre Manuel Joaquim da
— Estatística da exportação. Idem de 9 de Agosto
Silva e Oliveira, Idem de 23 de Setembro de 1918.
de 1916.
— Pó dos archivos. Creação em aberto. Idem de
— A propósito da futura Mensagem presidencial do
25 de Setembro de 1918.
General Valladão. Idem de 20 de Agosto de 1916.
— Pó dos archivos. Cousas que se fizeram e hoje são
— O terror da estatística. Idem de 22 de Agcsto
menoscabadas. Idem de 3 de Outubro de 1918. Reprode 1916.
duzido no jornal de 4.
— Gumercinão Bessa. Idem, de 24 de Agosto de
— Pó dos Archivos. Horto botânico. Idem de 8 de
1916.
Outubro de 1918.
— A lavoura e a estatística. Idem de 26 de Agosto
— Pó dos archivos. Trages seculares immoraes.
de 1916.
Idem de 17 de Outubro de 1918.
— O monumento Ignacio Barbosa. No "O Impar— Pó dos archivos. O preço da saúde no passado
cial", de 3 de Setembro de 1916.
em Sergipe. Idem de 19 de Outubro de 1918.
— A Velha questão ãe, limites Scrgipe-Bahia (San— Pó dos archivos. Moeda falsa. Idem de 22 de Outa Brígida, em Geremoabo) . No mesmo Jornal de 4 de
tubro de 1918.
Abril de 1917. Transcripto da "A Tarde" da Bahia de
— Manoel Valladão (Reminiscências) . Idem de 23
29 de Março anterior. Sahiu também no "Estado de
de Outubro de 1918. Foi transcripto no "O Estado de
Sergipe" de 10 de Abril do mesmo anno e no "Jornal do
Sergipe", de 29.
Povo", do dia 9.
— Pó dos archivos. A patente de Belchior Dias e
— Os sergipanos na Bahia. No "Diário da Manhã",
a Guarda Nacional. No "O Imparcial" de Aracaju, de
de 28 de Abril de 1917.
29 de Outubro de 1918.
— Carta ao Diário da Manhã. O Barão H o m e m
— Pó dos arcMvos. Serviço militar. No mesmo jorde Mello de volta de Sergipe. No mesmo jornal de 30
nal de 31 de Outubro de 1918.
de Abril de 1917.
— Pó dos archivos. Serviço militar. Idem de 5 de
— O Caso Bahia-Sergipe. Carta dirigida á "A TarNovembro de 1918.
de", da Bahia e na mesma publicada na edição de 1."
— O occaso da barbaria moderna. Idem de 6 de
de Maio de 1917.
Novembro de 1918.
— Rio Real e suas nascentes. No "Diário da Ma— Pó dos archivos. O Rendimento de uma pataca
nhã" de Aracaju, de 22 e 23 de Maio de 1917.
1
por mez. Idem de 7 de Novembro de 1918.
— Alguns apontamentos biographicos de Sergipa— A obra ãe Nicolau II na historia. Idem de 12 de
nos. Idem de 1 a 15 de Agosto de 1917.
Novembro de 1918. Este artigo foi reproduzido no nu-
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mero de 17 de Dezembro de 1918. O seu titulo era Guilherme II e não Nicolau II.
— Historia dos limites entre Sergipe e Bahia: estudo de litigio interestadual auctorisado pelo Exmo. General Manuel P. de Oliveira Valladão, Presidente do Estado. Aracaju, 1918. Imprensa Official. 681 pags. in.
8.°. Traz 9 mappas intercalados no texto e uma errata
no fim.
— As rendas municipaes de Villa Nova em 1833. O
que foi a villa, o que é a cidade. No "Diário da Manhã", de Aracaju, de 17 de Agosto de 1919.
— Bento José de Oliveira. (Famoso sargento mór
de Sergipe): chronica do século XVIII. No "Correio de
Aracaju" de 29 de Agosto a 9 de Setembro de 1920.
Francisco António Vieira Caldas Júnior. — Filho
do bacharel do mesmo nome, barbaramente trucidado em
1893 na capital de Santa Catharina pelas tropas florianistas, e D. Maria Emilia Vieira Caldas, distincta sergipana de aprimorada educação intellectual, nasceu a 13
de Dezembro de 1868 no sitio Porteiras, municipio de
Villa Nova, e falleceu em Porto Alegre a 9 de Abril
de 1913. Aos dois annos de edade ausentou-se de Sergipe em companhia da familia, por ter sido o seu progenitor nomeado juiz municipal do termo de Santo António da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Naquella villa
iniciou os seus primeiros estudos, indo terminal-os na
capital daquella antiga provincia, no "Gymnasio S. Pedro", dirigido pelo Doutor Aurélio Benigno de Castilho.
Attrahido por natural predisposição para a vida da
imprensa, entrou aos 17 annos, a convite do coronel
Norberto António Vasques,
para a "Reforma", onde pela
sua competência soube elevar-se facilmente de simples
revisor e noticiarista a redactor da extincta folha,
que fora outrora orgam do
partido chefiado pelo conselheiro Gaspar da Silveira
Martins. Nfi sua longa e
brilhante carreira, de pe-iodista, tão fecunda em obras
meritórias, teve a gloria de
ser reputado o fundador da
Francisco António Vieira imprensa moderna no Rio
Caldas Júnior
Grande do Sul e o príncipe
dos seus jornalistas. Cooperador infatigável do progresso e civilisação da terra
gancha, em constante labutar de verdadeiro servidor
do bem publico, reunia aos raros dotes de intelligencia estimáveis qualidades de coração, sempre inclinado
ao sentimento da caridade, um dos traços distinctivos do seu nobre caracter. Prosador e poeta, cultivou
com muito suecesso o género humorístico, publicando
na "Reforma", sob o pseudonymo de Tenório, os "Rabiscos", secção de versos, que foram então muito apreciados. Também escreveu as "Cartas Gaúchas", em
prosa, ainda hoje lembradas pelos seus admiradores.
Foi um dos 25 fundadores da "Academia Rio Grandense de Lettras", creada em 1901 e installada no salão de honra do "Club do Commercio' 'de Porto Alegre em 10 de Maio de 1902. Digno é de mencionar de
modo especial o facto altamente significativo de constituir o autor a honrosa excepção de ser o único
membro da Academia não nascido no Rio Grande do
Sul. Mezes, após a sua morte foi inaugurada na praça
15 de Novembro de Porto Alegre a herma do emérito
jornalista e ainda em honra á sua memoria os empregados do "Correio do Povo" installaram a "Sociedade
Beneficente Caldas Júnior".
Escreveu:
— Sobre a Mensagem: artigos publicados no "Correio do Povo" e editados em opúsculo. Porto Alegre,
1904, 88 pags. in. 8.°. pq...
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Redigiu:
— Reforma: orgam do partido liberal. Porto Alegre, 1888-1891. Com Carlos Koseritz, conselheiro António Eleutherio de Camargo, doutor Adriano Nunes
Ribeiro e outros.
— Jornal ão Commercio. Porto Alegre, 1891-1895.
Com Achilles Porto Alegre e Aurélio Bittencourt. Fundou e dirigiu como redactor chefe:
Correio do Povo: publicação diária com 8 paginas, impresso em machina de reacção Marinoni. Porto
Alegre, 1895. O 1." numero sahiu a 1 de Outubro daquelle anno. De pequeno que éra, tomou depois maiores
proporções, tornando-se o jornal de mais larga circulação em todo o Estado. Não desai pareceu com a morte
do seu fundador. São producções de seu estro poético os
sonetos seguintes:
REGRESSANDO
Voltas. E voltas rindo, e vens chorando,
como avesita que por mar em fora
tentasse achar ninho melhor, mais brando;
e ao seu regresso, e ao vêl-o, ri-se e chora.
Saiste sem destino, á tôa, quando
a noitada fatal, desoladora,
da ingratidão te pôde ir arrastando
para longe de m i m bella traidora.
Voltas. E ris e choras... Mas, te aprazes
embora em toda a luz do mundo inteiro,
has de ser sempre a mesma fementida.
Voltas. Encantos trazes, mas não trazes
o teu primeiro amor, que o amor primeiro
vive uma vêz somente em toda a vida.
PELOS B A B A D O S
Quando eu te conheci — facto recente —
inda não eras moça; o teu vestido
não ia além do cano reluzente
do borzeguim de salto retorcido.
Respiravas ainda, ingenuamente,
os effluvios de um sonho indefinido,
banhado pela luz phosphorescente
de outro viver mais leve e irreflectivo.
Nesse tempo feliz — porque é passado —
num doce olhar amigo e descuidado,
eu te fitava o rosto encantador.
E mal pensava que o vestido ousado
quanto mais abaixasse o seu babado,
mais fazia subir o meu amor.
Estes sonetos fazem parte do livro sob o titulo:
— Versos escolhidos de Caldas Júnior. Porto Alegre,
1913, 115 pags. in. 8.°. pq. Empresa Graphica da "Kodak". E' uma edição posthuma mandada imprimir por
um grupo de amigos e prefaciada pelo poeta Zeferino
Brasil.
Francisco Avelino da Cruz. — Nascido em São
Christovam a 3 de Maio de 1848, falleceu no Aracaju, a
10 de Fevereiro de 1914. De origem modesta e filho de
pães pobres, não teve a fortuna de conhecer o autor dos
seus"dias. Muito creança, seguiu em companhia de sua
progenitora, Maria da Conceição, para Larangeiras, onde
desenvolveu o seu talento artistico, recebendo lições de
musica do maestro Manoel Bahiense. E m 1865 verificou
praça como musico do corpo policial de Sergipe de cuja
banda foi mestre e regente por muitos annos, tendo-se
reformado a 15 de Abril de 1890.
Seus instrumentos predilectos foram o trombone e a
flauta. Dos compositores sergipanos foi dos que mais
produziram, sendo filhas da sua inspiração as seguintes
composições:
— Isaura: symphonia.
— Cândida: idem.
— Missa da Conceição ãe Maria. Op. 1." musica
sacra.
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-r- Asperges: idem.
— Tantum ergo: idem.
— Tota pulchra: idem.
— Credo: idem.
— Ave Maria: idem.
— Homenagem:
Marcha festiva.
— Numero t.°: Marcha fúnebre.
— Pêsames: idem.
— Lagrimas: idem.
— Pczar: idem.
— (Horinha Neuton: valsa.
— Marictta: valsa.
— Elphiãia: valsa.
— União dos Despachantes: valsa.
— Lua ãe mel: valsa.
— Elza: valsa.
— Quebra machoca: tango.
— 'Áé Pereira: tango.
— 0 Diabo atraz ãa porta: quadrilha.
— Terpsichore: quadrilha.
— Filhos ãe Baceho: polka.
— Petrina: polka.
— Cordovina: polka.
— Esther Regis: polka.
— Edith: polka.
— AIviçaras: polka.
— Chiquinha Espinheira: polka.
— Rizo: polka.
— Lydionor: polka.
— Um sorriso: polka.
— Um beijo a meia noite: polka.
— Emília: polka.
— Parabéns: polka.
— 15 de Junho: dobrado.
— Cruzeiro: dobrado.
— Delicias do Alto: dobrado
— Bocca ãe Fogo: dobrado.
— Século 19: dobrado.
— Pensador: dobrado.
— Echo da Imprensa: dobrado. Aracaju, 1886. E m
homenagem á classe typographica.
•— Apollo: valsa.
-— Pedro de Alcântara: valsa.
— Felisbello Freire: valsa.
— Lycurgo de Albuquerque: valsa.
— Solo Estanciano: valsa.
— Festival: valsa.
— Preito ao mérito: valsa.
— Homenagem, ao Pc. Freire: valsa.
— Uma das artes: valsa.
— Roque ãe Pinna: valsa.
— Cambio: valsa.
— Destino: valsa.
— Descrido: valsa.
— Jucá Teixeira: valsa.
— Coronel Garcez: valsa.
— Foliões Carnavalescos: valsa.
— Teixeira Fontes: valsa.
— Major Ribeiro: valsa.
— Gratidão ao Pe. Florêncio: valsa.
— Rendição ãe Porto Arthur: valsa.
— Grémio Escolar: valsa.
— Sons ãa Lyra: valsa.
— 0 Estado de Sergipe: valsa.
— Caxico: valsa.
— Lar domestico: valsa.
— Felinto Silva: valsa.
— Caçadores: valsa.
— /." de Maio: valsa.
— 0 Jovcn João Motta: valsa.
— Moreira Guimarães: valsa. Aracaju, 1912.
Francisco de Barros Pimentel Franco, Doutor. —
Filho de outro de egual n o m e e D. Maria dos Santos
Franco, nasceu a 6 de Novembro de 1879 no engenho
Palmeira, municipio de Larangeiras, e falleceu e m Aracaju a 24 de Abril de 1922, tendo sido o seu corpo inhumado no m e s m o dia no cemitério do B o m f i m da cidade
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de Larangeiras. Cursou humanidades e as sciencias medicas na capital da Bahia, tendo collado o grau de doutor e m 14 de Dezembro de 1904. N a m e s m a Faculdadp já
se havia formado e m 1898 e m pharmacia e e m odontologia. Quando académico foi interno de clinica ophthalmologica da Faculdade .auxiliar do hospital de Santa
Isabel e sócio do Grémio dos Internos. C o m o polyclinico
praticou a medicina e m Própria, 1905-1906. Larangeiras e Aracaju, limitando-se por fim aos casos restrictos
de oculista, de que se tornou especialista. N o Aracaju, foi director de hygiene, de que pediu exoneração
em Setembro de 1911, medico do hospital de caridade
desde 1 de Abril de 1909, director da Assistência Publica por decreto de 3 de Janeiro de 1918 e m e m b r o da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe. Desempenhou diversas commissões por delegação do Governo do
Estado, e escreveu:
— Das choroidiles: dissertação, dividida e m quatro
partes. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras
do curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 25 de Outubro de 1904 para ser defendida afim de obter o gráo de
doutor e m medicina. Bahia, 1904, 97 pags. in. 8.°. Officinas Typographicas de Tosta & C.
— Relatório apresentado a 6 de Agosto de 1907 ao
Sr. Desembargador Presidente do Estado de Sergipe,
Guilherme de Souza Campos, pelo Inspector de Hygiene. .. Appenso á Mensagem de 7 de Setembro de 1907.
— Relatório apresentado a 6 de Agosto de 1908 ao
E x m o . Desembargador Guilherme de Souza Campos, Presidente do Estado, por..., Inspector de Hygienne. N o
"O Estado de Sergipe" de 20 a 23 de Setembro seguinte
e no vol. publicado sob o titulo — Relatórios apresentados ao E x m o . Desembargador Guilherme de Souza
Campos e m Agosto de 1908 — 20 pags. in. 8.". pg.
— Relatório apresentado ao E x m o . Presidente do
Estado pelo Doutor Inspector de Hygiene Publica, e m 12
de Agosto de 1910. Aracaju, 1910, 12 pags. in. 8.°. pg.
com os Annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Relatório apresentado a 17 de Agosto de 1911 ao
III. Ex. Sr. Doutor José Rodrigues da Costa Dória pelo
Inspector de Hygiene. Inédito. N o Archivo da Secretaria do Governo.
— Relatório apresentado e m 19 de Julho de 1918 ao
E x m o . Sr. Dr. secretario geral do Governo do Estado
de Sergipe pelo director da Assistência Publica. Aracaju, 1919, 15 pags. in. 8.". pg. Imprensa Official .— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. coronel José
Joaquim Pereira Lobo D . D . Presidente do Estado, a 8
de Julho de 1921 pelo Dr..., e m cmmissão na villa de
Divina Pastora. N o "Diário Official do Estado de Sergpe" de 14 do m e s m o mez.
Francisco Barbosa Cardoso, Doutor. — Filho de
outro do m e s m o n o m e e D. Maria Miquelina Cardoso,
nasceu á 12 de Dezembro de 1856 e m Maroim e falleceu a 16 de Junho de 1919 na Capital Federal. Fez seus
estudos secundários e superiores na Bahia, graduando-se
doutor e m medicina a 23 de Dezembro de 1885. E m Belmonte, cidade da Bahia, encetou a clinica e foi delegado
de hygiene, retirando-se passados três annos para a capital daquelle Estado, onde continuou a clinicar durante
cinco annos. Dalli dirigiu-se para seu Estado, e m cuja
capital occupou os cargos de inspector de hygiene, nomeado a 1 de Março de 1895, e de m e m b r o do Conselho Superior da Instrucção Publica e m Agosto seguinte.
E m 1896 partiu para S. Paulo, tendo percorrido Limeira,
Santa Eudoxia e Pirassinunga no exercicio da sua profissão. E m Limeira foi medico da companhia de seguros "Sul-America" e inspector de hygiene municipal
e e m Pirassinunga medico da m e s m a companhia, da
Amazónia e provedor da Santa Casa. Dessa ultima cidade mudou-se para o Rio de Janeiro, ponto terminal
da sua actividade profissional e onde accumulou os cargos de medico do Instituto Polyclinico e da Caixa Murtuaria do Monte do Soccorro.
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Escreveu:
— Discurso lido na noite de 22 de Agosto de 1884
pelo 5.° annista de medicina, orador da Commissão de
sergipanos, residentes na Bahia, ao ter-se de collocar
no salão nobre do theatro São João o quadro a óleo Cecy
e Pery — de Horácio Hora, offerecido pela colónia sergipana á provincia da Bahia.
— Arsenicaes, sua historia, acção physiologica e
therapeutica: dissertação. Proposição. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso medico. These para o doutorado e m medicina apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Setembro de 1885. Bahia, 1885,
25 pags. in. 8.". Litho-Typo. Ligouri Miranda & C.
Francisco Camorino, O Voluntario-paizano. —
Filho legitimado do cónego António Luiz de Azevedo e
D. Jacintha Clotilde do A m o r Divino, nasceu a 21 de
Agosto de 1841 no engenho Palmeira, municipio da Estancia, e falleceu a 22 de Setembro de 1866 e m frente
á fortaleza de Curupaity, na republica do Paraguay. Dos
10 aos 14 annos de edade frequentou na Estancia as aulas do ensino primário e parte do secundário, regidas
pelo professor Florentino Telles de Menezes, cujas lições interrompeu á falta dos imprescindíveis recursos
para continuar nos estudos. Suas precárias condições
de pobreza obrigaram-lhe a separar-se da familia, partindo a 20 de Fevereiro de 1855 para a capital da Bahia,
e m busca de trabalho remunerador, que difficilmente encontraria na terra natal. Intelligente e activo fez alli
rápido progresso como auxiliar do commercio, devendo
ás suas provadas aptidões ser e m breve admittido como
guarda-livros de acreditado
estabelecimento commercial.
Quando e m 1865 o Brasil,
sentindo-se ultrajado pelo
Paraguay, teve de incitar o
patriotismo de seus filhos
para desaggravar-se da affronta recebida, o bravo estanciano decidido a marchar para a guerra, incorporou-se ao batalhão de sua
terra, na passagem pela Bahia, partindo para o campo
da honra, onde lhe estava
reservada morte gloriosa,
combatendo e m defesa da
pátria. Ligado á sorte do
Francisco Camerino
corpo militar a que se aggregou como simples soldado particular, fora da fileira, marchou para o Sul e m
demanda das hostes inimigas. Invadido o território paraguayo pelo 2.» corpo do exercito, sob o c o m m a n d o do
barão de Porto Alegre, chocaram-se as forças belligerantes e m Curuzú a 2 de Setembro de 1866 e nesse primeiro
encontro com o inimigo o voluntário paizano portouse com heróica coragem, combatendo ao lado do batalhão
sergipano.
Proseguindo na sua marcha victoriosa, Porto-Alegre, animado pelo feito d'armas de Curuzú, enfrentou a
22 do m e s m o mez a formidável fortaleza de Curupaity
e se decidiu atacal-a. S e m mediar tempo entre a arrojada resolução e a ordem de preparar para combate,
dada a voz de assalto, o exercito moveu-se como u m só
h o m e m , travou-se a lucta; os nossos soldados investiram contra as trincheiras da mole sinistra indifferentes á chuva de balas que sibilavam por sobre suas
cabeças. D e momento, após meia hora de combate, o
bravo de Curuzú, ao transpor intrepidamente o primeiro
entricheiramento, é attingido por u m estilhaço de granada, que lhe dilacerou as carnes, produzindo horríveis
ferimentos. Conduzido para o hospital de sangue com
as aporphyses espinhaes das vértebras dorsaes e lombaes
inteiramente descobertas, foi de causar pasmo a serenidade de rosto com que resistiu ao completo esphacelamento do seu corpo. Estendido sobre a mesa das operações cirúrgicas, não permittiu ser chloroformisado no
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momento de fazer-se a amputação de ambos os braços,
emquanto as energias do seu espirito forte já fossem a
pouco e pouco desfallecendo ante a intensidade de tantas dores mortaes. C o m a alma depurada no crisol
do soffrimento, o martyr da pátria, sentindo approximar-se a hora suprema de desprender-se da vida, volveu o olhar para o quadro desolador dos immolados á
sanha da guerra e com a calma dos stoicos e vóz rhytimica recitou a conhecida estrophe do poema "D. Jaym e " de T h o m a z Ribeiro: —

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

NO MEU ÁLBUM
(AO COMPLETAR 50 ANNOS)

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

Francisco Monteiro Filho. — Filho de Francisco
Monteiro de Carvalho Filho e D. A n n a Joaquina de Carvalho Silveira, nasceu a 13 de Março de 1866 e m Itabaianinha.
Fez na Estancia os estudos primários e alguns preparatórios. Esteve na vida commercial na Bahia desde
1886 a 1890. Nesse ultimo anno fez-se caixeiro viajante
e depois guarda-livros na Estancia até 1896 e no Aracaju
de 1897 a 1900. Foi e m 1901 adjunto de promotor publico
de Aracaju, e nesse m e s m o anno eleito intendente municipal, cargo que renunciou e m 1903 por ter sido nomeado
exactor da cidade de Maroim, cujos encargos desempenhou
até Novembro de 1909.
Deputado Estadual nas legislaturas de 1903 a 190.9 e
na de 1912-1913, não tendo completado o ultimo mandato
e m virtude da sua nomeação para lente vitalício de moral e instrucção civica do "Atheneu Sergipense". E' advogado provisionado e collaborou no "O Monitor", da Bahia, no "O Estado de Sergipe", no "Jornal do Povo" e na
"Folha de Sergipe".
Escreveu:
— O Ingénuo. Historia verídica tirada dos Manuscriptos do Pe. Quesnel por Voltaire. Bahia, 1888, 78
pags. in. 8.°. Imprensa Económica. Traducção feita do
francez e m 1887 para o rodapé do "Munitor Caixeiral" —
Tentamen — de propriedade de alguns sergipanos.
— Christovam Colombo, de Lamartine. Traducção.
Filho de
Francisco de Paula Freire, Doutor. —
Serafim de Mattos Freire e D Maria Leocadia Freire, nasceu a 10 de Março de 1859 na Estancia e falleceu e m Aracaju a 28 de Dezembro de 1920. Tendo iniciado os estudos preparatórios no Atheneu Sergipense, e m Aracaju, terminou o curso na capital da Bahia, onde, frequentou os
seis annos da Faculdade de Medicina, recebendo o grau
de doutor a 23 de Dezembro de 1885.
Foi medico militar, m a s antes de entrar para o Corpo
de Saúde, clinicou na Estancia, Riachuelo e e m Ribeirão
Preto, Estado de S. Paulo; exerceu commissões do governo contra as febres reinantes e m Boquim e Riachuelo.
Medico adjuncto por Decreto de 30 de Março de 1890,
contemplado no quadro como de 5." classe a 28 de Junho
de 1894 com a patente de tenente, foi promovido a Capitão
a 31 de Maio de 1901 e reformado no posto de major graduado por Decreto de 22 de Março de 1911.
Escreveu:
— Etiologia das moléstias do coração: dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso
medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 29 de Setembro de 1885 para serem sustentadas
por...
Bahia ,1885, 82 pags. in. 8.°. Typographia dos Dois
Mundos.
Francisco Teixeira de Faria, Professor. — Filho
do advogado do m e s m o nome, natural de Itabaiana, e D.
Leonor Maciel de Faria, nasceu a 14 de Julho de 1860 na
Estancia e alli falleceu a 25 de Abril de 1923. Aos 7 annos começou seus estudos primários, cursando depois as
aulas de latim e francez naquella cidade. Tendo recebido
no "Atheneu Sergipense", e m Aracaju, as ultimas lições
de humanidades, seguiu para a Bahia, onde, á mingua de
recursos pecuniários, se empregou no conhecido collegio
do doutor Ernesto Carneiro, investido da incumbência de
leccionar certas matérias; e assim, fez o curso de pharmacia, que terminou e m 1884. D e volta á provincia candidatou-se ao preenchimento da cadeira de latim e francez
da Estancia, então vaga, sendo nella provido vitaliciamente, depois de ter se submettido ao exame de habilitação. Após alguns annos, centralizando-se na capital a instrucção secundaria, foi nomeado lente de mathematica da
Escola Normal, passando e m seguida a reger a cadeira de
geometria e trigonometria do "Atheneu Sergipense", e m
que se jubilou e m 2 de Dezembro de 1915. N o Governo do
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Presidente Guilherme Campos foi nomeado a 13 de Julho
de 1908 director interino da Instrucção Publica do Estado.
A o nobre mister de educador da mocidade dedicou a
melhor parte da existência, obedecendo á sua manifestavocação pela vida intensa do magistério.
Escreveu:
— Dissertação para o concurso da cadeira de latim e
francez da cidade da Estancia. Aracaju, 1886, 13 pags.
in. 12.".
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza Campos pelo Director interino da
Instrucção Publica. N o volume sob o titulo — Relatórios
apresentados ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de
Sousa Campos, Presidente do Estado. E m Agosto de
1908.
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N o Collegio do Dr. Menezes Vieira, onde foi collocado, poude concluir os preparatórios e matricular-se na
Escola de Ouro Preto onde formou-se e m pharmacia e m
1890. E' Cirurgião-dentista pela Faculdade ds Medicina
do Rio de Janeiro e m 1898; bacharel e m direito pela
Faculdade Livre da Bahia, onde recebeu o grau e m 8
de Dezembro de 1921. Residiu e m Santos durante alguns
annos e alli collaborou na "A Tribuna" e m 1900, e e m
S. João da Boa Vista, Estado de S. Paulo, e m 1902.
N o Aracaju, tem collaborado no Órgão official, o "Estado
de Sergipe", onde escreveu u m a serie de artigos sobre
hygiene dentaria, 1906-1907 e está reunindo documentos
e escrevendo a Historia de Sergipe que brevemente será
publicada, bem assim a genealogia das famílias Travassos e Soares Vieira de Mello.
Escreveu:
— Palestra scientifica. Importância da hygiene denFrancisco Quintiliano da Fonseca, Doutor. —
taria e serie de artigos no "Estado de Sergipe" de 24
de Dezembro de 1905; 11, 13, 16, 18 e 26 de Janeiro; 1, 2
Filho de José Quintiliano da Fonseca e D. Maria Diniz
e 11 de Fevereiro; 8, 16 e 31 de Março; 20 de Abril e 9
da Fonseca, nasceu e m Maroim a 26 de Fevereiro de 1882.
de Junho de 1906.
Feita no Aracaju, sua educação litteraria destinou-se, ao
Rio de Janeiro e m cuja Faculdade recebeu o gráo a 20
— Execução hypothecaria do Engenho Rio Vermede Abril de 1907. Primeiro presidente e u m dos fundadolho. Questão entre irmãos. N o "O Estado de Sergipe",
res da "Sociedade de Medicina" e m Sergipe, iniciou e m
de 26 de Maio de 1907.
1922 o serviço de Radiologia medica, no Aracaju. Clinico
— Importância da odontologia: serie de artigos no
"Correio de Aracaju".
de nomeada exerce interinamente o cargo de inspector saH
nitário na 2.- Commissão Federal da Saúde Publica no Es— Japaratuba: noticia geographica. N o "O Estado
tado e foi deputado no biennio de 1910 e 1911.
de Sergipe" de 29 de Novembro de 1907.
Usou os pseudonymos Braz Cubas, Epaminondas, Fra— Questão do Engenho Rio Vermelho. C o m parecedique e Gavroche. Collaborou por algum tempo no "Corres do Advogado, Dr. João António de Oliveira, Aracaju,
1908, 45 pags. in. 8.°. pq. Livraria Brasileira.
reio de Aracaju, sob ***.
Escreveu:
— Discurso proferido no dia 3 de Dezembro, de
— Estudo clinico das hemoptyses: dissertação. Pro- 1923 na sede da Escola de Aprendizes Artífices e m Araposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de
caju, na distribuição dos diplomas aos aprendizes pelo
sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculprofessor... N o "Diário Official" do dia seguinte.
dade de Medicina do Rio de Janeiro e m 23 de Fevereiro
de 1907, defendida e approvada com distineção e m 17
Francisco Vieira Leite, Doutor. — Filho de José
de Abril do m e s m o anno pelo Dr. .. afim de obter o grau
de Sousa Leite e D. A n n a Vieira Leite, nasceu a 14 de
de Doutor e m Medicina. Rio, 1907, 85 pags. in. 8.°. Rio
Janeiro de 1887 no engenho Castello, municipio de Santa
de Janeiro, Typ. do "Jornal do Commercio" de RoLuzia. N a Bahia fez os dois cursos — de preparatórios
drigues & C.
e de medicina, tendo se doutorado a 19 de Dezembro de
1909. Clinicou a principio na capital daquelle Estado,
Francisco Soares de Britto Travassos, Cirurgiãodepois na Villa do Pará-Mirim, de onde se passou para
Dentista, Pharmaceutico e Bacharel. — Filho do Dr.
Três Lagoas e m Matto-Grosso, e m 1914.
João Ferreira de Britto Travassos e D. Rosa de Viterbo
Escreveu:
de Britto Travassos, nasceu no engenho Rio Vermelho,
— Syphilis e abortamento: dissertação. Proposições.
comarca de Japaratuba a 11 de Setembro de 1873. C o m
Três sobre cada u m a das cadeiras do Curso de Sciencias
pouca idade teve a infelicidade de perder o seu progeniMedicas e Cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de
tor e tendo já alguns exames de preparatórios, seguiu
Medicina da Bahia, e m 30 de Outubro de 1909 e defendida
para o Rio de Janeiro afim de collocar-se e m u m collee m 15 de Dezembro de 1909 pelo Pharmaceutico... Bagio para leccionar e assim poder matricular-se e m u m a
hia, 1909, 61 pags. in. 8.°. Officinas do "Diário da
academia.
Bahia".
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Galdino de Carvalho e Andrade, Doutor. — Filho
do tenente coronel Felisberto de Carvalho e Andrade e
D. Maria Pastora de Carvalho e Andrade, nasceu a 3 de
Outubro de 1832 no sitio junto ao engenho Pedra, m u nicipio da Capella, e falleceu a 6 de Março de 1865 na
Bahia, onde annos antes, a 12 de Dezembro de 1856, se
havia graduado doutor e m medicina. Até 1860 clinicou na Capella e e m Maroim, tendo sido medico da
Municipalidade desse ultimo lugar. Foi deputado provincial na legislatura de 1858-1859. Nomeado por decreto
de 12 de Dezembro de 1960, 2.° cirurgião do corpo de
saúde do exercito, foi mandado servir e m Alagoas e m
1861; na Parahyba e m 1862; no hospital militar do Recife e m 1863 e dahi transferido para o Aracaju e m 1864.
Escreveu:
— Theses sobre os 4 seguintes pontos: 1." — Que
soccorros presta a Physica á Medicina ? 2.° — Quaes são
os meios hemostaticos para combater as hemorrhagias
provenientes de ferimentos arteriaes, e qual o preferível ?
3." — O que se entende por moléstias ? 4.° — Qual o valor therapeutico das emissões sanguíneas nas appoplexias? Apresentadas e sustentadas perante a Faculdade
de Medicina da Bahia e m 28 de Novembro de 1856 para
obter o grau de doutor e m medicina. Bahia, 1856, 13
pags. in. 8.". Typ. de Camillo de Lellis Masson & C.
Galdino Telles de Menezes, Doutor. — Filho do
coronel João Nepomuceno Telles de Menezes e D. Eulália Maria de Jesus, nasceu a 12 de Maio de 1857 no m u nicipio de Japaratuba e falleceu a 25 de Julho de 1915
na cidade de Brotas, Estado de S. Paulo. Seus estudos
preparatórios foram feitos no collegio do padre Firmino
Brant da Rocha na Capella e terminados na Bahia, onde
se doutorou e m medicina e m 1880. O ponto escolhido
para iniciar-se na clinica foi Larangeiras, onde também
leccionou como professor do "Lyceu Larangeirense",
fundado pelo professor Balthazar Góes. Transferindo a
residência para o Aracaju, alli continuou na profissão
medicai e occupou os logares de medico do Asylo de N . S.
da Pureza e m 1885, secretario do Governo da Provincia, 1885-1886, director da Instrucção Publica e da Escola Normal e inspector de hygiene publica, nomeado
a 2 de .Agosto de 1892. Tendo se retirado e m 1893 para
o Estado de S. Paulo, entregou-se ainda ao exercicio
da clinica e m S. João de Bocaina e por muitos annos
e m Brotas até fallecer. Frequentou a imprensa periódica e fez versos na sua mocidade.
Escreveu:
— Definição, fim e utilidade do parto prematuro
artificial: dissertação. Proposições. Secção de sciencias
medicas. Beribéri e seu tratamento. Secção de sciencias
cirúrgicas. Hemorrhagias puerperaes. Secção de sciencias accessorias. Óleos medicinaes. These para o doutoramento. Bahia, 1880, 62 pags. in. 8.°. Lytho-typographia de João Gonçalves Tourinho.
Gamaliel de Barros Mendonça. — Filho de Jovino José de Mendonça e D. Carolina de Barros Mendonça, nasceu na cidade de Larangeiras a 3 de Dezembro de 1885. Estudou preparatórios no Atheneu Sergipense e muito moço ainda tentou seguir a carreira commercial como empregado nas praças de Larangeiras e
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Aracaju, e depois na de S a n C A n n a da Vargem Grande, no
Estado de S. Paulo. E m 1905 foi admittido na delegacia
fiscal do Amazonas e e m Janeiro de 1918 foi nomeado 4."
escripturario da Alfandega de Maceió. Collaborou na "A
Primavera",de Aracaju, e m 1904; no "Jornal do Commercio" de Manáos, e m 1905;
"O Atheneu", de Aracaju,
e m 1906; "Correio de Aracaju", e "Jornal de Sergipe" e m 1908; "Gasetinha"
e m 1909 e ultimamente no
"O Estado de Sergipe".
Escreveu:
— Vigílias: versos, Bahia, 1911, 132 — 3 pags. in.
8. Typ. Bahiana, de Cinci
nato Melchiades. E' o seu livro de estréa e traz o seu
retrato.
— Meu livro: collecção
de sonetos, assim divididos:
Minha Parte e Parte Alheia.
Rio, 1915, 67 pags. in. 8.°.
— O caso ão vapor "VéGamaliel Mendonça
nus". Minha suspeição e o
m e u protesto. N o "Diário
da Manhã", de Aracaju, de 21 a 28 de Junho de
1916.
—
Magnus dolor: collecção de C X V sonetos, com
o retrato do autor. Rio, 1916, 117 pags., in. 8.°. Nas
Officinas do "Jornal do Commercio".
— Discurso proferido e m a noite de 7 de Janeiro
de 1917 na residência do professor Bricio Cardoso por
occasião das suas bodas de ouro. N o "Diário da Manhã",
de 12 do m e s m o mez.
— Um, administrador enérgico e u m a administração
prudente. Outras considerações: serie de artigos no
"Diário da Manhã", Aracaju, de 15 de Fevereiro; 14 de
Setembro; 18 e 20 de Outubro; 14 de Novembro de 1917.
— Revelação: sonetos escolhidos, com o retrato do
autor. Rio de Janeiro, 1921, 74 pags. in. 8.°.
Gamaliel da Cunha Britto. Doutor. — Filho do
[harmaceutico Prudencio Constâncio da Cunha Britto e
D. Minerva Maria do B o m F i m Britto, nasceu a 6 de
Agosto de 1861 e m Maroim e falleceu a 7 de Julho de
1890 na cidade de Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul.
M u m n o da Faculdade de Medicina da Bahia, formado e m
pharmacia, recebendo depois o gráo de doutor e m sciencias medicas a 4 de Dezembro de 1888. Teve curta
existência, nada feliz e quasi ignorada. Regressando
ao seio da familia já então residente e m Belmonte, ao
Sul da Bahia, alli iniciou a clinica, bem certo de que
pouco sobreviveria á moléstia, cujo gérmen trazia no
organismo desde o curso académico. A' intuição scientifica do medico não escapavam a origem e o diagnostico dos próprios soffrimentos, dia a dia aggravados
por symptomas, que se tornaram alarmantes com a morte
do autor dos seus dias. E m tão melindroso estado de
saúde arriscou-se á longa viagem ao Rio Grande do Sul,
onde estacionava seu irmão o pharmaceutico d'armada.
Capitão Tenente Agenor da Cunha Britto, que o acolheu
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carinhosamente e e m cuja residência cessou de viver.
Grande amador da musica, foi excellente pianista e compositor de talento.
Escreveu:
— Fracturas do collo ão fémur e seu tratamento:
dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das
cadeiras do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 24 de Agosto de 1888
para serem sustentadas afim de obter o gráo de doutor
e m Medicina.
Bahia, 1888, 80 pags. in-8.° Imprensa Popular.
Geminiano Brazil de Oliveira Góes, Bacharel. —
Filho de António de Góes do Nascimento e D. Maria Joaquina de Oliveira Góes, nasceu no engenho Cajá, entáo
pertencente ao municipid do Espirito Santo, e hoje ao
da Villa Christina, a 30 de Maio de 1844 e falleceu na
Capital Federal a 21 de Maio de 1904. Fez os estudos
preparatórios na cidade da Estancia, terminando-os no
Recife, e m cuja Faculdade recebeu a 4 de Novembro
de 1868 o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes. Foi promotor publico da Comarca de Itabaiana
por nomeação de 13 de Dezembro de 1869; Juiz municipal dos termos reunidos do Lagarto e Campos por
decreto de 9 de Fevereiro de 1870 e juiz de direito da
Comarca do Rio Real a 6 de Junho de 1874. Administrou
as ex-provincias de Alagoas e m 1886 e Parahyba e m
1886-1887 e nomeado chefe de policia de sua terra, por
acto de 18 de Julho de 1877, prestou os melhores serviços á causa publica. Sergipe elegeu-o deputado geral
á 18." legislatura de 1881 —
1884, depois de ter sido deputado provincial nos biennios de 1870-71 e 1974-75, no
ultimo dos quaes occupou o
cargo de vice presidente, e
no actual regimen foi por
duas vezes eleito seu representante Federal na Camará dos Deputados, na 2." e
3.a legislaturas, de 1894-96
e 1897-99. O ""Jornal do
Commercio" de 29 de Maio
de 1904 inseriu nas suas varias as seguintes linhas, escriptas por quem muito de
Geminiano B. de Oliveira perto conheceu o illustre
sergipano: "cidadão, advogado ou politico, o Dr. Geminiano Góes foi sempre
distincto. Quando presidente de provincia, portou-se com isenção de espirito e elevação de vistas, de m o d o a grangear o respeito dos
próprios adversários; deputado, si não pertenceu á ordem daquelles que se impõem pelos fulgores da eloquência, todavia distinguia-se nos debates por esse prestigio
que tem a palavra ao serviço de u m espirito bem equilibrado e circumspecto. Era muito modesto, e por isso
não salientou-se mais." De ha muito juiz de direito e m
disponibilidade, era advogado no Rio de Janeiro, quando
falleceu. Os últimos annos da sua vida consagrou á
pratica das doutrinas espiritistas, presidindo desde 22
de Julho de 1902 a Federação Espirita Brasileira, como
seu vice-presiclente, na vaga aberta pelo fallecimento do
Dr. João Baptista Maia Lacerda.
Escreveu:
— Ao publico: um longo artigo em sua defesa. No
"Jornal do Aracaju", de 28 de Fevereiro de 1874.
— Discursos proferidos na Assembléa Provincial de
Sergipe por... deputado pelo 1." districto contra a administração do E x m o . Sr. Dr. António dos Passos Miranda. Aracaju, 1875, 78 pags. in. 8.°. Typographia da
Crença.
— Falia com que abriu a 1." sessão da 26." Legislatura da Assembléa Provincial das Alagoas, e m 18 de
Abril de 1886. Maceió, 1886, 30 pags. in. 8." gr. Typographia do Cónego António José da Costa.
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— Relatório com que passou a administração da provincia ao E x m o . Sr. Presidente, Dr. José Moreira Alves da Silva, e m 8 de Novembro de 1886. Maceió, 1886,
20 pags. in. 8.°. gr. Typographia do Cónego António
José da Costa.
— Falia com que o E x m o . Sr. Doutor. . . Presidente
da Provincia abriu a segunda sessão da 26." Legislatura
da Assembléa Provincial da Parahyba, e m 3 de Agosto de
1887, Parahyba do Norte, 1887, 59 pags. in. 4. gr. Typ.
do "Jornal da Parahyba".
— Acção de divorcio. Recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos
do Brasil; memorial tomado dos trabalhos da Defesa do
Recorrente. (Dr. Francisco Ferraz de Macedo) e m que
se discute u m interessante caso de direito internacional
privado e m face da Constituição da Republica. Rio de
Janeiro, 1901, 91 pags. in. 8.°. Typ. J. A. Guimarães & C.
Geminiano José da Gosta, Bacharel. — Filho de
Francisco José da Costa e D. Maria Ferreira do Carmo,
nasceu e m Itabaianinha a 15 de Setembro de 1865 e falleceu a 8 de Outubro de 1922 na cidade de S. Carlos,
Estado de S. Paulo. Tendo recebido o gráo de bacharel
na Faculdade de Direito do Recife e m Abril de 1891,
ainda não havia terminado o curso, quando foi nomeado
por acto de 11 de Setembro de 1890 promotor publico da
extincta comarca do Arauá no seu Estado, cargo de que
pediu exoneração a 22 de Outubro do anno seguinte por
ter resolvido retirar-se para S. Paulo, onde fixou residência. Dentro de pouco tempo foi nomeado promotor
publico da comarca de Porto Félix, passando logo depois
para a de S. Carlos, na qual occupou o m e s m o cargo
desde 1892 a 1896. Nesse ultimo anno exonerou-se da
promotoria para dedicar-se exclusivamente á advocacia,
renunciando, para bem affirmar a sua resolução, o logar de m e m b r o do Directório Republicano local, a quem
competia a direcção do partido naquella cidade. Advogado dos mais hábeis, intelligente e probo, exacto cumpridor dos deveres profissionaes, soube angariar no foro
de S. Carlos vultuosa clientela, que lhe facilitou a posse
de regular fortuna, toda ella legada nas suas disposições testamentárias a parentes e amigos. D o grande numero de seus trabalhos forenses, ai enas foi possível colligir os dois seguintes:
— Allegações finaes na acção ordinária entre partes,
como autor — Affonso Vergueiro e Réo — Joaquim Rodrigues Júnior. S. Carlos do Pinhal, S. Paulo, 1902, 8
pags. in. 12.". Typographia Aldina.
— Acção rescisória. Autor — Giocondino Gerrero.
Réo — Francisco Gugliotti. Razões finaes do Réo. São
Carlos, 1912, 14 pags. in. 8.°. pg. Typ. Aldina.
Geminiano Paes de Azevedo, Professor. — Filho
de Manoel Paes de Azevedo e D. Josepha Narcisa Gomes de Azevedo, nasceu e m S. Christovam a 17 de Março
de 1837 e fallceu no Aracaju, a 23 de Março de 1915.
Fez o curso de humanidades no collegio do Padre Barrozo na terra natal, tendo começado sua carreira publica e m 1855 como escripturario da secretaria da Assembléa Provincial, lugar que occupou até 1863. Foi depois
professor particular e director de u m collegio de ensino
no Aracaju, fundado por iniciativa sua; lente das cadeiras de francez, geographia e historia, 1862-1864, no
Lyceu publico — gratuito, creado pelo presidente, Joaquim Jacintho de Mendonça; camarista e presidente interino da Gamara Municipal do Aracaju; lente de francez do curso publico nocturno, também gratuito, e m e m bro effectivo do Conselho Superior da instrucção pxiblica.
Provido na cadeira de francez do Atheneu Sergipense e m 24 de Outubro de 1870, entrou no dia 1.° de
Janeiro do anno seguinte e m exercicio, que só deixou
por efleito do acto presidencial de 15 de Fevereiro de
1909, que o jubilou, a pedido, depois de ter leccionado
por espaço de trinta e oito annos, durante os quaes habilitou para as profissões litterarias duas gerações de
discípulos, attestados vivos dos seus créditos de abali-
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sado professor. E m 1882 regeu a m e s m a cadeira na
Escola Normal.
Tobias Barretto e Gumercindo Bessa, exaltando o saber do provecto educador compraziam-se e m declarar,
que ninguém lhe excedeu e m preparo na disciplina que
ensinou. Este juizo era-lhe tanto mais honroso,, quanto
foi devido unicamente ao seu próprio esforço, que conseguiu manejar com admirável perfeição a lingua de Racine, como se fosse u m parisiense de apurada cultura,
apezar de nunca ter sahido de Sergipe. C o m o director
do Atheneu Sergipense no período de 1898-1901 deu a
maior prova de independência de caracter, demittindose por causa de u m a reprehensão dirigida e m officio pelo
Presidente do Estado á Congregação daquelle estabelecimento, não tendo sido este o único exemplo de dignidade
pessoal dado no correr da sua vida publica. Jornalista
e poeta, collaborou e m vários jornaes do Aracaju, desde
1862, nos quaes .publicou muitas das suas producções
poéticas, contando-se entre as melhores as que foram insertas na "Lyra Sergipana" de Felinto do Nascimento e
no "Parnaso Sergipano" de Sylvio Roméro. Sócio benemérito do extincto Gabinete de Leitura do Aracaju,
além das traducções de romances, que publicou e de alguns cantos dos Luziaãas de Camões, vertidos para o
francez, ainda inéditos, escreveu:
— O Anjo do lar: drama. Trad. Redigiu com outros:
— O Conservador: órgão radical do partido. Jornal
politico, litterario e noticioso. Aracaju, 1881-1883.
Gentil Martins Fontes, (Doutor). — Nasceu a
5 de Setembro de 1880 na cidade de Itabaiana, sendo filho
do Dr. José Martins Fontes e de D. Francisca Xavier
Gomes Fontes mencionado neste livro. Fez brilhantemente o curso medico na Faculdade de Medicina da Bahia, concluindo-o a 12 de Abril de 1902. Nomeado pouco
depois da sua formatura inspector d^hygiene interino de
Aracaju, exerceu também, por duas vezes, o cargo de director interino do hospital de Santa Izabel na m e s m a
cidade. E' clinico na cidade de Santos, Estado de São
Paulo, onde é tido e m grande apreço pela sua competência. A sua these inaugural, que versou sobre a aerophagia hysterica, é u m trabalho de grande mérito, tendo o
seu autor sido o primeiro que se occupou deste assumpto.
E' Inspector Medico Escolar no municipio de Sorocaba,
S. Paulo, clinicou no Aracaju durante 2 annos, passando u m anno e m Santos e e m Sorocaba desde 1917.
Foi redactor e collaborador do Almanach Sergipano desde 1898 a 1904, tempo e m que a empresa suspendeu a sua publicação, reeditando-o e m 1914 e m que
publicou a pags. 95-99 sob o pseudonymo Gil d'Ernet
u m artigo sobre "O Botulinismo". O Almanach de Matto
Grosso para o anno de 1905 publicou o seu retrato e biographia por ter decifrado todos os trabalhos charadisticos
da edição de 1904. Collaborou sob o seu nome n'"0 Estado de Sergipe", jornal official de Aracaju, no "O Vespertino", n'"A Razão" da Estancia, no "Cruzeiro do Sul"
e na "Revista do Gabinete de Leitura Sorocabano" de
Sorocaba; naquelle, no anno de 1900, publicou u m artigo
sob a epigraphe — " U m pouco de Portuguez", e neste,
e m 1900, u m a serie de artigos sobre o "Argonio", o novo
gaz descoberto na atmosphera por Lord Raleigh e William Ransay, quando tratavão da verificação das densidades dos corpos simples — E m 1903 publicou ainda sobre o seguinte titulo: — "Ligeiras considerações sobre
os phenomenos subjectivos e objectivos da "Flatulência". Foi collaborador de diversos Almanachs Brasileiros como eximio decifrador, obtendo o primeiro logar e m
varias edições. Usou dos seguintes pseudonymos que
constituem anagrammas parciaes do seu nome. — "Gil
d'Ernet (Dr. Gentil) Gilent Feston — (Gentil Fontes)
e Marietta N . G. Lins. (Gentil Martins"). C o m o 1.°
escreveu n'"A Razão", e m 1902 u m artigo sobre " A mulher nas luctas da vida" — e com o 3.° u m outro sobre
— "Patriotismo e Bairrismo". C o m o 2.° tem collaborado e m Almanacks.
Escreveu:
— Aerophagia Histérica: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias
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medicas e cirúrgicas. These apresentada a Faculdade de
Medicina da Bahia e m 28 de Fevereiro de 1902 e defendida e m 5 de Abril do m e s m o anno. Bahia, 1902. Imprensa Moderna de Prudencio de Carvalho. 130 pags.
in. 8.°.
Gentil Tavares da Motta, Engenheiro civil. —
Filho do Capitão João Tavares da Motta e D. Anna Tavares da Motta, nasceu na hoje cidade de S. Paulo, a
11 de Outubro de 1892. Fez o curso de humanidades no
Atheneu Sergipense e o de engenharia civil na Escola
Polytechnica da Bahia, onde recebeu o gráo a 1." de Janeiro de 1917.
Serviu no logar de ajudante-secretario da Directoria
de Obras Publicas, por nomeação de 24 de Novembro de
1914, exonerando-se e m 1916 por ter sido nomedao, por
decreto de 24 de Julho, para reger a cadeira de geometria descriptiva e suas applicações ás sombras e á perspectiva, princípios geraes e pratica de agrimensura do
Atheneu Sergipense, posto e m disponibilidade a 15 de
kbril de 1921. Por acto de 20 de Março de 1918 foi
designado para servir e m commissão no cargo de Director da Imprensa Official do Estado, sendo exonerado a
pedido e m 16 de Maio de 1922. Fez parte do Conselho
superior do Ensino, como supplente, nomeado por dois
biennios a 17 de Dezembro de 1918 e e m Dezembro de
1920.
Foi eleito a 22 de Agosto de 1922 para desempenhar o mandato de deputado federal na vaga aberta com
a sahida do Dr. Graccho Cardoso para o Senado, após o
fallecimento do General Oliveira Valladão. Finda a legislatura foi reeleito para a que se seguiu, de 1924 a
1926. Exerceu antes o mandato de deputado estadual,
eleito e m 23 de Junho de
1918 para concluir a legislatura de 1917 a 1919, finda
a qual foi reeleito para a de
1920 a 1922.
Quando estudante do
Atheneu Sergipense foi professor de línguas do "Esperanto Klobo", de Aracaju. E'
sócio do Instituto Histórico
e Geographico de Sergipe e
foi vice-presidente da Liga
Sergipense Contra o Analphabetismo.
Fundou e redigiu, quan- Gentil Tavares da Motta
(Engenheiro Civil)
do estudante de preparatórios o periódico "O Necydalus", orgam defensor dos interesses dos estudantes do
Atheneu Sergipense. Dirigiu e redigiu o "O Estado de
Sergipe", orgam official do Governo do Estado, o "Diário Official" e o "Correio de Aracaju", no período decorrido de 1918 a 1922.
T e m collaborado e m diversos jornaes e revistas de
Sergipe e dos outros Estados da Republica e vem usando na imprensa dos pseudonymos A. Moreira e Sylvio
Silva.
Escreveu:
— Discurso proferido na manifestação feita ao Exmo.
Sr. coronel Presidente do Estado e m a noite de 3 de
Maio de 1921. N o "Correio de Aracaju", de 5 do mesmo
mez.
— Discurso pronunciado a 7 de Setembro de 1921
no palácio do Governo, saudando o Presidente do Estado
e m nome da Assembléa Legislativa. N o "Sergipe-Jornal" de 20 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado no dia 16 de Outubro de
1921 na inauguração do retrato do Dr. Pereira Lobo,
Presidente do Estado, no paço municipal da villa do
Soccorro. N o m e s m o jornal do dia seguinte e no "Correio de Aracaju", de 19 do m e s m o mez.
Genulpho Freire da Fonseca, Bacharel. — Filho
do Capitão António Cornelio da Fonseca e D. Júlia
Freire da Fonseca e irmão do Dr. Annibal Freire, já
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mencionado, nasceu no Lagarto a 24 de Junho de 1883.
No Aracaju, fez o curso primário com a professora D.
Etelvina Amália de Siqueira e e m 1894 matriculou-se no
Collegio do Professor Alfredo Montes e no "Atheneu Sergipense", onde concluiu os preparatórios e m 1898.
Nomeado e m 1900 auxiliar do serviço de recenseamento na Directoria de Estatística, no Rio de Janeiro,
esteve no exercicio deste cargo por espaço de 3 annos.
E m Dezembro de 1901 obteve o diploma de Pharmaceutico pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e
em 1903 fez concurso de primeira entrancia para a Fazenda na Delegacia Fiscal do seu Estado, obtendo o primeiro lugar na classificação. Iniciou sua carreira de
Fazenda como 2." escripturario da Delegacia Fiscal do
Espirito Santo, por decreto do Governo Federal de 29
de Abril de 1905 e no anno seguinte fez concurso de segunda entrancia, sendo classificado ainda e m primeiro
logar.
Por portaria do Ministro da Fazenda de 16 de Maio
de 1906, foi addido ao Thesouro Nacional com exercicio
na Directoria da Contabilidade e por decreto de 3 de
Novembro do m e s m o anno, nomeado quarto escripturario
do Thesouro Nacional.
E m 1909 matriculou-se na Faculdade de Direito do
Rio de Janeiro, recebendo o gráo de bacharel e m Dezembro de 1913. Por merecimento foi promovido a terceiro
escripturario do Thesouro Nacional a 24 de Junho de
1909 e a segundo da m e s m a Repartição a 6 de Fevereiro
de 1913. Por acto de 24 de Dezembro de 1914 foi nomeado
em commissão para o cargo de Delegado Fiscal do Estado de Alagoas, cargo que occupou até 23 de Janeiro de
1919. Nesta commissão prestou reaes serviços á Fazenda
Nacional, regularisando diversos trabalhos subordinados
á Delegacia; fez recolher aos cofres públicos avultadas
sommas provenientes de sellos adhesivos, anteriores á
sua administração, conforme documentos existentes na
Delegacia Fiscal desse Estado e no Thesouro Nacional.
Os Relatórios apresentados ao Presidente da Republica pelos Ministros da Fazenda Drs. Pandiá Calogeras, e António Carlos, fazem honrosas referencias á sua
administração.
Foi nomeado por decreto de 17 de Setembro de 1919
Delegado Fiscal do Estado do Paraná, onde esteve até
1923, removido depois para idêntico logar no Estado do
Rio Grande do Sul por acto de 1.° de Outubro deste
mesmo anno.
Actualmente (1924) exerce as funcções de primeiro
escripturario da Recebedoria do Districto Federal, conseguindo assim mais u m a promoção na sua vida publica.
Geonisío Curvello de Mendonça. — Filho de
António Curvello de Mendonça e D. Barbara de Menezes Mendonça e irmão do Dr. Manoel Curvello de Mendonça, de quem se faz menção neste livro, nasceu a 23
de Novembro de 1877 no engenho Quintas, município de
Riachuelo.
Estudou
preparatórios
no Aracaju, no "Atheneu
Sergipense" e no collegio do
Professor Alfredo
Montes.
Seguiu depois para o Rio de
Janeiro, e m 1895 e entrou para o Correio no anno seguinte
como praticante supplente
do districto Federal, nomeado a 12 de Agosto de 1896.
A 23 de Maio de 1898 foi
Geonisio Curvello de Men- promovido a praticante effectivo e por effeito da redonça
forma de 1909 foi considerado praticante de 1." classe da Directoria Geral. Por
merecimento foi promovido
a amanuense a 27 de Junho
de 1912; a 3.° official, pelo m e s m o motivo, e por concurso, a 12 de Janeiro de 1914; e a 2.° official, ainda por
merecimento, era Janeiro de 1917. Exerceu, dando cabal
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desempenho, as seguintes commissões: a de inspe<
nos Correios do Amazonas e Ceará em 1915; a de administrador dos Correios de Sergipe, por nomeação de
1.° de Setembro de 1915, tendo servido de Outubro desse
anno a 6 de Março de 1916; a de administrador dos
Correios da Bahia; achando-se actualmente 1924 em igual
commissão e m S. Paulo.
Esteve em Matto Grosso como secretario do interventor federal alli, Dr. Camillo Soares de Moura. Entrou no concurso que se realisou e m 17 de Maio de
1909 para o provimento da cadeira de lógica do Gymnasio Nacional, cabendo-lhe dissertar longamente sobre O
terceiro ponto — "Verdade e erro", dissertação que fez
com o maior brilho. Dotado de formosa intelligencia,
de accurada educação e de grande cultivo, adquirido com
esforço próprio, é u m a das figuras de maior relevo na
postalidade brasileira.
Entre outros trabalhos escreveu:
— Verdade c erro: dissertação sobre o terceiro ponto
do concurso realisado a 17 de Maio de 1909 para provimento da cadeira de lógica do Gymnasio Nacional. N o
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro de 2 de Junho de 1909.
— Revisão de vales postaes nacionaes. 1912.
— Pontos de legislação postal internacional. Na
"União Postal" do Rio de Janeiro de 13 de Julho de
1913 e m diante.
— Vales postaes internacionaes, 1914.
— Instrueções geraes para a execução do serviço postal, 1914.
— Projecto de convenção para permutação de vales
postaes entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados
Unidos da America, 1914.
— Projecto de instrueções para execução do serviço
de encommendas postaes internacionaes, 1915.
— Relatório sobre o serviço da Administração dos
Correios de Sergipe no anno de 1915, apresentado a 18
de Fevereiro de 1916.
— Discurso pronunciado na inauguração solemne do
edifício dos Correios e Telegraphos e m S. Paulo e m 1921.
Garoa" Barretto.
de S. Paulo.
n.° 17,
de 30 de
Setembro
Na "A
— (Ver
António
Gervásio
de
Gervásio
de
erradamente
datado de 1921.
Sá 1922,
Barretto)
.
Gervásio de Carvalho Prata, Bacharel. — Filho
do Coronel Manoel António de Siqueira Prata, e D.
Constância de Carvalho Prata, nasceu a 18 de Junho de
1886. Bacharel pela Faculdade Livre de Direito da Bahia e m 1907, foi Secretario do Governo do Estado de
Sergipe, por acto de 12 de Agosto de 1914, sendo exonerado, a pedido, a 29 de Setembro seguinte. Chefe de policia do Estado no Governo do Dr. José Joaquim Pereira Lobo e m Outubro de 1922, foi nomeado Procurador
Geral do Estado prestando compromisso a 31 do m e s m o
mez.
Escreveu:
— Discurso pronunciado por occasião da ovação feita
pelo povo de Simão Dias ao Coronel Pedro Freire de
Carvalho, vice-presidente do Estado. N o "Jornal de Sergipe" de 17 de Agosto de 1911.
— Discurso proferido pelo Juiz municipal do Lagarto por occasião dr»passagem do E x m o . Presidente
do Estado, General José de Siqueira Menezes, por aquella
cidade e m Janeiro de 1914. N o "O Estado de Sergipe"
de 5 e 6 de Fevereiro seguinte.
— Resposta do Procurador Geral do Estado ás diatribes do Desembargador Evangelino de Faro. N o "Sergipe Jornal" de 8 de Setembro de 1922.
— Discurso pronunciado no dia 26 de Julho de 1923
na sessão solemne do Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe, e m que recebeu os aviadores navaes. N o
"Diário Official" de 31 do m e s m o mez.
Gilberto Amado, Doutor. — Filho de Melchisedek
A m a d o e D. Anna A m a d o , nasceu na cidade da Estancia a 7 de Maio de 1887.
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Depois de ter estudado os preparatórios no Aracaju,
seguiu para a Bahia, onde formou-se e m pharmacia,
tendo alcançado notas distinctes e m todas as provas do
curso.
Cursou depois a Faculdade de Direito do Recife, na
qual recebeu o gráo de bacharel a 22 de Dezembro de
1909.
Nomeado promotor publico do Aracaju não acceitou
o logar. Exerceu porem antes de formar-se o logar de
1." Official da Camará dos Deputados de Pernambuco e
de lente de sciencias physicas e naturaes da Escola Normal de Aracaju, posto depois e m disponibilidade.
Attrahido para as lides, da imprensa desde estudante, collaborou no "Diário de Pernambuco" de 1907
a Setembro de 1909, no "O Paiz" e m 1909 e com o fallecimento da escriptora C a r m e m Dolores a 16 de Agosto
de 1910 substituiu-a na chronica "A Semana", que se
publicava aos domingos nesse jornal, cujo ultimo artigo
sahiu no n.° de 30 de Abril de 1911, tendo neste mez,
entrado para o numero dos collaboradores effectivos da
"A Imprensa" do Rio de Janeiro e do "Commercio de
São Paulo".
Collaborou também na "Folha do Norte" do Pará,
escrevendo varias chronicas, na "Epocha", Rio, de que
foi e m 1919 redactor-chefe, na "Gazeta de Noticias',
na "A Pátria", na "America Brasileira", no "Mundo Literário" e e m numerosos órgãos da imprensa do paiz.
Usou os pseudonymos de
Áureo e Gil.
E m 1912 fez u m a excursão pela Europa.
Por decreto de 26 de
Abril de 1911 foi nomeado
professor extraordinário effectivo da 4." secção, direito
criminal da Faculdade de
Direito do Recife.
Sócio correspondente do
Museu Social Argentino e m
1923. Dotado de privilegiada intelligencia é consideGilberto Amado
rado u m dos mais festejados
escriptores do paiz.
Entrando para a politica foi eleito deputado federal pelo seu Estado nas legislaturas de 1915-1917, 1921-1923, 1924-1926. E m 1923,
foi condecorado pelo governo portuguez com a commenda da Ordem de Santiago.
Escreveu:
— Mãe. A' Manuel dos Passos. N o "O Estado de
Sergipe", de 25 de Abril de 1907.
— Golpes de Vista, sob o pseudonymo de Áureo: secção mantida no "Diário de Pernambuco" desde 1907 a
1909.
— De relance, sob o pseudonymo de Gil nos 1.° artigos
e posteriormente assignados com o próprio nome: secção
mantida no "O Estado de Sergipe" de 1.° de Março a
1." de Maio de 1907.
— Sobre idéas de Nietzche. N o "O Estado de Sergipe" de 7 e 10 de Julho de 1907. Transcripção do "Diário de Pernambuco".
— A nuvem: conferencia literária realizada no Recife em Junho de 1907. Publicada e m folhetim na "Folha de Sergipe" de 12, 15, 19 e 22 de Setembro seguinte.
Transcripta do "Diário de Pernambuco".
— Luiz Delphino: estudo critico. N o "Jornal do
Commercio" de 13 de Fevereiro de 1910.
— Um moralista moderno: estudo literário sobre o
psychologo francez Mareei Prévost. N o "O Paiz" de 23
de abril de 1910.
— D'Annunzio: N o m e s m o jornal de 9 de Junho seguinte.
— O Instincto: livro de contos. Porto, 1910.
— A chave ãe Salomão: conferencia realizada no salão nobre do "Jornal do Commercio", do Rio de Janeiro,
a 9 de agosto de 1913. N o referido jornal de 13.
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— Pequenos ensaios contemporâneos: Anatole France — A dança sobre o abysmo. Mephistopheles. — A Revolução dos Anjos. N o "Jornal do Commercio" do Rio, de
26 de Abril de 1914.
— A chave de Salomão e outros escriptos. Paris —
1914. Aillaud Alves & C , 294 pags. in. 12.°. Editor
Francisco Alves. Compõe-se este livro de u m a conferencia sob aquelle primeiro titulo e algumas noticias litterarias e de chronicas publicadas nos jornaes de S. Paulo
e do Rio.
— Uma cousa inexplicável: N o "Jornal do Commercio" do Rio, de 18 de Julho de 1914. E' u m estudo critico
sobre u m livro de Oliveira Lima.
— Pinheiro Machado: conferencia politica realizada
no salão da Bibliotheca Publica do Estado, no Aracaju,
a 17 de dezembro de 1914. N o "Correio de Aracaju", do
dia 19 e m resumo.
— A suave ascenção: poesias. Rio de Janeiro, 1917,
174 pags. in. 12.°. Typ. do "Jornal do Commercio",
de Rodrigues & C. — Editor Jacintho Ribeiro dos Santos.
— Grão ãe areia — (Estudos de nosso tempo). Rio
de Janeiro, 1919. 271 pags. in. 12.°. Editor Jacintho
Ribeiro dos Santos.
— Discurso pronunciado a 8 de Setembro de 1921
na Bibliotheca Nacional, na sessão civica commemorativa do 6.° anniversario do fallecimento do General Pinheiro Machado, promovida pela bancada riograndense
e pelo "Centro Civico Pinheiro Machado". N o "Jornal
do Commercio", do Rio, do dia seguinte, transcripto no
"Correio de Aracaju" de 23 de Setembro, a 1." de outubro do m e s m o anno.
— Apparcnoias c realidades — S. Paulo, 1922. Editado pela Casa Monteiro Lobato.
— Discurso pronunciado na Camará Federal na sessão de 23 de Novembro de 1923. N o Diário Official,
do Aracaju, de 11 de Dezembro seguinte.
Gonçalo de Aguiar Botto de Menezes, Bacharel.
— Filho de Simeão Telles de Menezes e D. Maria de
Aguiar Caldeira Botto, nasceu a 23 de Setembro de 1843
no engenho Matto-Grosso, municipio de Divina Pastora.
Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes pela faculdade
do Recife, recebeu o grau e m 1864. Principiou sua vida
publica exercendo o cargo de Promotor Publico da Comarca de Maroim de que se demittiu e m 1868 para melhor se consagrar á advocacia e a agricultura. Militava
na politica liberal, a que se filiara desde os bancos da
Academia.
Esteve como Director da Instrucção e m 1878-1879,
sendo neste ultimo anno nomeado chefe de Policia interino. Passando a effectivo
por Decreto de 8 de Agosto
de 1881, serviu até Setembro
de 1884. Exerceu ainda o
cargo de Procurador Fiscal
interino da Thesouraria Geral de Sergipe e m 1878 e no
m e s m o anno Delegado Especial do Inspector Geral do
Ensino Publico da Corte, e m
Sergipe. E m 1885 tomou
posse da Comarca de S. José
de Tocantins, deixando depois por ter acceitado o lugar de Chefe de Policia do
Pará, sendo dispensado des- Gonçalo Aguiar Botto de
te cargo pela elevação ao poMenezes (Bacharel)
der da situação conservadora. Por decreto de 22 de
Novembro de 1886 foi designado para a comarca de
Cajazeiras no Estado da Parahyba, tendo entrado e m
exercicio a 17 de Abril de 1887, conservando-se ahi até
1891. De 1896 a 1900 occupou a comarca de M a m a n guape (Parahyba) sendo depois Juiz dos Feitos da Fazenda na Capitel e Chefe de Policia, cargo que deixou
por ter sido nomeado Desembargador do Supremo Tri-
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bunal. E m Sergipe, foi Deputado Provincial nas legislaturas de 1866-1867 e 1868-1869 e Presidente da Municipalidade do Riachuelo, onde creou u m a escola nocturna
mantida a sua custa a qual teve a duração de dois annos. Redigiu o "11 de Agosto", jornal académico e m 1861
e órgão do partido Liberal "Jornal de Sergipe" na administração Ribeiro de Menezes e m 1878.
Escreveu:
— Relatório apresentado a 31 de Dezembro de 1878
ao E x m o . Sr. Dr. R a y m u n d o Braulio Pires Lima, D.
Vice-Presidente da Provincia de Sergipe, pelo Director
Geral da Instrucção. Annexo ás pags. 5 a 34 do Relatório com que o m e s m o Vice-Presidente abriu a 2.a sessão
da 22." Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 3 de Março de 1879.
— Relatório apresentado e m 15 de Fevereiro de
1883 ao E x m o . Sr. Dr. Presidente da Provincia, José
Ayres do Nascimento, pelo Director Geral do Ensino Publico e tem 55 pags. in. 8.°. Annexo ao Relatório com
que o m e s m o Presidente abriu a 2." sessão da 24.a Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe e m 1." de Março de 1883.
— Relatório apresentado e m 20 de Fevereiro de 1884
ao E x m o . Sr. Presidente, Dr. Francisco de Gouvêa
Cunha Barretto, pelo Chefe de Policia... 25 pags. in.
8." Annexo ao Relatório com que o m e s m o Presidente
abriu a 1." sessão da 25." Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe, e m 2 de Março de 1884, 30 pags.
in. 8.".
— Manifesto no "Jornal de Sergipe", 6 de Junho de 1883.
— O Evangelho e a cruz: conferencia proferida a
31 de Dezembro de 1900 na escola publica, sita á praça
das Mercês e m Parahyba, e m commemoração a entrada
do século X X .
— A caridade christã: conferencia proferida na
egreja das Mercês, na Capital da Parahyba, e m Julho
de 1905, a convite de u m a commissão da Irmandade da
mesma egreja. Estes trabalhos não foram impressos,
mas a imprensa local deu noticia delles e m termos encomiásticos.
— Discurso proferido no dia 27 de Maio de 1906
por occasião de ser inaugurado no salão do Supremo Tribunal o retrato do governador Álvaro Machado Parahyba, 1906, Ignoro se foi impresso.
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— .Mensagem dirigida ao E x m o . Sr. Presidente deste
Estado Coronel Manoel Prisciliano de Oliveira Valladão,
pelo vice-presidente do m e s m o Estado, e m 16 de Fevereiro
de 1895. N o "O Dia", Aracaju, de 21 e 22 do m e s m o mez.

Gonçalo Paes de Azevedo Faro, Desembargador.
— Filho do major Felippe de Azevedo Faro e D. Luiza
de Faro Motta, nasceu no municipio do Rosário do Cattete, a 27 de Fevereiro de 1846 e falleceu na cidade de
Olinda, Pernambuco, a 10 de Março de 1900. Depois de
ter-se habilitado na Bahia para os exames das matérias
do ensino secundário exigidas pelo Regulamento das Faculdades de Direito, seguiu para o Recife, onde fez todo
o tirocinio académico, recebendo e m 1870 o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes. Destinando-se
á carreira da magistatura, iniciou-a como juiz municipal de LTruguayana, no Rio Grande do Sul, Cunha e m
S. Paulo e de orphãos dos termos da Estrella, no Rio
de Janeiro, sendo depois suecessivamente juiz de direito
no período de 1878-1890, e m diversas comarcas das antigas províncias do Rio Grande do Sul, Parahyba e Pernambuco
Por três vezes deixou as funcções de juiz, para desempenhar as de chefe de Policia de Alagoas e m 1878, do
Ceará e m 1880-1881 e da Parahyba e m 1882. O serviço
publico auferiu da intelligente iniciativa do extincto magistrado importantes melhoramentos, realizados no exercicio dos cargos e honrosas commissões, que lhe foram
confiados, taes como a colónia orphanologica fundada na
villa da Estrella e a creação da guarda civica no Ceará,
u m i erfeito modelo de disciplina e correcção, que se
manteve até L proclamação
do regimen actual, restau- r
rada
posteriormente
em
1907. Fundou e m 1876 na
•cidade de Cunhía a sociedade Nova Arcádia, de
que foi presidente.
Aca1L-^ ybrunhado por grave mo,
lestia que o obrigou a fa»*
zer u m a viagem a Europa e desgostoso pela inopinada deposição do Im- ^ ^ B f c É k L _ _ ^ ^ B ^ ^ _
perador, Pedro II, a quem
JÊ^M
J^kera pessoalmente dedicado,
K Ir fâ
requereu sua aposentadoria
<&£ |fl
que pelo Governo Provisório
Gonçalo de Faro Rollembeg. (Doutor). — Filho
J
da Rei ublica lhe foi con•' ••'-• "'
de Manoel Rollemberg de Menezes e D. Maria de Faro
cedida por Decreto de 7 de
Rollemberg, nasceu a 13 de Setembro de 1860 no EngeFevereiro de 1891 com as G o n ç a ) 0 F a r o (Desembarnho Maria Telles, municipio de Maroim. Começou os
honras de desembargador.
gador)
seus estudos na Bahia, onde cursou os três primeiros
Sua Magestade Fidelíssima
annos da Faculdade de Medicina, doutorando-se na do
tendo em alto apreço as suas apreciáveis qualidades de
Rio de Janeiro e m 1881. Deputado provincial logo depois
h o m e m publico, agraciou-o e m 1883 com a commenda da
de formado, foi delegado de hygiene e m Japaratuba e
Real Ordem de Nosso Senhor Jesus Christo. N o seu
depois vice-rresidente do Estado no governo do Coronel
quarto anno académico redigiu:
Manoel Presciliano de Oliveira Valladão. Nesse caracter
— Illustração Académica: revista quinzenal. Recife,
geriu os negócios do Estado de 11 de Dezembro de 1894
1865 e 1869. N o anno de 1865 foi redigida por J. M .
a 16 de Fevereiro de 1895. E m 1913 fez u m a excursão
Carneiro Vilella, José Hygino Duarte Pereira e José
pela Europa e e m 1918 foi eleito senador federal por seu
Elysio de Carvalho Couto.
Estado.
Escreveu:
Escreveu:
— Regimento das colónias orphanologicas. agrícolas
— Da itericia: dissertação. Proposições. Secção de e industriaes do municipio da Estrella. Rio de Janeiro,
sciencias accessorias. Das colchicacias e seus produetos
1877, 31 pags. in. 12.°. Typ. Dias da Silva Júnior.
pharmaceuticos. Secção de sciencias cirúrgicas. AnesTranscripto no "Jornal do Aracaju" de 18 de Maio de
thesicos. Secção de sciencias medicas.—Hepatite aguda.
1878 e m diante.
These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de
— Provimento geral do termo de Uruguayana no
Janeiro e m 29 de Setembro de 1881, e sustentada e m 15
dia 22 de Setembro de 1879. N o "Jornal de Sergipe",
de Dezembro do m e s m o anno por... Rio de Janeiro,
de 8 á 22 de Novembro do m e s m o anno.
1881, 78 pags. in. 8.°. Typ. e litho. a vapor, encader— Regulamento e instrucção da guarda civica da
nação e livraria de Lombaerts D. & C.
provincia do Ceará, confeccionados pelo conselheiro An— O boletim do Sr. João Gonçalves: communicado.
dré Augusto de Pádua Fleury e o chefe de Policia, etc.
N a "A Reforma", Aracaju, de 16 de Janeiro de 1887.
Fortaleza 1881, 55 pags. in. 32.°. Typ. do "Cearense".
— O Boletim do Sr. João Gonçalves e a "Gazeta de
— Relatório apresentado ao Ulmo. e E x m o . Sr.
Aracaju". N o m e s m o jornal de 23 do m e s m o mez.
Conselheiro André Augusto de Pádua Fleury, Presi— Negócios de Japaratuba: communicado no refedente do Ceará, a 15 de Março de 1881, pelo Chefe de
rido jornal de 27 de Março, 2 de Abril e 1." de Maio do
Policia, etc. Annexo ao Relatório do m e s m o Presidente,
m e s m o anno.
pags. 59 á 61.
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— Instrueções para matricula de boleeiros e outros
guias de vehiculos de conducção e sobre o transito de
animaes de tiro, de carga ou de sella nas ruas e praças
da cidade da Fortaleza. Fortaleza, 1881, 11 pags. in.
12.°. Typ. do "Pedro II".
— Instrueções para a matricula dos carregadores
de bagagem no porto da Fortaleza. N o "Cearense" de
26 de Fevereiro de 1881.
— Relatório do Chefe de Policia. Annexo ao Relatório com que o E x m o . Sr. 1.° Vice-Presidente, Dr.
António Alfredo da G a m a e Mello, passou a administração da Provincia da Parahyba, ao E x m o . Sr. Dr.
Manuel Ventura de Barros Leite Sampaio, no dia 21 de
Maio de 1882, Parahyba, 1882, X V I pags. in. 8.° gr.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente,
Dr. Manuel Ventura de Barros Leite Sampaio, e m 15
de Setembro de 1882, pelo Chefe de Policia, etc. Annexo ao Relatório com que o m e s m o Presidente installou e m 4 de Outubro de 1882 a Assembléa Legislativa
Provincial da Parahyba. Parahyba, 1882, 13 pags. in. 4.°.
Gonçalo Rabello Leite, Doutor. — Filho de
António Rabello Leite e D. Zelina Amélia de Almeida
Leite, nasceu no engenho Kágado, município de Riachuelo, a 27 de Setembro de 1864 e falleceu a 4 de Dezembro de 1912, na cidade de Penedo, Estado de Alagoas.
Preparou-se e m humanidades no Aracaju, como alumno
do collegio "Parthenon Sergipano", e, vencido o curso superior da Faculdade de Medicina da Bahia, recebeu o
grau de doutor a 18 de Dezembro de 1SS6. Os seus primeiros trabalhos profissionaes foram feitos e m Sergipe, passando-se depois para S. Paulo, onde os continuou por
espaço de doze annos. Voltando para o Norte, clinicou no
Pilar, S. Miguel e Penedo durante dois annos, fixando
residência e m 1901 na cidade de Própria, tendo-se retirado dessa para a do Penedo 3 mezes antes do seu passamento.
Escreveu:
— Phthisica tuberculosa: dissertação. Proposições.
— Três relativas as diversas cadeiras do curso medico.
Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia
e m 31 de Julho de 1886 para serem sustentadas. Bahia,
1886, 83 pags. in. 8.°. Imprensa Popular.
Gonçalo Vieira de Carvalho e Mello, Bacharel. —
Filho do tenente João de Mello Carvalho e D. Rosa Maria de Jesus, nasceu a 15 de Fevereiro de 1822 no antigo
engenho Rezende, termo da Capella e falleceu a 25 de Fevereiro de 1884 no engenho de sua propriedade, "Flor
do Rio", situado no m e s m o termo.
Matriculado no curso de sciencias jurídicas e sociaes da cidade de Olinda, e m Pernambuco, no anno de
1846, recebeu o grau de bacharel e m Outubro de 1850,
A 12 de Fevereiro de 1851 foi nomeado promotor publico da comarca de Villa Nova, de que teve acintosa
demissão a 17 de Maio de 1852. E m 1856 tornou á Villa
Nova como juiz municipal e delegado de policia, e d£
1S71 a 1884 exerceu o juizado de direito da Capella. A
S de Março de 1862 o Governo Imperial houve por bem
nomeal-o 4." vice-presidente da provincia. Foi deputado
provincial nas legislaturas de 1852-53, 1860-61 e 1872-73,
e nessa ultima presidente na sessão annua de 1872. Ma(gistrado respeitável pela sua probidade.
Escreveu:
— Discurso proferido na sessão do dia 23 de Abril
de 1S52, na Assembléa Legislativa Provincial. N a "A
União", Estancia, de 23 de Outubro seguinte. Nesse
discurso o orador procurou demonstrar a injustiça das
censuras irrogadas contra si pelo presidente da provincia, bacharel José António de Oliveira e Silva, que
celebrizou-se no governo pelas perseguições movidas contra os adversários políticos.
— Defesa apresentada ao Tribunal da Relação da
Bahia, provando a improcedência da denuncia apresentada por Agrippino Guilherme da Silva Martins e m
Agosto de 1859. Inédito.
Gothardo Correia de Araújo, Júnior, Doutor. —
Filho de outro do m e s m o nome e D. Maria Correia de
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Britto Araújo, nasceu a 28 de Setembro de 1889 na
Capella.
Formado e m pharmacia e m 1907 na Bahia, doutorou-se e m medicina na m e s m a Faculdade e m 1917, depois de ter exercido por muitos annos a sua profissão
de pharmaceutico naquella cidade.
Escreveu:
— Da prophilaxia da Syphilis: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de
Sciencias Medico-Cirurgicas. Approvada com distineção.
These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia a
3 de Novembro de 1917 e publicamente defendida a 18
de Dezembro afim de obter o grau de Doutor e m Medicina que recebeu a 21 desse mez. Bahia, 1917, IX-75
pags. in. 8.°. pq. Livraria Catilina de Romualdo dos
Santos Loureiro. Editor.
Gouveia Lima (Coronel) — Vide António Alves
Gouveia Lima.
Graccho Cardoso — Vide Maurício Graccho Cardoso .
Graciliano Aristides do Prado Pimentel, Bacharel.
— Filho de Joaquim José de Barros Pimentel e D. Anna
Hortencia do Prado Pimentel, nasceu, segundo declaração da própria progenitora a 20 de Abril de 1840 em S.
Christovam e falleceu a 10 de Março de 1899 em Poços
de Caldas, no Estado de Minas Geraes. Orphão de pae
quando creança e sem contar com os favores da fortuna,
teve de vencer immensas difficuldades para fazer sua
educação litteraria e scientifica. Aos esforços de sua
progenitora, intelligente matrona, verdadeira heroina do
lar, reunidos aos esforços pessoaes conseguiu prepararse e m humanidades no extincto "Lyceu" de S. Christovam, onde exerceu por algum tempo o magistério particular antes de se destinar a Pernambuco. N a Faculdade
de Direito do Recife fez com raro brilho o curso completo das duas sciencias, jurídicas e sociaes, collando o
grau de bacharel nos fins de 1862, tendo por companheiros de turma os sergipanos, João Gomes Ribeiro, José
Luiz Coelho e Campos e Vicente da Silva Portella. U m
mez após a formatura, a 13 de Dezembro, foi nomeado
promotor publico da comarca de Aracaju, cargo que
deixou e m Janeiro de 1864 para assumir as funcções de
juiz municipal e de orphãos do termo de Larangeiras.
Desgostos advindos no começo da sua judicatura deram
logar a que abandonasse o cargo, seguindo e m 1865
para a Corte, resolvido a montar escriptorio de advocacia. Obstado no seu propósito e m virtude da Carta
Imperial de 8 de Julho, que o nomeou secretario do governo do Espirito Santo, teve de partir para a Victoria,
onde por espaço de u m anno e sete mezes dirigiu os trabalhos da Secretaria na presidência do dr. Alexandre
Rodrigues da Silva Chaves, accumulando interinamente
o lugar de inspector geral
da Instrucção Publica, para
o qual fora nomeado por
acto de 22 de Dezembro do
m e s m o anno. N a sua operosa carreira publica, toda
ella dignamente percorrida,
sem humildes
curvaturas,
soube honrar as posições de
destaque que lhe foram confiadas, pondo e m brilhante
evidencia as suas eminentes
qualidades de administrador, politico e jornalista.
Presidiu as províncias de
Alagoas no período de 25 de
Maio a 27 de Julho de 1868,
a do Maranhão e m 17 de
Maio a 11 de Novembro de Graciliano Aristides do Pra1878 e a de Minas Geraes
do Pimentel
desde 22 de Janeiro a 24 de
Abril de 1880. Representou Sergipe na Assembléa Provincial no biennio de 1864-1865 e na Camará dos Deputados geraes nas legisturas de 1878-1881 e 1881-1884.
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ICloito pelo 2." districto da província da Parahyba para
a 21." legislatura de 1889 a 1892, não chegou a ser
reconhecido por ter sobrevindo a proclamação da Republica. Derruído o velho regimen terminaram suas as
pirações politicas, conservando-se fiel aos princípios
inonarchicos. pelos quaes sempre se bateu. Desde então
a sua actividade limitou-se ao exercicio da advocacia,
depois de afastar-se da imprensa, na qual ainda por alg u m tempo pontificou.
Orador de forte envergadura e largo descortino, o?
seus triumphos na Camará Temporária muito excede
riam e m numero, si mais assiduamente tivesse frequentado a tribuna parlamentar. C o m o jornalista politico
sua penna obedecia ao temperamento combativo de intelligente polemista intransigente, m a s sempre reflectido, tanto no ataque ao adversário, quanto na defesa
do seu partido. E m qualquer dessas attitudes soube
dignificar o subido conceito de escriptor publico e m
artigos magistrees, entre os quaes merece especial referencia a longa serie dos publicados sob o pseudon y m o de Graccho. em defesa do Ministério de 3 de
Agosto de 1866, presidido pelo conselheiro Zacharias de
Góes e Vasconcellos. N a mocidade, antes de penetrr.r
no labyrintho da vida real, affeiçoou-se a arte da rima.
Fez versos quando estudante e no curso académico divulgou pela imprensa a poesia — As phases da minha
vida — além de outras dadas provavelmente á luz da publicidade. Vulto politico de grande realce no Império,
entre outros trabalhos seus na Camare dos Deputados
foi relator da Commissão de orçamento, escolhido com >
u m dos representantes de mais talento e maior competência. Foi m e m b r o de algumas sociedades scientificas
e commendador da Ordem de Christo por Decreto de 7
de Maio de 1881.
Escreveu:
— Discurso do Presidente effectivo do "Atheneu
Pernambucano" pronunciado na sessão de 21 de Agosto
de 1862. N o "Atheneu Pernambucano" periódico scientifico e litterario. 1862, vol. VII, pags. 5 a 7.
—• Discurso recitado a 19 de Outubro de 1862 na
sessão magna do "Atheneu Pernambucano" por seu
presidente o estudante do 5." anno... Transcripto no
"Correio Sergipense", Aracaju de 19 de Dezembro do
mesmo anno.
— O Juiz Municipal de Larangeiras ao publico. Na
'Columna do Throno", Larangeiras, de 17 de Novembro de 1864.
— Relatório apresentado ao Presidente da Provincia do Espirito Santo a 20 de Abril de 1866 pelo Inspector Geral Interino da Instrucção Publica. E m Appendice ao Relatório do Presidente, Dr. Alexandre Rodrigues da Silva Chaves, pags. 36 a 40.
— A Liberdade e o trabalho. Victoria, 1866, 80
pags. in. 8.°. Typ. do Jornal da Victoria.
— Confidencias ãe um morto. Paginas politicas.
Primeiras paginas. Rio de Janeiro, 1868, 32 pags. in 8.°.
rg. Typographie et Lithographie Française. A autor:a
deste folheto, transcripto e m quasi todos os jornaes liberaes do Império, foi attribuida ás mais acreditadas
pennas do Rio de Janeiro. O doutor Sacramento Blake
disse por engano á pag. 520, vol. 4 do "Diccionario Bibliographlco Brasileiro" pertencer a este autor o folheto Conferencia dos humanos, quando aliás foi da lavra
do doutor José Alves Pereira de Carvalho, como affirmou o próprio bibliographo á pag. 279 do m e s m o volume.
— A Capangaãa: parodia muito seria, sob o pseudonymo — Amigo ausente — Rio de Janeiro, 1872, 20
pags. in. 8.°. pg. Typographia da " A Reforma".
— Relatório com que passou a administração da
Provincia de Minas Geraes ao 2.° Vice-Presidente, Conselheiro Cónego Joaquim José de SanCAnna, e m 24 de
Abril de 1880. Ouro Preto, 1880, 20 pags. Typ. da
"Actualidade".
— Discursos proferidos nas sessões da Camará dos
Deputados de 25 e 30 de Novembro de 1880. N o "Echo
Liberal", Aracaju, de 11 de Dezembro do m e s m o anno.
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— Discurso sobre o orçamento da receita proferido
na Camará dos Deputados, na sessão de 16 de Julho de
1884. Rio de Janeiro, 1884, 39 pags. in. 16.". Typographia Nacional.
— O Dr. Alexandre Chaves. No "Jornal do C o m
mercio". Rio, de 26 de Setembro de 1885. Artigo dedicado
á memoria do bacharel Alexandre Rodrigues da Silva
Chaves, fallecido no dia 1." de Setembro desse anno.
Figura representativa das mais illustres de outr'ora, os
seus notáveis predicados de jornalista accentuaram-se
mais nitidamente nas pugnas da imprensa politica do
paiz.
Era ainda estudante de direito, quando começou a
escrever no "Atheneu Pernambucano", "Jornal do Recife" neste, folhetins e chronicas ligeiras, tornando-se
de futuro u m n o m e acatado entre os mais conhecidos representantes do jornalismo brasileiro.
Redigiu:
— Correio Sergipense: folha official, politica e litteraria. Aracaju, 1863. Este órgão da imprensa sergipana já existia desde 1838 e m S. Christovam, transferido
depois da mudança da capital para Aracaju, onde deixou
de ser publicado e m 1866.
— T>ierio ão Povo. Rio de Janeiro, 1867-P868. Propriedade de Honório Francisco Caldas. Redactor —•
Lafayette Rodrigues Pereira, tendo por companheiro o
autor.
— A Reforma: órgão democrático. Rio de Janeiro,
1869-1879. C o m outros.
— Echo TÀberal: órgão do partido de Sergipe. Aracaju, 1877-1884. Estava nesse tempo na provincia, quando surgiu este jornal politico, de que foi u m dos fundadores e u m dos cinco membros da primeira commissão
de redacção.
— Tribuna Liberal. Rio de Janeiro, 1888-1889. De
1." de Janeiro de 1889 e m deante augmentou de formato.
O seu primeiro numero é de 1." de Novembro daquelle
anno, suspendendo a publicação a 25 de Dezembro do
anno seguinte e m consequência do Decreto de 23 do
m e s m o mez, que supprimiu a liberdade de imprensa.
Gratulino Vieira de Mello Coelho. — Filho de
João Vieira de Mello Coelho e D. Norberta Maria de
Moraes, nasceu a 11 de Junho de 1844 na Barra dos Coqueiros, freguezia de Santo Amaro, e falleceu na Fístação de Todos os S3ntos, Capital Federal, a 17 de Novembro de 1918. Mal se havia preparado nos estudos
preliminares e logo, muito jovem, entrou para o funccionalismo publico como praticante da extincta Thesouraria Geral de Fazenda de Aracaju, nomeado por
portaria de 1 de Julho de 1859. Segundo escripturario
da m e s m a Repartição por acto de 12 de Julho de 1861.
passou a servir como 3." escripturario da Thesouraria
da Fazenda da ex-provincia de S. Paulo por nomeação
de 11 de Agosto de 1865. Não havia decorrido ainda
grande espoço de tempo, quando seguiu para o Rio de
Janeiro, onde fez todo o resto da sua carreira burocrática, galgando u m a a u m a as posições até ser elevado a
Director de secção da Secretaria do Interior e Justiça.
Dos mais antigos funecionarios públicos, contendo sessenta annos de serviços ao paiz, os seus alvitres e opiniões foram sempre muito acatados pelos conhecimentos
revelados sobre as questões affectas á Directoria de que
era chefe. Foi na mocidade poeta e jornalista. Emquanto
residiu e m Aracaju publicou versos na imprensa local
e nos seus últimos annos empregava as horas de trabalho exclusivamente no cumprimento dos deveres do cargo e na leitura das obras sobre o espiritismo. Do quanto
escreveu consta o seguinte:
— A mulher: poesia. N o "Correio Sergipense", Aracaju, de 24 de Setembro de 1859.
— Foi assim!... poesia Idem, de 13 de Maio de
1862.
— Poesias: volume inédito.
Redigiu:
— O Myosotc: jornal literário. Publicação mensal.
Collaboração de Bruno Seabra, Castro Alves, c outros.
Rio de Janeiro, 1869.
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Filho de

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

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

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

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

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

Escreveu:
— A mulher em face da guerra actual. No "Diário
da Manhã", Aracaju, de 10 de Setembro de 1914.
— Notas sobre a guerra. Idem, de 10 de Outubro
de 1914.
— Avante! A's minhas irmãs, ás minhas amigas e
ás minhas collegas. Idem de 18 do m e s m o mez.
— Aãeus! Idem de 14 de Novembro de 1914.
— Discurso lido pela representante dos diplomados
do "Atheneu Sergipense" por occasião de ser-lhes conferido o grau a 13 de Dezembro de 1914. N o "Diário da
M a n h ã " e no "O Estado de Sergipe", Aracaju, de 15
seguinte.
— Natal. Idem, de 25 de Dezembro de 1914.
— Salve! Idem, de 31 de Janeiro de 1915.
— Pela instrucção. A o E x m o . Sr. General Presidente do Estado. N o "Diário da Manhã", de 14 de Março de 1915.
— Tiraãentes. 1792-1915. Idem, de 21 de Abril de
1915.
— Asylo Rio Branco. Idem de 29 de Abril de 1915.
— Consciências que despertam. Idem, de 23 de Maio
de 1915.
— O Casamento civil. Idem, de 21 e 22 de Agosto
de 1915.
— Liga Brasileira contra o analphabetismo. Idem,
de 15 de Março de 1916.
— Contra o analphabetismo. N o "Diário da Manhã"
de 8 de Abril de 1916.
— Conferencia pronunciada ror occasião da sessão
magna operaria, e m 1.° de Maio corrente. N o "Estado de
Sergipe", de 6 a 10 de Maio de 1916.
— Datas nacionaes. N o "Diário da Manhã" de 27
a 30 de Maio de 1916.
— Pelo feminismo. N o "Diário da Manhã" de 27 e
30 de Maio de 1916.
— Discurso pronunciado a 24 de Outubro de 1916
por occasião de ser inaugurado na Bibliotheca Publica
o retrato do cidadão Vicente Calamelli. N o "Estado de
Sergipe" de 27 do m e s m o mez.
— Nos domínios da Instrucção: serie de 12 artigos no "Diário da Manhã", Aracaju, 7, 26 de Outubro a
17 de Dezembro de 1916 com interrupções.
— A mulher e o voto. N o "O Paiz", Capital Federal,
de 16 ''e Maio de 1917, transcripto no "O Democrata",
Aracaju, de 3 do mez seguinte.
Ivo do Prado Montes Pires da Franca, General.
- • Filho do Tenente coronel honorário Deusdedit Pires
da Franca e D. Lina Leonor do Prado MoiPeo da
P>anca, nasceu em S. Christovão a 20 de Maio de
1860. A 14 de Outubro de 1875 sahiu de Aracaju para a
capital da Bahia, onde esteve até 2 de Janeiro de 1878,
data e m que seguiu com destino á Escola de Cavallaria e Infanteria do Rio Grande do Sul, depois de ter
verificado praça a 17 de Maio anterior no 16." batalhão de infantaria.
Depois de ter estado no primeiro regimento de artilheria a cavallo, durante o anno de 1879, matriculou-se
na referida escola no começo de 1880, ahi fazendo o curso
de cavallaria e infanteria, que terminou e m fins de
1883, conquistando a nomeação de alferes alumno, a 8 de
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Março de 1884, confirmada por antiguidade a 12 de Janeiro do m e s m o anno. E m 1885 voltou a terra natal
para servir na antiga Companhia fixa da provincia, até
Janeiro de 1886, quando resolveu continuar seus estudos na Escola Militar da Praia Vermelha, onde concluiu o curso de artilheria.
Desligado e m 1887 por motivos derivados de questão militar e matriculado na antiga Escola Geral de
Tiro, fez alli o respectivo curso com approvações plenas. E m 1888 voltou a Escola Militar da Praia Vermelha, onde matriculou-se no 4." anno, fazendo o curso
do Estado Maior de 1. classe. Desligado no anno seguinte, ficou servindo no 2.°
regimento de artilheria de
campanha, para onde foi
transferido posteriormente e
nomeado secretario.
Neste posto entrou na
conspiração de 15 de Novembro de 1889, que deu e m
resultado a proclamação da
Republica. E m
Dezembro
desse anno foi posto pelo
Governo provisório á disposição do Ministro do Interior e por este nomeado auxiliar technico do Governador de Sergipe, que o encarregou do c o m m a n d o e organisação do Corpo Militar
General Ivo do Prado
de Policia do Estado. C o m o
representante de sua terra
natal, foi eleito deputado á
Constituinte da Republica, exercendo com brilho e civismo, o mandato de deputado federal de 1890 a 1894,
pronunciando o famoso discurso e m opposição ao governo do marechal Deodoro da Fonseca, a propósito da
eleição do coronel Vicente Ribeiro para o cargo de governador do Estado de Sergipe. E, com a coragem civica
que o nobilitava, declarou que a sua opposição ao governo do marechal iria desde o seu voto naquella casa,
até á resistência armada na praça publica.
E m 1895 foi nomeado professor e chefe do ensino
de artilheria na "Escola de Sargentos" no Realengo, servindo até 1897, epocha e m que foi extincta a referida
Escola.
E m Dezembro desse anno seguiu para Matto Grosso,
indo servir no 2." batalhão de artilheria de posição,
onde commandou a sua bateria e outras, interinamente;
fiscalisou, por duas vezes o batalhão; commandou o forte
de Coimbra; serviu mais de u m anno como secretario do
7." Districto; realisou com elogio, a montagem do Laboratório Pyrotechnico de Cuyabá, e terminou por commandar o batalhão, por espaço de 7 mezes, até 3U cie
Dezembro de 1902, quando seguiu para a capital federal,
attendendo ao chamado do Ministro da Guerra.
E m Abril de 1903 foi de novo para Matto Grosso
em consequência dos boatos que corriam sobre a provável invasão de Corumbá pelas forças do General Pando. Dalli voltou e m Setembro seguinte por ter sido confirmado no posto de major do Estado maior de artilheria e nomeado chefe do gabinete da Intendência geral da guerra, onde serviu até 20 de Novembro de 1906,
data em que foi nomeado assistente do chefe do Estado
maior do exercito. Commissionado pelo Ministério da
Guerra, foi em 1910 aos Estados do Norte, a começar
pelo seu, afim de colligir dados para a historia militar do Brasil. Neste anno foi promovido, a 7 de Dezembro, a tenente coronel por merecimento. De 1912 a
1913 commandou, e m Manáos, o 19." grupo de artilheria
de montanha, e interinamente, durante cinco mezes, a
D' Região militar. Ainda por merecimento foi neste
ultimo anno, a 18 de Junho, promovido a coronel
Commandou, de 1913 a 1916 e m Curityba, o 2°
Regimento de Artilheria de montada; de 1916 a 1918
serviu como chefe do Estado maior da 3.» região, que
commandou interinamente por três vezes, e de 1918 a
1821 esteve como chefe da 4.' secção do Estado maior
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do exercito e do 2." departamento da m e s m a repartição.
Nomeado delegado do Estado de Sergipe ao Congresso de
Geographia reunido e m Bello Horizonte, e m Setembro de
1919, desempenhou com raro brilhantismo esta commissão, apresentando u m a substanciosa memoria, restabelecendo a verdadeira posição geographica do rio Real,
memoria oue, amplamente augmentada, teve depois a
denominação de — "A Capitania de Sergipe e suas Ouvidorias".
Foi no posto de coronel compulsado e m 1921, como
general de divisão, por contar mais de 43 annos de
relevantes serviços. Pertenceu a varias sociedades literárias e scientificas( nomeadamente — "Emancipadora
Rio Branco". "Club Académico" de Porto Alegre "Club
Militar" do Rio de Janeiro, de oue foi u m dos fundadores, e foi sócio do Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe.
Foi Ivo do Prado u m dos sergipanos de mais elevado merecimento. C o m o militar, propagandista e u m
dos proclamadores da Republica, sua actuação sempre
foi nobre e benéfica. Politico, seu ideal collimou a autonomia dos pequenos Estados no seio da Federação
Nacional. Jornalista, fez de sua penna u m a arma de
combate a favor da regeneração de costumes deletérios.
Positivista á Conte e materialista á Biichner, tornou-se
alfim theosophista, evolução espiritual explicável pela
natureza de seus sentimentos, pelas qualidades excercionaes de seu coração. Renresentou ainda a sua terra
natal á constituinte republicana de 1921 a 1923. Intelligente e bom, difficil seria assignalar o que nelle
mais se affirmou: se o talento, servido por vasta erudição, si a bondade, constatada e m todos os actos de
sua vida publica ou particular. E eis por que, por
occasião de sua morte, realisada no Rio, e m 25 de Abril
de 1924, suas exéquias assumiram as proporções de u m a
glorificação! Pranteou-a toda a colónia sergipana alli
residente, todo o Sergipe intellectual e politico que naquelle instante perdia u m dos seus filhos mais illustras e a Republica u m de seus mais leaes e denodados
defensores. Foi u m causeur admirável e u m arguto polemista. Nós, os sergipanos, somos-lhe devedores da extraordinária defesa dos direitos de Sergipe na secular
pendência de limites com a Bahia.
O seu livro — "A capitania de Sergipe e suas ouvedorias" — é u m perfeito trabalho de historiographo
e scientista, pois, revivendo o passado, elle nos deu sobre
o assumpto a ultima palavra.
E' u m livro que. honra o seu auctor e a terra e m
que nasceu.
Fundou e redigiu:
— Co?TCio de Sergipe: diário politico, Aracaju, 18901891. O primeiro numero sahiu a 12 de Setembro de
1890.
— Jornal do Aracaju (2.°): publicação diária. O
primeiro numero sahiu a 12 de Abril de 1894.
— Braail, Corumbá, 1902: periódico semanal. Collaborou no manifesto politico do presidente de Matto
Grosso, António Paes de Barros quando foi ror este
assumida a chefia do seu partido, e nos jornaes "Lucta",
"Lábaro", "Mercantil"', "Século", todos de Porto Alegre; "Gazeta Official", "Estado" e "Rebate", de Cuyabá;
no "Sertanejo" e "A Pátria" de Corumbá. Usou na imprensa o pseudonymo de Júlio Iapiranaa.
Escreveu:
— Eu e o Dr. Leandro Maciel: No "O Republicano"
de 24 de Setembro de 1890.
— Ao Eleitorado Sergipano: manifesto politico, Aracaju, Dezembro de 1911. 5 pags. in. 8.". Não indica
onde foi editado.
— Aos meus conterrâneos: manifesto politico. N o
"Correio de Aracaju", e "Jornal do Povo" de 4 de Janeiro de 1921 e "Diário Official" do dia seguinte.
— A Capitania ãe Sergipe e su^s Ouvidorias: memoria sobre questões de limites (Congresso de Bello
Horizonte). Rio de Janeiro, 1919. Papelaria Brazil.
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VI-411 pags. in. 8.°. com 44 mappas intercalados no
texto, u m indice e u m a errata no fim.
— Limites de Sergipe c ãa Bahia. Inédito.
Izaias de Oliveira. — Filho de António de Oliveira Freitas D. Anna Maria de S. José, nasceu a 8 de
Julho de 1864 e m Aracaju.
Estudou
preparatórios
no Rio de Janeiro, para
onde seguiu aos 15 annos de edade. Trabalhou
como typographo na "Gazeta da Tarde" de José
do Patrocínio, deixando esta folha quando o seu director foi fundar a Cidade
ão Rio. onde continuou
a trabalhar e m sua arte,
passando depois a revisor
e e m seguida, e m Janeiro
de 1889, foi chamado para
a redacção, ahi permanecendo até Setembro do mesm o anno, e m que fez parte
Izaias de Oliveira
também do corpo redactorial
do Dia. de Martinho Garcez. E m Março de 1890 entrou para a classe da fazenda, sendo nomeado Praticante da Alfandega do Rio de Janeiro a 31 daquelle
mez e depois a 3.° escripturario da Alfandega de Silva
Jardim.
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C o m o jornalista usou dos pseudonymos Ido e Corydon, collaborando na "Gazeta da Tarde", "Cidade do
Rio", "Novidades", "Diário de Noticias", "Paiz", "Folha Popular", "Brasil Illustrado", "Folha Azul", "Folha", "Semana", "Revista Contemporânea" e outras.
Foi por algum tempo correspondente do Cataguazes. periódico que se publicava e m Cataguazes, (Minas), em
Abril de 1905.
E m Julho de 1906 seguiu para a Europa em viagem de recreio.
Escreveu:

— Blocos: contos e phantasias em prosa. Rio, 1893,
160 pags. in. 8."., Editor Domingos Magalhães.
— Relíquias — versos — Rio, 1900, 90 pags. in. 12.°.
Editado pelo autor na typ. Aldina.
— Stellario: versos — Rio, 1904. Editado pelo autor na typ. Leuzinger.
— Lyrica: versos. Rio, 1909. 136 pags. in. 12.°.
Papelaria Moderna. A critica avessa a velha escola do
romantismo, não recebeu bem este trabalho. (Vide "Correio da Manhã" de 10 de Maio de 1909). Houve, porém,
critico que encontrasse do Lyrica grande culto a arte,
amor ao bello nos seus versos correntios. Do autor se
disse ter herdado o talento robusto dos filhos do Norte.
Do "O Paiz" de 2 de Agosto de 1910.
A publicar:
— Invectivas, versos; Homens, galeria contemporânea, prosa; Contas amargas, prosa.

