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Jackson de Figueiredo Martins, Bacharel.
—
Filho do pharmaceutico Luiz de Figueiredo Martins e
D. Regina Jorge de Figueiredo Martins, nasceu no Aracaju a 9 de Outubro de 1891. Estudou humanidades no
"Atheneu Sergipense" e no Gymnasio Alagoano, seguindo para a Bahia, onde cursou a Faculdade de Direito,
em que se bacharelou e m 1913.
E' professor de humanidades e m alguns collegios da
Capital Federal; de Pedagogia na Escola "Wenceslau
Braz" e em 1923 foi nomeado Superintendente dos Institutos de Ensino subvencionados pelo Ministério de
Agricultura.
Muito cedo revelou tendência para o jornalismo,
exercendo a sua actividade como principal redactor do
"Centro D. Vital", associação civil, com sede na capital da Republica, onde está realisando a estupenda obra
a :Ordem", brilhante Revista Litteraria, Scientifica e
Religiosa, órgão do "Centro".
T e m collaborado em muitos jornaes do norte e do
sul do paiz, principalmente no "Diário da Manhã", Aracaju, "Correio de Aracaju" (1908-1909), "Estado de Sergipe", Aracaju, ( 19 1 0 ),
"Norte de Sergipe", Própria,
(1908), "Jornal de Alagoas"
Maceió, (1908-1909), "A Tribuna de Maceió" (1908) ) "A
Noticia", Rio, (1918-1919),
"O Jornal", Rio, (1919-1922)
e seguidamente e m diversos
jornaes e revistas, taes com o : "Jornal do Commercio", "Revista Americana",
"America Latina"; e m vários jornaes e revistas do
Estado de São Pau'o, entre
outros: "Revista do Centro
de Sciencias Letras e Artes",
Campinas. "Revista do Brasil", S. Paulo, "Boletim
Jackson de Figueiredo
Mundial" e fora do seu paiz
no jornal "La Republica"
de Buenos Ayres (1919). N o
Rio de Janeiro, onde reside actualmente, 1924), foi u m
dos directores da revista mensal "Brasilea" (Janeiro de
1918). Dirige também a "Sociedade Nativista" de propaganda brasileira.
E m Agosto de 1914 foi revisor dos debates da Camará dos Deputados.

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

— O Sr. Doutor Benevindo. Chefe de Policia e a sua
commissão ao Norte do Estado. N a "União Republicana", de Própria, de 5 de-Fevereiro de 1892.
Redigiu:
— União Republicana; periódico semanal. Própria,
1889-1894. Propriedade de Gouveia & Maximino. — E'
a m e s m a "União Liberal", mudado o titulo desde o N.° 25
de 29 de Novembro daquelle anno.
João António Ferreira da Silva, Bacharel. —
Filho de Norberto José da Silva e D. Maria Joaquina da
Silva, nasceu a 7 de Outubro de 1853 no engenho S. António, municipio da Capella. Formou-se e m sciencias jurídicas e sociaes pela Faculdade de Direito do Recife em
1878. Exerceu em 1880 o cargo de promotor publico da
Comarca da Capella, sendo removido para a de Gararú
a 11 de Julho de 1882. N o anno seguinte transferiu sua
residência para o Rio Grande do Sul, onde exerceu o
cargo de juiz substituto da comarca de S. Leopoldo.
Voltando a sua terra natal, foi nomeado e m 1884, juiz
municipal dos termos de Larangeiras e Maroim, exercendo esse cargo até 1886.
Deputado provincial no biennio de 1887 a 1888, e
de 1890-1893; Juiz de Direito de Vilia-Nova, quando foi
posto e m disponibilidade por não ter sido contemplado
na organisação da justiça do Estado. Aposentou-se como
juiz de Direito por decreto de 7 de Fevereiro de 1917.
Depois de sua disponibilidade, entregou-se a advocacia
por onde tinha começado a sua vida publica, logo após
sua formatura. De 1910 a 1911 esteve como Director do
Banco de Sergipe. Collaborou na redacção da "Reform a " órgão do partido liberal para o qual escreveu diversos artigos, entre os quaes o de fundo sobre o acto
legislativo de 13 de Maio de 1888, que libertou a população escrava. Foi u m dos redactores da "Folha de
Sergipe", órgão da opposição á situação politica creada
no Estado e m 1894; redactor do "Momento", jornal de
combate á situação Olympio Campos.
Escreveu:
•— O promotor publico da Capella ao ex-deputado António José da Cunha — N o "Echo Liberal" de 29 de
Junho de 1881.
— Razões de recurso: N a "Reforma" de 11 a 25 de
Dezembro de 1887.
—• Processo dos Empregados da Alfandega do Aracaju. Accusação por prevaricação e falta de exacção no
cumprimento dos deveres. Defesa dos Accusados. Aracaju, 1895, 23 pags. in. 8.°. pq. Typographia Commercial.
— A accusação. contra os implicados no attentado
ao juiz de Direito de Japaratuba, Dr. Joaquim da Silva
Moraes. N a "A Reforma".
— Defesa, ao Coronel António Motta no processo por
crime de calumnia contra elle. Recorrido pelo Dr. Heraclito Diniz em...
— Defesa, publicada e m folheto dos empregados da
Alfandega do Aracaju, accusados pelo...
— A resposta, e m officio, que em telegramma do Pre
sidente da Republica, Dr. Prudente de Moraes, deu o
Coronel Horta sobre a reposição do Pe. Dantas no governo do Estado, publicada na "Folha de Sergipe", na
" A Noticia", Aracaju", de 19 de Setembro de 1896. Transcripta na gazetilha do "Jornal do Commercio' 'de 23
de Setembro do m e s m o anno, no "Liberdade" de 25 do
m e s m o mez e e m vários jornaes.
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— Parecer dado ao Delegado Fiscal da Bahia, Pádua Mamede, na questão da Fazenda Federal com as empresas fabris daquelle Estado.
— Parecer sobre o caso da renuncia do Dr. José
Rodrigues da Costa Dória, Presidente do Estado, no "Estado de Sergipe".
— Parecer sobre questão de domicilio no "Estado de
Sergipe" de... sob a epigraphe — Conflicto de jurisdicção: série de artigos de polemica juridica, a propósito
do m e s m o assumpto iniciado no m e s m o jornal e continuada no "Diário da Manhã".
— Memorial. Tribunal da Relação do Estado de
Sergipe. Fallencia de Machado Coelho & C. Embargos
a concordata por abandono. Rasões de appellação dos
fallidos. Traz no fim a resposta do Dr. Gumercindo
Bessa dada a u m a consulta, Aracaju, 1898, 52 pags. in8.°. Imprensa Official.
— O Habeas-corpus: serie de artigos no "O T e m p o "
Aracaju, de 24, 26, 28 e 31 de Maio de 1899.
— O Ultimo crime da administração do Sr. Pe.
Olympio de Sousa Campos. O attentado contra a minha
existência. N o "O Momento" de 30 de Outubro de 1902.
— Ao Sr. Padre Olympio de Souza Campos, - N o
m e s m o jornal de 2 de Novembro de 1902.
— Habeas-corpus solicitado ao juiz federal da secção do Estado de Sergipe, e m favor dos cidadãos Ariston Augusto da Silveira e Manoel Moreira Mascarenhas,
nresos pelo Inspector da Alfandega, Flaviano Fontes, a
bordo do vapor "Estrella" por crime de desacato á sua
pessoa e ao empregado de fazenda, Carlos Proença. Aracaju, 1902, 10 pags. in. 8.°. Typ. Commercial de Elias
Montalvão.
— Memorial — Acção executiva. Defesa dos executados: Embargos á penhora e sua sustentação; allegações finaes; rasões de appellação; embargos de accordão e sustentação dos mesmos. Aracaju, 1907, 54 pags.
in. 8.". pq. Typographia Commercial de José António
da Costa.
— Memorial. Questões do Engenho Rio Vermelho.
Acção executiva. Impugnação dos embargos dos exequentes pelo advogado dos executados. Acompanha o memorial o Accordão embargado. Aracaju, 1908, 15 pags.
in. 8.°. Typ. da Livraria Brasileira.
— Empresa Carris Urbanos — Aracaju: serie de artigos no "O Estado de Sergipe", de 22 á 29 de Maio de
1909 e no "Correio" com o seu nome e com o pseudonymo de Marcus.
— Discurso pronunciado na tarde de 25 de Agosto
de 1913 no Cemitério S. Isabel ao baixar ao tumulo o
corpo do Dr. Gumersindo de Araújo Bessa. N o "Diário da Manhã", de 26 e no "O Estado de Sergipe", de 27
do m e s m o mez.
— Execução de notas promissórias. Appellação de
sentença que dispensa "in-limine" os embargos do executado. Rasões do appellado. N o "Diário da Manhã",
Aracaju, de 25 e 26 de Maio de 1915.
— A desapropriação em Sergipe. Questão do trapiche Mello. U m a resposta que se impõe. N o "Jornal
do Commercio" do Rio de 14 de Setembro de 1917.
— Defesa ão aceusado. N o "Correio de Aracaju" de
28 e 31 de Julho de 1918.
— Lobo. Wencesláo & C. O processo criminal contra José Júlio de Vasconcellos e Manoel Raymundo de
Vasconcellos. serie de 13 artigos no "Jornal do Commercio" do Rio de 29 de Fevereiro e 30 de Maio de
1920 com largas interrupções.
— Questão ãe posse, no Juizo Municipal de Itaporanga. Allegações finaes do Auctor Nicola Mandarino,
cessionário dos direitos da viuva e dos herdeiros do coronel Domingos Dias Dantas Mello. Aracaju, 1922, 34
pags. in. 8.°. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
João António de Oliveira, Bacharel. — Filho
do capitão Manoel Pereira de Oliveira e D. Maria Francisca de Oliveira, nasceu a 20 de Junho de 1872 e m Itabaiana. Fez os primeiros estudos e m Itabaiana, Larangeiras e Aracaju e m collegios particulares, e frequentou
o seminário da Bahia até o curso superior. Pretendendo
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abraçar a vida militar, interrompeu os estudos theologicos e depois de ter se habilitado e m humanidades no
Atheneu Sergipense, entrou e m 1894 pira a Escola Militar do Rio da qual sé retirou decorridos poucos mezes.
Nesse m e s m o anno nomeado 4.° escripturario da Recebedoria da Capital Federal, foi transferido para a Alfandega do Pará, onde não chegou a funecionar por ter
sido logo transferido para a de Aracaju, tendo por esse
tempo recebido e m 1896 o grau de Bacharel e m sciencias
sociaes pela Faculdade Livre da Bahia, e no anno seguinte o de siencias jurídicas pela de egual denominação na Capital Federal, abandonando a carreira de
Fazenda para seguir a advocacia e a magistratura. Nomeado promotor da comarca de Piumby e depois juiz
substituto da de Patoveinio, ambas e m Minas, foi advogado depois de exonerado desse ultimo cargo. E m
S*. Paulo advogou e m diversas comarcas por espaço de
5 annos, tendo patrocinado na capital a celebre causa
crime que calorosamente se debatia na imprensa paulista, e m que figurou, como réu, Henrique Servera,
aceusado de haver recebido na Companhia-Sul America
— u m seguro falso na importância de 100 contos. E m
1905 voltou a Sergipe e no m e s m o anno foi nomeado
promotor publico da Capital, cujo exercicio interrompeu
por ter sido escolhido para fiscal do governo junto ao
Banco de Sergipe. Foi chefe de policia no governo do
Desembargador Guilherme Campos, voltando, terminada
essa commissão, ao seu lugar no Banco de que foi presidente por alguns annos. Por decreto de 10-11-913 foi
nomeado juiz de direito da 2." vara da comarca de Aracaju, declarado avulso, a seu pedido por Decreto de 27
de Julho de 1914. N a imprensa collaborou no "O Municipio" de Pirassinunga, e nos jornaes de Aracaju, "O Estado de Sergipe", "Correio de Aracaju", "Diário da Manhã", "Jornal de Sergipe" e "Folha de Sergipe".
Assighou-se chulipa n u m a serie de artigos de polemica. E m Setembro de 1919 mudou-se para o Rio, onde
reside actualmente. Entre outros trabalhos
Escreveu:
— Acção ãecenãiaria. Autor. Domingos José de Magalhães. Réus. Quintino Magalhães e sua mulher. Razões finaes por parte dos Réus. Comarca de Pirassinunga, 1904, 40 pags. in. 8.°. pg. Typ do "Municipio".
— Reforma constitucional. Analyse ao Projecto de
reforma pelo Desembargador Caldas Barretto Júnior. N o
"Diário da M a n h ã " de 17 de Setembro a 22 de Dezembro
de 1912 com interrupções.
— Poder Legislativo 'Estadual. Considerando ao
Projecto n.° 23 elevando á categoria de Villa o povoado
da Malhada Vermelha. N o "Estado de Sergipe", de 22
de Outubro de 1913. Foram deste autor os fundamentos
e a redacção desse projecto.
— Discurso proferido, como orador official, na festa
civica promovida pela philarmonici "União Larangeirense", e m commemoração á data áurea de 13 de Maio.
N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 16 de Maio de 1914.
— O caso do Vénus. Justiça Federal. Razões do
recorrente, Ademar de Campos Ribeiro. N o "Correio de
Aracaju, de 4 de Agosto de 1916
— A politica (Com caracter de resposta). N o "Diário da Manhã", de 12 de Novembro de 1916.
— Empreza Industrial de S. Christovam. N o "Jornal do Povo", Aracaju, de 12 de Abril de 1917. Transcriptos no "Diário da M a n h ã " de 13 e no "Correio de
Aracaju", de 14 do m e s m o mez.
— O Registro Geral: resposta a u m a consulta. No
"Diário da Manhã", de 28 de Julho e no "Jornal do
Povo" de 3 de Agosto de 1917.
— O Sr. Rodrigues Alves e a sua plataforma. No
"Diário da M a n h ã " de 6 de Novembro de 1917.
— Parecer sobre u m a consulta concernente á inelegibilidade do Dr. Pereira Lobo para presidente do Estado. N o "Correio de Aracaju" de 27 de Novembro de
1917.
— Parecer sobre u m a caso concreto no alistamento
eleitoral. N o "Diário da M a n h ã " de 7 de Dezembro
de 1917.
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— A candidatura Pereira Lobo. Resposta ao "Correio da Manhã", do Rio de Janeiro. N o "Correio de
Aracaju", de 23 de Dezembro de 1917.
— Resposta a u m a consulta sobre u m ponto de Direito Commercial. N o "Diário da M a n h ã " de 25 de Janeiro de 1918.
Dentro ãa lei: consulta e resposta. Idem, de 16 do
mesmo mez.
— Parecer a u m a consulta sobre desquite por mutuo
consentimento. Idem, de 26 do m e s m o mez.
— Interpretação dos artigos 386 e 429 do Código
Civil. Consulta e resposta. Idem de 27 do m e s m o mez.
— A acção da Procuradoria Geral do Estado. Serie
de artigos no "Jornal do Povo", ee 19 a 25 de Janeiro
de 1918.
— Jubileu de Ruy Barbosa. A festa do Sol. N o "Correio de Aracaju" de 13 de Agosto do m e s m o anno.
— Projecto ãe reforma da Constituição do Estado
de Sergipe. N o "O Imparcial", Aracaju, de 5 a 10 de
Maio de 1919.
— Executivo hypothecario ão Rio Vermelho. Questão entre irmãos. Pareceres. N o folheto sob o titulo —
Questão do Engenho Rio Vermelho — pags. 26 a 45.
João António Pereira Barretto. — Filho do Major Odorico António Pereira Barretto e D. Maria Petronilla Barretto, nasceu a 13 de Janeiro de 1876 na cidade da Estancia. Muito creança ainda teve que deixar
a cidade do seu nascimento passando-se para o Aracaju,
onde fez os estudos primários e secundários no "Parthenon Sergipense", seguindo e m 1887 para a Bahia afim
de collocar-se no commercio.
Mais tarde passou-se para S. Paulo, continuando a
carreira commercial. Não lhe foi favorável o clima paulista. Atacado de beribéri
teve de voltar a Sergipe e m
1893, afim de escapar a insidia da moléstia. Recuperada a saúde voltou á faina
commercial na cidade de
Maroim, occupando o logar
de guarda-livros de importante casa da m e s m a localiJÉJL
dade. Lente interino da cadeira de Escripturação Mercantil do Atheneu Sergipenst
^ ^ ^
^ÊSjBfe
'. por acto de l_' de Setem
nJwtffl
bro de 1896 e effectivamente
^^^^M
^e historia do m e s m o estabelecimento a 5 de Outubro,
logo exonerado a 4 de Novembro sob a allegação de
ter sido nomeado sem o neJoão Pereira Barretto
cessário concurso. Sócio do
Gabinete de Leitura de Maroim, foi eleito seu presidente e orador official suecessi vãmente e m 1895-1896. O seu primeiro discurso a sociedade mandou publicar e m vo.ume á expensas próprias. Nesse anno publicou, editado pelo "Diário Official", de Sergipe u m a monographia — Em prol da Lavoura .
C o m o poeta appareceu na Revistinha Sergipana e m
1893. A "Rua do Ouvidor" de 28 de Abril de 1906 publicou a sua biographia com o retrato. De 1900 a 1902 redigiu A Imprensa; dirigida na Capital da Republica pelo
Conselheiro R u y Barbosa e depois pelo Dr. Fausto Cardoso. (Neste jornal tombem encontrão-se artigos seus
sob o pseudonymo de Rábula de Maroim), "O Dia", "O
Paiz" e "A Aurora", diários do Rio de Janeiro.
Collaborou n'"0 Progresso" folha hebdomadaria independente de Maroim, litterariamente sob os pseudonymos — J. Wcster e Freitas Cunha e redigiu periodicamente nos annos de 1894-1898. Neste anno entrou como
redactor d'" A Noticia", diário da tarde publicado e m
Aracaju.
Collaborou ainda no "Século" do Rio e m 1906, "Correio de Aracaju" e m 1910, de que foi depois redactor e
onde publicou sob o pseudonymo de Otter Rabi u m a serie
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de artigos com a epigraphe — Sob a onda... e outras
epigraphes. E m 1918 entrou para a redacção do "Correio de Aracaju", de que se retirou e m Julho do m e s m o
anno para assumir a do "Imparcial" vespertino que fundou com o Coronel Francino Mello na Capital do Estado, cuja redacção deixou a 28 de Outubro, passando a
escrever algum tempo depois no "Jornal do Povo".
A 26 de Novembro de 1919 voltou a fazer parte da
redacção do "Correio de Aracaju". Não continuou. Desde
que regressou a Sergipe tem se consagrado ao jornalismo e á advocacia para o que obteve provisão do Tribunal da Relação do Estado. Sócio eLectivo do Instituto Geographico de Sergipe e poeta de grande merecimento, é u m a das intelligencias mais robustas de Sergipe. T e m versos publicados e m vários jornaes do Norte
e do Sul do Paiz.
Escreveu:
— Relatório apresentado pela direcção do Gabinete
de Leitura de Maroim e m sessão da Assembléa Geral
reunida e m 7 de Julho de 1895. Sergipe. Typ Commercial. Aracaju, 1895, 19 pags. in. 8.°. pq.
— Discurso pronunciado por occasião da inauguração do hospital da Boa Hora e m Maroim. N o "O Progresso" de 8 de Setembro de 1896, jornal daquella cidade.
— Discurso proferido na sessão commemorativa do
22.° anniversario da fundação do Gabinete de Leitura de
Maroim por... orador official. Publicado por deliberação da Directoria. Santos, 1900, 34 pags., in. 16." pq.
Typ. Universal de Turnauer & Sampaio.
— Sergipanos illustres: Fausto Cardoso. N o "Jornal
de Sergipe", de 2 a 12 de Julho de 1903.
— Phenix do Amor: poemeto. N o n." de Janeiro de
1905 do "Kosmos", revista artística, scientifica e literária que se publicou no Rio de Janeiro.
— Carta aberta ao Dr. J. de Magalhães Carneiro.
N o "Jornal de Sergipe" de 30 de Março e 2 de Abril de
1905.
— Litteratura Sergipense: artigos de crítica literária. Idem, de 6 de Abril de 1905 a 12 de Outubro do
m e s m o anno.
— Fausto Cardoso. N o "Jornal do Commercio" do
Rio de Janeiro, de 28 de Setembro de 1906.
— O caso de Sergipe: exposição ao Sr. Presidente
da Republica, Rio de Janeiro, 1906, 21 pags. in. 8.".
Typ. do "Jornal do Commercio". V e m também assignado por Olegário Dantas, Sylvio Motta, Cândido de
Mello e Silva e Mário Guaraná.
— Os cônsules e a expansão commercial. N o "Jornal do Commercio", de 7 de Julho de 1907.
— Selvas e Céos: versos. Lisboa, 1908, 234 pags.
in. 12.°. Livraria Clássica Editora, de A. M . Teixeira.
O "Jornal do Commercio", de Lisboa e m referencia
a este livro assim se exprimiu: "Selvas e Céos" — é u m
notabilissimo livro de versos do poeta brasileiro Pereira
Barreto... Versos cheios de rythmo, impeecaveis de form a e de grande riqueza de rimas. Trechos impregnados
de u m suave lyrismo, e, por vezes de extraordinária
belleza na evocação de imagens quasi sempre de u m a inconfundível originalidade. E' u m livro de u m verdadeiro
poeta e vae de certo causar u m a profunda e indelével
impressão nos meios literários de Portugal e do Brasil".
N a "A Imprensa", Alcindo Guanabara, jornalista
brasileiro, consagrando a sua secção.— "O Dia", a —
"Selvas e Céos", — assim concluiu o seu artigo: "Para
terminar devemos ainda informar que Pereira Barreto
vendeu a edição do seu livro á livraria Clássica de Lisboa, e foi tal o suecesso que os editores ainda não mandaram para os nossos livreiros".
— A morte do tyramno (Traducção livre de Prosper Castanier). N o "Correio de Aracaju", de 6 de Março
de 1910.
— Carta aberta ao marechal Hermes da Fonseca. N o
"Estado de Sergipe" de 1.° de Março de 1910.
— Discurso pronunciado no saião nobre da Associação dos Empregados do Commercio do Rio de Janeiro
a 28 de Agosto de 1911 e m commemoração ao 5.° anniver-
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sario do passamento do Dr. Fausto de Aguiar Cardoso.
de Outubro de 1921. N o 'Correio de Arajajú', de "0
N o "Jornal do Commercio" do dia seguinte.
desse mez a 1 de Dezembro do m e s m o anno com inter— La prison (Aperçus sur le droit répressif ou la
rupções.
justice future). N a "Revista Americana", de Abril de
— Christo no Jury ãe Itabaianinha: discurso pro1917, pags. 43 a 95.
ferido e m Itabaianinha a 8 de Dezembro de 1921 por oc— Momisme espiritualiste. N a m e s m a Revista de casião da reemthronisação do crucifixo de Jesus Christo
Novembro do citado anno, pags. 50 a 70.
no tribunal do Jury daquella cidade. N o "Correio de
>— Império da Mulher. A subordinação social da
Aracaju de 16 a 20 do m e s m o mez.
mulher e a influencia nefasta deste erro na civilisa— Contas Assignadas — (Regulamento para a coção. N a m e s m a Revista de Fevereiro e Março de 1918, brança do imposto do sello sobre as vendas mercantis).
pags. 111 a 141.
Decreto n.° 16.041 de 22 de Maio de 1923, annotado. (2."
— Critério democrático. N o "Jornal do Povo", do edição). Rio de Janeiro, 1923, 85 pags. in. 18." gr. JaAracaju, 16 de Fevereiro de 1918.
cinto Ribeiro dos Santos, editor.
— Império da Mulher: folhetim. N o "Correio de
— Representação Constitucional da minoria. N o
Aracaju" a começar de 23 de Abril de 1918. Interrom"Diário da Manhã", de 17, 22 e 29 de Novembro de
pido no numero de 31 de Julho para recomeçar a 17 de
1923; 12, 21 e 23 de Dezembro de 1923; 6, 10, 13 e 25 de
Agosto. Não continuou. Este trabalho foi depois puJaneiro de 1924; 1, 3, 7, 10, 14, e 17 de Fevereiro do
blicado e m volume. Aracaju, 1918, 192 — III pags. in.
m e s m o anno.
8.°. pq. Typ. do Correio de Aracaju.
— Inéditos: — Espontâneas, versos.
— Successão presiãencial: serie de 10 artigos. N o
— Álbum ãe Raylacor, trecho de prosa litteraria.
m e s m o jornal de 8 a 20 de Junho de 1918 e "Jornal do
— O Banco de Sergipe.
Povo", de 23 de Junho a 6 de Julho do m e s m o anno com João António da Silva Marques, Doutor.
interrupção.
Filho de Narciso da Silva Marques e D. Antónia Benta
— Legitima defesa: artigos publicados e m defesa do
da Gloria, nasceu a 1.° de Janeiro de 1838 e m Larangeipolaco R o m a n Gembarowski. N o "Correio de Aracaju",
ras e falleceu no Aracaju a 10 de Março de 1894 .Fez
de 11 e 12 de Julho de 1918.
todo o curso da Faculdade de Medicina da Bahia, na
— A Mensagem: estudo sobre a mensagem apresenqual se doutorou e m 30 de Novembro de 1863. Decorrido
tada pelo Presidente do Estado General Oliveira Vallau m anno de formado, entrou para o serviço militar; e
dão á Assembléa Legislativa do Estado e m 7 de Setemior ter coincidido a sua nomeação de 2." cirurgião tenenbro de 1918. N o "O Imparcial", de Aracaju, de 14, 16 a
te do corpo de saúde, por Decreto de 12 de Outubro de
19 do m e s m o mez.
1864, com o rompimento das relações internacionaes com
— Poetas realistas: conto de S. Relly (Traducção). o Paraguay, a 5 de Fevereiro seguinte embarcou com
No mesmo jornal de 30 de Outubro de 1918.
destino ao exercito e m operações naquella Republica, onde
— Notas occasionaes. Idem, de 4 de Novembro se- se conservou até a terminação da guerra. Promovido em
guinte.
seguida a 1." cirurgião por Decreto de 5 de Julho de 1871,
— Optimismo e pessimismo. Idem de 11 do m e s m o
foi neste posto reformado a 3 de Fevereiro de 1890, demez.
pois de ter exercido as funcções medico-militar nas guar— O Espiritismo: serie de 10 artigos publicados no nições de Sergipe, Pará e Pernambuco. O Governo Impe"Correio de Aracaju" de 15 a 28 de Março de 1919.
rial, attendendo á relevância dos seus serviços, o remu— Confabulações Anarchistas. Doutrinas de Godonerou, concedendo-lhe as condecorações de cavalleiro das
vin. N o "O Imparcial". Aracaju, de 4 a 6, 13 de Junho a Ordens de Christo e de S. Bento de Aviz. Mais de uma
1." de Julho de 1919.
vez serviu de examinador de sciencias nos exames geraes
— Reforma Constitucional. N o "Jornal do Povo", na capital do Estado, onde occupou, por ultimo, por node 30 de Outubro a 28 de Novembro de 1919. São consimeação de Setembro de 1890, o logar de medico do corpo
derações sobre o projecto de reforma da Constituição do
de policia e da casa de prisão.
Estado.
Escreveu:
— Na Onãa: secção mantida no "Correio de Ara— Ha realmente duas varieãaães ãe chlorose, u m a
caju", de 30 de Novembro de 1919 a 9 de Abril de 1920, sympatica e outra idiopathica? Dissertação. Proposições.
com interrupções.
Secção Medica-Hydropesia é moléstia ou é antes sympto— 1." de Maio: conferencia feita no theatro Carlos m a ? Convém conserva-la na classificação das moléstias
Gomes e m 1.» de Maio de 1920. N o m e s m o jornal de 5 a
considerando-a como tal? Secção Accessoria — Pode-se
12 do m e s m o mez e na "Voz do Operário", de Aracaju",
assegurar peremptória e conscienciosamente que o recenido dia 4 seguinte.
nascido chegou a respirar ? Secção Cirúrgica — Morte ap
Da tentativa: prova escripta perante o Tribunal parente dos recem-nascidos, suas causas e tratamento.
da Relação para habilitar-se a exercer a advocacia e m
These apresentada e publicamente sustentada perante a
todo o Estado. N o "Correio de Aracaju", de 5 a 11 de
Faculdade de Medicina da Bahia e m Novembro de 1863
Junho de 1920.
para obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1863, 20
— Conferencia realizada a 25 de julho de 1920 no
pags. in. 8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
salão da Intendência da cidade de S. Christovam N o
João de Araújo Lima, Bacharel. — Filho do
"Correio de Aracaju" de 27 de Julho a 5 de Agosto de
doutor João José de Araújo Lima e D. Rosa Angélica dfe
1920.
Araújo Lima, nasceu a 5 de Março de 1865 no Aracaju,
— Limites de Sergipe e Bahia. Idem de 11 de Agosto
onde falleceu a 23 de Julho de 1898, sendo então procuraa 12 de Setembro de 1920. Este trabalho foi publicado em
dor seccional da justiça federal. A o m e s m o tempo que
volume 272 pags. in. 8.°. pq. Aracaju, 1920. Imprensa'
frequentava os estudos secundários para entrar no curso
Ofticial.
superior, exerceu na cidade natal as funcções de 2." es— Discurso que por impedimento do autor deixou
cripturario do Thesouro Provincial e m 1883 e quando
de ser pro.erido por occasião de serem trasladados no
académico foi procurador fiscal interino da Thesouraria
dia 24 de Outubro de 1920 os despojos de Tobias Barde Fazenda e m 1887.
reto de Menezes para o suppedaneo da estatua do grande
Seguindo o curso de direito, bacharelou-se na Faculphilosopho. N o "Correio de Aracaju", de 24 do m e s m o
dade do Recife e m 1889, havendo sido nomeado a 20 de
— Viagem em redor do meu quarto, por Xavier de
Dezembro do m e s m o anno promotor publico da comarca
Maistre. Traducção. N o "Correio de Aracaju" de 13 de
de Própria. A este cargo seguiram-se os de juiz municiAbril a 11 de Maio de 1921. Não terminou
pal e de orphãos dos termos de Maroim e Aracaju, e pro— Itabautmnha: estudo sobre esta cidade N o "Cormotor publico e m Nictheroy, no Estado do Rio de Janeiro,
reio de Aracaju", de 31 de Maio, 1 e 3 de Junho d° 1921
logo após ter completado o quatriennio de juiz municipal
— Successão Presidencial. Conferencia oró Bernar- de Aracaju. Foi ainda procurador da Republica na secção
des realisada no theatro "Rio Branco" na noite de 28
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da Parahyba, removido e m 1896 para a de Sergipe, fez
parte da Magistratura do Estado de Santa Catharina e
representou o seu Estado na segunda Constituinte em
1892.
Escreveu:
— Considerações sobre uma obra prima ou o perigo do
génio por M . A. de Lamartine. Traducção. Aracaju, 1887,
80 pags. in. 8 pg. Typ. do "Jornal de Aracaju". N o original francez o autor faz u m estudo critico sobre os "Miseráveis" de Victor Hugo.
— Projecto de Conslituic;ão para o Estado de Sergipe. Aracaju, 1892. Este projecto de lei que é a vigente
Constituição do Estado, votada a 18 de Maio daquelle
anno, soffreu ligeiras modificações apenas e teve por
collaboradores o Monsenhor Olympio de Sousa Campos e
o coronel Benjamin de Sousa Telles. C o m outros redigiu:
— O Bello Sexo: revista mensal. Aracaju, 1882. Propriedade da Sociedade União Sergipense e m homenagem
ás Exmas. Sras. da Provincia. Typ. da "Gazeta de Aracaju".
João d'Ávila Franca, Engenheiro Militar. —
Filho de Manoel Barbosa da Franca e D. Luiza Maria da
Trindade Franca, nasceu a 23 de Junho de 1860 na cidade
da Estancia.
Verificou praça a 11 de Janeiro de 1877 com destino
a Escola Militar, sendo 2." Tenente a 30 de Julho de 1881.
Completando o curso de engenharia regulamentar e m
1889 foi promovido a 1." Tenente a 23 de Janeiro do mesm o anno.
De Abril de 1888 a Abril do anno seguinte foi ajudante de Ordens da Presidência de Sergipe, passando e m
Dezembro de 1889 a Secretario do Governo até Julho de
1890 quando abandonou esse cargo.
A 7 de Janeiro desse anno loi promovido a Capitão
por serviços relevantes, sendo em Setembro deste m e s m o
anno nomeado Secretario da Escola de Tiro do Realengo
do Rio, servindo também no gabinete do Ministério da
Guerra com o General Moura.
Bacharel em mathematicas e sciencias physicas e naturaes, foi em 31 de Dezembro de 1894 graduado major
tendo effectividade a 3 de Novembro de 1898. TenenteCoronel em 7 de Março de 1902, por antiguidade, foi secretario da Escola Militar da Praia Vermelha de 1902 a
Dezembro de 1905, e Coronel por merecimento a 7 de Dezembro de 1910.
Foi delegado do Chefe do Estado Maior do Exercito
no 7." districto de 1900 a 1903, Chefe da 1." secção do
Estado Maior de 1903 até Outubro de 1904, servindo em
commissão no Ministério da Justiça, como Inspector da
Contadoria da Força Policial de Outubro de 1904 a Dezembro de 1906, e Director de Obras Militares na Parahyba,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe de 1906 a 1908. Quando
cursava a aula de latim, na Estancia, com Gumercindo
Bessa e Isaias Simões de Andrade publicou u m pequeno
jornal do qual era compositor e impressor: "Águia" —
entre os annos de 1874 a 1875.
E m Aracaju, collaborou em v.rios jornaes com artigos de polemica, ou de reorganisação de serviços; na
"Revista Académica" da Escola Militar; na "Revista Militar" (publicação mensal); no "Jornal do Brasil"; no
"Kosmos" e na "Revista do Estado Maior do Rio de Janeiro" de fins de 1901 a 1902 sobre assumptos militares.
Durante o tempo que esteve em Corumbá collaborou
no "O Brasil" — cartas municipaes — série de artigos em
1902.
Escreveu:
— Abastecimento dagua potável ao Aracaju: memoria. No "O Republicano" de 12 de Janeiro de 1890 e
no -O Estado de Sergipe" da m e s m a data.
— Abastecimento d'agua: serie de artigos no m e s m o
jornal de 28 de Fevereiro; 2, 4, a 6 de Março de 1890.
— Um pedacinho de finanças. Idem de 9 de Março
de 1890.
— Fontes publicas. Idem de 25 a 29 de Abril de 1890.
— Assumptos militares: serie de 3 artigos sob a assignatura X os 2 primeiros e o ultimo sem assignatura.
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N o "Jornal do Brasil" de 25 de Outubro, 1 e 3 de
Novembro de 1891.
— Assumptos militares. Poder Legislativo. N o mesm o jornal de 4, 9, 13, 19 e 25 de Dezembro de 1891 e
1." de Janeiro de 1892.
— Assumptos militares. Força armada. N o m e s m o
jornal de 8, 17, 24 e 31 de Janeiro; 1." e 7 de Fevereiro
de 1892.
— Mafto Grosso: noticia histórica sobre o Estado
deste nome. Nos números de Março, Abril e Maio de 1904
do "Kosmos", revista artística scientifica e literária que
se publica no Rio de Janeiro.
— Ligeiras considerações sobre a defesa de Matto
Grosso, 1904. vol. 6 pag. 73 a 82; 117 a 124; 195 a 204;
268 a 281; 502 a 512; 543 a 555; serie de artigos de propaganda. N o "Kosmos".
João Baptista Banos Pimentel Filho, Doutor. —
Filho do Tenente Coronel João Baptista Barros Pimentel
e D. Anna Jeronyma Martins Barros Pimentel, nasceu
no municipio de Pacatuba, a 4 de Maio de 1872. Estudou os primeiros preparatórios na cidade de Penedo, Estado de Alagoas, no Collegio S. João dirigido pelo Ulustre Professor Manoel de Mello Jacome Calheiro. N a Bahia completou o curso de humanidades e matriculou-se
no de Pharmacia da Faculdade de Medicina daquella Capital, onde obteve o diploma de Pharmaceutico. Continuou estudando Medicina na m e s m a Faculdade, recebendo o grau de doutor no dia 24 de Setembro de 1898. Depois de formado, seguindo o exemplo de muitos outros
sergipanos, deixou o seu Estado e foi para o de São
Paulo, estabelecendo-se como clinico na cidade de Jahú.
Clinicou também e m Bragança, onde foi correspondente
do "Correio Paulistano" e e m 1915 passou-se para a cidade de Araguary no Estado de Minas Geraes .
Escreveu:
— Psychoterapia: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina e Pharmacia da Bahia e m 24 de Setembro de 1898
para ser defendida, afim de obter o grau de doutor em
medicina. Bahia, 1898, 136 pags. in. 8.°. Litho. Typ.
e Ene. Wilcke, Picard & C. Sua These versando sobre a
suggestão dos primeiros tempos, antes de Hypocrates, é
substancioso e aprofundado estudo scientifico sobre o
ponto de vista da Psychoterapia contemporânea. E' u m
verdadeiro tratado sobre a matéria, sob todos os pontos de vista theorico e pratico, sobre o emprego da suggestão, acompanhado de numerosas observações comprobatórias dos phenomenos suggestivos.
João Baptista de Carvalho Daltro, Monsenhor. —
Filho de Domingos José de Carvalho e D. Antónia Francisca de Jesus, nasceu a 23 de Junho de 1828 e m Simão
Dias e falleceu a 2 de Fevereiro de 1910 na fazenda
Baixão daquelle municipio, sendo sepultado no dia seguinte na igreja matriz da cidade do Lagarto. Depois de
ter estudado humanidades na Estancia e no collegio Barroso e m S. Christovam, matriculou-se a 22 de Março de
1847 no seminário da Bahia, onde recebeu ordens sacras
em 1853. Obrigado por moléstia a seguir para a Europa,
logo depois de ordenado, fez nessa occasião u m a perigrinação á Palestina, e m visita aos santos logares. De
volta de sua excursão celebrou missa nova e m Simão
Dias, tendo sido em seguida designado coadujuctor do
vigário da freguezia. Dada por esse tempo a invasão do
cholera-morbus na provincia, o novo levita, inspirando-se nas licções do Evangelho, correu em auxilio dos
infelizes atacados pela peste, levando-lhes com os recursos da medicina as phrases consoladoras do verdadeiro
apostolo da caridade. C o m a extineção da epidemia exerceu o sacerdócio por algum tempo nas treguezlas do Pilar e Riachão, até ser nomaedo vigário da freguezia do
Lagarto, onde passou a maior parte de sua longa e proveitosa existência, semeando o bem e m torno de si pelo
exemplo de suas virtudes, realçadas pela mais nobre dentre todas, — do absoluto desprendimneto dos seus haveres e m favor dos desprotegidos da fortuna. Se, como
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João Baptista d a Costa Carvalho Filho, Bacharel.
sacerdote e parocho foi incançavel na propaganda da fé
— Filho do Desembargador do m e s m o nome e D. Conse no combate ás doutrinas condemnadas pela Egreja,
tança Heitor da Costa Carvalho, nasceu a 14 de Maio de
como cidadão muito contribuiu para o progresso daquella
1868 na Estancia. Recebeu o grau de bacharel e m direito
zona, promovendo a realização de melhoramentos matea 19 de Dezembro de 1890. Ainda académico foi nomeado
riaes de incontestável utilidade. São fructos dos seus
promotor publico da Comarca de Japaratuba e m Outulouváveis esforços junto aos governos da provincia a
bro de 1890 e e m 1891 foi eleito deputado á 1." Constiponte entre Lagarto e Simão Dias no rio Caiçá, os tantuinte do Estado, sendo u m dos signatários da Constiques públicos do Riachão e Lagarto e a casa da Camará
tuição de 8 de Junho do m e s m o anno. Por decreto de
Municipal deste ultimo logar. A matriz da freguezia, u m
10 de Novembro de 1891 foi nomeado Juiz de Direito da
dos mais imponentes templos do Estado, foi concluída
Comarca de Cotinguiba e nesse m e s m o anno transporsob sua administração, tendo construído quasi á sua
tou-se para o Paraná, onde advogou a principio, sendo
custa o cemitério da cidade e por conta própria o Hosdepois nomeado Procurador Fiscal do Thesouro do Espital de Caridade, ao qual dotou com u m pecúlio para
tado. Succedeu ao Dr. Lauro Sodré no cargo de Segarantia do seu custeio. Por tantos actos de benemecretario do Ministério da Instrucção Publica, Correios
rência prestados e m nome da religião e da humanidade
e Telegraphos. Mais tarde, e m 1894, foi distinguido com
foi distinguido pelo arcebispo.da Bahia com as nomeações
a nomeação de Secretario de Obras Publicas e Colonisade arcipreste, vigário geral e em 1898 com o titulo de
ção do Paraná, e m cujo cargo promoveu efficazmente o
monsenhor, tendo sido antes, e m 1888 agraciado pela
desenvolvimento material do Estado. A 14 de Fevereiro
Princesa Imperial Regente com a commenda da Ordem
de 1896 foi nomeado juiz de direito da Comarca de Pade N. S. Jesus Christo. C o m o orador sacro, já o disseranaguá (Paraná) e e m 1900 chete de Policia em comrão pela imprensa, foi verdadeiro paladino da doutrina
missão, cargo que exerceu por 4 annos. Voltando á judido Evangelho; puro, sóbrio, genuíno, como quer S. Paulo.
catura, teve exercicio na Comarca de Castro. E m FeEscreveu:
vereiro de 1908 foi nomeado Procurador Geral da Jus— Sermões, que ficaram inéditos, como comumtiça do Paraná e mais tarde m e m b r o effectivo do Supe
mente se dá. Os seus traços biographicos reproduzidos
rior Tribunal de Justiça, voltando a exercer o lugar de
em resumo na presente noticia forão publicados no "EsChefe de Policia, cargo que deixou e m Julho de 1910,
tado de Sergipe", de 20 de Fevereiro e no "Jornal de
por ter sido nomeado juiz federal na secção do Paraná,
Sergipe" de 13 de Março de 1910.
tendo assumido o exercicio a 22 do m e s m o mez. Teve
— Missão no Riachão. N o "Correio Serpigense" de
do governo daquelle Estado a incumbência de confeccio7 de Janeiro de 1864.
nar o Projecto do Código do Processo Criminal.
João Baptista da Costa Carvalho, Desembargador.
Escreveu:
— Nascido a 20 de Março de 1810 no engenho Antas,
— Projecto do Código do processo criminal do Estamunicipio de Santa Luzia, filho de Manuel R ymundo
da Costa Carvalho e D. Anna Faria da Costa Carvalho, : do do Paraná: O projecto comprehende três livros que
falleceu a 21 de Setembro de 1920 na cidade da Estan- i se dividem e m muitos títulos e capítulos: O Livro primeiro é consagrado á acção criminal, á civil e á compecia. Bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes formado
tência; o 2.° trata dos diversos actos do processo; inem 1864 na Faculdade do Recife. Conspícuo membro da
quérito policial, queixa, denuncia, fiança, habeas-corpus.
magistratura do paiz, na sua longa carreira publica ocprovas, excepções, sentenças e nullidades; o 3.° é consacupou os cargos de promotor publico da comarca de
grado aos processos e m espécie: julgamento pelo jury,
Itabaiana e m 1865: juiz municipal do termo de Divina
Pastora nomeado em Março de 1866 e i or decreto de 18 julgamento singular, especial de calumnia e injurias,
de responsabilidade e outros. Por determinação do
de Maio de 1870 juiz municipal do termo da Estancia,
Congresso do Estado, foi esse trabalho impresso para ser
accumulando nos dois termos as funcções de delegado de
distribuído aos membros do poder legislativo e a diverpolicia. Nomeado por decreto de 27 de Junho de 1874
sos profissionaes. O "Diário da Tarde" de Curytiba de
juiz de direito da comarca de Corumbá em Matto Grosso,
15 de Fevereiro de 1907 tece os maiores elogios ao seu
exerceu o m e s m o cargo na do Rio Real (Itabaianinha)
sinautorJoão
mostrando
conhecimento
estylo
Cabral.o —amplo
Filho
de Franciscoe o
Félix
Cabral
e m 1877-1882, removido nesse ultimo anno para a cogelo
preciso como
a nasceu
obras desta
e D. eAdelaide
Passosconvém
Cabral,
a 21 natureza.
de Fevereiro
marca de Itajahy e m Santa Catharina e e m 1883 para
de 1900 em Aracaju. De 1906 a 1910 fez seus estudos
a de Atalaia em Alagoas, onde se conservou até 1885
primários frequentando as aulas de sua irmã, D. Maria
Tornando a fazer parte da magistratura de Sergipe, foi
Cabral. E m 1911, iniciou o curso secundário no "Grémio
juiz de direito de Maroim nos annos de 1886 a 1892,
Escolar", dirigido pelo Desembargador Evangelino de
desembargador, por decreto de 26 de Dezembro desse ulFaro. De 1912 a 1916 frequentou o "Atheneu Sergipentimo anno, do Tribunal da Relação, de que foi presidente
se", onde prestou exames finaes das matérias do curso
mais de u m a vez, tendo-se aposentado e m Março de
de humanidades.
1S9S. C o m o Presidente da Relação assumiu o governo
Já a esse tempo trabalhava na imprensa de Aracaju,
do Estado a 9 de Maio de 1894 no impedimento tempotendo entrado para o "Diário da M a n h ã " e m 1915, como
rário do presidente effectivo, José de Calasans. Esteve
revisor de provas. Classificado vantajosamente no concomo chefe de policia nas províncias do Amasonas, nocurso realisado na Administração dos Correios do Esmeado por decreto de 10 de Junho de 1876 e exonerado a
tado, e m Outubro de 1915, foi nomeado praticante de 2."
2 de Dezembro seguinte; de Alagoas por decreto de 11
classe e m 9 de Dezembro de 1916, servindo desde Maio
de Abril de 1885 e dispensado a 20 de Junho do m e s m o
de 1918 de secretario daquella Repartição.
anno e de Sergipe por decreto de 12 de Setembro ainda
Transferido para igual lugar na Directoria Geral
de 1885, deixando o exercicio a 15 de Outubro de 1886.
dos Correios, partiu para a Capital Federal e m DezemDelegado especial do Inspector Geral da Instrucção Pubro de 1918, exercendo actualmente (1924) o cargo de
blica da Corte em 20 de Outubro de 1885, representou
amanuense naquella Repartição. E' secretario do Centro
Sergipe na Assembléa Provincial nos três biennios de
Sergipano. D o anno de 1916 ao actual, tem collaborado
1870-1871, 1874-1875 e 1876-1877.
e m quasi todos os jornaes do Estado nomeadamente no
Escreveu:
"Diário da Manhã", "Commercio de Maroim", "Impar— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Presidente
cial", "Sul de Sergipe", "Meio Dia", (jornal falado), toDoutor Manoel de Araújo Góes a 14 de Janeiro de 1885
pelo Chefe de Policia. Annexo de 14 pags. ao Relatório dos do seu Estado. Grande numero dos seus trabalhos
e m prosa e verso têm sido publicados no "Século X X "
com que o m e s m o Presidente abriu a 15 de Fevereiro
de Aracaju, na "Revista Comtemporanea" "A. B. C", "Sedo referido anno a 1.» sessão da 27.:' Legislatura da Aslecta", "Fru-Fru", e o "Para todos", Revistas illustradas
sembléa Provincial de Sergipe.
do Rio, e no "Jornal da Noite", de Santos. Nos jornaes
— Regulamentos para criados, ganhadores e carroceiros. N a "Gazeta do Aracaju" de 1 de Agosto de
1886.
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de Sergipe, usou dos pseudonymos Paulo Emilio (P. E.), corros D. Pedro V, membro do conselho superior ria
HOstilio e Joco-sério. Para evitar homonymia, vem ul-instrucção publica, director das escolas municipaes, sentimamente subscrevendo as suas producções literárias
do nomeado e m 1892, depois da fusão delias com as escom o nome — Passos Cabral. E m 1922, estando já macolas urbanas do districto federal, inspector escolar,
triculado no 4.° anno da Faculdade de Direito do Rio,
cargo em que se aposentou a 19 de Abril de 1899, pouco
interrompeu o seu curso jurídico, que iniciara e m 1919.
antes de fallecer. Anteriormente a aposentadoria teve
Escreveu:
certa vez de interromper os seus affazeres para realizar
— Vestígios: prosa. N o "Século X X " , Aracaju, de 9 u m a viagem a Europa. Tão recommendavel como mede Julho a 6 de Agosto de 1916. Foi o seu primeiro
dico intelligente, quanto por conhecer os segredos da
trabalho escripto para a imprensa sob o pseudonymo de
oratória, a que sabia dar grande realce com a sua palaPaulo Emilio (P. E.)
vra sempre fluente e animada, coube-lhe frequentes ve— "A Suave Ascensão" de Gilberto A m a d o . N o "Diázes a honra de ser o orador das diversas sociedades a
rio ria Manhã", de 4 de Novembro de 1917. .
que pertenceu. Collaborou na imprensa académica do
— Paginas volantes: 32 artigos sobre diversos asseu tempo e, esmerado cultor das musas, deixou esparsas nos jornaes apreciadas producções poéticas, que difsumptos, poesia, critica, linguistica, etc, assignados os
primeiros com as iniciaes P. E. do seu pseudonymo, os
ficilmente poderão ser encontradas. Foi sócio effectivo
outros com o seu próprio nome e alguns com as suas inido Conservatório Dramático, orador e director da Socieciaes. No "Século X X " , a começar do numero de 27 de
dade Beneficente "Fraternidade Sergipana" e director
Maio de 1917 a 1.° de Dezembro de 1918 com intermitda Sociedade Libertadora — Sete de Setembro, na Bahia;
tencias. •
grande orador da Maçonaria, no Rio de Janeiío.
— Reflectindo u m a alma de poeta. N o "Jornal do Escreveu:
Norte", Santos, de 29 de Setembro de 1923. Transcripto
— Diagnostico differencial entre o cancro do estôno "Diário da Manhã", Aracaju, de 15 de Novembro do
mago, a ulcera redonda e o catarho chronico do m e s m o
mesmo anno.
órgão: dissertação. Proposições. Secção accessoria —
T e m inéditos — u m livro de versos e u m romance.
Tincturas alcoólicas. Secção cirúrgica — Feridas por
João Cândido Lima, Doutor. — Filho de Luiz
arma de fogo. Secção medica. Albuminúria. These apreCyrillo Lima e D. Carolina da Rocha Lima, nasceu a 16
sentada á Faculdade de Medicina da Bahia para ser sustentada por... para obter o gráo de doutor e m medide Maio de 1859 na então villa de Campos e falleceu a
cina. Bahia, 1872, 26 pags. in. 8.". Typographia —
22 de Maio de 1920 em S. Carlos rio Pinhal, Estado de
Constitucional. Para dar u m a idéa mais ou menos exaS. Paulo. Erão seus irmãos os doutores, Carpophoro
Mendonça Lima e Domingos Portella Lima, já mencionacta do merecimento deste autor como poeta, vae e m sedos neste livro. Graduado e m medicina a 5 de Março
guida publicada a única poesia sua a muito custo encontraria e que posta em musica, foi a lettra transcripto
de 1884 na Faculdade da Bahia, exerceu a clinica no
Lagarto, Larangeiras e Itabaiana, tendo sido e m Larann u m jornal illustrado do Rio de Janeiro.
geiras professor de u m a cadeira no Lyceu LarangeirenAssim se intitula:
se, estabelecimento particular de instrucção sob a direSCISMANDO
cção do professor Balthazar Góes e posteriormente enA' luz iriada d'aurora ridente
carregado pelo governo da provincia de u m a commissão
Desperto scismando venturas sem par,
medica em Itabaiana.
E as scismas tão doces que a mente m e assaltão,
Mudando-se para S. Paulo installou seu consultório
Agitão m e u seio qual vaga do mar.
medico em Casa Branca, Rio Claro, Pirassinunga e São
E' doce scismar
Paulo de Agudos successivamente, tendo sido no meio
A' luz d'alvorada,
dos seus labores profissionaes encarregado em 1907 e
Banhando e m fulgores
1908 pelo governo do Estado do serviço sanitário concerA onda anilada
nente á extincção do traehoma nas duas ultimas dessas
localidades. E m S. Carlos do Pinhal não só foi clinico,
Num leito de luzes de um iris formoso
como lente de historia natural e hygiene da Escola de
Reclina-se o m i m o de minha paixão;
Pharmacia e Odontologia, de cuja cadeira tomou posse
Nas brisas suaves que passão voando,
em 4 de Fevereiro de 1914.
Aspiro os perfumes do seu coração.
Escreveu:
— Tumores fibrosos do útero e seu tratamento: disQue linda visão
sertação. Proposições. Secção de sciencias medicas — DyM e abrasa de amor
senteria. Secção de sciencias cirúrgicas — Feridas por
N a hora e m que scismo
arma de fogo e seu tratamento. Secção de sciencias acD a aurora ao rubor !
cessorias — Qual é o processo mais vantajoso de deseAs vestes que cobrem-lhe as formas airosas,
cação dos vegetaes destinados aos uzos (sic.) pharmaTão leves, tão ténues, qual nitido véo,
ceuticos? These para o doutorado e m medicina apresenSão mais transparentes, são mais deslumbrantes,
tada por... Bahia, 1883, 61 pags. in. 8.". Typographia
Que a côr prateada das nuvens do céo.
— dos Dous Mundos.
João das Chagas Rosa, Doutor. — Filho de
Que nuvens! que céo!
Francisco das Chagas Bomfim e D. Anna Garcia das
-'
D a aurora ao rubor
Chagas Rosa, nasceu a 24 de Abril de 1848 no municipio
T a m b é m as estrellas
de Japaratuba e falleceu na capital federal a 14 de Julho
Desmaião de amor
de 1899. Desejoso de seguir a carreira das lettras, m a s
baldo de recursos, teve, antes de encetal-a, de empregar- Do amor nas algemas as fadas se prendem,
se no commercio da capital da Bahia, onde após immenO céo a m a os astros, a terra' a m a a flor;
sas difficuldades pôde conseguir a carta de doutor e m
Namorão-se os anjos nas veigas celestes
medicina. No anno seguinte ao de sua formatura, 1873,
E tudo que vive nos fala de amor !
entrou para o serviço militar do exercito, como 2." cirurgião do corpo de saúde, nomeado por Dec. de 1 de Mar- Dos laços do amor
Não fujas, querida,
ço, exonerando-se passados seis mezes, para abrir conA m o r é orvalho
sultório medico no Rio de Janeiro, ponto escolhido para
sua residência. Concomitantemente com a clinica exerDas flores da vida.
ceu em differentes épochas os logares de supplente de
sub-delegado de policia, membro da commissão sanitária da freguezia do Sacramento, medico da Caixa de Soc-
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Ministro da Viação, que o elogiou pelo seu trabalho. Foi
sócio e orador da Sociedade Monte-pio dos Artistas, do
Aracaju, e
Escreveu:
— Discurso proferido a 9 de Fevereiro de 1878 na
Não fiques no ar,
inauguração do collegio "Parthenon Sergipense". N o
O' anjo de amor !
"Diário Popular", Aracaju, de 28 do m e s m o mez.
Discança e m m e u seio
— Novo Guia Eleitoral. Sergipe, 1888, 173 pags. in.
D a aurora ao rubor.
8.°. Typ. da Gazeta de Aracaju. Este trabalho foi feito
de collaboração com Capitulino Henrique da Costa.
Mentião-me as scismas; a imagem formosa
— Allocução proferida por occasião dos cumprimenQue eu vi desenhar-se na luz matinal
tos que os funccionarios públicos dirigiram ao E x m o .
Foi linda miragem que crêa o deserto,
Sr. Presidente Doutor José de Calasans, no dia 18 de
Fugiu como a sombra de u m bello ideal !
Maio de 1893. N o "O Municipio", Aracaju, de 26 do
m e s m o mez.
A' luz matutina
João Esteves da Silveira. — Filho do CommenNão devo scismar.
dador Ernesto Esteves da Silveira e D. Maria BemA scisma é u m sonho,
vinda da Silveira, nasceu na Estancia a 20 de Outubro
Não quero scismar !
de 1868.
João Dantas de Magalhães, doutor. — Filho do
Estudou humanidades na Capital da Bahia e volTenente Coronel Manoel Ignacio Pereira Magalhães e
tando a sua terra natal, foi eleito deputado para o bienD. Anna Dantas Magalhães, nasceu a 26 de Julho de
nio de 1896-1897; secretario do Atheneu Sergipense e
1866 na Estancia.
Promotor Publico da Estancia em 1898. Foi ainda depuEstudou preparatrios no Parthenon Sergipense e no
tado á Assembléa Legislativa na ultima sessão de 1905
collegio Pedro 2.° do Cónego Francisco Bernardino de
e nas legislaturas de 1912-1913. Por decreto de 20 de
Souza, na Bahia. Ex-interno da Santa Casa de MiseJunho de 1916 foi nomeado Director do Grupo Siqueira
ricórdia, recebeu o gráo de doutor na Faculdade de Mede Menezes e e m Agosto do m e s m o anno membro effedicina da Bahia em 1892.
ctivo do Conselho Superior de Instrucção Publica.
Escreveu:
Por acto de 20 de Junho de 1917 foi transferido para
o lugar de Inspector Escolar technico da Directoria Ge— Da desinfecção: dissertação. Proposições. Três soral da Instrucção Publica, sendo exonerado a 23 de Abril
bre u m a das cadeiras do curso medico. These apresentada
de 1923, por ter sido nomeado Escripturario do Será Faculdade de Medicina da Bahia pelo doutorando...
viço de Saneamento e Prophylaxia Rural e m Sergipe.
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia,
Por decreto de 27 de Fevereiro de 1924 foi nomeado
1892, 33 pags. in. 8.°. Litho-typographia de João GonProfessor interino da cadeira de literatura da Escola
çalves Tourinho.
Normal, "Ruy Barbosa". Collaborou na "Cidade do Rio"
João Diniz Villas-boas. — Filho do coronel Mae no "Diário da M a n h ã " de Aracaju, e m 1911. Fundou
nuel Diniz Villas-boas e D. Anna Joaquina Fontes Villase redigiu o "Sul de Sergipe" na Estancia.
boas, nasceu e m S. Christovam a 24 de Junho de 1856
Escreveu:
e falleceu no Aracaju, a 18 de Março de 1897. Apenas se
— Ensaios literários. Aracaju, 1889, 8 pags. in. 16.
habilitou e m humanidades, entrou como praticante da
Typ. do "Echo Liberal".
Secretaria do Governo, dirigida nesse por seu progeni— Hugolino ou A torre da fome: drama e m 3 actos,
tor, e taes qualidades revelou de funccionario intelliextrahdio do "O Inferno de Dante". Inédito.
gente, laborioso e de u m a lealdade a toda a prova, que
— Discursos pronunciados no Club Commercial.
percorreu gradualmente todos os cargos da sua repartiEstancia, 1901, 1902, 12 pags. in. 16.°.
ção até ao de Secretario, em que se aposentou a 3 de
-— Como resposta ao Aureliauo Filho, Critico da RaSetembro de 1894 na presidência do doutor José de Casão. Aracaju, 1904, 14 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commerlasans. Por mais de u m a vez licenciou-se para exercer
cial. Neste trabalho assignou-se Castor.
fora da provincia honrosas commissões junto a presiden— Artigos sobre a Administração Calasans em u m
tes já conhecedores das suas aptidões e hábitos de trajornal de inspiração de Ivo do Prado.
balho. Nomeado Secretario do governo de Alagoas por
— Assassinato de Camillo Calasans praticado por
decreto de 13 de Março de 1886, assim se exprimiu a
Jesuino Ribeiro. Crime da Estancia. Não traz a assiseu respeito o doutor Geminiano Brasil de Oliveira
gnatura do autor — Aracaju, 1904, 27 pags. in. 8.°. pq.
Góes na Falia com que, como presidente, abriu a AssemTyp. do "O Estado de Sergipe".
bléa Provincial naquelle anno: "este cidadão, a quem
— Memorial dirigido ao Egrégio Tribunal da Relaconheço de ha muito, afiança ao serviço entregue aos
ção do Estado na acção de divorcio movida pelo Coroseus cuidados, toda a promptidão, zelo e intelligencia,
nel Francisco José Martins e D. Idalina de Magalhães
que o tem recommendado constantemente ao bom juizo
Fernandes Martins. Estancia, 1911.
dos mais competentes, constituindo-se por suas qualida— Secularisação dos cemitérios. N o "Diário da Mades superiores u m modelo da classe. Pratico, estudioso,
nhã" de 9 e 10 de Abril de 1912.
discreto e moralizado, estou convencido que o actual
— Relatório do inspector geral do ensino, dirigido
secretario será nesta provincia o m e s m o excellente serao E x m o . Director da Instrucção Publica e m 23 de Juvidor que mereceu louvores junto ao governo de Sergipe,
lho de 1913. N o "O Estado de Sergipe" de 14 a 16 de
u m a permanente garantia á boa direcção do íunccionaAgosto seguinte.
mento da sobredita repartição, auxiliar dedicado e des— Relatório apresentado ao E x m o . Director da Inspretencioso, para quem o dever e o bem publico, quanto
trucção Publica a 22 de Novembro de 1913 pelo inspector
m e é dado affirmar, depurão-se-lhe com o prestigio de
geral do ensino. Idem, de 23 e 24 de Janeiro de 1914.
verdadeira religião e moveis que não resgateão-lhe sacri— A. B. C; thema da Conferencia litero-scientifica
fícios no trabalho. E m seguir a m e s m a senda haverá
realisada no salão do Royal-Cinema, a 26 de Julho de
apenas de sua parte a louvável ambição de não desmere1914 e m Aracaju. N o "O Estado de Sergipe", de 28 do
cer do conceito a quem tem direito da presidência". E m
m e s m o mez resumidamente.
1889 exerceu o m e s m o cargo no Piauhy, sendo presidente
— O Meu Se; questão grammatical. No "Diário da
o doutor Theophilo Fernandes dos Santos. N o governo j M a n h ã " de 9 e 10 de Setembro de 1914.
do Marechal Deodoro da Fonseca serviu de auxiliar do
— A Cruz Vermelha. N o "Diário da Manhã", Arasecretario do Ministro do Interior, tendo sido antes disso
caju, de 3 a 6 de Janeiro de 1915.
incumbido de collaborar na confecção do Relatório do
— Céo: conferencia realisada na noite de 26 de
Março de 1915 no salão da Bibliotheca Publica. No "O
V e m , desce das nuvens, m e u anjo celeste,
Não fiques sozinha suspensa no ar.
A terra tem flores que as auras incensão,
Aqui no m e u peito tu tens u m altar.
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Estado de Sergipe" de 30 e 31 do m e s m o mez e 1 de
Abril seguinte, e no "Diário da Manhã", Aracaju, desse
ultimo dia.
— Claudia e Jenus. (Lendo La Gattina). N o "Diário da Manhã" de 6 de Abril de 1915.
— Tiraãcntcs: conferencia civica realisada a 21 de
Abril de 1915 na Escola Normal do Aracaju. Idem, de
23 seguinte, e m resumo.
— Discurso proferido e m nome da imprensa sergipana, no dia 8 de Outubro de 1915, no salão da Assembléa Legislativa, na sessão civica promovida pelo Partido Republicano Conservador de Sergipe, e m homenagem á memoria do senador José Gomes Pinheiro Machado. Idem, de 10 do dito mez.
— Pelos interesses ãa lavoura. Lei de prémios: serie de artigos no "Diário da Manhã", Aracaju, de 26
de Abril a 7 de Maio de 1916.
— Discurso .pronunciado no dia 8 de Julho de 1921,
por occasião de ser inaugurada na cidade da Estancia
a Escola "Severiano Cardoso" 12." fundada pela Liga
Sergipana contra o Analphabetismo. N o "Correio de
Aracaju", de 13 do m e s m o mez.
— Os inãustriaes Sergipanos ao E x m o . Sr. Presidente do Estado: memorial. Maroim, 1921, 18 pags. in.
12." e mais 9 quadros demonstrativos. Imprensa Económica.
— A fogueira de Saráanapalo: conferencia lida no
Cine Theatro Rio Branco na noite de 3 de Abril, de
1924. N o "Correio de Aracaju", de 5 a 10 do m e s m o
mez.
João Fernandes de Britto. — Filho de Porphy.
rio R o m ã o de Britto e D. Maria da Costa Nunes Britto,
nasceu a 14 de Novembro de 1855 no município do Porto
da Folha e falleceu a 15 de Dezembro de 1916 e m Própria. C o m a pouca instrucção adquirida no logar do
seu nascimento, entrou para a vida pratica como negociante, sendo depois criador e grande industrial, e devido exclusivamente aos seus esforços habilmente dirigidos chegou a possuir u m a das solidas fortunas do
Baixo S. Francisco. Foi de sua propriedade o hebdomadario politico "Norte de Sergipe", editado e m Própria
nos annos de 1907-1911 e u m dos fundadores da fabrica
de tecidos sob a firma social — Empresa Industrial de
Própria. Envolvido na politica desde o Império, fez-se
eleger deputado provincial na legislatura de 1888-1889
e na Republica foi eleito mais de u m a vez, tendo sido
em u m a legislatura vice-presidente da Assembléa.
Escreveu:
— Paulo Affonso. Questões da Estrada de Ferro.
Aracaju, 1895, 75 pags. in. 8.°. Typographia do "Diário Official".
— Manifesto politico. N a "Folha de Sergipe", Aracaju, de 9 de Julho de 1911.
João Fernandes de Lima Cortes. — Não nasceu
no Estado da Bahia, como erradamente affirma o Diccionario Bibliographico Brasileiro, mas no engenho São
Pedro, município de Própria, e m Março de 1854, filho
do Coronel Francisco de Assis Cortes e D. Maria Umbelina da Silva Porto. N o Seminário da archi-diocese bahiana fez o curso preparatório e teria proseguido nos
estudos theologicos, para corresponder á vontade paterna, si, por u m a desintelligencia com o sacerdote investido das funcções de censor, não se tivesse retirado daquelle instituto de ensino. Dando novo rumo ás suas
aspirações scientificas, voltou ao Aracaju para cursar
as aulas do Atheneu Sergipense com o fim de habilitarse á matricula na Faculdade de Medicina. Estudante intelligente, concluiu com distineção todos os exames de
humanidades, mas chegado á Bahia foi logo elevado ás
honras de mestre com a nomeação de examinador da
Banca de latim na m e s m a Faculdade, abandonando a
idéa de fazer o tirocínio académico. Desde então se
accentuou a sua vocação para o magistério, a que consagrou a melhor iarte da existência. E m Santo Amaro,
da Bahia, e m Barbacena, de Minas, e m Santos e e m Jundiahy, de S. Paulo, e na capital federal diffundio a
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instrucção e m collegios que fundou, e e m outros e m que
com rara competência regeu as cadeiras de portuguez,
latim e francez. N a phase da vida e m (pie lhe abundarão os recursos, percorreu a Europa e lá aprofundou
os seus conhecimentos da lingua latina na Itália, onde
colheu dados históricos para u m trabalho de fôlego, que
não chegou a ser publicado.
Restituído á pátria continuou a propagar o ensino
por mais algum tempo, até transferir-se da capital federal para o Rio Grande do Sul, onde no exercicio do
cargo de juiz districtal do termo de Garibaldi, veio a
fallecer a 10 de Março de 1909 na cidade de Caxias do
m e s m o Estado. "O Brasil", órgão da imprensa nessa
localidade, nas linhas dedicadas á sua memoria, exaltando-lhe os méritos de philologo, literato e pedagogo, disse
ter elle deixado reputação firmada e m vários estabelecimentos de instrucção e no seu archivo precioso algum a s obras inéditas de inestimável valor.
Escreveu:
— Modo ãe medir as Odes de Horácio. Bahia, 1879,
42 pags. in. 12.°. Imprensa Económica.
— Lélio ou Tratado sobre a amisade por M . F.
Cicero. Vertido do latim para portuguez. Rio de Janeiro, 1888 X X I — 10 8 pags. in. 12.°. Typographia e
Lithographia de Carlos Gaspar da Silva. Era então o
Autor professor no collegio Abílio, de Barbacena.
— Resumo da grammatica portugueza. (Pontos de
portuguez segundo o novo programma) . Rio de Janeiro, 1888, 104 pags. in. 16.°. N a livraria de J. J. de Azevedo, editor.
— Discurso de M . T. Cicero e m favor de M . Marcello. Trad. do latim. Rio de Janeiro, 1905, 38 pags.
in. 16.". Typ. Lith. Malafaia Júnior.
— Mundo infantil. Curso de leitura para meninas.
Versão portugueza do Picoto Mondo de E d m u n d o d'Amicis. Porto Alegre, 1907, 276-11 in. 12.°. Editores Souza
& Barros.
João Ferreira de Britto Travassos, Doutor.
—
Filho do primeiro consorcio de Francisco José da Silva
Travassos com D. Antónia Maria da Porciuncula, nasceu a 29 de Agosto de 1820 e m Santo A m a r o e falleceu
a 25 de Junho de 1885 na villa de Japaratuba. Formado
e m 1 de Dezembro de 1845 pela Faculdade de Medicina
da Bahia, e m cujo curso firmou a reputação de intelligente e estudioso, voltou á terra natal no desígnio ulteriormente realizado de dedicar-se á clinica e ao m e s m o
tempo á agricultura. Attrahido pela politica e m que
teve fácil accesso pela sua
posição social e relações de
familia, filiou-se ao partido
liberal, de que foi representante na Assembléa Provincial, merecendo mais tarde
ser lembrado para oceupar
u m a cadeira na Camará dos
Deputados, cuja honra declinou e m favor do candidato official do seu partido.
N a Japaratuba, logar da sua
residência, também desempenhou cargos de eleição popular; foi o adjunto do promotor publico e commissario vaccinador.
Nomeado
por acto de 1 de Maio de João Ferreira de Britto
Travassos
1885 Director Geral do ensino publico, poucos dias contava de exercicio, quando
foi surprehendido pela morte. Foi m e m b r o effectivo do
Comício Agricola Sergipense, e
Escreveu
— Proposições sobre differentes ramos das sciencias medicas: these apresentada e publicamente sustentada perante a faculdade de Medicina da Bahia e m o
dia 1.° de Dezembro de 1845, para obter o gráo de
doutor. Bahia, 1845, 4 pags. in. 8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
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Escreveu
— Breves instrueções sobre o tratamento do cholera- I
morbus. N o "Correio Sergipense" de 1 de Abril de
— Proposições sobre a alienação mental: these apre1863.
sentada e publicamente sustentada perante a Faculdade
— Memoria apresentada á sociedade Comício Agride Medicina da Bahia e m o dia 25 de Novembro de 1846
cola Sergipense e m 12 de Janeiro de 1873. Aracaju, 1873,
para obter o grau de doutor. Bahia, 1846, 9 pags. in.
21 pags. in. 8.". Typ. do "Conservador".
8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
— Breve explicação das idéas consignadas na "Memoria" do Comício Agricola Sergipense. Aracaju, 1873,
João Francisco dos Reis, Doutor. — Filho de ou33 pags., in. 4.°. Typographia da "Crença".
tro de egual n o m e e D. Rosa Florinda do A m o r Divino,
— Relatório apresentado ao E x m o Sr. Presidente
e irmão de Ascendino Angelo dos Reis, de quem já m e
da Provincia, Dr. António uos Passos Miranda, sobre o
oceupei, nasceu e m Março de 1857 na antiga villa rios
estado da grande e pequena lavoura do Império e causa
Pintos, hoje cidade de Riachuelo, e falleceu a 28 de Fede sua decadência e prosperidade e especialmente sovereiro de 1895 na cidade do Carmo, Estado do Rio
bre a influencia dos impostos geraes e m relaçáo ás
de Janeiro. Medico diplomado na Faculdade da Bahia e m
industrias exploradas na provincia. N o "Jornal do Ara1883, dedicou á clinica os poucos annos que sobreviveu
caju" de 19 de Setembro ae 1874.
á sua formatura.
— Representação da lavoura de Sergipe. Aos Altos
Escreveu:
Poderes do Estado. Rio de Janeiro, 1877, 22 pags. in. 4."
instituto Typographico do "Direito". Está também assi— Considerações acerca da eclampsia e seu tratagnada pelo Dr. João José do Monte.
mento: dissertação. Proposições. Secçáo medica — Acção physiologica e efteitos therapeuticos do esporão de
João Firpo Filho, Doutor. — Filho de outro
centeio ,e as indicações e contra-indicações desse medicade egual n o m e e D. Antónia de Menezes Firpo nasceu
mento na dystocia deduzidas daquellas acções. Secção
e m Maroim a 3 de Maio de 1899. t ez os preparatórios
cirúrgica — Considerações sobre a tracheotomia. Secção
no Aracaju matriculando-se na Faculdade do Rio de
accessoria — Que opinião deve emittir o medico sobre
Janeiro onde doutorou-se e m 1924.
os actos criminosos de u m somnambulo? These apresenEx-interno do Professor Miguel Couto, ex-auxiliar
académico (por concurso) da assistência Publica do Distada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 30 de Agosto
de 1883 e perante ella sustentada e m Novembro do mestricto Federal e ex-interno da Santo Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, é auxiliar technico do •• instituto m o anno aiim de lhe ser conferido o grau de doutor e m
Parreiras Horta" e m Aracaju.
medicina. Bahia, 1883, 102 pags. in. 8.". Typographia
dos Dois Mundos.
Escreveu:
— D a Glycemia: (Cadeira de Clinica Medica) theJoão Gomes Barretto, Bacharel. — Filho do
se apresentada a Faculdade de Medicina do Rio de Jacoronel José Sotero Barretto e D. Maria Clara de Azeneiro e m 23 de Fevereiro de 1924 e deiendida e m 24 de
vedo Barretto, nasceu a 2 de Março de 1861 no municipio
Março de 1924 peio Dr... aiim ue obter o grau de dou( do Rosário do Catête, e m o engenho deste ultimo nome,
tor e m medicina e approvada com distineção; Rio, 1924, !
e falleceu a 22 de Fevereiro de 1914 e m Mocóca, Estado
60 pags. in. 12.". Typ. Bangú.
de S. Paulo. Feitos na Bahia toctos os seus estudos preparatórios, seguiu para o Recife, e m cuja Faculdade reJoão Franca de Carvalho, Doutor. — Filho de
cebeu o grau de bacharel e m sciencias jurídicas e soJoão Baptista de Carvalho e D. Leonor Franca de Carciaes a 28 de Novembro de 1883. N o m e a d o e m 30 de Sevalho, nasceu a 10 de Dezembro de 188/ e m Simão
tembro de 1885 promotor publico da comarca de Maroim,
Dias. — Estudou preparatórios e m Aracaju e na faculfoi removido e m 1889 para a do Aracaju, e m que serviu
dade de Medicina do Rio de Janeiro terminou o curso
durante seis mezes, exonerando-se e m 1890. N o anno
com brilhantes provas, recebendo o gráo de doutor e m
seguinte recebeu o diploma de deputado á Assembléa
Janeiro de 1915.
Constituinte do Estado e as nomeações de juiz de direito
Ex-interno de 1.* classe do Hospital Geral de Miseda comarca do Rio Real (Itabaianinha) e de m e m b r o
ricórdia, nos Serviços de Clinica Cirúrgica dos Proiessodo Tribunal de Appellação. Desfechado o golpe de Esres Valladares, Crissiuma, Dr. Daniel de Almeiria, e Sertado de 23 de Novembro e deposto o Governador, coronel
viço Ambulatório de crianças a cargo do Dr. Augusto
Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro, foram declarados sem
Galvão,
effeito todos os seus actos, resultando ser dissolvido o
Escreveu:
Tribunal, de que lazia parte esse digno magistrado. Che— Da nephrolithiase e seu tratamento cirúrgico.
gou até ahi a sua vida publica no Estado, interrompido
pela pyclotomia: dissertação. Proposições. Três sobre
por algum tempo, para ser reencetada na cidade de Mocada unia das cadeiras do curso de Sciencias medico-cicóca e m S. Pauio, onde residia desde Julho de 1S92.
rurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina
Nesse outro scenario exerceu vantajosamente a sua actido Rio de Janeiro e m 9 de Outubro de 1915 e defendida
vidade no tríplice caracter de advogado, administrador
e m 18 de Dezembro de 1915. Rio de Janeiro, 1915, 114
e politico, conseguindo pela dedicação á causa publica
pags. in. 8.". gr. Typ. do Jornal do Commercio. de Roimpôr-se á gratidão dos seus concidadãos. C o m o predrigues & C.
feito municipal promoveu grandes melhoramentos, de
que hoje gosa a população de Mocóca.
João Francisco de Almeida, Doutor. — Filho de
A o assumir a gestáo dos negócios municipaes em
Pedro Francisco de Almeida e D. Luiza Francisca de
1902 fez construir diversas pontes sobre os riachos que
Almeida, nasceu e m S. Christovam pelo anno de 1817
cortam a cidade, conseguiu a encampação do Mercado;
e ialleceu na Bahia a 8 de Fevereiro de 1864. Doutor
fez concluir o elegante prédio do Paço Municipal; tomou
e m medicina pela Faculdade daqueua cidade, graduado
a si a conclusão do Jardim Publico, construiu o Matae m 25 de Novembro de 1846, residiu na visinha cidade
douro Municipal; contrahiu u m avultado empréstimo
de Valença, onde prestou os melhores serviços por occacom a applicação especial de resgatar outro anteriorsião da epidemia do cholera-morbus e m 1855. Entrando
mente feito para a consolidação da divida municipal e
depois para o serviço do exercito, foi nomeado por Defez a encampação da Empresa de Agua e Exgottos, ora
creto de 2 de Dezembro de 1860 tenente 2." cirurgião e
pertencente á Camará. U m dos últimos actos de sua
e m Fevereiro de 1861 designado para servir e m Goyaz,
longa e profícua auministração foi a conclusão e m 1913
de onde teve de ser transferido para a Bahia e m Março
das obras do novo Jardim á praça ria Republica dade 1862. Mandado pela segunda vez para Goyaz e m Noquella cidade, da qual se constituiu u m cidadão benemévembro do anno seguinte, regressou á Bahia, e m virtude
rito por tão assignalados serviços. Redigiu com outros
de nova transferencia, e m 1864, quando se deu o seu
a secção da "Gazeta de Sergipe" sob o titulo — Coiunina
fallecimento.
Politica, — surgida a 4 de Julho de 1890.
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Escreveu:
— Relatório apresentado á Camará Municipal, e m
sessão ordinária de 15 de Abril de 1911, referente ao
triennio de 1908 a 1910. S. Paulo, 1910, 10 pags. e mais
11 de annexos, in. 8.°. pq. Papelaria C. Manderbach & C.
Redigiu:
— A Mocóca: folha politica e commercial. Mocóca,
á. Paulo, 1895-1914. O seu primeiro numero sahiu a 13
de Abril daquelle anno.
— Como entrei na administração do Dr. Felisbello.
e como d'ahi m e retirei: serie de artigos na "Gazeta
de Sergipe" de 29 de Junho e 10 Julho de 1890.
— A postos! Na — Columna Politica — da "Gazeta
Sob esta epigraphe 2 artigos nos números de 6 e 19 do
referido mez.
— Salve-sc. Idem, idem, de 23 do m e s m o mez.
— As nossas finanças se aggravam. Idem, idem
de 25.
— Eis-me aqui. Idem, idem de 3 de Agosto.
— Pro domo. N a Secção Livre do m e s m o jornal de
7 de Agosto.
— Immoralidades da administração do Dr. Felisbello. Idem, idem de 10 do citado m e z .
Escreveu mais:
— Discurso, proferido na Ses.- Magn.: de recepção
da rt. Trm.: Bélem Sárrage, realizada e m Mocóca na
Loj.: "Honra e Caridade", e m 2 de Junho de 1911. Inédito — C o m o prefeito escreveu, entre outros, o
— Discurso pronunciado e m u m a reunião popular
m casa'da Camará Municipal de Maroim, a 5 de Dezembro de 1889. N a "A Nova Era", Aracaju, de 12 do mesm o mez.
João Gomes de Mello, Barão de Maroim . —
Filho de Theotonio Corrêa Dantas e D. Clara Angélica
de Menezes, nasceu a 18 de Setembro de 1809 no engenho Santa Barbara, municipio de Maroim e falleceu a
23 de Abril de 1890 na capital federal, onde, tendo
desde muitos annos fixado residência, formara familia,
contrahindo segundas núpcias com u m a respeitável serhora, irmã do Visconde do Uruguay. Seguindo o exemplo dos seus antepassados,
dedicou-se á laboriosa vida
da agricultura, adquirindo
nella rapidamente avultou»
fortuna, de que utilizou u m a
boa parte na construcção do
magestoso templo, que actualmente
serve de egreja
matriz da cidade de Maroim,
e e m diversas doações feitas
a casas de beneficiencias.
Não menos pr„upera foi a
carreira politica, que depois
abraçou, e na qual, cheganao a ser constituído chefe
do partido conservador, alcançou as mais elevadas posições. Nobilitado pelo g^vernV/ imperiíl a 11 de OuBaião de Maroim
tubro de 1848 com o titule
de barão com grandeza, foi
mais
commandante superior da guarda nacional,
vice-presidente da provincia, deputado provincial poi
diversas vezes e deputado geral nas três legislaturas de
1853 a 1864, no começo da ultima das quaes, 1861, foi
escolhido senador do Império.
C o m o vice-presidente, administrou a provincia, desfie 27 de Setembro de 1855 até 27 de Fevereiro do anno
seguinte. U m órgão da imprensa carioca, noticiando a
sua morte, disse que, "embora lhe faltassem as brilhantes qualidades da intelligencia, procedeu sempre, tanto
ia vida publica, como na particular, de m o d o a deixar
de si memoria honrada e bemquista". E m confirmação
da nobreza e rectidão desse irocedimento faliam ainda
bem alto os seus actos de generosidade e philantropia,
de que são dignos documentos as distincções honorificas
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recebidas do governo do paiz e de S. S., o chefe supremo
da egreja catholica, que o condecoraram commendador
da ordem de Christo, cavalleiro das ordens do Cruzeiro,
da Rosa e de S. Gregório Magno, de R o m a . Fez mais
de u m a viagem a Europa e
Escreveu:
— Relatório com que foi entregue a administração
da provincia de Sergipe no dia 27 de Fevereiro de 1856
ao E x m o . Dr. Salvador Corrêa de Sá e Benevides pelo
1.° vice-Presiriente ria m e s m a . N o "Correio Sergipense"
de Junho a 12 de Julho rio referido anno.
— Relatório da Directoria da "Associação Sergipense", apresentado no dia 5 de Março de 1857. N o
"Correio Sergipense" de 14 do m e s m o mez e anno.
— O Barão de Maroim e o processo — Rollemberg.
A o publico e aos seus amigos. Rio de Janeiro, 1862, 12
pags. de 2 columnas, in 8.°. gr. Typographia Imperial
e Constitucional de J. Villeveuve & C. E' a reimpressão
de u m a serie de artigos publicados no "Jornal rio Commercio" do Rio de Janeiro, a começar do n.° de 9 de
Julho de 1862.
João Gomes Ribeiro, Bacharel. — Filho do
Major João Gomes Ribeiro e D. Miquilina Ribeiro, nasceu a 29 de Fevereiro de 1840 e m Larangeiras e falleceu e m Maceió a 26 de Outubro de 1897. Tendo rece
bido o gráo de Bacharel na Faculdade de Direito do Recife a 27 de Novembro de 1862, iniciou-se na vida publica, como promotor da comarca do Lagarto, nomeado a
9 de Outubro de 1863, removido depois para a de Itabaiana a 27 de Outubro de
1865 e dessa para a de Larangeiras a 29 de Janeiro
de 1866, de cujo cargo foi
exonerado a 17 de Março seguinte, por ter sido nomeado por Dec. de 29 de Janeiro do m e s m o anno juiz m u nicinal dos termos reunidos
- H *mLà
de Pão de Assucar e Matta
Grande, e m Alagoas, de que
pediu demissão e m 1868.
E m Maceió foi lente substituto do Lyceu e m 1869,
promotor publico, delegado
de policia, lente de philosophia do Lyceu e m 1881, apoJoão Oomes Ribeiro
sentado e m 1892; director
(Bacharel)
da Instrucção Publica em
1890, advogado ria Intendência Municipal e m e m b r o da
commissão do orçamento do Estado no governo do Coronel Pedro Paulino da Fonseca. O Governo Provisório
da Republica nomeou-o e m 11 de Outubro de 1890 Governador do Estado rio Rio Granrie rio Norte, onde fez
curta administração por ter-se incompatibilizado desde
logo com os directores ria politica local. De idéas ultrariemocraticas,riesligou-seem 1872 rios antigos correligionários políticos, para arvorar o pavilhão ria Republica, pela qual se bateu com arrior na imprensa e na
tribuna, até vêl-a triumphante em 1889. Fácil e m apaixonar-se pelas causas generosas, não se quedou indifferente ante a momentosa questão social, que precedeu a
proclamação da republica, agitando profundamente o
naiz inteiro. O lutador incansável não receiou os ódios
dos escravagistas; constituiu-se abolicionista intransigente, sempre na vanguarda dos combatentes, T restando
o forte concurso da sua palavra e da sua penna pela
conquista da liberdade dos captivos. N a imprensa alagoana salientou-se como jornalista fecundo e de estylo
primoroso; orador eloquente e illustrado, não foram
poucos os louros colhidos na tribuna judiciaria, como
advogado, e na tribuna das conferencias publicas. Pertenceu a varias sociedades scientificas e populares e era
rocio effectivo e orador do Instituto Archeologi^o e Geographico Alagoano. Os últimos annos de sua operosa
existência forão cheios de fundas tristezas e indizíveis
sofrimentos. U m a cegueira incurável roubou-lhe total-
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mente a vista e para cumulo de suas infelicidades alde preferencia toda a sua actividade ao serviço da laguns annos depois e m 1893, foi fulminado por u m a
voura, a que imprimiu grande impulso, introduzindo no
congestão cerebral, que o tornou quasi, de todo paraseu estabelecimento agricola arados e machinismos a
lytico.
vapor, depois de ter feito nos Estados Unidos e na ilha
Escreveu:
de Cuba estudos especiaes sobre o melhor systema de
— O novo regimento ãe custas judiciarias, illus- cultura da canna e do fabrico de assucar. Absorvido petrado de notas e dois appendices. Rio de Janeiro, 1876,
los trabalhos ruraes, pouco tempo lhe restava para con100 pags. in. 8.°. Os appendices contem vários avisos,
sagrar aos negócios públicos, mais n e m por isso deixou
jurisprudência dos Tribunaes, opiniões de jurisconsultos,
de ser distinguido pelo governo e por seus conterrâneos
critica de alguns artigos, etc.
com os cargos de primeiro supplente do juiz municipal
Fundou e redigiu:
e presidente da camará municipal de Santa Luzia, depu— A Republica: órgão da democracia. Maceió, 1872.
tado provincial e m mais de u m a legislatura e 2." vicePublicação ás quintas-feiras e domingos. Typ. do Libepresidente da provincia, e m cuja administração esteve no
ral.
período de 16 a 18 de Outubro de 1847. Quando em 1860
— O Século: diário do commercio, da lavoura e da
D. Pedro II viajou pelas províncias do Norte do Imindustria. Maceió, 1877. Typ. Mercantil. Foi u m dos
pério, foi quem o hospedou na cidade da Estancia. Era
redactores da
commendador da ordem de Christo, m e m b r o de diversas
Gutenberg: órgão da Associação Typographieo. Alasociedades scientificas e da Directria do Imperial Insgoana de soccorros mútuos. Maceió, 1881-1891. Publicatituto Sergipano de Agricultura. Collaborou na imprendo u m a vez por semana e depois diariamente. O prisa, escrevendo sobre o assumpto de sua particular premeiro numero sahiu a 8 de Janeiro daquelle anno. Posdileção — a lavoura — e publicou:
teriormente tornou-se órgão do centro republicano fe— O Agricultor Sergipano da canna de assucar:
deral de Alagoas e órgão official do governo do Estado
obra, segundo os melhores e mais modernos escriptores
— Gazeta de Alagoas; órgão do partido constitusobre o plantio da canna do assucar, reduzida a u m mecional .Maceió, 1892. Publicação diária. O primeiro
thodo claro e consizo (sic.) ao alcance dos lavradores,
numero sahiu a 28 de Janeiro.
que a quizerem ler, escripta e m lingua vernácula. BaJoão Gomes Vieira de Mello, Bacharel. — Filho
hia, 1869, 98 pags. in. 8.°. Typ. de Camillo de Lellls
de Francisco Vieira de Mello e D. Maria Rosa de S. José
Masson & C. Os primeiros capítulos deste trabalho foram
Mello, nasceu a 26 de Setembro de 1866 no engenho
publicados muito antes no "Correio Sergipense" a comeSinta Barbara, municipio do Rosário do Catête, e falçar do n.° de 18 de Junho de 1862.
leceu na Capital Federal a 16 de Fevereiro de 1913. João José Henriques, doutor. — Filho do capl.
Alumno do collegio S. José na Capital da Bahia, alli estão R a y m u n d o Ezequiel Henriques e D. Maria Rosa de
tudou preparatórios e deu começo em 1885 ao curso
Mello Henriques, nasceu e m 22 de Dezembro de 1876
de medicina, depois do que seguiu para o Recife, cuja
no engenho Oiteiro municipio da Capella. PharmaceuFaculdade frequentou, sahindo diplomado e m sciencias
tico pela Faculdade da Bahia, formou-se em medicina em
jurídicas e sociaes a 6 de Outubro de 1891. Promotor
1900 pela Faculdade do Rio de Janeiro. Ex-interno, por
publico da comarca de Maroim, nomeado a 3 de Dezemconcurso, do Hospital de Marinha da Capital Federal e
bro do m e s m o anno, exonerou-se com poucos mezes de
do Hospício de S. Sebastião de moléstias infectuosas.
exercicio, para ir residir no Estado de S. Paulo, estaDurante a campanha de Canudos foi interno dos hospibelecendo-se como advogado na cidade de Araraquara.
taes de sangue na Capital da Bahia.
De 1893 a 1903 exerceu a promotoria de justiça na coE' clinico na capital do Pará, medico da Santa Casa
marca do Sacramento, em Minas. Nessa cidade promoe director medico da Companhia de seguros "Garantia
veu a fundação do collegio Miranda e de u m outro para
da Amasonia".
meninas, nos quaes leccionou gratuitamente; fundou em
Foi director do 3.° districto sanitário marítimo do
1897 o club "Culto ao Progresso", substituído pelo "GréPará, sendo exonerado e m Janeiro de 1906.
mio Dramático Sacramentano" de que foi presidente. Da
Escreveu:
capital de S. Paulo, sua posterior residência, transpor— Da medicação anti-infectuosa no beribéri: distou-se em 1905 para a Capital Federal, onde desempesertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeinhou o cargo de delegado da 2.» e 4.» circumscripção poras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These
liciaes até 1906, reabrindo seu escriptorio de advocacia,
defendida perante á Faculdade de Medicina do Rio de
logo que se desincompatibilisou. Sua biographia foi puJaneiro e m 23 de Janeiro de 1900 por... Rio, 1900, 79
blicada por José Coutinho na "Tribuna Popular" da cipags. in. 8.°. Typographia Guimarães.
dade de Taubaté a 22 de Junho subsequente. N o SaJoão José do Monte, Bacharel. — Filho do secramento dedicou-se também á imprensa, e redigiu:
gundo consorcio de João José do Monte e D. Maria Ber— O Novo Echo: jornal politico, hebdomadario, de
narda da Silva Monte, nasceu a 17 de Junho de 1843
propriedade do major Francisco da Silveira Goulart,
na villa de Japaratuba e falleceu na Capital Federal
lo9. . .
a 28 de Março de 1907. Bacharel em sciencias jurídi— Gazeta do Sacramento: folha scientifica, litteracas e sociaes pela Faculdade do Recife, formado em 1864,
ria, noticiosa e commercial. 1901-1903. Viveu apenas 2
tanto se distinguio pelo talento e applicação, que termiannos, tendo sahido o primeiro numero em Julho de
nado o curso académico os seus collegas o elegerão ora1901.
dor do anno na solemnidade da collação do grau. C o m
Escreveu:
o espirito enriquecido pelas sabias lições dos mestres,
— Acção de divorcio entre partes — Auctora: D
partio no anno seguinte para o Rio de Janeiro, onde
Franklina de Pinho e Costa — Reu: António Quintisob os melhores auspícios se iniciou na advocacia, ouliano dos Santos. Allegações finaes do Reu. Juizo de Divindo os úteis conselhos do notável jurista, Dr. Joaquim
reito do Araxá, Estado de Minas. S. Paulo 1910 60
Saldanha Marinho, e m cujo escriptorio elaborou os seus
pags. in. S.°. pq. Pocai & Weiss.
primeiros trabalhos forenses.
João José Bittencourt Calasans, Doutor. FiDesses affazeres foi arredado por algum tempo, 1866lho de José de Calasans Bittencourt e D. Antónia ria
1867, iara desempenhar as funcções de secretario do goVera Cruz Brake, nasceu a 12 de Junho de 1811 na anverno da ex-provincia do Rio Grande do Sul, nas adtiga villa de Santa Luzia e falleceu a 18 de Agosto de
ministrações do vice-presidente António Augusto Pe1870 no seu engenho — Castello — i ertencente a m e s m a I reira da Cunha e do presidente, Francisco Ignacio Marvilla. Tendo frequentado a Academia de Olinda até o l condes H o m e m de Mello, depois barão H o m e m de Mello;
quarto anno, interrompeu o curso, seguindo para Brum a s u m a vez finda a commissão voltou aos labores proxellas, e m cuja Universidade conseguiu a carta de doufissionaes, estabelecendo-se e m Santa Maria Magdalena,
tor e m direito. Restituído ao seio da familia, dedicou ' provincia do Rio de Janeiro, onde o foro era então bas•
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tante movimentado. E m 1873 transferto-se definitivamente para a capital do Império, assentando ahi sua
banca de advogado, de que não mais se afastou até os
últimos dias. O insigne cultor da sciencia rio Direito
teve na sua vida publica a prova do alto apreço, que lhe
tonsagravão os seus comprovincianos, recebendo delles
por duas vezes o honroso mandato de deputado á Assembléa Geral Legislativa, e m 1878 e 1889, na ultima rias
quaes não chegou a ser reconhecido, por ter explodido
o movimento revolucionário de 15 de Novembro, de que
nasceo o actual regimen de governo. Monarchista de
convicção, conservou-se fiel ás suas crenças, abandonando a politica para dedicar-se exclusivamente á advocacia. Viajou por alguns paizes da Europa, foi director-presidente do Banco de Credito Movei, no Rio de
Janeiro, m e m b r o do Instituto ria Orriem dos Advogados e
Escreveu:
— Discurso do vice-presidente do Atheneu Pernambucano, pronunciado na sessão de 21 de Agosto de 1862.
N o periódico scientifico e
litterario "O Atheneu Pernambucano" de 1862, Recife, pags. 7 a 9 do vol. VII.
—
Discurso pronunciado no dia 28 de Novembro
de 1864 por... orador eleito pelos bacharelandos daquelle anno para representa-los no acto da collação do
gráo de bacharel e m direito.
Pernambuco, 1865, 10 pags.
in. 8.". pq. Typographia de
Manoel F. de Faria & Filho.
— Processo e julgamento do bispo do Pará, D. António de Macedo Costa, perante o Supremo Tribunal
Dr. João José do Monte d e justiça nas sessões de
27 de Junho e 1 de Julho
(Segundo a compilação feita para "O Direito"). Rio de
Janeiro, 1874, 201 pags. in. 8.°. pq. Typographia Theatral e Commercial.
— Manual ãos Tribunaes ou Collecção dos códigos e
das leis que são consultadas assiduamente pelos magistrados, advogados, procuradores, etc, por u m Advogado.
Caderneta n. 1 contendo: Constituição politica, acto addicional, lei de interpretação e lei de 15 de Outubro de
1827. Rio de Janeiro, 1878, 76 pags. in. 16.°. A. A. da
Cruz Coutinho — Editor. O autor prometteo proseguir
na publicação de outras cadernetas, que aliás não vierão á luz.
— Secularisação dos cemitérios: discurso pronunciado na Camará dos Deputados na sessão de 9 de Setembro de 1880. Rio de Janeiro, 1880, 39 pags. in.
16.". Typographia Nacional.
Fundou e redigio:
— O Direito; revista mensal de legislação, doutrina e jurisprudência. 1873-1912, 118 vol. in. 8.". Sahiu
em fascículos que davam annualmente 4 volumes. Nesta
revista collaboraram eminentes jurisconsultos, como os
conselheiros D. Francisco Balthazar ria Silveira, Tristão de Alencar Araripe, Olegário Herculano de Aquino
e Castro, António Joaquim Ribas e Joaquim Saldanha
Marinho. Nos volumes relativos aos 39 annos que teve
de existência encontrão-se:
a) todos os actos importantes dos Poderes Legislativo e Executivo, promulgados desde 1873 até hoje;
muitas resoluções de consultas do Conselho de Estado,
avisos e decisões do Governo;
b) quasi todos os julgamentos proferidos, no mesm o período de tempo, pelo Supremo Tribunal de Justiça
e pelo Supremo Tribunal Federal e dos Tribunaes Superiores desta Capital, das antigas Províncias e dos actuaes
Estados. C o m as decisões dos Tribunaes são, na maioria
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dos casos, i ublicados os trabalhos, pró e contra, dos respectivos advogados, o que é mais u m a fonte de ensinamento;
c) mais de seiscentos artigos doutrinários, e m que
são ventiladas, discutidas e resolvidas as mais árduas
questões de direito e de pratica, pelos mais notáveis
cultores das letras jurídicas nas classes rios magistrados,
advogados e professores de direito, tudo de facillima
consulto por causa dos Índices copiosos, alphabeticos,
remissivos e chronologicos, que acompanham cada volume, além de dous índices geraes referentes, o 1."
aos volumes 1 a 60 e 2.° aos de ns. 61 a 100.
N o volume 109.°, 1909, está publicado o novo Regimento do Supremo Tribunal Federal, (o qual contem
cerca de 300 artigos) que muito interessa aos Magistrados e Advogados nos Estados, pois, entre outros assumptos importantes, occupou-se dos seguintes, supprindo
e m alguns as lacunas da legislação:
Revisão-crime, seu processo, casos em que é admissível, documentos que a instruem dispensários os intermináveis traslados, processo para informações do juiz da
condemnação e como deve proceder o Ministério Publico, quando annullado o feito ah inítio pelo Tribunal,
não é o réo absolvido.
Recurso extraordinário, processo de sua interposição, prazo, modo de contal-o; prazo para apresentação,
si pó^e ou não ser negado pelos juizes locaes.
Embargos a accordãos, conveniência das partes constituírem advogados residentes na Capital Federal (art.
176, § 1.°).
Recurso eleitoral, seu processo e até quando se
juntam documentos.
— Habeas-corpus. quando a prisão se reputa illegal.
requisitos para que seja distribuiria a petição, prazo para
o debate oral, effeitos do não comparecimento do paciente.
Depois do fallecimento do fundador do "O Direito"
substituio-o na redacção seu filho, bacharel João Baptista Queima do Monte.
João Justiniano da Silveira Salles. — Filho de
Justiniano da Silveira Salles e D. Francisca Jesuína
de Vasconcellos Barretto, nasceu a 16 de Julho de 1858
e m S- Christovam. Fez os prepapatorios e m Sergipe e
cursou o primeiro anno de pharmacia na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e m 1883, tendo abandonado por falta de recursos. Entrou e m diversos concursos, sendo e m 1892 nomeado praticante da Estrada
de Ferro Central do Brasil, mais tarde promovido a 4.°
escripturario, depois a 3." e ultimamente a 2.", lugar
que ainda exerce com muita competência, tendo antes
feito parte da corporação da Imprensa Nacional e trabalhado e m diversos jornaes. Fez parte de u m a sociedade litteraria e m Sergipe, intitulada: ensaios litterarios. N o Rio de Janeiro collaborou no "Echo Popular'
sobre a classe operaria, na revista theatral — Comedia
— e na revista — Pátria — com o Coronel Dr. Moreira
Guimarães, sempre assignando os seus artigos com os
dois últimos nomes — Silveira Salles.
Fundou no Rio de Janeiro e m 1892 u m pequeno
jornal — "O Bouquet" — sahindo o primeiro numero
no dia 31 de Julho do m e s m o anno e de sociedade com
outros companheiros fundou e dirigiu u m outro jornalsinho — "A Calhandra" — sahindo o primeiro numero
a 5 de Outubro de 1902. T a m b é m musico, como seu pae,
escreveu varias ieças musicaes, como sejam polkas e valsas com os títulos:
— Lettras e artes — polka dedicada ao Dr. Ascendino Reis.
— Lala — polka dedicada ao E x m o . Sr. Dr. Oliveira Bello, quando presidente do Estado.
— Argentina — valsa dedicaria ao Dr. Pinna Júnior.
— Noemi — valsa dedicada ao Sr. Angelo PedroiO.
— A Liberdade, — h y m n o , com lettra, dedicado ao
professor Machado.
Escreveu:
— O martyr do amor: romance publicado na antiga
typographia do "Jornal de Sergipe", e m 1882.
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— António Mestiço: comedia e m 3 actos, com 63 paginas ornada de musicas escriptas pelo musicista serpigano, Francisco Avelino, e representada, com applausos da imrrensa, e m diversos Clubs dramáticos. Impressa na typographia do "Guttemberg ' no Rio de Janeiro
(Edição esgotada).
— Mystcrios de um crime: drama e m 3 actos. Inédito.
— Atras de, um osso: comedia e m 1 acto.
— Suggestões do ouro: — drama e m 4 actos representado no grémio dramático — Jupyra.
— A procura de um genro: comedia e m 1 acto.
•— Dente por ãente: opereta e m 1 acto. Inédita.
— A peça ãos três: comedia e m 1 acto. Idem
— Elias por ellas: peça dramática e m 1 acto apresentada e m concurso e publicada na revista theatral
—
"Comedia".
— Com o amor não se brinca: Comedia e m 1 acto publicada na m e s m a revista.
— Embrulhos ãe primos: peça e m três actos — Inédita.
— A prova da medalha: peça e m 3 actos — Idem.
— 0 Curau: peça e m 1 acto dedicada ao illustre Dr.
Manoel dos Passos de Oliveira Telles.
— As aventuras do Mathcus — burleta — Inédita.
T e m e m mãos u m livrinho de contos que destina ás
escolas primarias.
João do Lado de Christo Pinheiro, Frei
João Phelippe Pinheiro).

(Vide

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

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

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

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

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

João Moreira de Mello Magalhães, Doutor. —
Filho do Dr. João Moreira de Magalhães, tombam mencionado neste livro e D. Rosa de Mello Magalhães, nasceu e m Maroim a 29 de Outubro de 1883. E' agrimensor diplomado pelo Collegio Milite r e Medico pela Faculdade do Rio, formado e m 6 de Maio de 1907. Fêz o
curso académico com tanta distineção, que mereceu o
premio de viagem á Europa a custa da União, de lá
voltando e m Maio de 1911.
Escreveu:
— Do ápice do pulmão nas primeiras phases da
tuberculose. (Estudo anatomo clinico). Dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do
curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro á 22 de
Março de 1907 e defendida a 29 de Abril de 1907 íor...
Approvada com distineção. Rio de Janeiro, 1907, V — 1 4 2
João Nepomuceno Telles de Menezes. — Filho
pags. in. 8.". com gravuras. Typ. do "Jornal do Comdo capitão-mór Simeão Telles de Menezes e D. Clara Mamercio" de Rodrigues & C.
ria de Lima, e irmão consanguíneo de José Francisco
— Imprensa Medica, vol. 15 de Junho de 1907. São
de Menezes Sobral, contemplado neste livro, nasceu no
Paulo com o seguinte summario: pags. 178 a 180; n." 12,
engenho Maria Telles, município de Maroim, e m Março
pags. 191 á 196; n." 13, pags. 207 á 212; n." 14, pags.
de 1815 e falleceu no seu engenho Cabral, municipio de
223 á 233; n." 15, pags. 255 á 265; n." 16 de 25 de
Japaratuba a 11 de Janeiro de 1887. Estudou e m Santo
Agosto.
A m a r o com o provecto professor, Braz Diniz Villas-bôas,
— Clinica propedêutica. — Estudo clinico do ápice e como seu mestre veiu a ser u m excellente latinista.
do pulmão nas primeiras phsaes da tuberculose.
Agricultor e politico de valor nos municipios da Capella
e Japaratuba, foi neste ultimo logar presidente da Ca— Obstetrícia — D a morte do feto no útero.
— Hygiene social. Obras e instituições de preserva- mará e m vários quatrienios e devido ao seu merecimento
ção e assistência do adulto.
e bons serviços prestados á provincia o governo imperial
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o distinguiu com a nomeação de tenente coronel da
Guarda Nacional, o officialato da Ordem da Rosa e o
gráo de cavalleiro da de Christo. Dispondo de lúcida
intelligencia e grande facilidade de redacção, collaborou
na imprensa do seu partido, escrevendo:
— Vários artigos sob o pseudonymo de — O Japaratubeiro.
— A este autor attribue-se a autoria do opúsculo
"Refutação ao Memorial do Commendador António José
da Silva Travassos sobre a navegação dos rios Pomonga
e Japaratuba e m Sergipe", assignado por — u m Japaratubeiro.
João de Oliveira Maia, Doutor. — (*) — Filho
de Deodato da Silva Maia e D. Umbellina de Oliveira
Borges Maia, nasceu na cidade de Maroim a 15 de Novembro de 1886, onde estudou as primeiras lettras. Seguindo depois para a Bahia, frequentou o Collegio São
José, dirigido pelo conhecido educador Dr. João Florêncio Gomes, passando-se dahi para o Seminário Archiepiscopal, Santa Thereza, onde aprimorou-se no curso secundário durante quatro annos. Volvendo a sua terra
Natal, continuou o curso de preparatório e m Aracaju,
fazendo ahi alguns exames e terminando-os no Rio de
Janeiro no Gymnasio Nacional. Feito o curso, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, diplomando-se e m Pharmacia e proseguindo no de Medicina.
N o terceiro anno medico foi nomeado, por' concurso,
auxiliar-academico do serviço de Prophylaxia contra a
febre amarella na direcção do Dr. Oswaldo Cruz. Mais
tarde foram aproveitados seus serviços, ainda como académico, para a vigilância medica do porto do Rio de
Janeiro, onde permaneceu até o 6.° anno da Escola. Interno da enfermaria de pelle e syphilis da Santa Casa
de Misericórdia do Rio de Janeiro é pharmaceutico do
Hospital Evangélico da m e s m a cidade.
Foi interno da Polyclinica Geral do Rio de Janeiro
íe 1911 a 1912. Iniciou a sua clinica sob as especialidades: moléstias das senhoras e via urinarias.
João Paulo Vieira da Silva, Doutor. — Filho do
capitão João Vieira da Silva e D. Theodora Francisca
de Menezes, nasceu a 26 de Junho de 1832 no Sitio do
Meio, Própria, e falleceu no Aracaju a 10 de Fevereiro de
1875. Tendo sido diplomado e m 1858 doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia, foi nomeado no anno seguinte commissario vaccinador e m Divina Pastora, dedicando-se posteriormente a clinica e m Maroim e Itaporanga, e m cujo municipio fixou residência por ter-se
constituído proprietário de u m engenho de fabricar assucar. Filiado ao antigo partido liberal, foi deputado
provincial nas legislaturas de 1860-61, 1864-65, 1866-67,
1868-69, nas quaes desempenhou com talento e critério
o mandato politico, correspondendo dignamente a confiança dos seus correligionários.
__
Escreveu:
— Tratamento das moléstias mentaes: dissertação.
Proposições Sciencias medicas — Metastase. Sciencias
cirúrgicas. — Tratamento das feridas por armas de fogo.
Sciencias accessorias. — C o m o reconhecer-se que houve
aborto e m u m caso medico-legal ? These apresentada e
sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia
e m Novembro de 1858, para obter o grau de doutor e m
medicina. Bahia, 1858, 22 pags. in. 8.°. Typ. de Carlos
Poggetti.
João Pereira de Oliveira. — Filho de outro de
egual nome e D. Maria José de Oliveira, nasceu e m
Itabaiana a 26 de Maio de 1883. Estudou as primeiras
lettras na cidade natal, e o curso secundário e m Aracaju. E m 1901 seguiu para a Capital da Bahia onde se
matriculou na Escola Polytechnica. Abandonando o
curso de engenharia seguiu para o Rio, e m 1903 e ahi
(*) Apezar de reiteirados pedidos não m e foi enviada a these de doutoramento deste sergipano.
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verificou praça a 7 de Abril do m e s m o anno no 20.° Batalhão de infanteria com destino á Escola Preparatória e de Táctica do Realengo, hoje extincta.
Transportando-se para Porto Alegre frequentou as
aulas da Escola de Guerra até concluir os cursos de
infantaria e cavallaria pelo regulamento de 1905. A 2
de Janeiro de 1911 foi declarado aspirante a official e
classificado na 1.° companhia de metralhadoras, na Capitel Federal, e a 30rieJulho de 1915 promovido a 2.»
tenente de infantaria, sendo transferido e m 1917 da 1."
companhia de metralhadoras para o 41 batalhão de caçadores e m Aracaju.
Quando estudante de preparatórios no Aracaju, collaborou no jornal "O T e m p o " (1899 com as iniciaes J.
P . ) . C o m o alumno da Escola PreparatoVia e de Táctica
do Realengo, foi u m dos redactores dos jornaes escolares "O Raio" (1903) . " A Sentinella" e a bella revista —
"Via Lucis" — e m 1904; e como alumno da Escola de
Guerra de Porto Alegre redigiu, com outros, as revistas "Occidente" (1906) e a "Cruzada" e m 1908 — collaborando no "Jornal do Commercio" com o seu próprio
nome e com os pseudonymos de Coriolano. Serra e Nogi
e no "Independente" ainda com o seu nome. Foi u m dos
três delegados da m e s m a Escola no Congresso de estudantes reunido e m S. Paulo e m Julho de 1909 e nesse
Congresso discutiu todas as questões de ensino, tendo
merecido ser publicado no grande jornal "Estado de
São Paulo" u m dos discursos que leu sobre creação de
universidades no Brasil. (These apresentada pela commissão promotora do m e s m o Congresso). C o m o aspirante da companhia de metralhadoras, além de ter tomado parte e m algumas outras commissões de importância, serviu na campanha do Contestado (Paraná-Santa Catharina) onde mereceu dos seus superiores os maiores louvores, tendo sido, ademais, u m dos poucos para
os quaes o Commendante Chefe pediu a promoção por
acto de bravura.
Escreveu:
— Marchas á noite. Porto Alegre, 1908, 28 pags. in.
4.°. Typographia de Carlos Echenique.
— Ensino universitário: discurso pronunciado no
Congresso de Estudantes, reunido na Capital de S. Paulo
e m Julho de 1909. N o "Estado de S. Paulo" de 22 de
Julho e transcripto na " A Federação", Porto Alegre, de
18 de Setembro do m e s m o anno.
— Metralhadoras M a x i m de reparo padiola. Ipanema, S. Paulo, 1913, 30 pags. in. 8.°.
— Organisação das metralhadoras . (Infantaria e
Cavallaria). Rio de Janeiro, 1917, 102 pags. in. 8.°.
Typ. Lith. Pimenta de Mello & C.
— Instrueções para patrulhas de infantaria. Aracaju, -1918, 14 pags. in. 12.°. 1." Edição. Typ. do "Estado de Sergipe". T e m 2.» Edição augmentada, impressa
na m e s m a Typ. e m 1919 com 36 pags. in. 12.".
— Monumento aos heróes da epopéa matto-grossense.
(Correspondência do Rio). N o "Correio de Aracaju", de
21 de Novembro de 1920.
João Phelippe Pinheiro, Frei. — Religioso franciscano, filho de Innocencio Philippe Pinheiro e D. Anna
Maria do Rosário, nascido e m Setembro de 1821 no povoado Coqueiro, municipio do Lagarto, professou e recebeu ordens sacras no convento de S. Francisco ria
Bahia, passando a chamar-se desde então frei João do
Lado de Christo Pinheiro. Trocando a viria quieta do
claustro pelas fadigas da cathechése, fez-se missionário
apostólico e a começar pelo Ceará e m 1S45 internou-se
pelos sertões do Brasil, pregando o Evangelho e m diversas freguezias do Piauhy, Pernambuco, Bahia, Minas e
Goyaz até 1850. Tendo chegado ao conhecimento rio
governo imperial que nos seus sermões propagava doutrinas subversivas da ordem publica, foi preso e m Novembro daquelle anno na capiL'l de Goyaz e remettido
para o Rio de Janeiro por determinação do ministro da
Justiça. Recolheu-se depois ao convento de Santo António, de onde se retirou, já secularisado, para parochiar a freguezia do Itapemirim, no Espirito Santo, como
vigário encommendado, tendo também sido alli advogado
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provisionado, presidente da camará municipal e vigário da vara com honras rie arcipreste. Posteriormente foi nomeado vigário encommendario ria íreiuezia
de S. José da Bôa Morte, municipio de SanCAnna de
Macacú, na provincia do Rio de Janeiro. Era condecorado com o officialato da Ordem da Rosa.. Pregador
de grande talento, na tribuna sagrada não foi inferior
; os mais afamados oradores sacros de sua terra, como
frei José de Santa Cecília e o vigário Gonçalves Barroso, nem honrou menos o púlpito na antiga Corte, onde
no m e s m o tempo se fazia ouvir a vóz eloquente de
frei Francisco de Monte Alverne. Viveu os seus últimos
dias inteiramente ignorado, vindo a fallecer e m avançada edade a 3 de Janeiro de 1900 em quarto particular
da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— Frei João do Lado de Christo Pinheiro ao respeitável publico. Rio de Janeiro, 1851, 23 pags. in. 8.°
Typographia do Correio Mercantil de Rodrigues & C ,
com 33 documentos constantesriefs. 7 a fs. 23.
— Instrueções cathechisticas para o uso do ensino
religioso dos meninos da freguezia de Santa A n n a da
Corte. Rio de Janeiro, 1867, 205 pags. in. 12.°. Typographia — Perseverança.
— Directório parochial ou novíssimo manual dos
parochos: obra utilissima aos parochos, seus coadjutores, e aos sacerdotes e m geral, i or D. António Covian;
precedida de u m discurso sobre a importância social do
ministério do parocho; traduzida e annotada conforme
o direito e uso da igreja brasileira e consideravelmente
enriquecida de diversos formulários e outras muitas
matérias interessantes. Rio de Janeiro, 1867, 271 pags.
— As noites ãe Santa Maria Magdalena. enriquecidas com o Sepulchro de Jesus pelo padre M . J. Geramb
e traduzidas do francez para portuguez, etc. Rio de
Janeiro, 1867, 186 pags.
João Ramos de Barros, Padre. — Filho de José
da Silva Barros e D. Maria R a m o s de Barros, nasceu
na Villa de Campos, Estado de Sergipe, em 23 de Fevereiro de 1883. Recebeu ordens de presbytero no Seminário Archiepiscopal da Bahia, sendo depois professor
do referido Seminário e Capellão do Hospital de Santa
Isabel naquella cidade.
E' vigário da Freguezia dos Mares e conselheiro
Municipal na Bahia, fiscal do Governo junto a u m collegio e examinador de humanidades nas Faculdades de
Medicina e de Direito. E' professor demissionado do
Gymnasio da Bahia e pertence ao Instituto Histórico.
Cultiva com paixão estudos de historia e tem escripto
chronicas e artigos para revistas e jornaes com diversos pseudonymos.
Seu campo de acção tem sido a imprensa e a tribuna,
onde tem se revelado orador sacro de eloquência fascinadôra. T e m diversas obras inéditos.
Escreveu:
— Discurso pronunciado na tribuna sacra da Cathedral da Bahia a 16 de Setembro de 1916 no encerramento do 5." Congresso de Geographia. N o "Diário da
Bahia" de 26 do m e s m o mez.
— Oração pronunciada a 24 de Outubro de 1920
na Cathedral de Aracaju. N a "A Cruzada", Aracaju, de
7 a 21 de Novembro do m e s m o anno.
João Ribeiro, Bacharel ou João Baptista Ribeiro
de Andrade Fernandes. — Filho de Manoel Joaquim
Fernandes e D. Guilhermina Ribeiro Fernandes, nasceu a 24 de Junho de 1860 na cidade de Larangeiras.
Iniciou os primeiros estudos na cidade natal e completou o curso de humanidades no Atheneu Sergipense
de Aracaju em 1880.
E m 1881 seguio para o Rio de Janeiro, onde reside,
1924, com o fim de matricular-se e m u m a das Acade
mias.
Dcdicando-se ao magistério particular, leccionou nos
collegios D. Pedro de Alcântara, Alberto Brandão e outros, applicando-se com todo ardor á linguistica e m
que se tornou notável.
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E m 1885 exerceu o cargo de official da Bibliotheca
Nacional, lugar para o qual foi nomeado após concurso,
deixando-o e m Novembro de 1890.
E m 1887 submetteu-se a concurso para a cadeira
de Portuguez do Collegio Pedro II, hoje Gymnasio Nacional, e e m 1890 foi nomeado para a de Historia
Universal.
Bacharelou-se e m 1894 e m sciencias sociaes pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro e em 1896
foi á Allemanha, commissionado pelo Governo Federal,
para o estudo da Instrucção naquelle e e m outros paizes, representando no m e s m o anno o Brasil na Confederação de Dresde sobre a propriedade litteraria.
N o anno seguinte (1897) representou officialmente
o Brasil no Congresso reunido em Londres para a organlsação do Catalogo internacional.
Foi, e m Abril de 1911, nomeado para reger o ensino de syntaxe portuguesa do Pedagogium e e m 1914
partiu para a Suissa, fixando residência e m Genebra,
a.im de proseguir nos seus trabalhos litterarios, tendo
regressado e m Setembro do m e s m o anno.
E' u m a accentuada individualidade litteraria e u m a
das organisações mais bem dotadas da actual geração
brasileira.
Traductor admirável e philologo distincto, publicou
três grammaticas da lingua portuguesa, correspondente
aos três gráos do ensino da
lingua, — primário, médio e
superior as quaes
foram
adoptadas no ensino official.
C o m o poeta, tem entre
outros trabalhos u m a collecção de poesias que primam
pela pureza da linguagem e
escrupulosa correcção da
forma. E' também u m prosador distincto, como se vê
dos seus diversos artigos
críticos e contos primoroso-sos. Membro do Instituto
Philologico Brasileiro e sócio honorário do Instituto João Ribeiro (Bacharel)
Histórico e Geographico de
S. Paulo, é u m dos quarenta
immortaes
da
Academia
Brasileira de Lettras, o primeiro sergipano quei foi
eleito e que oceupa com brilho a cadeira de Luiz Guimarães Júnior. T e m collaborado e m grande numero de
revistas, jornaes e outras publicações: Revista Brasileira, Atravez ãa Semana (nas 2 épochas), Revista ãa
Lingua Portugueza, Globo, Gazeta ãa Tarãe, Novidaães, Época, Correio ão Povo. Paiz, Jornal ão Commercio,
Correio ãa Manhã, Imparcial e Revista Americana (Rio
cie Janeiro); Commercio de S. Paulo. (São Paulo) e no
Almanaque Garnier a começar do anno de 1907.
Usou o pseudonymo Rizophoro no "Correio do Povo"
e "Atravez da Semana". Rio de Janeiro,
Escreveu:
— Dedicatória á Virgem de Lamartine. Traducção.
N o "Jornal do Commercio". Aracaju, 4 de Novembro
de 1877.
— Tenebrosa lux: poesia. Por occasião da morte
da innocente filhinha do E x m o . Sr. Dr. Luiz A. L.
de Oliveira Bello. N o "Jornal de Sergipe", de 9 de
Abril de 1881.
—• Idylios moãernos. Rio de Janeiro, 1882. in. 8.°.
O Dr. Sylvio Roméro dando noticia do poeta e deste
livro na "Revista Brasileira", tomo 9.", pag. 265, transcreve de suas composições as que têm por titulo: Sombra, Esboços, Entre esposos, Diaphancidade e To be or
no to be (carta particular).
— Dias de sol: versos. Rio de Janeiro, 1884, 62
pags. in. 8.°.
— Estudos philologicos: morphologia e funcciologia. Rio de Janeiro, 1885, 72 pags. in. 8.°. E ' u m a collecção de escriptos sobre a sciencia de sua predilecção e u m a
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da Grammatica Portuguesa do mesmo auctor. Rio de
poesia em linguagem archaica. Typ. da "Gazeta de NoJaneiro, 1905, 310 pags. Livraria Francisco Alves. Está
ticias". Esta obra teve 2.* edição no Rio de Janeiro
na 3." edição muito melhorada (1914).
(1902). Liv. Jacintho R. dos Santos.
Sobre este livro diz José Veríssimo no "Kosmos":
— Avena e Cythara: versos, 1886. Rio de Janeiro,
"Não duvido dizer que a Selecta Clássica do Sr. João
1886, 64 pags. in. 16.° Typ. Hildebrando. Estes dois
Ribeiro é entre todos que conheço da lingua portupequenos volumes foram fundidos em um só e publicaguesa, a única que não é uma simples e bruta especulados sob o titulo — Versos, como adiante se vê.
— Morphologia e collocação dos pronomes: theseção de livraria ou de autoria. Nesse género o que até
agora tínhamos era absolutamente sem valor. Essa é
de concurso de português do externato do collegio Pea primeira que ao cuidado e discernimento na escolha
dro II. Rio de Janeiro, 1886, 80 pags. in. 12.". Typ.
pinta o trabalho valioso das notas eruditas, explicando,
Hildebrando. (Esgotada).
— These ãe concurso — para inspector de ensino. commentando, illustrando os textos transcriptos."
— Paginas de Esthetica. Lisboa, 1905, 170 pags.
Minas, 1886.
— Grammatica portugueza: 1." anno. Rio de Ja- in. 8.°. pq. Editora Viuva Tavares.
A respeito desta obra publicada em Lisboa, diz o
neiro 1886. Edit. Alves & C. Teve 2." ed. em 1890 e
"Noticias de Lisboa", de 5 de Agosto: "é por certo
hoje está na 83/ (1920).
— Grammatica portugueza; curso médio (2.° anno). uma das mais preciosas jóias da contemporânea litteratura brasileira escripta em linguagem que mesmo em
Rio de Janeiro, 1887. Edit. Alves & C. Está na 34." ediPortugal bom seria que fizesse discípulos."
ção. (1920).
— Cartas de mal dizer: prologo de um livro inédito.
— Grammatica portugueza: curso superior (3." anNo "Kosmos", revista artística scientifica e litteraria
no). Rio de Janeiro, 1887. Edit. Alves & C. Está na
do Rio de Janeiro, n." de Janeiro de 1905.
19.» edição. (1920).
— Crepúsculo dos Deuses: contos e historias tradu— Exercícios de Grammatica elementar. Rio. Alves
zidas do Allemão. Lisboa, 1905, 196 pags. in. 8.° pq.
& C.
— Compendio ãe Historia de Litteratura Brasileira.
— Exames ãe português. Lições de grammatica porDe collaboração com Sylvio Roméro. (Vide este nome).
tugueza coordenadas segundo o programma de 1887.
Rio, 1906, LXIX — 4 9 5 — V I I I pags. in. 8.". pq. Typ.
Rio de Janeiro, 1887. Este livro teve 2.» edição em 1888,
da Livraria de Francisco Alves.
terceira em 1889 e ha outras.
— Notas de Terminologia. Medica Portuguesa pelo
— Diccionario Grammatical. Rio de Janeiro, 1889.
Dr. Plácido Barbosa: estudo critico. No "Os Annaes'
Editores Alves & C. Está na 2." edição (1904), esgode Domingos Olympio, Rio de Janeiro, anno III (1906)
taria.
— A Instrucção publica: primaria, secundaria e te-n.° 85, pags. 343 a 345.
— Frazes-feitus. Estudo conjectural de locuções, dichnica (memoria escripta para o concurso ao lugar de
tados e provérbios. Rio, 1908, 302 pags. in. 12.". EdiDirector da Instrucção Publica do Estado de Minas Getores Francisco Alves & C. 2 volumes.
raes). Rio de Janeiro, 1890, 74 pags. in. 12.". Typ.
— Fabordão. Chronica de vários assumptos .Rio,
'Montenegro.
— Versos. Rio de Janeiro, 1890. Tem 2.a edição 1910, 366 pags. in. 16.°. H. Garnier Livreiro Editor.
iH', na expressão do autor, uma serie de pequeninos esaugmentada em 1902; e 3." edição do mesmo anno. Rio,
tudos de bibliographia, folk-lore, tilologia, critica do314 iags. in. 12." contendo poesias inéditas. Editor Jacumental e outras contribuições menores rie vários ascintho Ribeiro dos Santos.
— Historia antiga. Oriente e Grécia. Rio de Ja-sumptos.
— Satyricos portuguezes: reedição do VI volume
neiro 1892, in. 8.". Teve 2." edição publicada pelos editode Parnaso lusitano. Rio 1910. Com introducção critica
res Jacintho R. dos Santos em 1894.
de João Ribeiro. Editora Livraria Garnier.
— Ens-ino civico. A Historia do Brasil ensinada pela
— Theatro de António José: Edição Popular precebiographia de seus heróes por Silvio Roméro com predida de noticia critica e bibliographica de João Ribeiro,
facio e um vocabulário por... Rio de Janeiro.
— Discurso proferido na solemnidade da distribui-contendo as "Obras do Diabinho da mão furada". Paris, 1911, 275 pags. in. 16.°. H. Garnier Livreiro Editor.
ção dos prémios e collação do gráo de bacharel em
— Coração por Edmundo de Amicis. Traducção brasciencias e lettr.is em 24 de Dezembro rie 1892. Rio de
sileira feita da 101." edição italiana. 25." edição cuidaJaneiro, 1893, in. 4.°. E' precedido rie outro discurso
dosamente corrigida. Rio, 1912, 276 pags. in. 12.". Lido Director do Gymnazio Nacional.
— Autores Contemporâneos. Rio 1894. Está na 13." vraria Francisco Alves.
•— Exames ãe admissão para os gymnasios de coledição refundida com grande numero de annotações.
— Historia do Brasil: curso primário. R*o 1900 laboração com Raja Gablagia. Rio 1916. Editores Alves & C.
Editores Jacintho R. dos Santos. Está na 7.» edição pu— Historia Universal. Rio 1918. Elaborado de acblicada pelos Srs. Alves & C. (1920).
com o programma do Collegio Pedro II. Edit.
— Historia do Brasil: curso médio. Está na 8 cordo
"
Jacintho R. dos Santos. 2.» edição em 1919. No prelo
edição. Editores Alves & C , 1918.
— 3." edição.
— Histeria do Brasil: curso superior. Rio 1900, 314
— Chronica Litteraria. No "Correio de Aracaju",
pags. in. 8.° Editores Jacintho Ribeiro dos Santos
de 7 a 10 de Agosto de 1918. (Transcripçâo) .
Está na 3.' edição publicada pelos Srs. Alves & C.
— O Folk-Lorc: estudos de litteratura popular. Rio
— Historia ão Brasil: edição do Centenário Edito1919, 328 pags. in. 12.°. Edit. Jacintho Ribeiro dos
res Alves & C.
Santos.
— Memoria histórica apresentada á Congregação do
— Notas aproveitáveis sobre a Lingua Nacional.
Gymnazio Nacional. 1901. Rie, 1902, 34 pags in 8"
Edição da "Revista do Brasil". S. Paulo, 1921. Neste
Imprensa Nacional.
livro o autor dá a ethymologia e significados dos prin— Memoria dos suecessos occorridos no Gymnasio
ciaes brasileirismos enumerados em ordem alphabetica
Nacional no Anno de 1903. Rio 1904. (publicação offinum índice de coisas. XVII pags. in. 12.». Editores
cial).
— Obras poéticas de Cláudio Manoel da Costa (Glau- Monteiro Lobato & C.
— Cartas devolvidas. No "Correio de Aracaju", de
ceste Saturnio). E' uma nova edição contendo o que fi8 de Dezembro de 1922. Transcripçâo do ••() Jornal" da
cou inédito ou anda esparso, e um estudo sobre a sua
Capital Federal.
vida e obras. Rio 1903, 2 vol. in. 18.°.
— Notas de um estudante. Estudos nuionaes e
— Paginas escolhidas: Academia Brasileira de Leapontamentos de origem allemã. Notas de historia, de
tras. Rio, 1904. Editores Garnier. Está na 2.» edição
arte e de sciencia. S. Paulo, 1922, 242 pags. Editores
de collaboração com Mário de Alencar. 2 volumes.
— Selecta Clássica com annotações philologicas emMonteiro Lobato & C , 223 pags. in. 12.°.
complemento das doutrinas expostas no curso superior
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— Colmeia. O i rimeiro gallicismo. N o "O Diário
da Manhã". Aracaju, de 20 de Outubro de 1923.
João Rodrigues da Costa Dória, Doutor. —
Filho de Gustavo Rodrigues da Costa Dória e D. Maria
Soledade da Costa Dória, nasceu e m Própria, a 14 de
Junho de 1887. Após o curso de humanidades, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo
a laurea de doutor a 23 de Dezembro de 1911. Quando
alumno de Medicina, foi interno de clinica obstétrica e
Gynecologica da Faculdade e do Hospital Santa Isabel,
e interno da Maternidade Climerio de Oliveira, de 1909
a 1911. E m 1912 foi assistente interino da m e s m a clinica, e e m 1916 medico interino da prophylaxia da febre
amarella. Neste m e s m o anno, e m Abril, foi nomeado
Preparador effectivo de chimica da Escola Polytechinica e medico analysta do
Serviço de Medicina legal
do Estado da Bahia.
E m 1917 serviu interinamente no logar de preparador de Medicina Legal na
Faculdade de Medicina. E'
1.° tenente medico de 2."
^ ^
classe da reserva da 1." li4E^^^
nha do
de saúde do
mk
•
exercito e propessor interiI ^ j ^
áfei
no rie chimica da Escola Po4ÊÊÊ • £ ^ _ ^ 5
S U lytechinica.
Escreveu:
Dr. João Rodrigues da
— Das Apresentações do
Costa Dória
Pelvis: dissertação. Preposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras do curso de Sciencias Medicas e Cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 30 de Outubro de 1911 para ser defendida em
22 de Dezembro do m e s m o anno, afim de obter o grau
de doutor e m Medicina. Bahia, 1911, 71 pags. in. 8.°.
Typographia de S. Joaquim.
— Um caso de falso hermaphrodismo. N o "Brasil
Medico" n.° 18 de 13 de Novembro de 1923. Rio de
Janeiro.
João Sabino Vieira, Doutor. — Filho de Manuel
Sabino de Souza Leal e D. A n n a Vieira de Jesus Leal,
nasceu a 24 de Julho de 1846 na Estancia e falleceu
em 1881 na antiga provincia do Rio Grande do Sul. Naquella cidade fez os primeiros estudos com o provecto
professor, Joaquim Maurício Cardoso, revelando bastante
talento e pronunciado gosto para as letras. Filho de pães
pobres, encontrou protecção do caritativo medico, António Ribeiro Lima, os elementos necessários para o implemento de sua educação scientifica; e assim amparado
cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, recebeuri.o e m
1S70 o grau de doutor. Nomeado 2.° cirurgião do corpo
de saúde por Decreto de 14 de Junho de 1871, toi mandado servir e m Alagoas, seguindo e m 18 73 para a Corte,
visto ter sido designado pelo Cirurgião-mór, chefe do
corpo de saúde do exercito, para encorporar-se á Divisão Brasileira estacionada no Paraguay, onde se apresentou a 11 de Junho, partindo a 12 para Humaitá.
Alli prestou serviços até 1876, anno e m que se íetirou daquella republica com destino á guarnição do
Rio Grande do Sul, de que fez parte até 1879, quando
por Decreto de 1 de Março obteve demissão do serviço
militar. Pouco tempo sobreviveu ao seu desligamento do
exercito. Descrente e atormentado por profundo desgosto, não o abandonava a idéa da morte, a ponto de ter
escripto, o seu próprio epitaphio, concebido nestes tormos: — Aqui jáz o Dr. João Sabino Vieira. "Ninguém
deseje saber que edade tinha e de onde era natural.
Lega ao m u n d o u m eterno despreso e á sociedade u m a
gargalhada pungente. E m sua vida e m cousa n e n h u m a
creu, "somente acreditou que volta á terra" de onde proveio. Desta sepultura e m que a morte o encerra, zomba
dos prepotentes e vota entranhado ódio aos seus inimigos.
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Sua completa vingança é nivelarem-se todos comsigo,
sob a lousa fria do tumulo. Não pede que orem por elle,
n e m o quer." O Século de Alegrete? Rio Grande rio Sul,
que sob a epigraphe — Desgosto ria vida — fez a transcripçâo desse singular epitaphio, acompanhou-a da seguinte apreciação: "Pobre martyr! Nestas palavras
cheias de amarguras devolve á sociedade o fél que gota
á gota derramou-lhe no tormentoso existir. Elias são o
protesto enérgico da victima contra o algoz! Dotado de
u m talento robusto e nobresa de sentimentos, viu todos
estes brilhantes predicados cahirem esphacelados deante
dos preconceitos sociaes. Perseguido pelo infortúnio e
para não ser victima dos golpes da prepotência, fugiu
ao borborinho da cidade e no recolhimento de u m a casa
de campo dava expansão á sua dôr e m phrases de pungente ironia.
Escreveu:
As perturbações funccionaes que se manifestam durante a prenhez dependerão de u m estado chloro-anemico
ou de u m a verdadeira plethora? dissertação. Proposições. Secção cirúrgica. Thoracentése e suas indicações.
Secção medica — Tratamento da angina diphterica. Secção accessoria — Pode-se considerar herdeiro legitimo
o filho de u m a viuva nascido dez mezes depois da morte
do marido? These apresentada e sustentada perante a
Faculdade de Medicina da Bahia e m Novembro de 1870,
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia,
1870, 19 pags. in. 8.". Typ. do Diário da Bahia.
João da Silva Mello, Desembargador. — Filho
de Manuel José de Mello e D. Rita Maria da Silva Mello,
nasceu a 11 de Junho de 1856 no engenho Araçá, municipio da Capella, e lalleceu no Aracaju, a 29 de Agosto
' de 1917. N a Capella frequentou a aula publica de portuguez, e a particular do vigário da freguezia, Francisco
Vieira de Mello, com quem também estudou latim, francez e philosophia. E m continuação dos seus estudos esteve internado durante 2 annos no collegio S. João, na
Bahia, de onde voltou para o seio da familia por moléstia. Recuperada a saúde partiu para o Recife, sendo
alli alumno do collegio Dr. Vianna, e de volta á Bahia,
terminou o curso preparatório no collegio do Dr. Gustavo
de Sá. Habilitado deste m o d o e m humanidades, prestou
exames na Bahia, Aracaju e
Recife, e m cuja Faculdade
de Direito se matriculou e m
1876, tendo concluído o tirocínio académico no fim do
anno de 1881, e m que recebeu o grau de bacharel e m
sciencias jurídicas e sociaes.
N o principio do anno seguinte foi nomeado promotor publico da comarca de
Gararú por acto de 5 de Dezembro de 1881, removido
para a da Capella a 11 de
Julho de 1882, dessa para a
de Larangeiras a 18 de Junho de 1883 e e m Novembro
seguinte para a de Itabaiana. Tendo sido nomeado e m
1886 juiz municipal e de or- Desembargador João da
phãos de Itabaiana, foi esse
Sii.-a Mello
acto cassado e substituído por outro, nomeando-o para o
m e s m o cargo nos termos reunidos do Boquim e Riachão
e m 12 de Dezembro de 18S4, sendo reconduzido terminado
o quatriennio. Pela segunda vêz voltou á Itabaiana como
promotor publico por acto de 11 de Novembro de 1891 e
dada a reorganização judiciaria rio Estado e m 1912 coube-lhe o logar de juiz de direito da comarca de Guararú,
de onde passou-se com 15 dias de exercicio para a de
Itabaiana por permuta com o respectivo juiz. Removido e m 1899 para a comarca de Própria, transferiu-se,
á pedido, para a de Itabaiana, onde permaneceu até Junho de 1908, quando foi chamado para funccionar como
chefe de policia interino, cargo que deixou e m Outubro
por ter sido nomeado desembargador do Tribunal da Re-
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lação pelo presidente, Guilherme de Souza Campos. Foi
u m dos fundadores e presidente do Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe. Escreveu, além dos trabalhos
jurisdiccionaes, o seguinte:
•— Sergipenscs: extracto de u m a carta dirigida ao
promotor publico de Maroim, e m que o autor se occupa
do livro "Sergipense" do doutor Manoel dos Passos. N o
"O Estado de Sergipe" de 17 de Outubro de 1903.
—- Questões relativas a tentativa de homicídio. N a
"Revista Forense do Estado de Sergipe", vol. I, n. VI de
Abril de 1908, pags. 326 a 338
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza Campos, Presidente do Estado
pelo Chefe de Policia, e m 1 de Agosto de 1908. C o m Annexos. N o voiume sob o titulo — Relatórios apresentados
ao E x m o . Sr. Desembargador Guilherme de Souza Campos, Presidente do Estado, e m Agosto de 1908 — Nove
paginas.
— Discurso pronunciado a 22 de Setembro de 1912
no acto da inauguração do Instituto Histórico de Sergipe. N a "Revista Trimensal do Instituto", vol. I, pags.
26 a 30.
— Discurso proferido na m e s m a sessão solemne de
6 de Agosto de 1913. N a referida "Revista", vol. II,
pags. 71 a 75.
— A mulher como educaáòra: conferencia proferida
a 15 de Março de 1914 por occasião de ser inaugurado o
Grupo Escolar General Siqueira. N o "O Estado de Sergipe" de 18 do m e s m o mez.
João Telles de Meneses, Doutor. — Filho do major Florentino Telles rie Meneses e D. Leonor Bernarriina Xavier de Meneses, nasceu na Estancia a 5 de Outubro de 1843 e falleceu na Bahia a 15 de Agosto rie
1908. N a cidade natal fez os seus estudos primários e
naquella capital os do curso secundário e de medicina,
e m cuja Faculdade recebeu o grau de doutor e m 1870.
E m 1867 interrompeu o tirocínio académico no quarto
anno, afim de seguir para o Paraguay como medico contractado do exercito e da armada e m operações contra o
governo daquella republica, lá permanecendo até a terminação da guerra, durante a qual prestou os melhores
serviços á pátria. O decidido gosto pela vida militar
íel-o voltar e m 1874 ás fileiras do exercito a que pertenceu até 1899, quando por Dec. de 13 de Outubro foi
reformado na patente de Tenente-Coronel, depois de ter
servido nas guarnições do Rio Grande do Sul, Alagoas,
Sergipe, Santa Catharina e Bahia. Primeiro cirurgião
honorário do corpo de saúde da armada, era cavalleiro
da ordem de S. Bento de Avis e possuía as medalhas
de campanha concedidas pelo Brasil, Uruguay e Republica Argentina. Fez parte da Assembléa Provincial de
Sergipe no biennio de 1878-1879. A imprensa do paiz
contou sempre com a sua collaboração assídua e abundante. Para onde quer que o levassem as exigências do serviço militar mais u m a penna surgia no jornalismo local,
traçando interessantes artigos sobre variados assumptos.'
N o "Jornal do Commercio" e no "Des; ertador" da
capital de Santa Catharina escreveu acerca de religião
hygiene, quarentenas e febres de m á u caracter, no decurso de 1880 a 1885; no "Jornal de Noticias" da Bahia, e m 1885-1890, sobre os feitos da guerra do Uruguay
e do Paraguay, de que também se occupou nos jornaes de
Aracaju—-Folha de Sergipe", "Gazeta de Sergipe" "O
Republicano" e "O Estado de Sergipe", nos annos de 1891
á 1903.
Escreveu mais:
— Queimaduras: dissertação. Proposições. Secção
cirúrgica — Fracturas do radio e seu tratamento Secção medica — Vantagens da escutação e percussão para
o diagnostico. Secção accessoria — Vinhos medicinaes
These que sustentou e m Abril de 1870 para obter o grau
de doutor e m medicina pela Faculdade da Bahia Bahia
1870, 25 pags. in. 8.°. Typ. da — Bahia Illustrada.
— Ao correr da penna. Ligeiros traços biographi-os
sobre a vida do Doutor Pio Angelo da Silva N o "O Estado de Sergipe" de 5 de Dezembro de 1903
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— Relatório apresentado e m Assembléa Geral da Sociedade Beneficente " A m p a r o das Famílias" pelo Presidente da Directoria no correr dos mezes de Janeiro de
1903 a Dezembro do m e s m o anno. N o "O Estado de
Sergipe" de 15 de Janeiro de 1904.
— Fastos da guerra contra o Paraguay. N o "Diário da Bahia" de 11 de Junho de 1907.

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

"A Noticia", Aracaju, de

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

Quanto á sua brilhante intelligencia,
Nada tenho a dizer:
Pois é facto que tem tal evidencia,
Que ninguém deixará de conhecer !
E faço ponto aqui... Sobre o assumpto
Fico certo de haver dito verdade;
M a s a todos pergunto:
— Que flor viceja aqui, nesta cidade,
Que tenha esse primor, essa meiguice ?
Logo após,
Responderam-me todos a u m a voz:
— Só pode ser Alice...
Tietê, 902.
Joaquim Maurício Cardoso. — Filho de Pedro
Gordo da Cruz e D. Ignez Cardoso da Cruz, nasceu a
12 de Fevereiro de 1876 na cidade da Estancia.
Depois dos primeiros estudos em sua terra natal,
matriculou-se na Escola Militar em 1893, onde esteve
até 1895, tendo feito toda a revolta de 6 de Setembro
de 1893, combatendo ao lado rio marechal Floriano Peixoto. T e m o curso que exige o regulamento da repartição Geral dos Telegraphos. E m 7 de Janeiro de 1898 foi
nomeado amanuense da Inspectoria de Hygiene Publica
do Estado, cargo que exerceu até 10 de Novembro de
1900, quando foi nomeado telegraphista de 4." classe e
designado para inaugurar e servir como encarregado da
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ultima remoção e delia não ter tido sciencia, sendo conestação telegraphica do Buquim, Estado de Sergipe, onde
siderada vaga a sua vara por decreto de 27 de Agosto
serviu durante 2 annos. Foi sócio fundador de u m Club
de 1898. Transportou-se então para o Estado de PerLitterario na cidade da Estancia, sendo por mais de
nambuco, sendo alli nomeado juiz municipal do termo
u m a vez eleito orador official, vice-presidente e secreta
rio do m e s m o club. De parceria com seu irmão, Dominda Victoria e e m seguida secretario da policia do m e s m o
Estado, na gestão do desembargador António Pedro da
gos Gordo, publicou no Aracaju e m 1894, u m volume de
Silva Marques. Deixando a referida secretaria abriu espoesias, contos e descripções de scenas sergipanas com
criptorio de advogado, trabalhando nos foros de Camao titulo — Alvoradas — com 158 pags. in. 8.°. N o mesm ú , Victoria, Nazareth e Limoeiro.
m o anno ainda e m Aracaju publicou u m a pequena novella intitulada — Os nobres ãa casa vermelha.
E m 1905 regressou ao Estado natal, sendo nomeado
promotor publico da comarca de Maroim, por decreto de
Collaborou no "Sul de Sergipe", Estancia, e m 1895,
"Sereno", hoje, "A Razão", da m e s m a cidade; no "O
30 de Março desse anno e depois lente cathedratico de
Porvir", Aracaju, e m 1900; no "Jornal de Sergipe" e m
literatura e lógica do "Atheneu Sergirense", e m Janei1903; na ""Primavera" e m 1904; no "Estado de Sergiro de 1907. C o m a reorganisação do ensino feita pelo
pe" e m diversas datas. Dirigiu por muito tempo "O
presidente Dr. Rodrigues Dória foi designado por acto
Porvir" com o pseudonymo de "Absalão Dória''.
de 4 de Setembro de 1911 para reger a cadeira de psyEscreveu:
chologia e lógica do m e s m o "Atheneu", passando a lente
de lógica e direito publico por acto rie 27 rie SetemGénero dramático:
bro rie 1912.
— Um tabaréo taboquiado: comedia.
— Como se transforma um casamento: Idem.
Além dos misteres de sua cadeira exerceu também
com proficiência a advocacia. Foi deputado á Assem— O Deputado Matheus e momentos de um estudante : Idem.
bléa Constituinte rie Sergipe e é sócio do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, do qual foi o orador
— J. Jucá Pyrama: Baile Pastoril. Inédito.
e m 1917, e sócio correspondente do Instituto Archeolo— Contos alegres: Humorismo.
— Meus suspiros: Poesias.
gico e Geographico de Pernambuco. Redigiu com António de Araújo, Jesuino Lustosa, João Capistrano e Amân— O meu primeiro amor: N o "O Porvir", Aracaju, de
cio R a m o s o periódico trimensal "Nora Pátria". Recife,
8, 15 e 22 de Abril de 1900.
1888. Sahiram apenas 3 números. Collaborou no "Jor— Alvoradas: segundo livro de versos publicado e m
nal de Sergipe", "Correio de Sergipe", "Jornal do Re1912 e impresso na Livraria Queiroz e m Maroim -— in.
cife", "Diário de Pernambuco", no "O Direito" do ReS.°. Fecha este livro u m a bem elaborada conferencia socife, onde publicou os estudos "Sobre os lúcidos interbre a pátria.
— Sergipanos Illustres de Liberato Bittencourt. N o vallos da Loucura" e "Da legitima defesa, e m matéria
'Diário da Manhã", Aracaju, de 4 de Setembro de 1913.
criminal": no "O Estado de Sergipe", "Folha de Ser— As Flores: conferencia litteraria realizada a 15
gipe", "Correio de Aracaju", "Diário ãa M a n h ã " e
de Novembro de 1914 no palco rio Cinema Rio Branco
outros.
e m Aracaju. Não foi publicado.
Dotado de grande pendor para os estudos philoso— Estudos de Grammatica Portugueza: Inédito.
phicos, nelles tem revelado o seu grande talento, apeObras a publicar: artigos, discursos e conferencias. sar da insufficiencia do meio e m que vive. Literato e
— Noções de Escripturação Mercantil.
critico de espirito culto é também poeta de real mereci—• Guia ãe, analyse léxica.
mento, demonstrado e m trabalhos que correm impres— Guia de analyse lógica.
sos. Retrahido por génio, poupa-se ao bulício do meio
— Como se faz u m deputado: comedia e m 2 actos.
e m que vive, isolando-se e m casa, onde deleita com u m a
E' m e m b r o da Academia Manoel Victorino da Bahia.
palestra erudita os que comsigo privam.
Escreveu:
Joaquim do Prado de Sampaio Leite, Bacharel. —
— Ensaios: versos, Aracaju, 1882. E' a primeira
Filho do pharmaceutico Joaquim rio Prado de Araújo
revelação do seu talento poético. Aracaju, 1882. Typ.
Leite e D. Lydia Carolina Alves Sampaio, é parente
do "Jornal de Sergipe".
próximo, pela linha materna, do grande poeta bahiano
— Lucubrações: versos. Aracaju, 1884, 42 pags. in.
António de Castro Alves. Nasceu no Aracaju a 3 de
8.°. pq. Typ. do "Jornal de Sergire". São producções
Junho de 1865.
do anno anterior, de diversas intuições e sem u m a ideia
Estudou primeiras letrsa na cidade do seu nasciassentada sobre escolas, como diz o autor.
mento nas aulas dos professores Cypriano José Pinhei— Palavras — proferidas no "Gabinete de Leitura
ro e Manoel Alves Machado, fazendo o curso secundário
de Maroim" por occasião da festa ultimamente celeno "Atheneu Sergipense".
brada e m homenagem ao Dr. Tobias Barretto de MeneE m 1884 matriculau-se na
zes. . N a "Gazeta do Aracaju" de 8 de Fevereiro de 1885.
Faculdade de Direito do Re— Sobre uma nova intuição ão direito. Recife, 1888,
cife, onde fez o tirocínio aca13 pags. in. 16.°. Typ. Económica. Este trabalho foi
démico, recebendo o grau de
inspirado pela leitura do livro "Questões Vigentes" de
bacharel a 8 de Março de
Tobias Barretto, prendendo-se mais restrictamente ao
1889.
artigo por elle traçado "Sobre u m a nova intuição do
Cursava ainda o 5." andireito", segundo declara o autor.
no jurídico quando foi no— Retaliações: versos. Sergipe, 1887, 36 pags. in.
meado promotor publico da
32 innumerados. Typ. Commercial de Maroim. O autor
comarca de Japaratuba, reera ainda estudante de direito quando publicou este livro.
movido depois para a de
— Vida Sergipana. (Contos scientificistas). Recife,
Itabaiana, e mais tarde para
1903, 67 pags. in. 12.°. gr. Empreza d'A Provincia.
a de. Aracaju.
— Lendas Sergipanas, prefaciadas por Carneiro ViE m 1893 foi nomeado
lella: versos. Recife, 1903 — 42 pags. in. 12.°. Imi rensecretario do Tribunal da
sa Industrial.
Relação, logar que occupou
— Poema ão I,ar: versos, Aracaju, 1904, 42 pags. in.
até que foi nomeado juiz do
12.°. Typ. d'"0 Estado de Sergipe". Distribuído como
direito da comarca do Labrinde da Imprensa Moderna aos seus freguezes.
Dr. Frado Sampaio
garto, por decreto de 11 de
— A Sergipana: folhetim publicado no "Jornal de
Junho de 1895.
Sergipe", de Aracaju, de 21 de Fevereiro a 27 de Março
Removido do cargo de
de 1904.
juiz de direito do Lagarto para o de Gararú e pouco
— Estudos e Opiniões. O Senador R u y Barbosa e o
depois deste para o do Rio Real, deixou de assumir
projecto do Código Civil: serie de artigos. N o m e s m o
o exercicio por estar no goso de licença no tempo da
jornal de 17 e 21 de Abril de 1904.
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— Sergipe: são as suas impressões rie viagem de
— Orate fratres! Orate frotres! N o m e s m o jornal
Pernambuco ao Aracaju, em 1901. N o "O Estodo de
de 8 e 10 de Novembro de 1907.
Sergine", de 5 a 12 de Abril de 1905. Este trabalhou sahiu
— Ensaios de lógica. Aracaju, 1907, 83 pags. in. 8.°
depois e m volume, Maroim, 1906, 83 pags. in. 8." pq.
Typ. do "Estado rie Sergipe" — T o m u m a errata no
seguidas de u m a nota final e u m Índice. Imprensa Ecofim.
nómica de José Andrade.
— Tobias BarretorieMenezes (O Philosopho). Idem
— José de Anchieta. (Scenas ria vida colonial). N o
de 14 e 15 de Janeiro rie 1908.
"O Estado rie Sergipe", de 28 de Junho a 13 de Julho
— A Eloquência no Brasil. Idem rie 1, 2, 5, 6 e 7 de
Fevereiro rie 1908.
de 1905.
— A lilli-rnlu,-a em Sergiae. Estudo ethno-nsycho— Kosmogonia philosophica. N o m e s m o jornal de
IS :i 21 rie Julho do m e s m o anno. E' o canitulo final
logico. Idem fie 26 de Abril a 3 de Junho rie 1908 com
rio livro "A philosophia do futuro", ainda inédito.
interrupção. Est» trabalho foi publicado e m volume com
— Meu álbum: impressões ria mocidade. N o m e s m o
o titulo "A Litteratura Serginana". M-iroim, 1908, 111
jornal de 7 e 14 rie Outubro de 1905.
nags. in. 8". vci. tendo u m índice no fim. Tninrensn
Económica rie Gouvêa & C.
— Cântico dos Cânticos ou Livro dos Cantares: tra— A Lyra Sergipana. Triem,rie20 a 23 rie Junho rio
ducção fragmentaria do poema he^rêo nor Salomão. N o
1908.
mesmo jornal, de 1 a 3 e 5 de M-aio rie 1906. — Este
— Alloeueão proferida e m n o m e ria Coneregacão n^
trabalho foi depois publicado em folheto com o titulo
solemnidade rio assentamento d-> pri^eir i nedra do edifreral de "Evangeliarios" conjunteriente ás "Lanças e
ficio do Atheneu Sergipense. Idem, rie 18 rie Setembro
Tronhéos" rio Dr. Nobre de Lacerda. Aracaju, 1908.
rie 1908.
28 pags. in. 8.°. pq. Typographia Commercial.
— Ligeiro escorço anthrono-eeogra'hieo sergipano.
— Maculada: conto. N o "O Estado de Sergipe", de
Iriem de 7 r1e Marco rie 1909. Sahiu m "Revista Ameri2 a 5 de Outubro de 1906.
cana", do Rio de Janeiro, de Junho rie 1911 com o titulo
' — A philosophia do futuro. Que é a nhilosophia?
simplificado de Eseoreo de anthropo-geographia sergipaN'"Os Annaes", redigidos por Domingos 0'ymoio, Rio
na, nas pags. 405 á 419.
de Janeiro, anno III, 1906, n.° 73. naes. 149 á 151.
— A pronosito de u m artista-philosopho; Idem, de
— A philosphia do futuro. Architectonica do uni13 de Marco de 1909.
verso. N a m e s m a revista n.° 47, pags. 167 á 169.
— Sobre os "Zoilos e Esthetas". Idem, de 4 rie
— A philosophia do futuro. Architectonica das
Abril de 1909.
idéas. Idem n." 75 pags. 178 á 180 .
— A literatura como creação h u m a n a e manifes— A philosonbia do universo. Architectonica dualistação social. Liccão preambular proferida na installatica. Idem n.° 76. pags. 194 á 195.
ção di cadeira de litteratura no Atheneu Sergipense.
— A philosophia ão futuro. Architectonica nomisTriem rie 14 rie Abril de 1909. Este trabalho foi publitica. Idem n.° 77, pags. 214 a 216.
cado depois coniunctamente a outro no opúsculo "Duas
— A philosophia do futuro. Architectonica. Teleolições de literatura", secundo o orogramma do "Gymnamechanicista . Idem, n.° 78, pags. 236 e 237.
— A philosophia do future. (Sem subtitulo) . Idem. sio Nacional". Aracaiú. 1911, 78 pags. in. 16.°. Editor
António Xavier de Assis. S^hiu também na "Revista
n." 79 e 80. pags. 242, 243, 258 e 259.
— Architectonica dualista: excernto da "A Philoso- Americana", do Rio de Janeiro, tomo III (1910) pags.
104 á 108.
nhia do futuro". N o "O Estado de Sergipe", de 15 de
— Escorço de litteratura geral. Domínio da litteDezembro de 1906.
ratura; génese de suas primeiras manifestações: epo— Kosmogonia litteraria e génesis de suas primeipeias collectivas e poemas individuaes. Idem de 18 de
ras manifestações: excerpto das "Palestras litterarias".
Abril de 1909.
No m e s m o jornal de 18 e 19 do m e s m o mez.
— Escorço de litteratura geral. D a lingua portu— Critica litteraria e scientifica. N o m e s m o jornal
gueza como formação litteraria e elemento de expansão
de 21 e 22 de Dezembro de 1906.
nacional. Idem de 25 de Abril de 1909.
— Epopéas conectivas (Notas de estudo). N o mes— Escorço de litteratura geral. D a architectonica
m o jornal, rie 9 e 10 de Janeiro de 1907.
clássica, da renascença, do romantismo, do naturalis— Formigas de Azas: secção mantida no m e s m o
m o , (physio^^ico e psychologico) e do nomismo litteiornal de 11 de Janeiro de 1907 e m diante com o pseurario. Tdem rie 2 de Maio de 1909.
rionymo de Gracchus.
•— Escorço de litteratura geral. De Lessing aos nos— Dos elementos etiológicos rio novo brasileiro e
sos
dias. Idem de 22 de Maio de 1909.
sua eurhytmia litteraria. N o m e s m o jornal de 12 a 17
— Escorço de litteratura geral. O folk-lorismo pede Janeiro de 1907.
rante a evolução do espirito humano. Idem de 26 de
— A Sergitana. (Escorço de romance), á M . P. de
Maio
de 1909.
Oliveira Telles. N o m e s m o jornal rie 17 a 25 de Janeiro
— Escorço de litteratura geral. Evolução da arte
de Í907. Não é o m e s m o trabalho recerido, linhas atrás
e ria litteratura. Iriem, rie 6 de Junho de 1909.
com o m e s m o titulo.
— Escorço de litteratura geral. A ethnographia pe— S. João: conto. Edição definitiva. N o m e s m o
rante a litteratura. Idem, de 18 de Junho de 1909.
jornal de 29 de Janeiro a 1.° de Fevereiro de 1907.
— A propósito de u m novo estudo sobre Jesus.
— Subindo o S. Francisco. N o m e s m o jornal de 15
Idem de 25 de Agosto de 1909.
e 16 de Fevereiro de 1907.
— Nullidadcs de hypotheca. (Trabalho forense). Al— O poeta e a magoa: poema. N o m e s m o jornal de
legações finaes e razões de appellação e m prol de me24 de Março de 1907.
nores. Sergipe — Aracaju, 1909. 72 psgs. in. 8.". pq,
— .4 raça, o clima, o solo, a fauna, a flora e a hisN ã o diz a typographia onde foi impresso.
toria como condições physico-sociaes determinadoras do
— A lógica j.crante a sciencia. N o "O Estado de
espirito nacional, idem de 5 de Abril de 1907.
Sergipe" de 19 de Janeiro de 1910.
-- Processo litterario. Ontogenia e philo-enia. (No— A nora. concepção da matéria (Ao Desembargador
tas de estudos), idem de 12 de Abril de 1907.
H o m e r o de Oliveira) . Idem de 20 de Janeiro rie 1910.
— Ensaio Sobre a musica nacional brasileira. Idem
— Criticismo e mechanismo. Iriem, rie 18 de Junho
de 6 a 26 de Abril de 1907.
de 1910.
— Os nosso philosophos. Idem, rie 9 a 17 de Maio
— As lendas sergipanas. "Folk-lorismo". Vista synrie 1907.
thetica sobre o "folk-lore" sergipano. Aspectos ethni— Os nossos oradores. N a "Folha de Sergipe", de
cos, etiológicos e ethicos de suas lendas. Idem, de 21
19 de Maio a 11 de Julho de 1907, com interrupções.
a 25 de Janeiro de 1912.
— Os nossos romancistas. N o "O Estado de Sergipe"
— Álbum de um intellcctual. N a "Via-Lactea", rede 12 a 17 de Julho de 1907.
vista mensal da Bahia. pags. 17 a 22, do n." 1; 54
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neiro, fazendo o exame do segundo anno em Agosto e
e 55, do n.° 2; 106 e 107 do n." 3; 159 e 160, do n.» 4;
graduou-se em pharmacologia em Novembro do mesmo
248 á 251 do n.° 6; todos de 1912. O primeiro artigo
traz a epigraphe — A philosophia ãe um sceptíco. —anno. E m Janeiro de 1871 destinou-se a Pernambuco,
estabelecendo-se com pharmacia no Recife. Foi sócio insNão continuou por ter esta revista suspendido a publicatallador do Instituto Medico Pernambucano em 1874.
ção.
— Geographia social sergipana. (Ao Exmo. Sr. Ge- Deixando esta cidade em 1877, mudou sua residência
para Alagoas, abrindo pharmacia em Maceió, de onde
neral José de Siqueira Menezes, d. Presidente do Estado
sahiu em 1882, voltando ao Recife e ahi se estabelee Presidente de honra do Instituto Histórico e Geogracendo pela segunda vêz. Foi membro effectivo do Instiphico de Sergipe. No "Diário da Manhã", de 10 á 14 de
tuto Pharmaceutico do Rio de Janeiro em 1887.
Setembro de 1913.
Quatro annos depois mudou-se para o Rio e nesta
— Sylvio Roméro. (O critico). Idem de 1." de NoCapital foi proprietário de duas pharmacias. E m Fevevembro de 1913.
— Discurso proferido pelo orador do Instituto His- reiro de 1891 o Governo o nomeou Pharmaceutico da
Inspectoria Geral de Hygiene que mais tarde denomitórico e Geographico de Sergipe por occasião de
nou-se "Instituto Sanitário Federal" em cujo caracter
ser inaugurado a 14 de Julho de 1914 o novo edifício
fora corhmissionado para a Alfandega, afim de inspeccioda Bibliotheca Publica. Idem de 16 de Julho de 1914.
— Discurso lido a 13 de Dezembro de 1914 pelo nar as drogas e productos chimicos importados. Dissolvido o Instituto foi dispensado do cargo que occupou
paranympho da turma dos diplomados no Atheneu Seraté 1897, indo trabalhar no Laboratório Nacional de Anagipense, por occasião de collarem o gráo. No "Diário da
lyses até princípios de 1899. Possue muitos títulos que
Manhã" e no "O Estado de Sergipe", de 15 do citado
o recommendam, bem com diversos diplomas que soube
mez.
conquistar pelo estudo e por seus differentes preparados
— Causas da expansão territorial sergipense e seus
industriaes.
consectarios juridico-sociaes: conferencia realizada na
Eis alguns dos seus diplomas:
sede do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe a
— Do Instituto Pharmaceutico do Rio de Janeiro,
25 de Março de 1915. No "O Estado de Sergipe", de 28
1887.
á 30 de Abril seguinte e na revista mensal "Sciencias e
— Do Instituto Meãico Pernambucano. 1874.
Artes", do Rio de Janeiro, pags. 129 á 133 do n.° de
— Da Exposição Brasileira do Rio de Janeiro,
Setembro de 1915.
— Concepção mechanica e teleológica da psychologia. (Preparatória da Universal de Paris, em 1889), assignado no dia 10 de Agosto de 1890.
No "Diário da Manhã", de 22 e 23 de Junho de 1915.
— Da Exposition Universelle ãe Paris de 1889 (Men— Geographia social sergipana: memoria apresention honorable). E' autor de uma infinidade de preparatada ao 4.° Congresso Brasileiro de Geographia, reunida
dos medicinaes, valiosíssimos e recommendaveis por tona cidade do Recife a 7 de Setembro de 1915.
— Evolução da philosophia. No "Diário da Manhã", dos os princípios, taes como:
— Ligno-sulfito Cotias, que se destina ao tratade 1.° de Dezembro de 1915.
— Discurso proferido no Instituto Histórico e Geo- mento racional da Tuberculose Pulmonar.
— Xarope Peitoral Balsâmico: empregado contra
graphico de Sergipe na noite de 30 de Janeiro de 1916.
tosses, bronchites, Asthma, Coqueluche, etc.
No "O Estado de Sergipe", de 1.° de Fevereiro seguinte.
— Lacto-zeina composto de milho-cattete e leite,
— Do folk-lore sergipano e aspectos ethno-psycholoconstitue um bom alimento e é rico de princípios phosgicos de suas lendas: conferencia realisada no salão do
I hatados.
Instituto Histórico e Geographico de Sergipe em a noite
— Lactina-Maltinaãa, é u m preparado de soro de
de 23 de Abril de 1916. (Ao Dr. Arthur da Silva Rego,
leite e malto extrahido do milho vermelho.
o patrício illustre e amigo dedicado). No "Diário da
— Elixir Depurativo c Aníi-Rheumatico IodihydrarManhã", de 25 a 27 do referido mez.
gyrado: é um medicamento para rebellar a Syphilis e
— Saudação do orador official do Instituto Históseus aceidentes.
rico e Geographico de Sergipe ao Exmo. Barão H o m e m
Jonathas do Nascimento Bomfim, Doutor. —
de Mello na sua chegada ao Aracaju a 11 de Março de
Filho de Terêncio da Silva Bomfim e D. Aristhéa do
1917. No mesmo jornal, do dia 17 seguinte.
— Discurso do orador official do Instituto Histórico Nascimento Bomfim, nasceu em Maroim a 20 de Dezembro de 1885. Feito o curso de humanidades, matrie Geographico de Sergipe proferido a 17 de Março de
culou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro,
1917 no acto da inauguração do monumenr.0 á memoria
onde se graduou a 19 de Dezembro de 1914.
do fundador do Aracaju, Ignacio Joaquim Barbosa. No
Escreveu:
mesmo jornal do dia 20 seguinte.
— Contribuição ao estudo das pneumosyphiloses
— Discurso pronunciado na sessão magna do Ins(nos adultos): dissertação. Proposições. Três sobre cada
tituto Histórico e Geographico de Sergipe no dia 15 de
uma das cadeiras do curso de sciencias medico-cirurgiAgosto de 1917, em saudação ao Dr. Rocha POmbo. No
cas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio
"O Estado de Sergipe", do dia 19 seguinte.
de Janeiro em 20 de Setembro rie 1914, para ser deJoaquim Rodrigues dos Cotias, Capitão Pharmafendida em 17 de Dezembro do mesmo anno. Rio de
ceutico — Filho de José Américo Rodrigues e D. Maria
Janeiro, 1914, 81 pags. in. 8.°. Typ. Gomes, irmão & C.
Rosa do Sacramento, nasceu a 3 de Maio de 1847 na
Josaphat da Silveira Brandão, Doutor. —
cidade da Estancia. Desde tenra edade procurou insFilho de Benjamin Francisco Brandão e D. Maria Phitruir-se mostrando sempre decidida vocação para a melonilla Brandão, nasceu na Estancia a 24 de Outubro
dicina. E m 1866, depois de haver completado todos os
de 1880. Recebeu o grau de doutor em Medicina em Maio
preparatórios, matriculou-se na Faculdade de Medicina
de 1902, tendo feito os seus estudos preparatórios no
da Bahia como 1." annista de Pharmacia. No anno seAracaju, como interno do collegio "Gymnasio Sergipenguinte destinou-se ao Rio de Janeiro onde matriculou-se
se" do Professor Alfredo Montes. Foi medico do Hosno segundo anno. E m Maio de 1867 foi contratado como
pital da cidade em que nasceu, desde a sua formatura,
alferes pharmaceutico em commissão contra o Governo
rie hygiene por duas vezes e inspector do ensino. Como
da Paraguay, entrando em diversos combates que lhe
académico collaborou no jornal a "Razão" da Estancia.
deram promoção e honras.
Transferindo sua residência para a Capital, foi commisPelos serviços de campanha o Governo Imperial
sionado pelo governo de Sergipe em Setembro de 1911
agraciou-o com os Hábitos da Rosa e de Christo, e por
innumeros serviços que tem prestado á pátria, á sciencia, para o tratamento e debellação da variola em Larangeiras. Por Decreto de 27 de Abril de 1912 foi nomeado
a industria e a humanidade. Como bravo soldado voDirector do Atheneu Sergipense, tomando posse a 20 de
luntário, ganhou medalhas e muitos outros distinctivos
das Republicas Argentina, Paraguay e Uruguay. Terminada essa commissão em 1870, regressou ao Rio de Ja-
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Maio seguinte e exonerado, á pedido, por Decreto de 22
rie Junho de 1916. Medico da Municipalidade e m 19131915.
E' professor vitalício da cadeira — de Phisica e
Chimica applicada á vida pratica da Escola Normal, nomeado por Decreto de 19 de Junho de 1916 e por Decreto
rie 18 de Dezembro de 1922, m e m b r o effectivo do Conselho Superior do Ensino por dois annos.
Escreveu:
— Do Mycetoma: these approvada com distineção
e defendida e m 10 de Abril de 1902. Bahia, 1902, 91
pags. Typographia Guttenborg.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Inspector
de Hygiene pelo medico enca.rregado do tratamento dos
variolosos na cidade de Larangeiras. N o "Estado de
Sergipe", de 12 a 17 de Abrii de 1912 com alguns quadros demonstrativos nos números seguintes.
José Accioli de Brito. -— Bacharel. — Filho
do conselheiro Luiz Barbosa Accioli de Brito e D. Cândida Madureira Accioli de Brito, nasceu a 29 de Janeiro de 1852 no engenho Cafuz, municipio de Larangeiras e falleceu a 21 de Junho de 1889 a bordo do vapor
La Plata, e m regresso da Europa. C o m o curso completo de preparatórios feitos no Rio de Janeiro, matriculou-se na Faculdade de
Direito de S. Paulo e m 1871,
tendo recebido o grau de bacharel en. Dezembro de 1875,
Depois de ter sido promotor
publico e m Juiz de Fora,
Minas Geraes, e juiz municipal e m Santa Catharina,
abriu escriptorio de advocacia no Rio de Janeiro,
onde foi distraindo para desempenhar u m a honrosa commissão do Governo. Por
carta imperial de 9 de Agosto de 1884 nomeado para
presidir a provincia de
Goyaz, assumiu o governo a
José Accioli de Brito
1 de Novembro do m e s m o
(Bacharel)
anno, passando-o ao vicepresidente,
desembargador
Júlio Barbosa de Vasconcellos, a 17 de Outubro do anno seguinte. Collaborou na
imprensa académica do seu tempo, e
Escreveu:
— Relatório apresentado á Assembléa Legislativa
Provincial de Goyaz, a 1 de Outubro de 1885 pelo E x m o .
Sr. Presidente, etc. Não foi impresso.
José de Aguiar Boto de Barros, Bacharel. —
Filho do tenente coronel João de Aguiar Boto de Barros
e D. Helena Accioli de Aguiar Barros, nasceu a 4 de Outubro de 1855 no engenho Aguiar, municipio de S. Christovam, e falleceu a 11 de Setembro de 1896 no engenho
Pombinha, municipio de Maroim. Foi estudante do
Atheneu Sergipense e tendo feito o curso de sciencias
jurídicas e sociaes na Faculdade do Recife, recebeu o
grau de bacharel e m 1879. Eleito deputado provincial
para a legislatura de 1880-81, foi dentro desse m e s m o
tempo delegado especial do Inspector geral do Ensino
Publico na Corte. Juiz municipal de Itabaiana, nomeado
a 16 de Janeiro de 1885 e removido nesse m e s m o anno,
a 11 de Abril para o termo do Rosário, foi juiz de direito da comarca do Boquim e m 1890, removido para a
de Própria por Decreto de 21 de Janeiro de 1891, onde
se conservou no exercicio do cargo até Agosto de 1892,
por ter sido nomeado no mez anterior juiz de casamentos. Declarado juiz e m disponibilidade e m 17 de Janeiro de 1893, foi aposentado por Decreto de 25 de Julho de 1895.
Escreveu:
— Discurso proferido na sessão de 5 de Março de
1880 na Assembléa Provincial de Sergipe pelo deputado,

JOSÉ'
etc. Aracaju, 1880 — 15 pags. in. 8.". pq, Typ. ria
"Gazeta rio Aracaju".
E m 1882 redigiu:
— O Democrata: jornal litterario, noticioso e defensor dos interesses da Provincia. Aracaju, 1879-1884. Propriedade J. J. J. S. Prelelué. O primeiro numero sahiu
á 9 de Julho daquelle anno, medindo 0,38x0,24 com quatro paginas e outras tantas columnas cada u m a .
José Alves Pitangueira, Padre. — Filho de António Alves Pitangueira e D. Margarida Francisca de
São José, nasceu a 4 de Dezembro de 1812 no municipio
do Espirito Santo e falleceu na capital da Bahia a 19
de Fevereiro de 1858. Iniciando na vida publica como
professor de latim do Lagarto, em cuja cadeira foi provido a 11 de Junho de 1833, jubilou-se ainda no vigor
da edade a 12 de Outubro de 1856, depois de ter leccionado a m e s m a disciplina na Estancia. Decorridos alguns annos de exercicio no magistério publico, obteve
da Assembléa Provincial licença para estudar no Seminário da Bahia, no qual recebeu as ordens de presbytero
a 23 de Abril de 1843. Foi politico extremado, hábil
jornalista e advogado de nota. Neste tríplice caracter
sustentou frequentes luetas na defesa das suas opiniões
sem temer os ataques pessoaes do adversário. E m homenagem ao seus dotes intellectuaes e á constante dedicação ao partido a que se filiou, foi deputado provincial nas legislaturas de 1848-49 e de 1858-59, Presidente
da Camará Municipal do Lagarto e Director do censo no
m e s m o municipio. Tendo-se collocado n u m a posição de
destaque no meio social e m que sempre viveu, houve u m a
certa epocha em que o seu nome gosou de grande notoriedade e m toda a provincia. Entre outros brabalhos de
que apenas resta a noticia,
Escreveu:
— Resposta a "A Estrella" n.° 22 do primeiro de
Fevereiro de 1845. N o "O Triunfo", Larangeiras, de 19
a 25 do m e s m o mez.
— Leião e julguem. N o "Correio Sergipense" 31 de
Janeiro de 1849.
Segundo a opinião do operoso chronista sergipano,
Carvalho Lima Júnior, redigiu:
— Recopilador Sergipano. Estancia, 1832-1833: Publicação bihebdomadaria. Foi o primeiro órgão da imprensa sergipana, fundado pelo Monsenhor António Fernandes da Silveira. Typographia de Silveira.
José Annunciação Pereira Leite, por alcunha José
Bochecha. — Filho do capitão Jacintho Pereira Leite
e D. Rita Thereza de Jesus, nasceu no anno de 1823 e m
S. Christovam e falleceu a 23 de Março de 1872 no Aracaju. Seus pães não foram inteiramente destituídos dos
bens da fortuna, tanto que delles houve u m a pequena herança, tornada menor por serem muitos os irmãos, dos
quaes alguns foram artistas também. Esses chamavamse Manuel Pereira Leite, mais conhecido por Néco pintor, esculptor de imagens; Francisco Pereira, musico,
Luiz Gonzaga, vulgo Lilio, alfaiate.
Logo que se habilitou no ensino primário, entrou
na aula de musica, em que fez rápido progresso, salientando-se entre os seus condiscípulos. Embora incompleta a sua educação artística, supprida pela vocação que
revelou desde o começo dos seus estudos, foi sempre
considerado u m dos melhores, si não o melhor e o mais
operoso musico da antiga provincia. Por muitos annos
dirigiu a banda de musica do batalhão de policia, como
mestre regente, logar e m que foi reformado por acto
de 14 de Agosto de 1871.
Deixou muitas peças originaes constantes de musicas sacras, partituras, dobrados, quadrilhas marchas,
etc. O Domine, tu mihi do seu vasto repertório, piedoso
canto executado no acto do Lavapés, bastaria para
dar-lhe renome de notável compositor, attestando a
mestria e o primor das felizes concepções do seu talento de artista.
N a lista certamente lacunosa das suas composições
estão comprehendidas as seguintes musicas sacras:
— Grande Te-Deum.
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Missa, n." 1.
Missa, n." 2.
Credo. n.° 1.
Credo. n.° 2.
Padre Nosso, n." 1.
Paãre Xosso. n.° 2.
Salrc. Regina! n.° 1.
Ladainha, n." 1.
Ladainha, n.° 2.
Tantum ergo... com 3 sustenidos, n.° 1.
Tantum ergo... com 3 sustenidos, n.° 2.
Tantum ergo... com 3 bemóes.
Novenas de N . S. da Conceição com 2 sustenidos.
Novenas de N. S. da Conceição com 2 bemóes.
Novenas de Santa Cecília.
Novenas de S. Benedicto, n." 1.
Jaculatória Santa Cecília.
Jaculatória do Menino Deus.
Domine, tu mihi
n." 1.
CbristUs Factus

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

José Dantas de Sousa Leite, Doutor. — Filho de
José Sizenando Leite e D. Francisca Dantas de Sousa
Leite, nasceu a 11 de Maio de 1859 na villa de S. Luzia.
Formado pela Faculdade da Bahia e m 1881, partiu
logo para Paris onde recebeu o gráo de doutor pela Faculdade dessa cidade obtendo por concurso o lugar de externo do hospital de Salpetriére. N o concurso para internos, e m 1886, obteve u m dos primeiros lugares, sendo encarregado de u m serviço no Hospício de Vaucluse.
depois do de Saint Anne, voltando e m seguida ao de
Salpetriére como auxiliar do professor Charcot, sob
cuja direcção terminou os seus estudos de clinica nervosa, e m que procurou desde o começo especializar-se.
Antes de ser graduado pela Faculdade de Paris, traduziu o livro do professor Charcot sobre a "Hysteria no
h o m e m " a que o autor juntou u m a carta que muito o
honrou. De volta da Europa, e m 1887, onde esteve durante 5 annos se aperfeiçoando nos estudos médicos, escabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde exerce a sua profissão.
E m Paris conquistou o lugar de externo de diversos
serviços clinicos, occupando naquelle ultimo anno o de
interno dos asylos dos alienados. E m 1888 publicou u m
interessante livro sobre moléstias nervosas. O seu n o m e
já era bastante conhecido na imprensa medica, quando
publicou u m a memoria sobre a "Acromegalia", moléstia
até então desconhecida e sobre a qual os especialistas
pronunciaram-se de u m m o d o muito lisongeiro a seu
respeito.
Collaborou nas revistas européas: Progrés Medicai,
Revue Nevrologiqw. Rerue de Meãecine, Comptes Rendas de la Societé de Biologic, Annales meãico-psichologíques e e m outras revistas do Brazil.
Escreveu:
— Herança mórbida: Therapeutica geral dos envenenamentos. Methodo anti-septico de Lister. Dos casamentos consanguíneos; these apresentada á Faculdade
de Medicina da Bahia para obter o grau de doutor. Bahia. 1880, 66 pags. in. gr.
— Cas dlnjslciie dans lequel Ies attaques sont marqucés par une manifestation rare — éternuments. N a
"União Medica" do Rio de Janeiro, 1887, vol. 7, pags
310 a 317.
— Notes pour servir á 1'etude des relations et de
1'influence reciproque de 1'epileisie ou de 1'hypnotisme
avec rhumatisme articulaire aigu. N a "União Medica"
pags. 351 a 366 e 390 a 400.
— Estudos sobre os signaes precursores das perturbações nervosas na infância pelo Sr. Dr. Ch. Fere, medico do Hospício de Bicctrc e m Paris. Traduzido e annotado. Idem, 1888, n.° 18, pags. 7 a 14.
— Sobre um caso de aphasia motora funccional e m
u m a menina de 11 annos de edade. — N o Brazil Medico
18S8, Vol. 3.°. pags. 334 a 336 e 342 a 343.
— Pathologie nerveuse. Reflexions á propôs de certames maladies nerveuses, observées dans la ville de
Salvador (Bresil). Faits dastasie et d'abasie (Blocq)
c'est-à-dire de 1'affection denomée Incordinations motrices pour la station et Ia marche (Charcot et Richer):
pretendue épidemie de chrorée de Sydenhan. N a dita revista de 8 e 15 de Novembro de 1888. Estes escriptos
se acham também nos Estudes de pathologie nerveuse.
— Novos estudos sobre a hysteria; ataques de
somno; hysteria traumática, toxica; ticos e ruidos traumáticos: hypnotismo por J. M . Charcot, traduzidos
Paris, 1S89, 216 pags. in. 8.°.
— Etudes de pathologie nerveuse avec une lettre du
Dr. P. Marie. Paris, 1889, 193 pags. in. 8.°. — E'
u m a collecção de importantes escriptos já publicados
e m revistas medicas, começando pelos três seguintes- I
Contribuition á l'etude de la paralysie hysterique sans
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contracture; II, Attaques hysteriques ayant, par leur
nombre et leur durée simule, l'etat de mal epileptique;
III, Etude sur les rations et 1'influence reciproque de
1'epilepsie ou de 1'hypnotisme avec le rhumatisme articulaire aigú.
— De VAcromegalie. maladie de P. Marie. E' sua
these para o doutorado e m medicina pela Faculdade de
Paris, na qual trata ex-cathedra de u m a entidade mor
bida recentemente reconhecida por Pierre Marie o discípulo dilecto de Charcot. Paris, 1890, in 8.°, com gravuras no texto.
— Leçon sur Vacromegalie. Publicada na Revue Scientifique ou Revue Rose.
— Nouvelle contribution à 1'anatomie pathologique
et à la pathogenie de 1'acromegalie, 1897.
José Diniz Barreto, Bacharel. — Filho do professor António Diniz Barreto e D. Marianna Joaquina
de S. José Barreto, nasceu e m Itabaiana a 18 de Maio
de 1845 e falleceu a 29 de Setembro de 1893 na cidade
de Olinda, e m Pernambuco. Sob a direcção de seu progenitor e de seu tio, padre Félix Barreto, já mencionados
neste livro, fez os estudos iniciaes de humanidades,
cujo curso concluiu no Recife, onde se bacharelou em
direito nos fins de 1870. Dotado da m e s m a vocação pre
dominante na familia, dedicou-se, a exemplo dos seus
primeiros preceptores, á carreira do magistério, ensinando desde estudante a
lingua latina que conhecia
tão
perfeitamente
quanto
elles. Espirito solidamente
preparado e m letras, como
na sciencia do direito, regeu dignamente as cadeiras
de latim do Gymnasio Pernambucano e Collegio Diocesano, sendo mais tarde
nomeado por Decreto de 21
de Março de 1891 do Governo Provisório lente de Direito R o m a n o da Faculdade
de Direito do Recife, de que
tomou posse quatro dias de- José Diniz Barreto (Bacharel)
pois, recebendo
em
acto
continuo o grau de doutor. N o foro do Recife conquis
tou a reputação de advogado notável pelo talento e pela
honestidade. O seu génio francamente expansivo e a
natural affabilidade de suas maneiras grangearão-lhe a
grande estima, de que sempre gosou entre os collegas do
corpo docente, alumnos e tantos outros que de perto
cultivaram as suas relações. Foi delegado literário da
freguezia da Boa-Vista, e
Escreveu:
— Explicações aos Luziadas de Camões. Primeira
edição. Recife, 1882, 118 pags. in. 16. Typ. Industrial.
— Pontos de Direito Romano: obra posthuma. Recife, 1899, 253 pags. in. 8. Atelier Miranda. Este trabalho ficou interrompido e m consequência do fallecimento do autor.
Redigiu:
— A Tribuna: jornal politico, literário e noticioso.
Recife, 1881-1884, com João Barbalho de Uchôa Cavalcanti.
José Diniz Villasbôas. — Filho do coronel Manuel Diniz Villasbôas e D. Anna Joaquina Fontes Villasbôas, nasceu e m 8 de Março de 1839 e m S. Christovam
e falleceu na Capital Federal a 10 de Março de 1919.
Estudou e m Larangeiras no collegio do professor Braz
Diniz Villasbôas, seu avô, e depois no extincto Lyceu de
S. Christovam, completando na m e s m a cidade o seu
preparo e m letras no collegio do vigário José Gonçalves
Barroso.
E m 1854 entrou para a Secretaria do Governo como
collaborador, tendo occupado na m e s m a Repartição os
cargos de official e chefe de secção, e m que se aposen-
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tou a 20 de Abril de 1871. Foi official de gabinete de
varias presidências e secretario interino e m diversos
períodos até 1870. Nomeado e m Junho de 1871 secretario do Governo da ex-provincia de Matto-Grosso, também
alli exerceu cumulativamente o logar de Director Geral dos Estudos de que se exonerou por ter sido nomeado
a 31 de Dezembro de 1873, 2.° official do antigo Ministério de Agricultura, Commercio e Obras Publicas, hoje
Viação e Obras Publicas. E m 1877 foi promovido a 1.°
official, e m 1885 a chefe de secção e e m Janeiro rie
1912 a Director de secção da Directoria Geral. E m 1885
serviu de official de gabinete desse Ministério. Usou de
diversos pseudonymos e m artigos escriptos para a imprensa: collaborou no "Jornal de Sergipe", e no "O
Conservador", e m Aracaju, na "A Situação" e "Filho
do Povo", e m Cuyabá, e na " A Nação" no Rio de Janeiro. Foi u m dos fundadores do Gabinete Litterario Sergipano, no Aracaju, de ha muito extincto e
Escreveu:
— Tentamen retrospectivo dos principaes actos praticados pelo E x m o . tenente coronel Francisco José Cardoso Júnior, presidente da provincia de Sergipe, a contar de 2 de Dezembro de 1869 a 2 de Dezembro de 1870.
Aracaju, 1871. Typ. do "Jornal de Sergipe".
José Egydio da Fonseca. — Filho de Caetano
da Fonseca Pinto e D. Josepha Maria da Conceição Pinto, nasceu na Estancia pelo anno de 1856 e falleceu a 13 de Novembro de 1906. Sahindo de Sergipe e m
1882 com destino a Bahia, alli residiu durante algum
tempo, passando-se depois para Maceió, onde permaneceu
por muitos annos. Hábil artista tintureiro, era dado
também á imprensa e ao cultivo das letras. Foi abolicionista extremado e soldado da propaganda republicana
ao lado dos Doutores Manuel Ribeiro Barreto de Menezes,
João Gomes Ribeiro e outros. A l u m n o premiado do Lyeeu de Artes e Officios de Maceió e nelle lente gratuito
da 1." cadeira de arithmetica, obteve e m 1892 o logar
de escripturario da Intendência daquella cidade, de que
foi demittido na primeira administração do Barão de
Traipú. Bastante altivo para curvar-se, continuou a luctar corajosamente pela vida, percorrendo as cidades de
Penedo, Própria, Aracaju, e Maroim, onde succumbiu no
hospital de caridade, inteiramente ignorado e e m precárias condições. Foi collaborador do "Orbe" de Maceió
e redigiu:
O Imparcial: periódico litterario, noticioso, agricola
e commercial. Maroim, 1905-1909.
Escreveu:
— A Terra ou Seis Dias ãa Creação: obra scientifica, contendo a historia da terra desde a nebulosa que
a constituiu até nossos dias, representada desde a primeira épocha da creação até a ultima que chamamos 6
dias. Pelo estudo e evolução da natureza, combinado
com as deducções physicas, trata do estudo do futuro
da Terra. Offerecido ao distincto clinico Dr. José António Duarte. Maceió 1890, 69-VIII pags. in. 8.°. Officina Mercantil. Tinha ainda a publicar as seguintes
obras:
— Contos Perioãicos. Maceió, 1894.
— Harmonias do mar — de Paulin Teulière. Traducção do francez. Publicação e m folheto feita pela —
Empreza Encyclopedica, creada pelo traductor para a
propagação de trabalhos dos melhores autores sobre litteratura, sciencias e artes. Maceió, 1898, 18 pags. in.
8.°. Typographia Oriental.
— Instrucção. N o numero 3 de Fevereiro de 1899
da m e s m a Empreza Encyclopedica — Maceió, 1899.
— Collecção de escriptos — Litteratura, sciencia e
politica.
— O Nível ãa Terra: obra scientifica.
— Assumptos psychologiicos: sciencias positivas sobre o estudo da alma h u m a n a e da alma dos animaes.
José de Faro Rollemberg, Coronel. — Filho dos
barões de Japaratuba, nasceu e m Fevereiro de 1845 no
engenho Murta, municipio da Capella, e falleceu e m
Maroim a 1 de Outubro de 1889. De não c o m m u m intel-
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ligencia, m a s incompletamente cultivada, apenas cursou
alguns preparatórios no Gymnasio Bahiano do Doutor
Abilio César Borges, depois Barão de Macahúbas, voltando dentro e m pouco para a provincia, onde passou toda
a existência, sempre acatado e bemquisto pelo seu génio affavel e communicativo. Muito moço acompanhou
o seu progenitor e m u m a viagem á Europa, e de volia
entregou-se á vida da lavoura, enveredando ao m e s m o
tempo pelo caminho da politica, na qual fêz brilhante
carreira, tornando-se a curto espaço chefe popular e
acatado até pelos próprios adversários. O seu caracter
de democrata independente e desinteressado fêl-o tomar
no seio do partido e m phase bem critica as mais nobres
e arriscadas attitudes, ora regeitando a successão no
titulo nobiliarchico do seu progenitor, ora oppondo-se
resolutamente aos intentos dos chefes supremos do partido liberal, e m toda a pujança de u m a situação nascente, como na celebre questão de certa candidatura,
que á sua dignidade repugnava acceitar.
Essas posições características da feição moral do
politico intransigente no terreno dos princípios e das
conveniências partidárias; o seu desprendimento por
tudo quanto só a si poriesse aproveitar, a cordial bonhomia e espontânea generosidade dispensadas aos mais modestos soldados do partido e as sinceras adhesões á sua
orientação politica, fizeram augmentar dia a dia o prestigio pessoal e o extraordinário poder do chefe intemerato, e m torno do qual se agrupavam confiantes e disciplinadas as phalanges aguerridas dos seus correligionários. Ainda hoje o seu n o m e ê lembrado com saudade e
a sua memoria venerada por quantos a conheceram,
muitos dos quaes delle receberam largos beneficios, como
aquella centena de escravizados restituídos á liberdade
u m anno antes da áurea lei de 13 de Maio de 1888.
A despeito de seu natural desapego pelas posições
officiaes, foi e m Maroim, sede do municipio de sua residência, delegado de policia, presidente da Camará
Municipal e commandante superior da Guarda Nacional,
tendo sido também deputado provincial e m mais de
u m a legislatura e vice-presidente da provincia, que administrou de 9 a 27 de Julho de 1885.
Escreveu:
— Ao eleitorado do 2.° districto desta Provincia:
circular. N o "Diário do Aracaju", de 12 de Maio de
1885.
— Relatório com que o E x m o . Sr. 1.° Vice-Presidente, Coronel... passou a administração desta Provincia
ao E x m o . Sr. Presidente Dr. Benjamin A. Ferreira
Bandeira e m 27 de Julho de 1885. Aracaju, 1885, 3 pags.
in. 8.°. gr. Typ. do "Jornal de Sergipe".
A respeito desse digno sergipano publicou a biographia o Dr. Manuel dos Passos no Almanack Sergipano
para 1903 e posteriormente, 1914, foi publicada outra
e m opúsculo pelo jornalista Costa Filho.
José Fernandes de Magalhães, Doutor. — Filho
do Dr. José Lourenço de Magalhães contemplado neste
livro e D. Luiza Fernandes de Magalhães, nasceu na
cidade da Estancia a 23 de Outubro de 1861.
Fez o curso preparatório na cidade do Porto e m
Portugal e o curso superior na Universidade de Coimbra, onde recebeu o grau de bacharel e m Medicina
e m 1886.
E m 1887 fez u m a viagem de estudos a Paris, afim
de aperfeiçoar-se na sua especialidade — as doenças
das creanças.
Clinico na cidade do Porto e medico do Hospital de
alienados do Conde de Ferreira, exerce desde 1894, o
lugar de director do Hospício da m e s m a cidade, estabelecimento de caridade, onde são recebidas as creanças
expostas.
Collíborou por alguns annos na "Gazeta das Aldeias" e m que publicou artigos de vulgarisação scientifica.
Deixou de escrever a these de doutoramento por
não ser exigida pela Universidade.
Escreveu:
— Relatório sobre as aguas das Pedras Salgadas.
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— Relatório apresentado á Excellentissima Commissão Districtal pelo director da Casa-Hospicio do Porto.
Composto e impresso na Typ. Mendonça — R u a Picaria,
30 — Porto, 1908, 34 pags., com diversos mappas.
— Relatório apresentado á E x m a . Commissão Districtal em 1895. C o m diversos mappas. Está dividido e m
três partes, 1.* — Resenha histórica; 2.a — Relatório;
3." — Estatística. Porto, 1896, 40 pags. in. 8.°. Papelaria e Typographia Académica.
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—• Discurso pronunciado no Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano i elo orador escolhido
para representar o Atheneu Pernambucano. N o "Diário
de Pernambuco", transcripto no "Correio Sergipense" de
29 de Outubro de 1862.
— Relatório apresentado pelo Presidente interino da
Sociedade Académica. Atheneu Pernambucano, na sessão de posse da m e s m a Directoria, que teve lugar no
dia 21 de Agosto de 1862. N o "Jornal do Recife", transcripto no citado numero do Correio. N o "O Atheneu
José Fiel de Jesus Leite, Bacharel. — Filho de
Pernambucano" periódico scientifico e litterario, pags.
João de Souza Bittencourt Leite e D. Francisca Maria
2 a 5 vol. VII, 1862.
do Sacramento Leite, nasceu a 24 de Abril de 1835 e m
José Francisco de Carvalho Nobre, Bacharel. —
Larangeiras e falleceu a 11 de Maio de 1890 e m Paulo
Filho do Tenente Coronel António de Carvalho Nobre
Affonso, Estado de Alagoas. Bacharel e m sciencias jue D. Felicidade Ferrar, nasceu e m Larangeiras, a 30
rídicas 9 sociaes, diplomado no Recife e m 1863, foi made Março de 1835 e falleceu a 26 de Dezembro de 1911
gistrado, politico e jornalista. Exerceu os logares de
e m Venâncio Ayres, Estado do Rio Grande do Sul. Aos
promotor publico e juiz municipal e m Larangeiras e Ara12 annos publicou na Bahia u m romance com o titulo
caju, juiz de direito nas comarcas de Cintra no Pará,
— Dejanira — no estylo das antigas novellas, ornado
por decreto de 3 de Agosto de 1878, de Tacaratú, Percom versos pastoris.
nambuco, em 1881, removido e m 1886 para Vigia, no
E m 1858, quando académico e m S. Paulo, fez a anaPará, e dessa comarca para a de Paulo Affonso e m 1888.
lyse critica de u m drama que publicou o Dr Nabuco e
Foi ainda procurador fiscal interino, da Thesouraria da
escreveu algumas poesias. Bacharel e m sciencias juríFazenda e m 1867 e effectivo e m 1878 no Aracaju, depudicas e sociaes pela Faculdade de S. Paulo e m 1860,
tado provincial por Sergipe na legislatura de 1868-1869
foi logo depois de formado nomeado Promotor da Comare chefe de policia da Parahyba e m 1880-1881. Caracter
ca de Itapitininga naquelle Estado, sendo e m 1866 juiz
independente e politico extremado, esteve no ostracismo
riurante o decennio de 1868-1878, defendendo na impren- Municipal e Delegado de Policia e m Piratiny, Rio Granrie
do Sul, para onde se transportara.
sa os interesses do seu partido e m opposição. Desde estuN a cidade do Rio Grande, e m 1871, foi Promotor e
dante até entrar para a magistratura vitalícia tomou
Inspector Escolar; sendo a comarca annexada a de
parte saliente nas luctas muitas vezes escandecentes do
Pelotas e Santa Victoria do Palmar á dezenas de legues
jornalismo, visando sempre, tanto na discussão serena,
na fronteira, foi ali installar o 1." Jury. Ainda na cicomo na polemica apaixonada, o engrandecimento da
dade do Rio Grande, foi por algum tempo redactor rio
provincia e o triumpho dos seus ideaes políticos. M e m "Diário do Rio Grande" até 1878 e correspondente nobro do Atheneu Pernambucano e sócio correspondente
ticiarista do "Diário de Noticias" do Rio — Transporda Associação Typographica Pernambucana, fundou e
tando-se para Porto Alegre e m 1880 por influencias do
redigiu:
partido, foi u m dos redactores do "O Conservador", ór— "O Sergipano": jornal politico e litterario. Regão fundado e m 1878 e e m cuja redacção esteve por escife, 1860, in. foi. pg. Typ. Universal. O primeiro nupaço de dois annos. Proclamada á republica foi nomeamero é de 3 de Maio. Periódico raríssimo, creado espedo Juiz de Direito da Comarca de Taquara no Mundo
cialmente para tratar de negócios de Sergipe, tendo por
Novo, onde esteve algum tempo e m exercicio, quando
eollaboradores, na maioria comprovincianos do seu funrompeu a revolução florianista e m 1893, sendo exonerado
dador, então académico. Teve pouca duração.
por conveniências politicas da occasião.
— "Faculdade do Recife": jornal académico. Recife,
Escreveu:
1863, in. foi. pq. Sob a direcção do proprietário. A sua
— Analyse critica sobre o drama — Rosina — São
epigraphe era: Sciencia, Pátria e Liberdade! O numero
Paulo, 1860. 39 pags. in. 8.°. Typographia Literária.
1.° sahiu a 15 de Maio e o ultimo, 8.°, a 30 de Agosto, com
Este drama é do Dr. José Tito Nabuco de Araújo e
a collaboração dos académicos António Martiniano, Lafoi escripto e m 1859 quando o autor estudava naquella
pemberg, Catão Guerreiro de Castro, Filippe Franco d«
Faculdade.
Sá, Milciades Pereira da Silva, Padre Manuel da Costa
José Francisco de Menezes Sobral, Cónego. —
Honorato, Firmino Licínio da Silva Soares, Caetano MaFilho do capitão-mór Simeão Telles de Menezes e D.
ria de Faria Neves e de vários lentes da Faculdade.
R a y m u n d a de S. José Sobral, nasceu a 1 de Novembro
E m suas paginas encontrão-se as biographias dos conde 1788 e m S. Christovão e falleceu a 4 de Agosto de
selheiros Pedro Autran da Matta e Albuquerque, Louren1854 na fazenda Caiçá, municipio de Simão Dias. Presço Trigo de Loureiro, do doutor José António de Fibytero secular do habito de S. Pedro, ordenado no semigueredo, e Francisco de Paula Baptista, membros do
nário da Bahia nos primeiros annos do século passado,
corpo docente, as duas ultimas escriptas por seu director.
recolheu-se á provincia, quando os acontecimentos polí— Jornal de Sergipe: órgão do partido liberal. Araticos da metrópole, reflectindo sobre toda a colónia bracaju. 1866-1878. O primeiro numero é de 2 de Julho dasileira, trazião os espíritos e m constante superexcitação.
quelle anno. Continuou a ser publicado com interrupção,
Ligado por estreitos laços de parentescos a u m a das
tendo passado por diversas phases conforme a orientação
mais importantes famílias sergipanas, intelligente e pados directores e proprietários que se forão suecedendo.
triota, tomou parte activa nos movimentos que precedeEscreveu:
rão e se seguirão á Independência, trabalhando vigoro— O projecto do E x m o . Sr. Barão de Muritiba.
samente pela causa do Brasil, como também pela emanN o "Correio Sergipense" de 1 de Dezembro de 1860.
— Pretenção que tem perante o Corpo Legislativo. . ., cipação de Sergipe. Gosando da maior consideração publica, galgou as mais elevadas posições, nas quaes presestudante da Faculdade de Direito de Recife. Pernamtou á sua terra valiosos serviços. E m 1822 foi u m dos
buco, 1862, 23 pags. in. 8.°. Typ. Commercial de G.
membros da Junta Provisória, e m que se distinguiu pelo
H . de Mira & C.
seu patriotismo e eleito deputado á Assembléa Consti— Discurso pronunciado na sessão magna do Athetuinte do Império, nella não chegou a tomar parte por
neu Pernambucano em 19 de Outubro de 1862 pelo orater sido dissolvida por Decreto de 12 de Novembro de
dor escolhido para representar a Associação Typogra1823 pelo Imperador Pedro I. M e m b r o do Conselho do
phica Pernambucana..., estudante do quarto anno da
Governo e m 1830, deputado provincial e m repetidas leFaculdade de direito. Recife, 1862, 12 pags. in. 12.°.
gislaturas e presidente da Assembléa, administrou a proTypographia Universal. Foi publicado antes no "Diário
vincia e m 1831 na qualidade de conselheiro mais votado,
Pernambucano" e depois transcripto no "Correio Serassumindo pela 2." vêz a administração a 13 de Degipense" de 19 de Novembro do referido anno.
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zembro de 1844, como primeiro vice-presidente, entregou-a a 15 de Abril do anno seguinte ao presidente, commendador António Joaquim Alvares do Amaral. Pela 3/
vez no m e s m o caracter assumiu o governo a 3 de Julho
de 1867, deixando-o a 15 de Outubro do m e s m o anno. N a
ultima phase da sua existência esteve inteiramente afastado dos negócios públicos após muitos annos de profícua actividade. Foi cónego honorário com assento na
Capella Imperial, nomeado e m Agosto de 1841, Vigário
geral da provincia, official da Ordem da Rosa e cavalleiro da de Christo.
Escreveu:
— Falia com que o Exmo. Sr. Vice-Presidente da
Provincia, Cónego e Vigário Geral..., abriu a 2." sessão
ordinária da 6.' legislatura da Assembléa Provincial de
Sergipe e m o dia 11 de Janeiro de 1845. Sergipe, 1845,
16 pags. in. 8.°. pq. Typ. Provincial rie Sergipe
— Officio de 29 de Agosto de 1847 dirigido ao Conselheiro Francisco de Paula Souza e Mello, e m que
se defende com documentos das accusações feitas na sua
administração. N o "Correio Serjipense" de 19 de Janeiro de 1848.
José Francisco da Silva Mello, Doutor. — Filho de Manoel José de Mello e D. Ritta Maria da Silva
Mello, nasceu a 16 de Março de 1853 no municipio da
Capella. Estudou humanidades no seu estado natal e
cursou a Faculdade de Medicina da Bahia, onde doutorou-se e m Dezembro de 1880. Nomeado cirurgião 2.°
Tenente do Corpo de Saúde do exercito por Decreto de
11 de Junho de 1881, prestou juramento perante o commando das armas da Bahia onde começou a servir, passando por Decreto de 13 de Dezembro do m e s m o anno a
servir na guarnição de Sergipe, onde só chegou a 19
de Janeiro de 1883, depois de varias licenças. Nesta
mesma guarnição foi promovido a capitão medico de 4."
classe por Decreto de 27 de Março de 1890. E m 14 de
Novembro de 1891 apresentou-se na guarnição de Goyaz,
para onde foi designado e m 6 de Julho e e m 1S92 na
de Parahyba, voltando e m 1893 para servir novamente
e m Sergipe. Foi desligado e m 1894, partindo para o Rio
e alli esteve e m exercicio na forta'eza da Lage. Seguiu
para S. Paulo a 11 de Fevereiro e m commissão do Ministério da Guerra e e m Março chegou a Itararé, assumindo a chefia da enfermaria; e m Abril aprestou-se
para o m e s m o serviço na Cidade de Castro no Paraná,
seguindo a 28 do m e s m o mez para Curitiba com a divisão, onde e m 9 de Maio assumiu a direcção do hospital.
Por ter sido desligado do serviço e m 8 de Junho, seguiu
para Rio de onde foi mandrdo a 7 de Julho para a
guarnição de Sergipe. Por ordem do dia de 4 de Novembro de 1895 foi louvado pelo General Inspector Geral
pelos bons serviços que lhe prestou. Por portaria de 25
de Março de 1896, obteve permissão para tomar assento
no Congresso de Sergipe, 1896-1897, 1898,1899 e por Decreto de 9 de Maio foi graduado no posto de Major medico de 3." classe.
E m 1900 foi nomeado para servir na Bahia e por
Decreto de 14 de Dezembro foi promovido a major medico de 3." classe, por antiguidade, sendo reformado e m
11 de Março de 1903.
Escreveu:
•— Consiãerações sobre o aborto: dissertação. Proposições. Secção medica. Qual o melhor tratamento ria
febre amarella? Secção cirúrgica — Considerações acerca dos signaes de certeza absoluta da prenhez. Secção
accessoria. Vinhos medicinaes. These inaugural. Bahia,
1880, 53 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
José Gonçalves Barroso, Vigário. — Nasceu na
então villa de Larangeiras a 21 de Março de 1821 e falleceu na cidade de S. Christovão a 17 de Setembro de
1882, tendo sido seus pães o capitão António Gonçalves
Barroso e D. Martinha Maria do Sacramento. Feito
com rápido progresso o curso das aulas do seminário archiepiscopal da Bahia, concluiu os seus estudos antes
de completar a edade precisa para receber a investidura
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clerical, e por esta circumstancia foi obrigado a recolher-se á provincia por determinado tempo, no decurso
do qual se lhe deparou o ensejo de inscrever-se candidato á cadeira de latim da Capella então e m concurso, e
na qual foi promovido lente substituto por acto de 13
de Dezembro de 1842. Passado dois annos voltou á Bahia,
onde lhe foram conferidas as ordens sacras de presbytero
secular. N o primeiro quinquénio após a sua ordenação
foi chamado a occupar no funccionalismo publico os cv.rgos de lente de Philosophia Racional e Moral e m 1845,
os cargos de secretario e lente de philosophia e m 1846 do
extincto Lyceu de S. Christovão, de que fora também
director por nomeação feita e m 1848 pelo Presidente
Joaquim José Teixeira, bibliothecario (o primeiro na
ordem chronologica) da Bibliotheca Publica Provincial,
1851-1854, e director da imprensa do governo por acto
de 27 de Abril de 1852 e m substituição ao tenente coronel Domingos Mondin Pestana. Dada e m 1853 a vaga da
freguezia de N . S. da Victoria ria cidade de S. Christovão, então capital da provincia, por fallecimento do
respectivo parocho, o cónego Luiz António Esteves, foi
nomeado vigário collado, por Dec. de 21 de Abril desse
anno, attentas ás provas exhibidas no concurso aberto
para esse fim, tendo exercido as funcções parochiaes desde sua posse a 5 de Junho seguinte até aos seus últimos dias. De 24 de Agosto de 1861, data da respectiva
provisão até ao anno de 1881 accumulou o logar de vigário geral da província, que já o havia exercido anteriormente e m virtude de nomeação interina. N a primeira
phase de sua vida politica militou activamente nas fileiras do partido conservador, que o elegeu e m 1852 vereador da Camará Municipal de
S. Christovão para o quatrienio de 1853-1856. Foi o
primeiro cargo electivo que
occupou no longo estádio
percorrido durante trinta
annos de luctas partidárias,
no decurso dos quaes figurou como deputado provincial e m onze legislaturas,
sendo quasi sempre elevado
á cadeira de presidente da
Assembléa por seus collegas
de representação. Entre as
graves questões suscitadas
no largo periodo do seu mandato
legislativo, deu-lhe
grande nomeada a que se
discutiu na memorável ses- ,Iosé Gonçalves Barroso
são de 1854. Apresentada
(Vigário)
nesse anno no seio da Assembléa Provincial a idéa da mudança da Capital para
o Aracaju, não vacillou e m collocar-se entre os oppositores do projecto que era francamente apoiado pelo presidente, Bacharel Ignacio Joaquim Barbosa. Extremadas as opiniões, foi indifferente ao sacrifício dos próprios interesses, que a sua attitude hostil iria acarretar, e então o combateu tenazmente por cinco dias consecutivos, revelando na tribuna r^ros dotes oratórios e
extraordinário vigor de u m a robusta intelligencia. Tudo
foi inutili. O seu ingente esforço esterilizou-se ante a
vontade irreductivel do governo, cujo pensamento teve
de ser convertido e m lei da provincia e punida a independência do deputado opposicionista com a jubilação
na cadeira de lente de philosophia do Lyceu Sergipano.
Desde então o valente defensor dos direitos da metrópole sergipana filiou-se ao partido liberal, e m que teve
posição eminente. Era principalmente na tribuna sagrada que mais realçava o seu grande mérito de orador consummado, vantajosamente conhecido não só na provincia, como na outrora Corte do Império, onde os sermões do digno successor de Frei José de Santa Cecília
se annunciavão pela imprensa com antecedência de
dias. Foi isso e m 1866 e 1867, na m e s m a epocha e m que
o pregador provinciano, recordando seus primeiros tempos de magistério, prestou-se a dar lições de latim e
philosophia no collegio "Santo António".
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Desempenhou honrosas commissões e pelos serviços
prestados á matriz de sua freguezia por occasião da visita de D. Pedro II ao Norte do Império, e m 1860, foi
agraciado com a commenda da Ordem de Christo. Por
acto de 26 de Outubro de 1870 foi nomeado inspector
parochial da Instrucção Publica de S. Christovam. Deixou grande numero de sermões inéditos, dos quaes os
seus herdeiros offereceram a maior parte ao fallecido
Padre José Joaquim Ludovice, vigário de Simão Dias e
os restantes ao Padre José Joaquim de Brito, actual
vigário de Vassoura, Estado do Rio de Janeiro. A sua
biographia foi publicada no "Diário Official" do Estado
de Sergipe de 18 de Setembro de 1896.
Escreveu:
— Sermão na matriz de S. Christovão no dia 14 de
Março de 1848 por occasião do Te-Deum celebrado em
homenagem ao anniversario natalício de S. M , a Imperatriz, pela 1." vêz festejada na m e s m a cidade.
— Relatório apresentado ao Ulmo. e E x m o . Sr.
Presidente desta Provincia Luiz António Pereira Franco pelo Bibliothecario da Bibliotheca Publica Provincial
a 30 de Janeiro de 1854. Appenso n.° 4 á Falia que dirigiu á Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe, na
abertura de sua 1.* sessão da 10." Legislatura no dia 20
de Abril de 1854. 4 pags. in. 8.°. pq.
— Ao Sr. Inimigo ãa calumnia: artigos no "Correio
Sergipense" de 30 de Outubro e de 6 de Novembro
de 1862.
— Defesa á accusação que soffreu de seus inimigos políticos: discurso pronunciado na sessão de 15 de
Abril de 1880, na Assembléa Provincial. Araeajú, 1880,
16 pags. de 2 columnas, in. 8.°.
— Reforma da instrucção publica da provincia:
discurso proferido na sessão de 16 de Março de 1882,
Aracaju, in. 12.° — Fêz parte da imprensa, como redactor official do:
— Correio Sergipense, S. Christovão, 1852-1S53.
Collaborou no "Jornal de Sergipe" e redigiu:
— O Voto Livre: periódico politico e literário. S.
Christovão, 1857-1860. Publicação semanal. Formato,
0,34x0,22 com quatro paginas e as mesmas columnas em
cada uma. Typ. da União Libenl. Editor João Gomes
de Mello.
— O Liberal: órgão politico. Aracaju, 1868. C o m
o Doutor José de Barros Pimentel. Teve pouca duração.
— O Echo Liberal; órgão do partido de Sergipe. Aracaju, 1877-1884 com interrupções. Corpo redactorial —
U m a commissão de cinco membros de que faziam parte
o Bacharel Graciliano Aristides do Prato Pimentel, Pro
fessor Luiz Carlos da Silva Lisboa, doutor José Leandro
Martins Soares, Domingos Guedes Cabral e auctor. Publicação semanariamente e em dias indeterminados. O
primeiro numero é de Agosto d. quelle anno. Formato:
0,38x0,24 com quatro paginas de outras tantas columnas
cada uma. Typ. do "Echo Liberal". R u a de Maroim
n.° 13.
Jcsé Heraclito de Faria Lima, Engenheiro. —
Filho do extincto negociante Joviniano Faria A m a d o e
D. Melania Lima de Faria, nasceu e falleceu na cidade
da Estancia. N o pequeno espaço de tempo fixado entre
as datas de 11 de Janeiro de 1878 e 6 de Julho de 1914,
que são as do seu nascimento e morte, correu-lhe rápida
a existência, durante a qual, a despeito disto, desenvolveu a maior s o m m a rie actividade, revelando grande
competência na execução dos trabalhos technicos, que
lhe foram confiados. N a terra do berço fez os primeiros estudos, indo depois para a Bahia, onde completou
o curso de humanidades, que o habilitou a inscrever-se
como alumno na Escola Polytechnica do Rio de Janeiro,
na qual se diplomou e m 1901 em engenharia civil. Entregando-se com afinco aos serviços de sua árdua profissão trabalhou nas construcções da Estrada de Ferro do
Rio de Janeiro, Minas, Goyaz, Bahia e Sergipe, tendo
occupado neste ultimo Estado o cargo de Engenheiro
Fiscal do 5.° Districto da Inspectoria Federal das Estradas. A' Estrada de Ferro do Timbó a Própria prestou
o seu concurso technico desde os estudos iniciaes até
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á construcção do leito e m toda a linha do sul e parte
da linha do Norte. Sob sua direcção foram construídas as
linhas telegraphicas da Estancia, Boquim e Itabaianinha, a ponte sobre o rio Piauhytinga e a ponte metálica
do "Governador" no Aracaju e m substituição a antiga
ponte de madeira. Foi elle o autor das plantas do edifício do Grupo Escolar "General Siqueira" e do remodelamento do da Bibliotheca Publica.
Sob o pseudonymo de Fausto collaborou n'"A Razão",
jornal da Estancia, e
Escreveu:
— Relatório apresentado ao E x m o . Doutor Josino
Menezes, M . D. Presidente do Estado pelo Engenheiro
civil..., encarregado da construcção da Ponte do Governador. Aracaju, 13 de Maio de 1904. N o "O Estado de
Sergipe" de 2 de Junho seguinte.
— Relatório apresentado a 15 de Fevereiro de 1913
ao E x m o . Presidente, General José de Siqueira Menezes,
pelo encarregado da reconstrucção da ponte da Cachoeira, na Estancia. Publicado na "A Razão", de 2 de Março
seguinte.
— Memoria justificativa do r:mal férreo da Estancia a Simão Dias N o "Diário Official" do Rio de
Janeiro, datado de 27 de Agosto, e no "O Estado de Sergipe" de 5 de Setembro de 1913.
José Hermenegildo Pereira Guimarães, Doutor.
— Filho de António José Pereira Guimarães e D. Colecta Maria da Silva Guimarães, nasceu a 22 de Agosto
de 1854 na Capella. A falta de curso secundário em Aracaju, teve de seguir e m 1869 para a Bahia, afim de estudar os preparatórios.
E m 1873 matriculou-se na Faculdade de Medicina
daquella cidade, recebendo o grau de doutor a 24 rie
Janeiro de 1880. E m meiados desse anno partiu para
São Paulo e domiciliou-se na cidade de Bragança, exercendo a clinica. Tendo sido u m dos cooperadores da organisação do partido republicano nesse municipio, foi
eleito e m 1887, na ultima eleição municipal, — vereador. — Proclamada a Republica, antes de findar o quatriennio, foi encarregado pelos chefes republicanos de
montar a politica nessa cidade. Foi eleito deputado á
constituinte estadoal a 7 de Março de 1892. Depois de
findo o mandato legislativo, para o qual não se sentia
apto, fez apenas parte de assemblêas opposicionistas,
sendo m e m b r o da opposição.
E m 1881 collaborou n u m periódico "O Guaripocaba"
escrevendo sobre hygiene; e m 1889 forneceu notas ao
"Republicano" de Larangeiras como delegado de Sergipe
aos Congressos Republicanos e m S. Paulo e Juiz de
Fora, Minas Geraes.
Escreveu:
— A machina ãe costura ãe peãal. N o "Guaripocaba" de 1881.
— O Aposento ão enfermo: serie de artigos. N o
m e s m o jornal de 1881.
•— O Cemitério. Idem do m e s m o anno.
— A Municipalidade de Bragança. Idem, idem.
— Ao tratamento ãa choréa pelas pulverisações
ethereas. N a "União Medica" do Rio de Janeiro, 18S4,
pags. 317 a 323.
— Carta de, S. Paulo. N o "Republicano" de Laran
geiras de 16 de Junho de 1889. C o m o essa encontramse sob o m e s m o titulo outras nos ns. de 14 e 21 de Julho; 4 de Agosto e 15 de Setembro do dito anno, e 27
de Março de 1890.
Redigiu:
— Gazeta ãe Bragança: periódico. Bragança, 18911892.
— Gazeta Republicana; periódico. Bragança, 18691897. Publicação nas quintas e domingos. O 1.° numero
sahiu a 5 de Novembro daquelle anno. C o m o Dr. Joviano Telles.
— O Republicano: bi-hebdomadario, Bragança, 19C21903. Publicação nas quartas e sabbados. Ainda com
o Dr. Joviano Telles e mais os Drs. Jeronymo Cunha e
Alfredo Teixeira. O 1.° numero sahiu a 7 de Setembro
daquelle anno.
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José Honorino de Oliveira, Doutor. —
Filho de
José Honório dos Santos e D. Maria Anacleta de Oliveira, nasceu no Aracaju a 28 de Março de 1864 e falleceu a 25 de Dezembro de 1902 na cidade do Alegrete,
Estado do Rio Grande do Sul. N o seu Estado preparou-se e m humanidades, cursando e m seguida as aulas
do ensino medico na Faculdade da Bahia, e m que recebeu o doutorado e m 11 de Dezembro de 1888. Depois
de ter exercido no Aracaju os cargos de Delegado de policia e m 1889 a Janeiro de 1890 e de medico da casa de
prisão nesse ultimo anno, entrou para o corpo de saúde
do exercito como medico adjunto com as honras de tenente. Nomeado por Dereto de 25 de Maio e empossado
a 14 de Julho de 1896, estacionou sempre no Rio Grande do Sul, conservando aquelle posto até o seu fallecimento e m Alegrete, de cuja guarnição fazia parte.
Escreveu:
— Tratamento antiseptico nas amputações: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras
do curso medico. Theses apresentadas á Faculdade de
Medicina da Bailia e m 10 de Setembro de 1888 para
serem sustentadas afim de obter o grau de doutor
e m medicina. Bahia, 1888, 76 pags. in. 8.°. Imprensa
Poi ular.

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

S T E L L A !

Teu olhar é o silencio do delírio
Teu sorriso é o hálito do Empyreo
Que dos lábios de Deus bebe o Elohim:
Nos seios teus a vibração remota
V e m , arfando, quebrar a ultima nota
L á dos celestes madrigaes sem fim.
De tua alma na angélica pureza
D o r m e encarnado a u m raio de belleza
O verbo sonhador de teus anhelos.
M a s junto do teu throno radiante
Não sentes minha sombra palpitante
Teu cendal apertando, de joelhos ?
Dessa linda grinalda de innocencia
T u derramas centelhas de demência
C o m o a deusa da ardente inspiração;
E do êxtase infinito de minha alma
E u jamais posso erguer a verde palma
Dos lirios rociados de paixão :
A luz que o Éden dos sonhos reverbera
Abre os seios de virgem primavera
Para depôr-te á fronte u m diadema !
Se n'um desleixo mystico suspiras,
Vibram no espaço mil remotas lyras
Soluçando u m dulcíssimo poema...
Quando os cabellos, a brincar, destranças,
E ébria talvez de magicas fragrâncias,
Cerras os cilios n u m langor divino;
T a m b é m no esquecimento de m i m m e s m o ,
Deixo e m teus seios, oscillante, a esmo
O frágil talisman do m e u destino !
E eu não posso do nada a sombra escura
Romper, p'ra ir na taça da ventura
Afogar-te o mais timido suspiro !
E eu não posso trazer-te as harmonias
Que embalam as espheras erradias,
S e m jamais desmaiar no eterno giro !
Mas é tão doce o néctar da esperança!
Nos loiros ideaes de u m a creança
Colher a palma do primeiro amor !
O sol já purpureia a serrania;
E ainda sobre a onda da utopia
E u sigo o teu batel encantador !
Em tua ilha, no oceano das delicias,
— Formosa Hesperide a te ornar de clicias,
Colombo u m dia — supr'hendi teu hymno.. .
Ai da encantada plaga tão dilecta
A galera dos sonhos do poeta
Não soltes outra vez ao mar sem tino.
José Leandro Martins Soares, Bacharel. — Filho
do coronel Francisco Martins da Silva Soares e D. Maria Accioli Martins Soares, nasceu a 5 de Março de 1836
no engenho Cadoz, pertencente ao municipio da Pacatuba,
e falleceu no Aracaju a 4 de Setembro de 1902. Resolvido a abraçar o estado ecclesiastico, fêz por espaço
de três annos o curso do seminário archiepiscopal da
Bahia, que interrompeu para dedicar-se ao estudo das
sciencias jurídicas e sociaes professado na Faculdade
do Recife, na qual se bacharelou a 22 de Novembro de
1869. Terminado o quinquennio académico, entrou para
a vida publica, precedido da justa nomeada de distincto
poeta, literato e jornalista de estylo attico e elegante.
Exerceu a advocacia e m todo o Baixo S. Francisco,
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principalmente e m Própria, Villa Nova e Penedo, e no
Estado do Espirito Santo, por limitado tempo, e como
politico sempre demonstrou muito devotamente pelos
princípios e tanto desinteresse pelas posições de destaque, que muita vez sacrificou as suas aspirações e m
proveito dos correligionários. Occupou os cargos de promotor interino da comarca de Própria, procurador fiscal da extincta Thesouraria Geral do Aracaju, chefe de
policia, interino, e m 1878-1879, e 1." vice-presidente.
Neste ultimo caracter administrou a ex-provincia nas
duas épochas de 16 de Junho a 28 de Julho de 1880 e
de 5 de Abril, a 18 de Maio de 1881. N o regimen republicano foi chefe de policia effectivo do Estado e m 1900.
Membro da Arcádia Pernambucana e honorário da Sociedade Litteraria da cidade de Cunha, Estado de São
Paulo; collaborou quando estudante, nos órgãos pernambucanos — "Diário de Pernambuco", "Jornal do Recife", "A Esperança", "Mosaico", "A Lucta"; depois rie
formado n'"0 Trabalho" da cidade do Penedo, no "Larangeirense", de Larangeiras, no "O Momento" do Aracaju
e e m alguns mais. C o m o académico redigiu:
— A Idéa: periódico scientifico e literário. Recife,
1865. O primeiro numero sahiu a 8 de Abril. C o m Theodoreto Souto e José Jorge de Siqueira Filho.
— A Arena: periódico scientifico e literário. Recife,
1865. O primeiro é de 1 de Maio. C o m José de Carvalho César e Paulo de A m o r i m Salgado Neto.
— O Liberal Académico: jornal politico, scientifico e
literário. Recife, 1865. Sahiu o primeiro numero a 13
de Junho. Formado redigiu:
— Echo Liberal: órgão do partido e m Sergipe. Ararajú, 1877-1884. C o m o vigário José Gonçalves Barroso e
o doutor Domingos Guedes Cabral. O primeiro numero
é de Agosto daquelle anno.
— Sul de Alagoas: orgam consagrado aos interesses
sociaes. Penedo 1896. Primeira phase, com outros. Publicado ás quartas-feiras.
— N o numero de 11 de Setembro de 1902 foi publicada a sua necrologia com o retrato.
— O Estado de Sergipe: jornal official, politico e
noticioso. Aracaju, 1898-1900. Continua a sahir. — N a
imprensa do Recife encontram-se as suas melhores producções poéticas, notando-se as subordinadas aos títulos:
— Adeus á vida académica; A Guerra de Paraguay; Sete
de Setembro; A louca; Theophilo Ottoni; Minha terra.
Ficaram inéditas muitas outras.
Escreveu:
1
— A idéa. N o "Mosaico", Recife, n.°s 3 e 4 de Maio
de 1866.
— Introducção aos "Cantos da alvorada", poesias
de Marciano Gonçalves da Rocha. Recife, 1869.
— A reforma eleitoral julgada por si m e s m a : serie
de artigos no "Diário de Sergipe" rie 5, 10, 13 e 16 de
Maio de 1877.
— Relatório apresentado ao E x m o . Vice-Presidente
da Provincia a 23 de Dezembro de 1878 sobre as diligencias effectuadas em Villa-Nova. N o "Jornal de Sergipe", Aracaju, do dia seguinte.
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Doutor Raym u n d o Braulio Pires Lima, 1." Vice-Presidente de Sergipe, pelo chefe de Policia interin»... Appenso ao Relatório com que o m e s m o Vice-Presidente abrio a 2."
sessão da 22.a Legislatura da Assembléa Provincial de
Sergipe no dia 3 de Março de 1879.
— Relatório com que o E x m o Sr. Primeiro VicePresidente... passou a administração desta provincia
ao E x m o . Sr. Presidente, Doutor Luiz Alves Leite de
Oliveira Bello, e m 28 de Julho de 1880. Aracaju, 14 pags.
in. 8.°. gr. Typ. do "Jornal de Sergipe". .
— O Sr. Deputado Joaquim Nabuco. N o "Echo Liberal", Aracaju, de 2 de Outubro de 1880.
— O ãesembargaãor Gervásio Campello Pires Ferreira e o seu manifesto á S. M . o Imperador. N o "Jornal de Sergipe", de 1 de Fevereiro de 1882.
— O vigário José Gonçalves Barroso: ligeiros traços
sobre sua vida. N o m e s m o jornal de 29 de Novembro
de 1882.
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— Abolicionismo e escravidão. N o "Echo Liberal".
de 25 de Maio de 1884 e m deante.
— Federação: serie de artigos no "O Larangeirense"
de 26 de Agosto, 9 de Setembro e 21 de Outubro de
1888.
— Tobias Barretto de Menezes. N o "Jornal de Sergipe" de 16 de Julho de 1889 e transcripto no "Republicano", Larangeiras, de 8 de Setembro seguinte.
— Cousas politicas: serie de artigos na "Gazeta de
Sergipe" de 11 a 16 de Outubro de 1890.
•— O nosso futuro. N o m e s m o jornal de 18 de Novembro seguinte.
— As múmias pcneãcnscs. Idem, de 3 e 4 de Setembro
1891.
— Homens c cousas. Idem, de 3 e 4 de Setembro seguinte.
•— A secca — Echos do sertão. N a "União Republicana", Própria, de 18 de Março de 1892 e no "O Estado
de Sergipe" de 8 de Março de 1899.
•— O anno bom — 1.° de Janeiro de 1894. N o "O
Trabalho", Penedo, de 13 de Janeiro de 1894.
— Governo Federativo. Idem, de 11 de Maio de
1895.
— Embargos de terceiro senhor e possuidor. Embargante o Capitão. R a y m u n d o Esequiel Henrique e embargado o major Manoel Rollemberg Martins Soares. Penedo, Alagoas, 1898, 6 pags. 12.° Typ. d'"0 Trabalho".
— Acção ãe assignação de dez dias intentada por
Delmiro Gouvêa contra Rollemberg & C. para o fim de
haver o pagamento da quantia de 30 contos de réis, proveniente de duas notas promissórias rie igual valor. Penedo, 1898, 27 pags. in. 8.° pq. Assigna também esse
trabalho o Dr. João Maria Loureiro Tavares.
— A religião. N o "O Estado de Sergipe" de 3 de
Maio de 1899.
— O socialismo. Idem, de 30 do m e s m o mez.
— Drcyfuz e a França. Idem, de 7 de Novembro do
m e s m o anno.
•— Apontamentos para os corpos de delicto. Aracaju,
1901, 13 pags. in. 8 pq. Editores — Assis & Monteiro.
Typ. do "O Estado de Sergipe". Não traz o nome do
autor.
— José Jorge de Siqueira Filho. N o "O Vespertino",
Aracaju, de 11 de Setembro de 1901. Deixou inéditos
vários trabalhos, entre os quaes 2 comedias chistosas levadas á scena e m Penedo, e
— Aus ãuas victimas: drama cujo entrecho recorda
u m celebre rapto havido na ex-provincia e m 1864.
José Leite de Mello Pereira, Doutor. — Filho
do coronel Manuel Leite Sampaio e D. Guilhermina Carolina de Novaes Leite, nasceo e m Villa Nova a 20 de
Julho de 1828 e falleceo a 3 de Junho de 1895 na
cidade de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São
Paulo. Formado e m medicina na Faculdade da Bahia em
17 de Dezembro de 1853 e de volta ao seio da familia,
pouco tempo depois dedicou-se á lavoura a que consagrou os seus melhores esforços exercendo apenas a medicina para servir a amigos e parentes, e a numerosa
pobreza da zona e m que residia e onde prestou relevantes serviços durante a epidemia do cholera-morbus em
1862. M e m b r o de notável familia, cujo chefe, o Barão
de Cotinguiba, por muito tempo influio nos destinos políticos e administrativos da provincia, jamais aspirou
cargos officiaes e distineções politicas, tendo sido unicamente commissario vaccinador e por diversas vezes, supplente do juiz municipal de Villa Nova.
Escreveo:
— Breves considerações sobre a educação physica
e moral dos meninos: these apresentada e publicamente
sustentada perante a Faculdade de Medicina da Bahia
no dia 1.° de Dezembro de 1853 para obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1853, 27 pags. in. 8.°. Typ.
de Luiz Olegário Alves.
José Lourenço de Magalhães, Doutor. — Filho
do negociante portuguez, R o m ã o Lourenço de Magalhães,
e D. António Isabel Fernandes, nasceu na Estancia a
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11 rie Setembro de 1831 e falleceu na capital de São
Paulo a 23 de Novembro de 1905. Doutor e m medicina
nela Faculdade da Bahia, graduado e m 15 de Abril de
1856, clinicou a principio na cidade natal e na Bahia, e
tempos depois na cidade de Larangeiras. Estabelecendose novamente na capital da Bahia, retirou-se após alguns
annos pnra o Rio rie Janeiro,riedicando-seentão á ophthalmologia e ao estudo das febres reinantes no paiz.
Mais tarde transferiu-se para S. Parlo, tendo exercido
a clinica em varias cidades do Estado e finalmente na
capital, onde dirigiu o hospital dos Lasaros na colónia
de Guapira. Apontado como especialista dos mais abalisirios no tratamento ria morphéa começou a estudar no
Rio de Janeiro com o maior empenho a pathologia da terrível moléstia, tendo fundado e m Cascadura, para verificação pratica dos estudos feitos, u m instituto modelo,
a que deu o seu nome. Fêz diversas viagens á Europa,
tornando-;e v-antajozamente conhecido, tanto no Brasil,
quanto no estrangeiro, como u m sábio de inegualavel
competência nas moléstias da pelle e do sangue. N a
classe medica do velho mundo, onde o seu n o m e adquirira verdadeira notoriedade, contava grande numero de
admiradores, distinguindo-se entre elles o celebre leprologista turco, Z°mbacco Pocha, com quem mantinha assídua correspondência. C o m o resultado do seu amor a
sciencia e espirito eminentemente investigador, deixou
u m precioso legado ás letras medicas, representado em
obras de subido valor sobre hygiene, moléstias dos olhos,
avultando entre todas as que publicou a respeito da
morphéa e sua cura. N o começo da sua vida publica
occupou na Estancia os cargos rie delegado de saúde,
supplente rio delegado de policia e delegado effectivo
e m 1864, tenente-coronel chefe do Estado Maior do commando superior e m
1863
e encarregado pelo governo da provincia do tratamento da classe indigente atacada do cholera-morbus. Eleito deputado provincial para os três bieinios de 1862 a 1867 tomou
parte nos trabalhos da Assembléa Legislativa, de que
foi presidente na sessão de
1865. Foi sócio presiden'e
da
sociedade
bene"icen'e
"Fraternidade
Sergipana",
fundada e m 1869 na capital
da Bahi>, m e m b r o titular da
Dr. José Lourenço de M a - Academii Nacional rie Megaihães
dicina, n quelle tempo Academia Imperial, director rio
serviço ophthalmologico ria Casa de Saúde de N. S. da
Ajuda do Rio de Janeiro e m e m b r o correspondente da
Sociedade Medica de Emulação, de Paris. Fez parte da
redacção do "Jornal rie oj hthalmologia" de Paris, e
Escreveu:
— Como reconheceremos que o cadáver, que se nos
apresenta, pertence a u m individuo que morreu afogalo? A syphilisação preservará das moléstias syphiliticas? Pôde a mulher conceber sem ter sido ainda menstruada ? Nas queimaduras, quaes são os accidentes mais
graves, a que está exposto o doente? These apresentada
ã Faculdade de Medicina da Bahia e sustentada, etc.
Bahia, 1856, 22 pags. in. 4.°. gr. Ty; . de Camillo de
Lellis Masson & C.
— Estudo sobre as affecções glaueomatosas. Bahia,
1873, IV-95 pags. in. 4.". Foi antes publicada na "Gazeta Medica" da Bahia, tomo 6.", 1872-1873, pags. 72 a
337 com intermittencias.
— Das febres palustres e particularmente ria febre
pseurio-continua e m Sergipe. Bahia, 1873, 85 pags. in.
S.". pq. Typ. do "Diário".
— Da Iristitomia e dos resultados obtidos como o
meu kistitomo. Bahia, 1874, 42 pags. in. 4.".
— Da ophthalmia dos recem-nascidos. Rio rie Janeiro, 1877, 43 pags. in. 16.°. Typ. Académica. Tran-

JOSÉ

scripto no "Jornal do Commercio" de Aracaju, desde o
n.° de 15 de Julho a 7 de Agosto do m e s m o anno, por
solicitação do professor Bricio Cardoso.
— Parecer sobre os cemitérios de S. João Baptista
e S .Francisco Xavier, apresentado ao E x m o . Sr. Provedor da Santa Casa desta Corte. Rio de Janeiro, 1878,
27 pags. in. 4.°.
— A morféa (sic) no Brasil e especialmente nas províncias do Brasil; Os indígenas do Brasil e a morféa:
Hospital para os morfeticos; Causas da morféa; Conselhos hygienicos. sobre este importante trabalho escreveram longos estudos os doutores Júlio Rodrigues de
Moura e m 1883 na "União Medica" do Rio de Janeiro,
pags. 281 a 284, 375 a 380 e o doutor José Francisco da
Silva Lima na "Gazeta Medica" da Bahia, vol. 1.» da
III série. 1883-1884.
— A morphéa e a sua curabilidade. Rio de Janeiro,
1885, 35 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional. Sustenta o
autor que a morphéa é u m a moléstia curavel, m a s que a
therapeutica por si somente não consegue combatel-a,
sem o auxilio da hygiene, e por isso lembra, como essencial para o seu curativo a localisação campestre dos
doentes.
— A feire amarella e o regulamento de 3 de Fevereiro de 1886 de Janeiro, 1886, 66 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
— Questões de hygiene: serie de artigos anteriormente publicados no "Jornal do Commercio". Rio de Janeiro, 1890, 73 pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
— A morphéa é contagiosa? Rio de Janeiro, 1893,
173 pags. in. 8.°. pq. Typ. Besnard Fréres. Este trabalho também foi publicado no Brasil Medico.
— Saneamento do Rio de Janeiro: memoria apre
sentada á Academia Nacional de Medicina .Rio de Ja
neiro, 1893, 154 pags. in. 8.". Companhia Typograi hica do Brasil. Egualmente publicada nos Annaes da
m e s m a Academia.
— Considcrations sur la lépre au Brésil: memoria
escripta para ser apresentada ao Congresso de Berlim.
Rio de Janeiro, 1879.
— A colonisação dos morpheticos .Rio de Janeiro,
1900, 34 pa-;s. in. 8.". Typ. Besnard Fréres. E' a reimpressão de u m a serie de artigos publicados no Diário
Popular de S. Paulo.
— E'tude sur la lépre. 1901.
— Relatório apresentado a 16 de Fevereiro de 1905
ao M o r d o m o rios Lasaros pelo Medico do Hospital. Inserto no Relatório do Irmão Provedor da Irmandade da
Santa Casa de Misericrdia de São Paulo, Dr. Francisco
António de Souza Queiroz, pags. 87 a 104.
— Pathologia. e tratamento da lepra: obra inédito
quasi concluída, que o autor pretendia publicar e m 1906.
— De sua collaboração e m diversas revistas scientificas,
nacionaes e estrangeiras, sobreexcedem os trabalhos seguintes:
— Da operação da catarata. N a "Gazeta Medica da
Bahia, tomo 4.°, 1869-1870, pags. 175 e 176.
— Do novo processo do Sr. de Graefe contra a keratocone. Idem, pags. 205 e 207.
•— Do áespegamento ria retina. Idem, tomo 6.°. pag.
257.
— Da operação, de symblefaro. Idem, tomo 5."
pag. 31.
— Da diplopia inocular. Idem, idem, pags. 66 a 68.
— Etudc ophthalmoscopique sur les altérations
riu nerf optique et sur les maladies cérébrales dont elles
dépéndent, par le docteur X . Galezowki. (Bibliographia). Idem, tomo 2.°, 1867-1868, pags. 213 e 214.
— Ophthalmia sympathica: memoria apresentada á
Academia Imperial, hoje Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, como titulo á sua admissão para
m e m b r o da m e s m a Academia. Nos Annaes Brasiliense
ãe Medicina, vol. 36, 1870-1871, pags. 178 a 248.
— Du keratoconus et de son traitement par le procede de Graefe. N o "Jornal ã'Ophthalmologie de Paris,
1872, pags. 15.
— Sur un nouveau procede de traitement des affections oculaires au moyen d'un vaporisateur: memoria
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apresentada á Academia de Medicina de Paris na sessão
corporação e nos luminosos pareceres apresentados como
de 5 de Março de 1872, juntamente com o apparelho de
m e m b r o da Commissão de Legislação e Justiça. Dentre
sua invenção. N o m e s m o jornal, pags. 119 a 125 numero
os numerosos discursos publicados nos annaes da Cama3 do volume 1.°.
rá e do Senado citam-se como mais notáveis os proferi— De la kistitomie et d'un nouvelle pince kistitome. dos sobre fallencia, reforma judiciaria do districto feIdem, pag. 418.
deral, casamento civil, divorcio, intervenção federal,
— D'tine pince nouvelle pour 1'agrandissement Je bancos de credito real, contravenções, elemento servil,
la commissure externe: trabalho apresentado á Acadeindustria agricola, discriminação das rendas, estado de
mia de Medicina de Paris com u m novo instrumento de
sitio, reforma eleitoral, estradas de ferro, direito successua invenção. Idem, 447 a 449, vol. 2.°, n. 9, de 1872,
sorio e tantos outros. Fez parte da commissão especial
com estampa.
do Código Civil no Senado; representou-o no Congresso
— Quelques consiáérations sur 1'operation de la ca- Jurídico Americano, reunido na Capital Federal, e por
taracte: memoria apresentada á Société de Chirurgie de
delegação do seu Estado compareceu ás sessões do ConParis e publicada no Recueil éCophthalmologic de 1874, gresso Jurídico Brasileiro, perante o qual discorreu sopags. 249, 310 e 445.
bre varias theses rie Direito Constitucional. Comquanto
— De Vamaurose déterminée par le venin d'un serprofessasse a liberdade de cultos, oppoz-se na Constipent. Idem, 1875, pag. 19.
tuinte á separação da Egreja do Estado, por conside— Des affections oculaires qui résultent du beri- ral-a inopportuna naquella phase de instabilidade das
béri. Idem.
novas instituições. Mais tarde, porém, percorrendo a Eu— De Vintoxication produite par 1'instillation dans ropa, visitou e m R o m a o papa Pio X, a quem declarou
1'ceil du collyre d'atropine. N a Gazette des Hopitaux de
que a separação como foi praticada, operou-se pacifiParis, de 26 de Junho de 1869. Trad. na Gazeta Medica
camente e e m nada prejudicou a religião catholica. Do
da Bahia, vol. 4.°, pags. 90 a 91.
seu amor a instrucção e ao progresso do paiz, como dos
.— De Vepilation des cils dans le traitement de la seus sentimentos de caridade pelos infortunados, dizem
blefarite ciliaire. N a referida Gazette ães Hopitaux.
bastante os lesados inscriptos no testamento que deixou.
•— Aperçu historique du beribéri au Brésil: memoria Advogado, politico, jornalista e membro da mais alta
apresentada á Societé Méãicale cVEmulation de Paris.
magistratura do paiz,
— Os cemitérios públicos do Rio de Janeiro. N o
Escreveu:
Progresso Medico, tomo 2.°, pags. 505 e 533.
— Discurso proferido na Camará temporária e m 22
— Endemias. N a "Gazeta do Aracaju", de 17 de Jade Maio de 1877 na discussão do Orçamento do Ministéneiro de 1886.
rio do Império. Rio de Janeiro, 1877, 37 pags. in 12.° pq.
José Luiz Coelho e Campos, Bacharel. — Filho
Typ. Imp. e Const. de J. Villeveuve & C.
do capitão de egual nome e D. Carlota Joaquina de
— Discurso pronunciado na Camará dos Deputados
Campos, nasceu á 4 de Fevereiro de 1843 no engenho
na sessão de 14 de Agosto de 1882. Rio de Janeiro, 1882,
Matta Verde, então pertencente ao municipio de Divina
24 pags. in. 16. Imprensa Nacional.
Pastora, e hoje ao de Siriry, e falleceu na Capital Fe— Discurso proferido na sessão de 31 de Julho de
deral a 13 de Outubro de 1919.
1886. Rio de Janeiro, 1886, 61 pags. in. 16.". pq. ImNa provincia fêz os estudos primários e deu começo
prensa Nacional.
aos secundários que completou no Recife, e m cuja Fa— Discurso proferido na sessão de 8 de Agosto de
culdade se bacharelou e m direito nos fins de 1862, sem
1887 na Camará dos Deputados. Rio de Janeiro, 1887, 64
ter ainda a edade legal. Iniciou a vida publica como
pags. in. 16.°. pq. Imprensa Nacional.
promotor da justiça na comarca da Capella e nesse cargo
— Discursos proferidos nas sessões de 2 de Julho
exercido durante quatro annos (1863-67) fez o quatriene 23 de Outubro de 1888. Rio de Janeiro, 1888, 71 pags.
nio, tendo sido alli postein. 16.°. pq. Imprensa Nacional.
riormente 1.° supplente do
— A situação: artigo politico no "Estado de Serjuiz municipal e de orphãos.
gipe" de 26 de Janeiro de 1890.
Muito cedo dedicou-se á ad— Discursos proferidos no Congresso Nacional nas
vocacia e a politica. N o Imsessões de 17 de Dezembro de 1890 e 15 de Janeiro de
pério filiou-se ao partido
1891. Rio de Janeiro, 1891, 63 pags. in. 16.° pq. Imconservador que o elegeu
prensa Nacional.
seu representante na As— Divorcio: discurso proferido no Senado Federal
sembléa Provincial e m três
por occasião da discussão do projecto, etc. Rio de Jabiennios e na Camará dos
neiro, 1896, 70 pags. in. 16.° pq. Imprensa Nacional.
Deputados e m quatro legis— Estaão ãe sitio. Actos do Governo: discurso prolaturas, incompletas algununciado na sessão de 26 de Setembro de 1898. Rio de
mas e m virtude dos actos
Janeiro, 1898, 59 pags. in. 16.° pq. Imprensa Nacional.
de dissolução decretadas pe— Discursos proferidos pelo senador... (relator do
lo Imperante no uso das
parecer da Commissão de Justiça e Legislação sobre o
projecto n." 122 da Camará dos Deputados). Rio de JaJosé Luiz Coelho e Cam- suas prerogativas constitucionaes.
Naquelle
regimen
o
neiro,
1899, 136 pags. in. 16.". Imprensa Nacional.
pos
seu nome foi indicado para
Compõe-se este opúsculo dos discursos pronunciados no
a pasta da justiça nas duas
Senado nas sessões de 21 e 23 de Agosto e 14 de Outuorganizações
ministeriaes
bro de 1899.
tentadas pelo conselheiro
Redigiu com outros:
Manuel Francisco Correia e visconde Vieira da Silva,
— O Conscrvaãor: órgão de partido. Aracaju, 1868pouco antes do ultimo gabinete da monarchia. Adhe1873.
rindo á Republica serviu como membro da Intendência
— A Crença: órgão conservador. Aracaju, 1S73do municipio da Capella, nomeado pela Junta Provisó1874. Deste foi redactor principal.
ria do Estado, que desde então continuou a represen— Estado de Sergipe: periódico, Aracaju, 1889-1890.
tal-o no Senado federal a começar pelo Congresso ConsC o m este titulo foi o primeiro jornal apparecido em
tituinte até 1913, e m que interrompeu as funcções leSergipe.
gislativas para tomar posse do elevado cargo de minisJosé de Magalhães Carneiro, Cirurgião-dcntista.
tro do Supremo Tribunal Federal, para o qual fora no— Filho do Major Augusto de Magalhães Carneiro e D.
meado por- decreto de 30 de Setembro daquelle anno. N o
Francisca Barreto de Magalhães, nasceu no Aracaju a 13
Senado deixou honrosissima tradicção de orador consude Novembro de 1880. Fez e m Sergipe o curso de humamado e jurista de vasta cultura scientifica, revelada no
nidades, seguindo para a Capitar da Bahia e m Março
estudo das mais importantes questões agitadas naquella
de 1899 onde se matriculou no curso de Odontologia,
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formando-se e m 1900 e regressando no m e s m o anno á
terra natal. Clinicou em Sergipe até 1902, seguindo no
anno immediato para o Estado de S. Paulo, fixando residência na cidade de Santos. C o m a reorganisação do
ensino publico foi nomeado por acto de 2 de Setembro
de 1911 professor vitalício de Geographia geral, chorographia e noções de cosmographia do Atheneu Sergipense. Já em 1900 começou a ensaiar-se na Litteratura,
escrevendo em jornaes e revistas da epocha. — Foi no
"O Vespertino" jornal litterario que se publicou e m Aracaju em 1901 que escreveu as "Moças que casam", serie
de perfis que forão apreciados.
—- "O Cenáculo", revista litteraria de Aracaju, encerra também varias composições que se seguirão ás
Moças que casão.
E m 1918 entrou para a redacção do "Correio de
Aracaju", até 2 de Julho e e m Agosto para a d'"0 Imparcial".
Escreveu:
— Crepuscula-mentis, edição da Typ. d'"0 Estado
de Sergipe", contendo 20 fantasias em 51 paginas.
— Galdino Cupido, livro de costumes sergipanos, annunciando na m e s m a obra a publicação de mais duas
outras, sob os nomes de — Syntheses — fantasia e Consciência — romance.
— O retrato: conto. (Ao Dr. Rodrigues Dória). N o
"O Estado de Sergipe" de 5 a 7 de Abril de 1910.
— A Esperança: conferencia realisada no theatro
"Carlos Gomes". Aracaju, 28 de Maio rie 1914, e m beneficio rio hospital de caridade, Santa Izabel. N o "Correio
de Aracaju" de 3 e 4 de Maio de 1914.
— Deus e o Homem: conferencia publicada no "Diário da Manhã", Aracaju, de 21 a 25 de Setembro de 1915.
— Veneno domestico: romance. Publicado em folhetim no "O Imparcial", do Aracaju, a começar do n.°
de 13 de Setembro de 1918.
— Sylvio Roméro na intimidade: conferencia lida
na noite de 7 de Setembro de 1920 no salão do Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe.
— Discurso proferido pelo secretario do Conselho
Municipal de Aracaju, na manifestação feita ao E x m o .
Sr. Coronel Presidente do Estado e m a noite de 3 de
Maio de 1921. N o "Correio de Aracaju", de 7 do m e s m o
mêz.
— Mal ãe comer. N o "Sergipe-Jornal", Aracaju, de
6 de Junho de 1923.
— A emboscada (Episodio sertanejo). A' Cláudio
Gans. No "Sergipe-Jornal", Aracaju, de 24 de Abril de
1923.
— Discurso proferido no dia 27 de Junho de 1923
por occasião de ser entregue ao Dr. Parreiras Horta, o
diploma de sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe por parte da commissão para este
fim escolhido. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no dia 24 de Julho de
1923 na inauguração da pedra commemorativa, mandada
collocar á entrada da "Ponte do Imperador" para perpetuar a passagem dos aviadores navaes pela cidade de
Aracaju. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso proferido por occasião da festa realisada na villa de Santo A m a r o a 5 de Agosto de 1923.
N o "Sergipe-Jornal", de 8 do m e s m o mez.
— Pro-Christo Redemptor: artigo inicial da ultima
edição do jornal fallado "Meio Dia", e m proveito das
obras do monumento a Christo Redemptor. N o "SergipeJornal" de 24 de Setembro de 1923.
— Ao eleitorado independente de Sergipe:: manifesto politico. No "Diário da M a n h ã " de 22 de Janeiro de
1924 em avulso.
José Manoel Machado de Arau.jo Filho, Bacharel.
— Filho do Coronel José Manoel Machado de Araújo
e D. Maria Emilia Machado de Araújo, nasceu a 12 de
Agosto de 1870 e m Aracaju. Fez o seu curso de humanidades nessa cidade e bacharelou-se e m sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade de Direito de S. Paulo,
a 30 de Novembro de 1896, tendo feito o 1.» anno na
Faculdade do Recife. Quando preparatoriano publicou
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varias poesias no "Republicano", conhecido orgam de
propaganda que teve curta, m a s fecunda existência na
cidade de Larangeiras. Nomeado em 1890 2.» escripturario da Alfandega de Aracaju, foi removido e m 1894 para
a Alfandega de S. Paulo, ficando addido á Delegacia
Fiscal. Continuou nessa Repartição até completar o
curso de Direito iniciado no Recife. Removirio em 1897
para a Alfandega de Paranaguá, exonerou-se desse emprego, sendo u m mez depois nomeado Promotor Publico
da Comarca de Pirajú (S. Paulo), onde esteve dois meses por ter sido removido para a rie Poxim e e m seguida
para S. Luiz do Parahytinga até 1904, quando, mediante concurso, foi nomeado Juiz de Direito dessa ultima comarca.
Requereu remoção para a de S. Cruz do Rio Pardo
e depois para Dois Córregos, no m e s m o Estado onde se
conserva ainda (1924). Collaborou no "O Dia", "Gaze*«. de Sergipe", "Jornal de Sergipe", "A Republica" editada á expensas dos estudantes republicanos da Faculdade de Direito de S. Paulo e m 1895-1896.
Foi u m dos fundadores do pequeno jornal "A Luz"
em Aracaju, 1887. Usou os pseudonymos de Macfiel K.
listo. T e m escripto varias poesias e publicado e m diversos periódicos.
Durante o seu curso de humanidades, pertenceu a
varias sociedades literárias e reorganisou o Instituto Literário "Luizense" e m S. Luiz do Parahytinga no Estado de S. Paulo, tendo sido seu presidente effectivo
por muitos annos.
T e m inédito u m volume de poesias e é de sua lavra
o seguinte soneto:
J U L I T T A
Em cada coração o sentimento,
E m cada face o vinculo do pranto,
A saudade minaz, o desalento,
A dôr, a dôr pungente e m cada canto...
Eis o que alli então se distinguia
Alli, onde a vaidade desfallece !
E completava a fúnebre harmonia
A voz do sacerdote e a voz da prece.
E era tudo por ti: essa tristeza,
A dôr, o pranto, o crepe, a !uz do cyrio,
— Corollario fatal do teu martyrio !
Mas que importa, Julitta? Com certeza
U m a verdade a tua morte encerra:
— Que não consente Deus anjos na terra.
Aracaju, 24-8-1893.
José Manoel Palmeira da Silva. — Filho de Manoel
Pedro da Silva e D. Antónia Rito de Oliveira, nasceu
e m Simão Dias a 21 rie Junho de 1873. Retirando-se
muito moço para o Pará e m cuja capital foi negociante
durante quatro annos, dalli seguiu para o interior daquella provincia e da do Amazonas, negociando e m borracha.
Resolvendo deixar o Norte esteve e m S. Paulo, por
algum tempo, seguindo depois para Matto Grosso onde
foi advogado provisionado por espaço de 12 annos. Viajou pelas republicas da Bolívia, Chile, Paraguay e Argentina, regressando e m 1911 á terra natal para dedicarse ao estudo e exploração da flora sergipana, já tendo
conseguido fazer grande exportação dos seus produetos.
Escreveu:
•— Processos práticos da cultura da seringueira,
mangabeira, maniçoba e Copahyba. S. Paulo, 1899, 53
pags. in. 8.°.
José Miaria Gomes de Souza. — Filho de outro
do m e s m o nome e D. Maria Joanna da Conceição, e
irmão de Constantino José Gomes de Souza, de quem
já m e oceupei noutro logar, nasceu na Estancia a 15
de Março de 1839 e falleceu a 29 de Novembro de 1894
no districto de Ressaquinha, municipio de Barbacena,
e m Minas Geraes. Tendo adquirido grande pratica de
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pharmacia, a cuja profissão se dedicara a principio na
provincia natal e posteriormente nessa ultima cidade,
alli foi também, no correr da sua vida laboriosa e pouco
afortunada, professor particular, solicitador do foro e
jornalista. Depois de longos annos de ausência no sul
d» paiz, voltou a Sergipe, onde suas aptidões forão aproveitadas nos logares de administrador da Mesa de rendas da Estancia e m 1874, na qual anteriormente serviu
como escrivão e de Inspector da Thesouraria Provincia],
e m virtude do acto presidencial rie 1 de Julho de 1875,
retirando-se de novo para Minas após ser exonerado e m
1877. Esta foi a ultima visita feita pelo poeto á terra do
seu nascimento, na qual figurou por três vezes no funccionalismo publico, tendo começado pelo logar de amanuense da Secretaria de Policia, antes da sua primeira
viagem para fora da provincia. E m Barbacena pertenceu ao corpo docente do collegio — Abilio — do Barão de
Macahubas; foi u m dos fundadores do theatro da mesm a cidade e collaborou e m vários jornaes mineiros.
Affeito á linguagem inspirada das musas, cultivou
a poesia lyrica e
Escreveu:
— Estancianas: poesia. Bahia, 1868, 106 pags. in.
8.°. pq. Typ. de Camillo de Lellis Masson & C. .
— O Asylo de orphãs: serie de artigos publicados
na "Tribuna do Povo", da Estancia. O primeiro é datado de 14 de Junho de 1874 e foi transcripto no "Jornal do Aracaju", de 18 do m e s m o mez; o segundo no
de 2 de Julho seguinte.
— Relatório apresentado e m 31 de Janeiro de 1876
ao E x m o . 1.° Vice-Presidente da Provincia, Doutor Cypriano de Almeida Sebrão, pelo Inspector da Thesouraria Provincial. Appenso
ao Relatório com que o
E x m o . Presidente Doutor
João Ferreira de Araújo Pinho, abriu a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe no dia 1.° de Março de
1876. 25 pags.
—
Discurso proferido
no acto da collocação da primeira pedra do edificio que
vae construir a Aug.: e
Sob.: Cap.: Cotinguiba, para a celebração de suas sessões, pelo Or.: da extincto
Loj.: Segredo e Amisade,...
Aracaju, 1877, 12 pag. in.
8.°. pq. Typographia do "O
Americano".
José Maria Gomes de
—
Discurso proferido
Souza
no dia 9 de Janeiro de 1881,
por occasião da trasladação da Loja União Fraternal
para seu novo templo.
— Discurso proferido no acto solemne da inauguração do collegio — Abilio — de Barbacena, e m 3 de
Fevereiro de 1881.
— Discurso preparado para o dia 21 de Abril de
1881, anniversario da morte (89.") rio patriota J. J.
da Silva Xavier (1792). Estes três discursos e os dois
seguintes achão-se escriptos por letra do autor n u m livro, que m e foi confiado por u m seu filho. Ignoro si
algum chegou a ser impresso.
— Discurso proferido pelo orador da Aug.: Off.:
União Fraternal, por occasião da sessão de posse das
Luzes da Loja Operários da Luz.
— Discurso proferido no dia da posse das Luzes
da Loja União Fraternal.
— Carta ao Redactor-proprietario do "Guarany" sobre a Lyra Sergipana. N o dito jornal de 1 de Fevereiro de 1884, Aracaju. Transcripto do "O Pharol" da
Estancia de 23 de Dezembro de 1883, e m deante.
— Mociãaãe e Velhice: poesias. Rio de Janeiro,
1892, 227 pags. in. 8.°. pq. Companhia Typographica do
Brasil, antiga. Typ. Laemmert. Compõe-se o volume de
62 poesias offerecidas aos poetas sergipanos Constantino
José Gomes de Souza, Pedro de Calasans, Tobias Barreto
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e Joaquim Esteves da Silveira, precedendo-as u m a do
professor Henrique Imbassahy ao autor. Sylvio Roméro
esco;h?u dentre ellas a da epígraphe — Henrique. Dias,
para transcrevel-a na sua Historia da Litteratura Brasileira, como u m specimem no género epico-lyrico. Essa
poesia foi publicada pela primeira vêz no "Correio Sergipense" de 28 de Novembro de 1857 com u m a dedicatória ao então Presidente da provincia, Doutor João Dabney de Avellar Brotero.
— Musa Sergipana: collecção inédita das melhores
poesias dos poetas sergipanos com u m a introducção de
Bricio Cardoso. Offerecida á Fraternidade Sergipana,
sociedade beneficente fundada na capital da Bahia em
1869 de que era 1.° Presidente o Doutor José Lourenço de
Magalhães. Este volume esteve para ser impresso em
1870 nos prelos do "Jornal do Aracaju", o que não chegou a effectuar-se.
C o m o jornalista, muito escreveu para a imprensa,
quer collaborando, quer redigindo os seguintes jornaes:
— Sul de Sergipe: periódico. Estancia, 1870-1871.
— Tribuna do Povo: periódico. Estancia, 1876-1877.
—
O Americano: publicação hebdomadaria. Aracaju, 1876-1877. C o m Severiano Cardoso.
— Gazeta ãe Barbacena, Barbacena. Minas.
José Maria Moreira Guimarães, General. — Filho rie Rufino Alves da Cruz Guimarães e D. Ignacia
Maria Moreira Guimarães, nasceu na cidade de Larangeiras a 4 de Novembro de 1864. De 1869 a 1877 estudou
as primeiras letras na sua terra natal, iniciando alli,
no anno seguinte os estudos de humanidades, concluindo-os no "Parthenon Sergipense", no Aracaju, de 1879 a
1881.
Depois de brilhante curso de preparatórios embarcou para o Rio de Janeiro, matriculando-se na Escola Militar éa Praia Vermelha e m 18 de Fevereiro de 1882.
Alferes-alumno e m 19 de Fevereiro de 1890 foi neste
posto ajudante de ordens do Governo de Sergipe, logo
depois da proclamação da Republica.
Pelos relevantes serviços prestados a esta causa foi
promovido a 2.° tenente a 4 de Janeiro de 1S90, conquistando promoção para 1." tenente no m e s m o anno.
Sendo promovido a capitão a 4 rie Novembro de
.1891, fez no anno seguinte
parte da Commissão Technica Militar Consultiva.
C o m o soldado batou-se
durante a revolta de 1893;
primeiro no morro do Castello e depois e m Nictheroy.
Alli c o m m a n d o u os alumnos
da Praia Vermelha e foi
commandante geral de artilharia.
E m 1894 foi e m importante commissão militar á
Europa, principalmente a
Berlim (Allemanha) fazer
General Moreira Guimaacquisição de material belrães
lico.
C o m o chefe da 3." secção do Arsenal rie (iuerra, antiga Fabrica de armas portáteis, fez parte da Commissão de estudo de pólvora sem fumaça, desempenhando
nesta occasião as funcções de chefe de gabinete da antiga Intendência, actual departamento de Guerra. C o m o
relator pertenceu a commissão de experiências e estudos comparativos de vários canhões de campanha de
tiro rápido.
M e m b r o desta commissão de artilharia trabalhou
também como ajudante da 4.' secção do Estado Maior
do Exercito.
E' engenheiro militar pelo regulamento de 1889 e
bacharel e m mathematica e sciencias physicas e naturaes. Não parou na carreira militar a fecunda vida de
Moreira Guimarães; estudou também medicina na Faculdade do Rio de Janeiro até o 5.° anno, fazendo e m

JOSÉ'

177

JOSÉ'

1890 u m brilhantíssimo concurso para o lugar de lente
prosa, ora e m verso, a começar de 6 de Fevereiro de
1890 sob a sigla M. G.
de balística do Collegio Militar, sendo logo após nomeado instructor de Artilharia da m e s m a escola.
N o m e s m o jornal publicou outra serie com o titulo:
Por decreto de 31 de Março de 1904 foi nomeaao caO problema actual de 13 e 15 de Abril de 1890.
pitão do estado-maior do exercito e addido militar junto
N o "Jornal do Povo" (Aracaju) escreveu u m a serie
a Legação do Brasil no Japão, onde acompanhou a guerra
de artigos sob a epigraphe: Factos e commentarios, a
rusto-japoneza, no 3." exercito sob o c o m m a n d o do gecomeçar de 30 de Setembro de 1913 e no "Diário Popuneral Nogui, havendo assistido ás luctas heróicas dos
lar" de S. Paulo, mantinha as secções: Do meu canto
japonezes e m Porto Arthur.
e Notas Fluminenses.
C o m m a n d o u a 2." brigada de cavallaria e m Alegrete,
Collaborou ainda na "Gazeta de Alegrete" do Rio
Rio Grande do Sul.
Grande do Sul, no "Dia" de Juiz de Fora, na "Revista
Representou o seu Estado na Camará Federal na
da Commissão Technica Militar Consultiva", na "Revaga do Dr. João de Siqueira, tomando parte activa nos
vista do Estado Maior", no grande "Diccionario Hisdebates parlamentares na legislatura de 1912 a 1914.
tórico e Geographico Brasileiro", na "União Académica,
E m 5 de Agosto de 1908 foi promovido a major; a
no "Soldado" e na "Revista de Philosophia e Arte".
tenente-coronel graduado a 15 de Maio de 1913, e a effeFez parte cia redacção do "Brasil Militar" publicado
ctivo e m 13 de Junho seguinte.
em 1896 no Rio de Janeiro.
Neste posto c o m m a n d o u a Escola Militar do RealenDirigiu como redactor-principal "O T e m p o " e m
go e m 1919.
1921, a revista mensal "Pátria Brasileira" do Rio de
A 24 de Dezembro desse anno re.ormou-se no posto
Janeiro e a "Revista de Arte e Sciencia" do Rio, cujo
de general de brigada.
1.° numero sahiu e m Julho de 1923.
Official distincto tanto pelo seu caracter como por
Escreveu:
sua vasta cultura, honra o exercito brasileiro e a terra
e m que nasceu. Além da lingua vernácula fala o fran— Noções de Artilharia Rio, 1895. Este trabalho
cez, o allemão, o japonez e é o intertrete dos representeve 2." edição na antiga casa Lavignasse e m 1898.
tantes deste paiz quando visitão o Brasil.
— Discurso preerido aos 26 de Junho de 1899 no
E' m e m b r o da sociedade de Geographia do Rio de
"Derby-Club", na Capital Federal, pelo Presidente da
Janeiro; da Sociedade de Geographia de Lisboa; da SoSociedade Beneficente Sergipana "Tobias Barretto'. N o
ciedade Académica de Paris e da Sociedade de Geogra"O Estado de Sergipe" de 24 de Julho do m e s m o anno.
phia de Tokio (Japão). E' sócio honorário do Institu— Escriptos Militares, Rio 1900 Imprensa Nacioto Histórico e Geographico de S. Paulo; do Instituto
nal. Este livro foi mandado imprimir pelo Marechal
Histórico e Geographico Brasileiro; do Instituto HistóMallet, quando ministro da Guerra.
rico e Geographico de Sergipe; do Instituto Histórico e
— A Disciplina Militar e a Liberdade Humana. ConGeographico da Parahyba; sócio correspondente da Soferencia realisada no Club Militar e m 6 de Março de
ciedade de Geographia de Lima no Peru (1921) e m e m 1902. Rio 1902, 32 pags. in. 8.°. pag.
bro fundador do Instituto Varnhagem, na Capital Fe— Sobre o shrapnel. N a "Revista Militar" publicada
deral. Vice-presidente e orador official do "Centro Sermensalmente na Capital Federal sob a direcção da 1."
gipano" do Rio de Janeiro, é alli que a sua palavra
Secção do Estado Maior do Exercito, vol. 4.°. (1902).
fluente e imaginosa se faz ouvir nas suas sessões sopags. 492 á 495.
lemnes.
— O tiro rápido na artilharia de campanha. Idem
Foi presidente da Revista "Familia Académica" as1903 vol. 5." pags. 26 á 30; 303 á 308.
sociação literária que existiu na Escola Militar da Praia
— Duque ãe Caxias. Idem, idem, idem pags. 449
Vermelha, collaborando nesta occasião com Euclydes da
a 454.
Cunha, Lauro Muller, Rodolpho Brasil, etc, e m 1888.
—
Concurso de artilharia. Idem 1904, vol. 6.°.
E m u m dos números desta revista ha u m a bellissipags. 11 a 17; 96 á 102; 136 á 140; 214 á 219, e 285 á
m a poesia de Euclydes da Cunha offerecida a Moreira
290.
Guimarães e u m soneto deste consagrado ao talentoso
— Cartas militares. Idem, 1904, vol. 6.° pags. 342
estylista dos Sertões.
á 346; 627 á 630 e vol. 7.", 1905, pags. 284 á 287.
C o m o patrono pertenceu á "Sociedade Propagadora
— Jogo da guerra. Rio 1905. N a Imprensa Nacional.
da Instrucção" H o m e n a g e m a Moreira Guimarães e
— Notas solre o exercito japonez. N a "Revista Miao "Club Dramático" .'/ ãe Novembro, instituições que
litar", 1906 vol. 8, iags. 588 á 596.
floresceram e m S. Christovam. (Rio).
— Ataque ás posições fortiticadas: conferencia reaRepresentou o Estado de Sergipe e a Sociedade de
lisada a 31 de Dezembro de 1906 no Estado Maior do
Geographia do Rio de Janeiro no congresso de CuriExercito. Idem 1907, vol. 9.°. pags. 1 á 10.
tyba.
— O Japão perante a historia: conferencia feita no
T e m usado os pseudonymos: Dr. Larangeirense,
dia 7 de Acosto de 1907 a convite da Sociedade de GeoMorgui, Nabunaga, Auieron e Searamiug.
graphia do Rio de Janeiro, no salão da m e s m a socieT e m collaborado e m vários periódicos do Brasil e
dade.
do estrangeiro principalmente no "Correio da. Manhã",
— A guerra russo-japonez'i: conferencia realizada
no "Jornal do Brasil", onde sahiu a serie: O militar na
a 16 de Outubro de 1907 no Club Militar do Rio de JaPolitica a começar de 14 de Fevereiro a 7 de Março de neiro.
1891; na "Gazeta de Noticias", onde publicou u m a serie
— No Extremo Oriente (Capitulo de u m livro e m
de artigos com a epigraphe: A Guerra consequentemenpublicação). Costumes e maneiras. N o Kosmos, reviste
te a paz (1902), no "O Paiz"; no "Jornal do Commerdo Rio de Janeiro nos números de Abril e Maio de 1907,
cio"; na "A Imprensa" e no "O Dia", todos do Rio de
com gravuras. O subtítulo do artigo deste ultimo m e z
Janeiro.
s — Superstições e crenças.
N a primeira phase da "A Imprensa" manteve as
— No Extremo Oriente Rio, 1908, 173 pags. in.
Palestras Militares, usando do pseudonymo "Margui". 8.°. com muitos gravuras. Officinas do Kogmos.
Collaborou no "Estado de Sergipe", escrevendo u m a
— Conferencia realisada no dia 2 de Maio de 1909
serie de Cartas ãa Capital Feãeral, algumas das quaes
no Salão Germânia, na cidade de S. Paulo, sobre a
foram transcriptas nos jornaes do Rio. O 1." numero
iuerra russo-japoneza, a convite do "Tiro Nacional de
sahiu a 10 de Abril de 1899.
,óão Paulo". N o "O Estado de S. Paulo" do dia seguinte
e m resumo.
N o período da propaganda republicana collaborou
— Notas ão Rio: correspondência e m forma episno "Larangeirense" (Sergipe 1887) que passou a chutolar no "Diário Popular", de S. Paulo, 1909.
mar-se "Republicano" com a queda da Monarchia (1888
— Estudo e reflexões. Rio de Janeiro, 1910, 338
a 1890) tendo a seu cargo u m a secção literária intitulada — Através de uns vidros, e m que escrevia, ora e m
pags. in. 8.°. Papelaria Brasil.
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data de 13 de Dezembro de 1890. N o quarto anno do
E m referencia a este livro disse Osório Duque Escurso académico foi eleito deputado á Assembléa Letrada no "Correio da Manhã", de 26 de Dezembro de
1910: ..."Homem de gabinete, pensador austero e in- gislativa da provincia, sendo reeleito e m seis legislaturas consecutivas e ainda posteriormente nas de 1870dagador da verdade no campo da especulação scientifi1871 e 1876-1877. E m diversas epochas dos trabalhos
ca, fez bem o autor e m reunir nas paginas mais duradolegislativos recebeo dos seus pares as mais eloquentes
ras de u m volume as producções que momentaneamente
provas do alto apreço em que era tido, sendo eleito vicepassaram pelas folhas ephemeras do jornalismo, entre o
presidente e presidente da mesma Assembléa. N a dedescuido dos fortes e a indifferença dos incapazes...
cima legislatura de 1857-1860 foi eleito deputado supPor taes dotes, que são verdadeiramente raros na esphera de sua especialidade, já se fez elle credor do applauso, plente á Assembléa Geral, na qual não chegou a tomar
assento.
da estima e da admiração de quantos se interessam, na
Como 1.° vice-presidente, nomeado por Dec. de 30
nossa terra, pelas conquistes da intelligencia"...
de Novembro de 1876, administrou a provincia desde 10
— Da Fraterniãaãe; discurso pronunciado na sesde Janeiro do anno seguinte a 15 de Março de 1878,
são realizada a 1." de Janeiro de 1914, por iniciativa da
recommendando-se
ainda u m a vez a estima publica por
Loja Theosophica Perseverança Dr. "O Theosophista".
Rio de Janeiro, de 1 de Setembro de 1914, transcripto no seus actos de moderação e justiça. Era agraciado com
o officialato da Ordem da Rosa, foi sócio fundador, e
"Diário da Manhã". Aracaju de 31 de Outubro a 5 de
depois benemérito, da extincta Associação Propagadora
Novembro de 1914. ,
— Fragmentos. Rio 1915, 163 pags. in. 12.°. Pa- com sede no Aracaju; membro honorário da sociedade
litteraria "Nova Arcádia", fundada na cidade de Cunha,
pelaria União.
— 21, ãe Maio de. 1866. No "Jornal do Commercio",em S. Paulo; do extincto Gabinete Litterario Sergipano
e do actual Gabinete de Leitura da cidade de Maroim.
Rio, 24 de Maio de 1915.
Dotado
de qualidades affectivas que o tornavão facil— Organisação ãa Força Militar. Rio 1916, 53 pags.
mente accessivel a todos os seus jurisdiccionados, nelle
in. 8.°. Imprensa Nacional.
— Variações Philosophicas. Rio, 1920, 256 pags. in.encarnava-se o typo de perfeito juiz, verdadeiro ornamento da magistratura do paiz pelo seu saber jurídico,
16.°. Officinas Graphicas.
— Exercito na Historia: conferencia feito a 11 de honradez e integridade de caracter. N a biographia traçada nas primeiras paginas do Almanach Sergipano de
Agosto de 1921 no salão da Escola Militar do Realengo
1904 rende-se a homenagem devida á memoria respeiao inaugurar o "Curso de Conferencias" promovido pela
"Sociedade Académica Militar". No numero 4 de Se- tada do distincto magistrado.
Escreveo:
tembro de 1921 da ''Revista da Escola Militar", orgam
—
Notas
ao
Código
do
Processo
Criminal
de priofficial da Sociedade.
meira instancia do Império do Brasil, com a lei n. 261
— A Evolução humana c o Esperanto: conferencia
pronunciada na sessão solemne de abertura do 6." Con- de 3 de Dezembro de 1841 e Regulamento n. 120 de 31
de Janeiro de 1842. — E' u m trabalho elucidativo, em
gresso Brasileiro de Esperanto em 1921.
— A Propósito da Primeira Batalha de Tuiuti: con- tudo semelhante ao do conselheiro Vicente Alves de
Paula Pessoa e revelador de paciente esforço do magisferencia proferida no Instituto Histórico e Geographico
trado estudioso, que o compilou para seu uzo particular,
Brasileiro no dia 24 de Maio de 1923. Rio, 1923, 21
sem a intenção de dal-o á publicidade.
pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
•— Relatório apresentado em 10 de Fevereiro de 1873
— T e m em ellaboração: — Direito Militar e outro
livro, cujo titulo será talvez — Factos e orientação ao Exmo. Sr. Dr. Cypriano de Almeida Sebrão pelo
Inspector da Thesourarinha Provincial 48 pags. Annexo
(1924).
de 48 pags. ao Relatório com que o referido doutor como
José Martins Fontes, Bacharel. — Filho do caVice-Presidente, abrio a Assembléa Legislativa de Serpitão-mór Joaquim Martins Fontes e D. Anna Joaquina
gipe no dia 1." de Março de 1873.
Portella, nasceu na então villa do Lagarto a 3 de Julho
— Relatório com que o Exmo. Sr. Dr...., 1." Vicede 1829 e falleceu na cidade do Aracaju, a 9 de Janeiro
Presidente da Provincia abrio a 2." sessão da 21.» Lede 1895. Tendo recebido em 1851 o gráo de bacharel em
gislatura da Assembléa Legislativa Provincial no dia 6
direito na Faculdade de Olinda, encetou sua vida pude Março de 1877. Sergipe, 1877, 108 pags. in. 8.". Typ.
blica no anno seguinte como promotor da comarca da
do "Jornal do Aracaju".
Estancia, onde pouco tempo permaneceo por ter sido no— Relatório com que o Exmo. Sr. Dr...., 1." Vicemeado em Junho, Procurador Fiscal da Thesouraria
Presidente abrio a 1." sessão da 22:' Legislatura da AsProvincial, da qual mais tarde foi Inspector. Exerceo
sembléa Provincial de Sergipe no dia 1." de Março de
por longos annos o cargo de juiz municipal e de orphãos
1878. Aracaju, 1878, 49 pags. in. 8.°. Typ.rio"Jornal
nos termos de Itabaianinha, Lagarto e Rosário do Catdo Aracaju".
seguinte obteve remoção pade orphãos. E m Novembro José Matheus de Aguiar Cardoso, Bacharel. —
Filho do tenente-coronel Félix Zephyrino Cardoso e D.
exercido as funcções de juiz
Maria do Patrocinio de Aguiar Cardoso, e irmão de
de Atalaia, onde já havia
Fausto de Aguiar Cardoso, já contemplado neste livro,
juiz de direito da comarca
nasceu no engenho S. Félix, municipio de Divina Pasnho de 1873, que o nomeou
José Martins Fontes (Batora
a 26 de Abril de 1864 e falleceu em Manáos, capital
da
pelo
Decreto
de
3
de
Jucharel)
do Amasonas, a 1 de Maio de 1895. Aiim de habilitar-se
foi mui tardiamente reparapara o curso superior, fez os necessários estudos em Dições. Tão grave injustiça
vina Pastora, Maruim, Bahia m o collegio "7 de Setemmais immerecidas preteribro" e em Aracaju no "Parthenon Sergipano" do dougovernos o ferião com as
^ ^
. " ^
firmavão, a mediria que os tor Ascendino, terminados os quaes matriculou-se em
r
1879 na Faculdade de Direito de Recife, collando o grau
m
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barão de Solimões (Manuel Francisco Machado) até 1889,
quando se deu a queda do Império. Lente de pedagogia
da Escola Normal, extincta e m 1891, passou, e m virtude
da nova organisação da Instrucção Publica, a cathedratico, por concurso, de sociologia e Moral do Instituto
Nacional Superior. Mudando-se e m 1891 para a Capitel
Federal, fez parte do corpo redactorial do "Diário do
Commercio" e chegou a ser redactor dos debates da Camará dos Deputados. C o m o empastelamento deste jornal por occasião do golpe de Estado de 21 de Novembro
de 1891 interrompeu sua vida jornalista, seguindo para
o Estado do Rio, onde desempenhou o cargo de promotor
publico das comarcas de Cabo Frio e Barra Mansa desde
aquelle anno até 1894, quando foi nomeado e m Junho
juiz municipal do termo de B o m Jardim. Obrigado pelo
seu precário estado de saúde a evitar o clima frio do
Sul, regressou nesse m e s m o anno, a conselho medico,
para o Amazonas muito opportunamente, dadas as boas
disposições do Governador de então reintegrando-o na
sua antiga cadeira de sociologia e moral do Instituto
Nacional Superior. N a primeira epocha de residência
e m Manáos pertenceu ás redacções do "Amasonas" e do
"O Commercio do Amasonas", tendo collaborado e m outros que então se publicavam.
Escreveu:
— Compilação das disposições legaes referentes ao
cargo de delegado de policia e saus attribuições, pelos
juizes de direito João Francisco Poggi de Figueiredo,
José Tavares Cunha Mello e o advogado..., por determinação do E x m o . Sr. Doutor Augusto Ximeno Villeroy,
Governador do Estado do Amasonas. Manáos, 1890, 55
pgs. in. 8.°. pq. Typ. do "Commercio do Amasonas".
-— Dissertação e Theses para o concurso a cadeira
de Sociologia do Instituto Nacional Superior da capital
do Estado do Amazonas, Manáos, 1891.
— O Problema do século: introducção a u m livro
inédito. Rio de Janeiro, 1893, 48 pag. in. 8.°. pq. E'
u m opúsculo dividido e m 2 capítulos, e m que o autor estuda a Natureza e a Sciencia segundo o seu critério philosophico.
— Esboço ãe Geogenia. Não conheço este trabalho,
que é citado por Fausto Cardoso na sua "Originalidade
da lei fundamental da historia".
1
— Lucta pela viãa: drama representado pela Companhia Dias Braga no E d e m Theatro. Manáos, 1899.
Inédito.
José Matheus Leite Sampaio. — Filho do tenente
coronel João Machado de Novaes e D. Antónia Eugenia de Aguiar, nasceu e m dias de Outubro de 1824 no
engenho Várzea Velha e falleceu a 17 de Julho de 1891
no engenho Mucury, ambos no municipio de Divina Pastora. S e m que tivesse seguido a carreira das letras, chegou a possuir regular cultura literária, adquirida no estudo assíduo do gabinete.
Agricultor abastado e politico de prestigio entre
os seus partidários, occupou no municipio e m que teve o
berço vários cargos electivos e outros de nomeação do
governo, e foi deputado provincial e m mais de u m a legislatura. Talento superior, dispondo de grande facilidade na exposição do pensamento, si abordava as questões que se agitavam no seio da Assembléa, não lhe era
difficil attrahir as sympathias dos collegas. Para este
resultado muito contribuíam o seu porte senhoril, o som
agradável da sua voz e a calma imperturbável do seu
temperamento. Por confiar tanto nos seus dotes oratórios por vezes sustentou nos debates accesas discussões
com antagonistas respeitáveis, experimentados senhores
da tribuna. Coronel, Commandante Superoir da Guarda
Nacional, cavalleiro da Imperial Ordem da Rosa e m e m bro do Comício Agricola Sergipense, de que foi 2.° secretario,
Escreveu:
— Discursos proferidos na Assembléa Provincial de
Sergipe no biennio de 1864-1865. Aracaju, 1890, 89 pags.
in. 8.°. pq.
José Moreira de Magalhães, Doutor. -— Filho
de Joaquim Moreira Magalhães e D. Emilia Barbosa de
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S. Calixto, nasceu na Estancia a 27 rie Julho de 1857 e
falleceu no Aracaju a 8 de Junho de 1913. Depois de
ter feito toda a sua educação literária e scientifica na
Bahia, recebeu alli o grau de doutor e m medicina a 15
de Dezembro de 1883. Habilitado para exercer os misteres da sua profissão, estabeleceu-se na Capella, onde residiu quatorze annos, no fim dos quaes se m u d o u para a
cidade do Penedo, Estado de Alagoas. N a sua nova residência clinicou durante três annos, foi medico do hospital de caridade e lente de physica e chimica do Atheneu Penedense. N o ultimo anno de governo do Doutor
Martinho Garcez, 1899, foi nomeado lente da m e s m a cadeira no Atheneu Sergipense, transferido e m 1911 para
a de sciencias physicas e naturaes da Escola Normal,
passando dessa para a cadeira de geographia geral, chographia do Brasil e noções de cosmographia ainda do
Atheneu, na execução da reforma da instrucção publica
de 24 de Setembro de 1912. Quando foi colhido pela morte, occupava esse logar e mais os de medico da Municipalidade e do hospital de Santa Isabel, do qual já o
havia sido anteriormente por espaço de três annos. Clinico conceituado e bemquisto, era geralmente apreciado
pela affabilidade com que tratava a todos sem distineção de classes e pela natural acquiescencia com que attendia bondosamente aos clientes desfavorecidos da fortuna. Foi u m dos sócios fundadores do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe, e
Escreveu:
— Hematúria endémica dos paizes quentes: dissertação. Proposições. Secção cirúrgica — Indicações da
ovariotomia. Secção medica — Das diversas formas do
mal de Brigth. Secção accessoria — Thermometria. These de doutoramento apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia, 1883, 43 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
José Nunes Sobral, Doutor. — Filho de António
José de Barros Leite e D. Emerenciana Rosa
Sobral
Leite, nasceu no engenho Retiro, municipio da Capella,
a 23 de Setembro de 1863 e falleceu e m Aracaju a 2
de Dezembro de 1922. Para habilitar-se nos estudos de
humanidades entrou no collegio do padre Firmino Brant
da Rocha na villa de Japaratuba e depois de adeantado
e m portuguez, francez e latim seguiu para a Bahia,
dando entrada no collegio S. José do doutor João Florêncio Gomes, onde cursou a maior parte dos preparatrios, que ultimou e m Aracaju, no collegio do doutor
Ascendino Reis. Matriculando-se na Faculdade de Medicina da Bahia fez todo o tirocínio académico com excellentes notas, sendo considerado por collegas e lentes
u m dos melhores estudantes do anno. De posse e m 1888
da carta de medico voltou e m seguida ao seio da familia, pondo-se desde logo á frente do seu estabelecimento agricola, que dirigiu com óptimos resultados,
empregando os novos processos adoptados na lavoura.
Completamente arredado da clinica medica, n e m por
isso abandonou o cultivo das letras, chegando a produzir trabalhos que sempre impugnou entregar á imprensa,
obedecendo assim ás injucções do seu caracter despretencioso e naturalmente reservado.
Republicano da propaganda occupou o cargo de presidente do Conselho Municipal da Capella no governo
do doutor Felisbello Freire, recolhendo-se depois á vida
particular por divergir dos methodos introduzidos na
direcção dos negócios affectos á administração publica.
Escreveu:
— Estudo clinico dos phenomenos nervosos do diabetes: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras do curso medico. Theses apresentadas á
Faculdade de Medicina da Bahia e m 23 de Julho de
1888 afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1888, IV-85 pags. in. 8.°. Typographia dos Dois
Mundos.
José Paes de Azevedo Mello, Padre. — Filho de
de D. Maria Josepha Paula de Sta. Anna, nasceu na
villa do Rosário e m 1851 e falleceu na Feira de SanCAnna
a 23 de Outubro de 1890. E m 1868 seguiu para a Bahia,
matriculando-se a 5 de Março de 1870 no seminário
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pequeno daquella cidade no qual fez o curso de preparatórios e o de theologia. E m 1875, estando vaga a archidiocese, obteve demissorias do seu Ordinário e, e m
companhia de outros ordenandos, seguiu para o Ceará,
onde recebeu a ordem de presbytero a 17 de Outubro
deste m e s m o anno, regressando depois á Bahia e m 31
do referido mez. Celebrou missa nova a 14 de Novembro
no recolhimento de S. Raymundo, sendo logo nomeado
coadjutor da freguezia do Rosário do Catête, na qual
serviu até 1879. Nesse anno foi chamado pelo Arcebispo
da Bahia, que confiou-lhe o elevado cargo de vice-reitor
do seminário de preparatórios, passando e m 1887 a occupar o lugar de reitor.
Regeu no m e s m o seminário as cadeiras de Francez
e portuguez, e serviu no lugar de Capellão da casa de
orphãos da Bahia. Dentro do m e s m o lapso de tempo
e m que serviu no seminário, os seus cultivados talentos
brilharam no púlpito e na redacção do "Monitor Catholico" — Modesto e m excesso, recusou u m a cadeira
no cabido dos Cónegos da Cathedral Metropolitana.
Era Commendador da Ordem de Christo pelos relevantes serviços prestados á religião e á humanidade.
Espirito essencialmente altruísta esposou a ideia abolicionista, logo que ella começou a agitar os seus grandes
propugnadores, libertando os seus vinte escravos, sem
temer as difficuldades que esse seu nobre gesto lhe poderia trazer.
Redigiu:
— "Monitor Catholico", Bahi ., 1SS7-1890 -- Publicado sob os auspícios de S. Excia. R v m a . o Sr. Monsenhor Vigário Capitular.
José Pereira Filgueiras, (Capitão.mói-). — Vulto
legendário das tradições cearenses, ainda hoje relembrado nos centros sertanejos do Cí.riry, o illustre patriota sergipano tem o seu nome gravado nos fastos da Historia pátria a par dos que mais cooperarão para a formação da nossa nacionalidade. Nascirio e m 1758 na antiga villa de Sto. Amaro, de onde sahira aos 4 annos de
edade para não mais voltar á terra do berço, o futuro
vencedor de Fidié foi levado para o centro do Ceará por
seu pae, o portuguez José Quesaào Filgueiras, o qual,
fixando residência no logar SanCAnna, próximo a então
villa da Barbalha, alli montou u m engenho de fabricar
assucar. Decorrido os primeiros tempos da sua mocidade nas melhores condições physiologicas de vigor e
desenvolvimento physico, que lhe valerão u m a robustez
de athleta e prodigiosa força muscular, muito cedo adquiriu grande notoriedade entre os sertanejos pela extraordinária valentia com que subjugava o inimigo nos
sangrentos conflictos e m que por vezes se viu envolvido.
A fama das suas façanhas estendeu-se por todo o sertão, tomando proporções phantasticas na imaginação daquelle povo, a quem dominava pela fascinação dos feitos mais assombrosos, e que por sua vêz lhe rendia a
maior admiração até no respeito supersticioso com que
pronunciava o seu nome, ao m e s m o tempo temido e venerado. Na longa serie de actos reveladores da sua pasmosa coragem menciona-se o de ter elle investido contra
u m grupo de homens armados, que e m diligencia, conduzião preso u m seu sobrinho e que acibavão de assassinar a outro, a três dos quaes matou a golpe de coronha da clavina que comsigo levava, obrigando os restantes a fugirem aterrados. Esse facto que, segundo os
chronistas, se originou do despeito de u m candidato preterido por Filgueiras na nomeação de capitão-mór do
Crato, cuja patente obteve e m 1785 "deu logar a mil boatos populares, entre a gente rude que representavão-n'o
como h o m e m singular, dotado de faculdade sobrenaturaes.
"Filgueiras já tinha o nome feito na provincia, quando
começou figurar na scena politica o não menos celebre
Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, a quem viu pela
primeira vêz e m 1817, para de novo encontral-o e m 1821,
de regresso dos cárceres da Bahia. Desde então, identificados pelo m e s m o pensamento, aventurarão-se ambos
á sorte das armas, correndo sempre junto aos perigos
dos diversos movimentos revolucionários havidos na
provincia. N a historia das luetas travadas nessa epocha
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de permanente agitação politica destaca-se como a mais
gloriosa da sua vida aquella phase, e m que, impulsionado pelo mais nobre sentimento de patriotismo, se resaiveu abraçar a causa da independência. Foi no sentido dessa aspiração geral dos brasileiros que elle empossou a 23 de Janeiro de 1823 na capital do Ceará d
Junta Governativa, de que foi presidente, substituiria
a 3 de Março por outra, chamada Junta do Governo Provisório, da qual deixou de tazer parte para oceupar o
cargo de commandante das armas. Por esse tempo foi
commissionado juntamente com o seu companheiro Tristão Gonçalves para ir submetter o commandante das
armas do Piauhy, major João José da Cunha Fidié, que,
dispondo de numerosa força de linha, ameaçava os independentes do Piauhy e Maranhão. A 29 de Março deixou a Fortaleza com destino áquella provincia recebendo e m caminho a noticia de ter sido nomeado por
carta imperial de 16 de Abril, commandante e m chefe
das forças expedicionárias. Avisado Fidié da approximação do exercito inimigo, tratou de passar-se do Piauhy
para o Maranhão, tomando a direcção de Caxias, onde
deu-se pressa e m preparar os elementos de resistência
ao seu alcance. Alli o foi encontrar o chefe expedicionário, que, á testa de cerca de seis mil homens, mais
ou menos, mal armados e com escassa munição, não vacinou e m pôr a praça e m apertado cerco, conseguindo
fazêi-a render-se no dia 1 de Agosto de 1823. Levada a
bom êxito a expedição, somente nos fins de Outubro seguinte regressou o invicto patriota ao Ceará, onde o
aguardaváo com anciedade os independentes, como u m a
garantia contra a animosidade dos adversários, de quem
receiavão toda a sorte de violências, e m consequência
da dissolução da Assembléa Gerai constituinte. A situação desenhava-se por demais assustadora para os
patriotas e por assim o comprehenderem Tristão e Filgueiras, deixarão-se ficar no interior da provincia, onde
mais tacil seria assumir a attitude a que tossem arrastados pela gravidade dos acontecimentos. A nocicia do
acto impatnocico de Pedro I, considerado como u m a
provocação ao sentimento nacional, repercutiu dolorosamente e m todo o paiz, produzinuo no espirito publico
desusada excitação impossível de ser reprimida.
Desse irritante estado de cousas, creado pelo golpe
de Estado, nasceu o movimento separatista operado a 24
de Julho de 1824 e m Pernambuco com o desígnio politico de se proclamar a Confederação do Equador, idéa
a que os aois chefes cearenses prestarão braço forte,
compellidos pela necessidade de congregarem e m torno
de si indispensáveis elementos de deiesa contra os planos aggressivos dos reaccionários na provincia. A demasiada contiança no movimento pernambucano os arrastou ás perigosas incertesas de u m a lucta, cujas consequências não podião ser mais desastrosas para ambos,
que pagarão com a vida esse ultimo appeiio teito aos
meios extremos da revolução para o iim de disimirem
as dissensões da politica local. Por sua vêz os antinacionalistas da capital, contando com os poderosos recursos do seu partido e animados pelos suecesos da
Corte, julgarão azado o momento de ai ocierarem-se do
governo, o que facilmente conseguirão, annullando por
meio de u m concelho consultivo a autoridade da Junta
do Governo Provisório, de ha muito isolado entre os
seus temíveis adversários e sem o apoio material da
lorça armada para fazer-se respeitar. Filgueiras e Tristão avisados do occorrido dirigiráo-se para a capital e
apenas alli chegados, a 23 de Fevereiro, os negócios públicos retomarão o primitivo rumo, recuperando a Junta
todo o poder de que havião despojado. Estava o Ceará
sob o domínio dos independentes ao tempo e m que chegou
á provincia o seu primeiro presidente, Pedro José da
Costa Barros, trazendo o m e s m o navio que o conduziu,
a nomeação de Filgueiras para commandante das armas,
com as honras de brigadeiro pelos bons serviços prestados na expedição de Caxias. Essa distineção conferida ao cheie rebelde (na ignorância do governo imperial) veio augmentar-lhe o extraordinário prestigio na
provincia revigorando nas fileiras dos patriotas o enthusiasmo pela causa c o m m u m . Sob u m a densa athmosphera
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de desconfianças logrou Costa Barros empossar-se no
dia 17 de Abril, m a s logo a 29, intimado pelos patriotas
com Tristão e Filgueiras á frente e a tropa ao m a n d o
deste, teve de renunciar a administração que loi assumiria por Tristão. Dando parte desse leito a Manuel de
Carvalho Paes de Andrade, assim se exprimiu o novo
chefe do governo: "emquanto durar a minha presidência
temporária, conta V. Excia. que o Ceará não ha de
afrouxar u m só fusil da grande cadeia que nos entrelaça; pois que de mais a mais temos na irente o intrépido Filgueiras o idolo do povo e tão lirme, como u m a
rocha".
Foi tão ephemera u existência da republica no Ceará,
que mal poderão echoar e m Pernambuco os protestos
rie solidariedade manifestados peio cheie cearence. "Pioclamada a 26 de Agosto na capital, desappareceu a 18
de Outubro de 1824, quando o vice-presidente republicano, José Félix de Azevedo e Sá, intimado por Lord
Cockrane, arvorou a bandeira imperial e proclamou o
governo do Imperador". Tristão havia, seis dias antes,
passado a presidência a José Félix, na qualidade de conselheiro do governo, para ir e m pessoa, bater os imiíerialistas que ameaçaváo tomar o Aracaty e Filgueiras,
que desde o principio de Setembro partira com u m a
torça de dois mil homens e m auxilio de Pernambuco, retrocedia a esse tempo do centro da Parahyba para o ícó,
ao suber do desbarato soffrido pelas tropas de Manoel de
Carvalho .Victoriosa a contra-revolução, começou a obra
rio aniquilamento executada peios imperialistas cheios
ue ódios e sedentos de vingança, A reação operou-se
tremenda, sendo muito raros os que nao iorão sacrificados á sanha dos seus ferozes inimigos. A s vistas do
governo restaurado convergião de preterencia para os
uois valorosos cheies, contra os qu^es se desencadeiarào
todos os rancores latentes dos vencedores. Dos vários
bandos e m armas espalhados pelo centro, dois seguirão
ao encalço de Tristão, que ao ser encontrado tomou resolutamente a oifensiva, luctou como u m heróe, e só
depois de abandonado por seus sectários, cedeo o campo
de acção aos restauradores, que a 31 de Outubro o assassinarão barbaramente próximo ao povoado Santa Rosa,
distante do Aracaty trinta léguas, ticando o seu corpo
depois de mutilado, exposto á voraciaade dos abutres,
atado a u m a arvore. Filgueiras, que até então havia rechaçado todos os partidos inimigos que ousarão deterlhe a marcha, recebeu no Crato a desoladora noticia da
morte do bravo e infeliz companheiro, e com quanto se
conservassem fieis as suas tropas e ainda lhe sobrasse
bastante íorça de animo para ferir novos combates, vendo
que seria inútil qualquer resistência, "resoiveo com José
Martiniano de Alencar dispersar suas tropas e ir se
apresentar ao Imperador na corte". "A 4 de Novembro
de 1824 deixarão ambos o Crato com direcção ao Eséu,
donde ueviáo seguir por Minas para o Rio ue Janeiro".
Emprehendida a penosa viagem, Filgueiras apenas poude alcançar São Romão, e m Minas, onde no principio
do anno de 1825 terminarão obscuramente os seus dias,
victimado pelas lebres reinantes no logar; ou segundo
outra versáo, acabrunhado pelo choque moral que softreu, ao ser algemado por ordem do commandante geral
daquella villa. A tradição popular accrescenta ter sido
tão profunda a sua dôr, que desde aqueile momento não
mais proierio u m a palavra e do m e s m o modo que Montesuma, antigo rei do México, tombem não mais se alimentou, vindo a succumbir alguns dias uepois de tão
grave ultrage a nobresa dos seus sentimentos. C o m o
quer que seja, não podia ser mais inglório, n e m mais
immerecido o tristíssimo desfecho da vida do denodado
patriota, u m dos mais estercados defensores da causa
nacional. Filgueiras possuía qualidades apreciáveis, que
muito o recommendavão no trato social, como nas relações particulares, e diversamente do que escreveu P.
Théberge no seu Esioço histórico sobre a provincia do
Ceará, não era destituído de intelligencia, segundo a affirmação de outro escriptor que lhe traçou a biographia.
Embora rudimentar a sua instrucção, adquirida no circulo estreitíssimo, e m que passou toda a existência,
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Escreveu:
— Proclamações e Offioios relativos á expedição de
Caxias. Achão-se todos enfeixados e m u m livro de 84
pags. sob o titulo — Artigos de officio da Junta da Delegação das Províncias do Piauhy e Ceará, — mandado
imprimir e m S. Luiz, capital do Maranhão, e m 1823, pelo
capitão-mór, Rodrigo Luiz Salgado de Sá e Moscoso, cavalleiro —
pro.esso na Ordem de Christo, Governador das armas, e Vogal da Junta Provisória do Governo
Civil da provincia do Maranhão, e forão integralmente
transcriptos na Revista Trimensal do Instituto Histórico
e Ethnographico do Brasil, parte 1." do vol. 48 de 1885,
pags. 247 e m diante. S u m m a m e n t e honrosas á memoria
de Filgueiras as palavras finaes do referido livro, muito
merecem que aqui sejâo reproduzidas e m homenagem aos
feitos heróicos do Ínclito brasileiro. Precedendo a epigraphe — Aviso do Editor — assim o m e s m o se exprimiu: "Emquanto o buril da historia não grava e m brilhantes paginas o n o m e illustre do heróe dos Aracatys,
assignando o logar imminente (sic) que o immortal Filgueiras deve occupar ao lado daquelles que mais trabalharão para quebrar os ferros que opprimião sua Pátria:
m a n d o imprimir os Artigos ã'Officio da Junta da Delegação das Provindas ão Pihauhi e Ceará, sendo á minha
custa tanto a impressão como o papel". "Por elles conhecerá o publico a prudência, a moderação, e sabedoria com que se comportarão e m negócios tão difficeis os
homens probos que compunhão aquella respeitável reunião de brasileiros illustres, brilhando no meio delles
como u m astro luminoso, o Commandante e m Chefe, o
Sr. José Pereira Filgueiras". "A geração presente lhes
rende já homenagens pelos bens que desfructamos e os
nossos vindouros invejarão a dita que tivemos de sermos coevos do Immortal Filgueiras!"
•— Falia do commandante das armas do Ceará, lida
pelo Padre Estevão da Porciuncula, a 29 de Abril de
1824, na casa da Camará e Paço do Conselho da cidade
da Fortaleza. Nas "Datas para a Historia do Ceará", insertas na "Revista Trimensal do Instituto do Ceará",
pags. 433 á 435 do tomo X , piags. 286 a 288 do tomo
X X V , tomo X X X pags. 133 a 135 e tomo X X X I I pags.
39 a 42.
— Officio dirigido ao Governador das armas de Pernambuco, e m 1 de Maio de 1824. N a m e s m a "Revista"
pags. 454 á 457.
José Pinto de Carvalho, Doutor. — Filho de
Cândido Pinto de Carvalho e D. Clara Júlia Pinto de
Carvalho, nasceu a 25 de Junho de 1864, no engenho
S. Franciscc, termo do Soccorro. Depois ue feitos os
preparatórios e m sua terra natal; matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo o grau de doutor e m Dezembro de 1890.
Clinicou na cidade do Carmo do Rio Claro no Estado de Minas Geraes, fundando alli, com Adolpho Campos, á 1.° de Outubro de 1894 o Parthenon Sul Mineiro
com internato e externato. E m 1909 foi clinico e inspector escolar e m Pouso Alegre, Minas, até 1916, tendo
antes exercido a m e s m a profissão na cidade de Passos
no m e s m o Estado.
Escreveu:
— Hemorrhagias puerperaes: dissertação dividida
e m duas partes. Proposições. Três sobre cada u m a
das cadeiras da Faculdade. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina da Bahia e m 11 de Agosto de 1890 para
serem sustentadas atim de obter o grau de doutor e m
medicina. Bahia, 1890, 60 pags., in. 8.°. Imprensa Popular .
José Rodrigues Bastos Coelho, Doutor. — Filho
de outro de egual n o m e e D. Maria dos Anjos do Espirito Santo, nasceu e m Aracaju a 25 de Novembro de
1889. Ahi estudou preparatórios e trequentou as Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio, recebendo o
gráo de doutor nesta ultima a 18 de Dezembro de 1913.
T e m clinicado e m Catalão, Goyaz, Araquary e Ipamery
e m Minas. Foi u m dos fundadores da "Cruz Vermelha
Brasileira de Santos", u m a das primeiras creadas no Bra-
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sil. Por Decreto de 1.° de Dezembro de 1915 foi nomeado medico do corpo de saúde do exercito.Collaborador da revista — "Via Láctea" — da Bahia, na qual
escreveu os artigos seguintes: — Epocha ãe aço: N o
n.° 2, de Agosto de 1911, pags., 47 e 48.
— Analogia ãescortez — Idem, pags., 200 a 202
do n." 5, de Novembro de 1911.
— Império dos pântanos. N o n.° 6, de Dezembro
de 1912, pags. 243 a 246. Collaborou mais na "Gazeta
de Araguary", "A Lavoura", "O Araguary", "A Sertaneja", "A Tribuna", "Diário de Santos", "A Tarde",
"Gazeta do Povo", e "Correio de Aracaju".
Escreveu:
— Defesa ãa maternidade: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do Curso de Sciencias
Medico-Cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 18 de Outubro de 1913 e
publicamente defendida aos 18 de Dezembro do m e s m o
anno. Rio, M C MXIII, 117 pags. in. 8.°.
— Pela miséria dos brasileiros. N o "Diário de Santos", S. Paulo, de 24 de Fevereiro de 1918.
— A Medicina pelo poder da nossa pátria: conferencia realizada no dia 7 de Setembro de 1918 no Miramar, em Santos, S. Paulo. N o "Estado de Sergipe"
de 8 e 9 de Outubro seguinte.
— O nacionalismo e a importância da imprensa no
Paiz: conferencia realizada no dia 9 de Dezembro de
1917, na sede da Associação Athletica Americana, e m
Santos. N o "Diário de Santos" de 14 e 15 do m e s m o mez.
— As moléstias sociaes. N o "Diário de Santos", São
Paulo, de 23 e 28 de Maio de 1919.
— Saneamento do Interior: N a "Tribuna" de Santos, de 14 de Agosto de 1917.
— Os contrastes na praia Grande: N o "Diário de
Santos" de 12 de Outubro de 1918.
José Rodrigues da Costa Dória, Doutor. — Filho de Gustavo Rodrigues da Costa Dória e D. Maria
Soledade Costa Dória, nasceu a 25 de Junho de 1859 na
cidade de Própria. Fez os preparatórios de 1875 a 1876
no Atheneu de Aracaju e matriculou-se na Faculdade
de Medicina da Bahia e m 1877, recebendo o grau a 16
de Dezembro de 1882, sempre com provas distinctas.
Exerceu a clinica na cidade de Larangeiras de 1883 á
1885 quando foi a capital bahiana concorrer ao lugar
de adjuncto á cadeira de medicina legal e toxicologia.
Collocado pelo valor de suas provas em primeiro lugar,
foi nomeado, por decreto imperial de 28 de Novembro
do m e s m o anno. E m 1888 fez o curso para a cadeira
de pathologia medica, vaga pela morte do Conselheiro
Demétrio Tourinho e e m 21 de Fevereiro de 1891, foi
nomeado substituto da segunda secção da Faculdade,
por occasião da reforma Benjamim Constant. Por esse
tempo, organizando-se na capital a Faculdade Livre de
Direito, foi indicado para
exercer o lugar de lente de
medicina legal, cadeira que
depois passou a ser de medicina publica. E m 6 de Setembro de 1892 foi nomeado
lente cathedratico da cadeira de botânica e zoologia
medicas, hoje historia natural medica e em 1895 foi
eleito conselheiro municipal
da capital bahiana, logar
que exerceu até 1899. C o m o
lente de medicina publica e
Dr. José Rodrigues da e m virtude da reforma de
Costa Dória
hygiene do Estado, fez parte do conselho sanitário superior da Bahia. E m 30 de Dezembro de 1897 foi eleito
deputado federal por Sergipe, que por quatro legislaturas lhe renovou o mandato. Representou o Governo de
Sergipe no Congresso medico de S. Paulo, escrevendo
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por esta occasião u m a memoria sobre toxemia e crim e . Apresentado pelo partido dominante de Sergipe,
candidato ao lugar de presidente, foi eleito, sem competidor, e m 30 de Julho de 1908, tomando posse a 24 de
Outubro do m e s m o anno. Esteve na Europa e m passeio
de recreio nos annos de 1911 á 1913 e durante esse
tempo escreveu para o "Diário da Bahia" cartas sob
a epigraphe "De Paris", com as iniciaes — R. D. Soclo
honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e correspondente e m 1918 da Academia Nacional de
Medicina do Rio de Janeiro.
Representou a Faculdade de Direito e o Instituto
Geographico e Histórico da Bahia no 2." Congresso Scientifico Internacional Pan-Americano reunido e m Washington a 27 de Dezembro de 1915. Sócio effectivo do
m e s m o Instituto e m Março de 1916, m e m b r o correspondente da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro e m 1918. Neste mesmo' anno foi eleito pela opposição deputado federal pelo seu Estado para o triennio de
1918-1920.
Escreveu:
— Das febres paludosas complicadas do elemento
typhico: dissertação. Proposições. Secção de scieiícias accessorias — Thermotria. Secção de sciencias cirúrgicas
— Estreitamento orgânico da urethra e seu tratamento.
Secção de sciencias medicas. Languinificação. These apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia' e perante ella
sustentada afim de obter o grau de doutor e m medicina.
Bahia, 1882, 120 pags. in. 8.°. Typographia — Bibliotheca dos Dous Mundos.
— Affinidaães pathologicas entre o rheumatismo, a
gotta e o diabetes: these de concurso á cadeira de pathologia interna da Faculdade de Medicina da Bahia, por...,
adjunto á cadeira de medicina legal e toxicologia. Bahia,
1888, 110 pags. in. 8.°. Typographia da "Gazeta da
Bahia".
— Discurso proferido pelo... professor de medicina
legal da Faculdade Livre de Direito da Bahia por occasião de sua posse de lente cathedratico da cadeira de botânica e zoologia medicas da Faculdade de Medicina e m
sessão solemne da Congregação aos 24 de Setembro de
1892. Bahia. Typographia Liberty, 1892, 14 pags. in.
12." gr.
— Veneno e envenenamento. Vol. I fascículo 2.°, 1893
pags. 91 a 98. Sahiu depois na "Gazeta Medica" da Bahia
n.° de Novembro de 1893-1894, pags. 393 e seguintes.
— Discurso pronunciado na sessão da Camará Federal em 7 de Agosto de 1897 por occasião da 3." discussão do projecto reformando o Código Penal. N a Revista da Faculdade de Direito da Bahia de Setembro
do m e s m o anno, pags. 41 a 76.
— O segredo da longevidade: serie de artigos no
"Jornal do Commercio" de 12, 13 e 20 de Novembro
de 1904, transcripto no "O Estado de Sergipe", de 17, 18
e 20 á 22 de Dezembro do m e s m o anno e na "A Republica" de Natal, Capital do Rio Grande do Norte.
— Um capitulo ãe pathologia nervosa. Hamlet. E'
u m estudo sobre a sanidade mental do celebre personagem que deu o nome á tragedia escripta por William Shakspeare. N o "Jornal do Commercio" de 23 de Julho
de 1905. Transcripto no "O Estado de Sergipe", de 18 á
23 de Agosto de 1905.
— O Nariz: interessante estudo sobre esse importante órgão do corpo humano. N o "Jornal do Commercio" de 8 de Outubro de 1905, transcripto no "Estado de
Sergipe", de 21, 23 e 24 de Novembro seguinte.
— Oslerisação: artigo e m que se discorre, se haveria vantagem para o h o m e m individualmente, ou para a
communidade ter a vida humana u m período fixado para
a sua duração. N o "Jornal do Commercio" de 21 de
Dezembro de 1905 .Transcripto no "O Estado de Sergipe" de 12 á 14 de Janeiro de 1906.
— As previsões do génio. N o "Jornal do Commercio"
de 30 de Junho de 1906. Transcripto no "O Estado de
Sergipe" de 18, 19, 20 e 21 de Julho do m e s m o anno.
— Os cabcllos: esboço anthropologico. N o "Jornal do
Commercio" de 28 de Julho de 1906. Transcripto no "Estado de Sergipe", de 18 e 19 de Setembro seguinte.
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— Infanticídio: legislação e doutrina: lições proferi— A calvície: artigo publicado no "Jornal do Comdas na cadeira de medicina publica da Faculdade de Dimercio" de 22 de Outubro de 1906. Transcripto no "O Esreito. 1.° fascículo. Bahia. Officinas do "Diário da Batado de Sergipe" de 27 e 28 de Junho de 1907.
hia", 101—Praça Castro Alves—101. 1914, 14 pags. in.
— Euthanasia. N o m e s m o jornal de 12 de Julho
8.°. pq. 2.° fascículo, nas m e s m a s officinas, 1915 — o
de 1907.
m e s m o numero de paginas e o m e s m o formato.
— Hamlcto são. N o "Paiz" de 31 de Julho de 1907.
— Veneno e envenenamento: lições proferidas na caTranscripto no "Estado de Sergipe" de 17 de Agosto sedeira de Medicina Publica da Faculdade de Direito ria
guinte.
Bahia. Bahia — na m e s m a officina — 41 pags. in. 8.°
— Toxina c Crime: memoria apresentada ao Sexto
pq. Sahiram publicadas no "Diário da Bahia" de 15, 17,
Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, realisada na
21 e 24 de Maio e 9 e 10 de Julho de 1914.
Capital de S. Paulo e m Setembro de 1907.
— Peritos suas funcções, direitos e obrigações.
— Envenenamento e veneno. N a "Revista da Facul(1915).
dade de Direito da Bahia". Transcripto no "O Estado de
— Estrada de ferro Timbó-Propriá. U m a reivindicaSergipe", de 20 e 21 de Agosto de 1907.
ção. Bahia — Officinas do "Diário da Bahia", 1915.
— Traumatismos moraes e o código penal. N a "Re28 pags. in. 8.°.
vista Medica" da Bahia. Transcripto no "Estado de Ser— Memorias apresentadas ao segundo Congresso
gipe" de 23 e 24 do referido mez.
Scientifico. Pan-Americano, reunido e m
Washington,
— A iáaãe e o sexo e m matéria criminal. N a "ReD. C. a 27 de Dezembro de 1915, como delegado do Govista da Faculdade de Direito" da Bahia. Setembro, 1892,
verno do Estado da Faculdade de Direito, do Instituto
n.° 1, pags. 21 á 37. Transcripto no "Estado de Sergipe",
Histórico e Geographico e da Sociedade Medico Legal e
de 22, 24, 25, 28, 29, e 31 de Dezembro de 1907.
Criminologia, da Bahia, junto ao m e s m o Congresso, reu— Memorial apresentado ao Dr. Celso de Sousa, relanido e m Washington, de 27 de Dezembro de 1915 a 6
tor do projecto 226 de 1903, que autorisa a construcção da
de Janeiro de 1916.
Estrada de Ferro Timbó-Propriá. N o "O Estado de Ser— Os fumadores de maconha: effeitos e males do
gipe", de 25 de Agosto de 1907.
vicio.
— A primeira conferencia do Sr. Guilherme Ferrero.
— O erro essencial de pessoa na lei brasileira do
N o "Jornal do Commercio", de 13 de Outubro de 1907.
casamento civil. Bahia, Imprensa Ofticial do Estado.
Transcripto no "O Estado de Sergipe" de 22 e 23 do mesR u a da Misericórdia, n." 1. 1916, 41 pags. além de 6
m o mez.
laminas
com gravuras intercaladas, in. 8.°
— A manáragora — (Historia Natural Medica). N o
— Regulamentação do meretrício: memoria apre"Jornal do Commercio" de 6 de Setembro de 1908. Transentada ao 1.° Congresso Medico Paulista. Bahia, 1916,
scripto no "Estado rie Sergipe" de 13 e 14 de Nvembro
19 pags. in. 8 pq. Officinas do Diário da Bahia.
seguinte.
— Conferencia e Tertúlia no Instituto Histórico e
— Carta aberta. E x m o . A m ° . Dr. Barbosa Lima, D.
Geographico da Bahia: Impressões dos Estados Unidos,
Deputado pela Capital Federal. N o "O Estado de Serconferencia e m 13 de Maio de 1916. E m torno dos actos
gipe" de 8, e "Correio de Aracaju" de 9 de Novembro
de u m Presidente do Estado, Tertúlia e m 12 de Novemde 1910. Transcripto no "Jornal do Commercio" de 30 de
bro de 1916. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional. 1917.
Novembro de 1910.
— Carta aberta. E x m o . Sr. Deputado Dr. Joviniano 60 pags. in. 8.". As impressões sahiram no "Diário da
Bahia" de 13 a 16 de Junho de 1916 e a Tertúlia no
de Carvalho. N o "O Estado de Sergipe" de 29 de Nom e s m o jornal de 19 a 21 de Novembro do m e s m o anno.
vembro de 1910.
— Discurso proferido na sessão inaugural do 5.°
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa do
Congresso de Geographia, como representante do Estado
Estado e m 15 de Março de 1910 na installação da sessão
de Sergipe e do Gabinete de Leitura de Maroim e m 7
extraordinária da 10." legislatura. Aracaju, Typ. do "O
I de Setembro de 1916 na cidade da Bahia. N o vol. 2.°
Estado de Sergipe" de 1910, 17 pags. in. 8.°.
dos Annexos do 5.° Congresso Brasileiro de Geogra— Discurso pronunciado no banquete que e m sua
phia realisado na cidade de S. Salvador, Estado da Bahonra deu a Assembléa Legislativa e m 1.° de Dezembro
hia, de 7 a 16 de Setembro de 1916, pags. 916 a 919. Trande 1910. Aracaju, Typ. do "O Estado de Sergipe", 1910.
scripto no Diário da Manhã, e no "O Estado de Serin. 8.". pq.
gipe" de 19 do m e s m o mêz.
— O Manifesto Torpedo: artigos publicados no "O
— Critica ao n.° IX do artigo 183 e ao artigo 219
Estado de Sergipe" do n." 3307 a 3328 e m resposta ao
do Código Civil Brasileiro: communicação lida perante
Manifesto publicado pelo Dr. Manoel Baptista Itajahy.
a Sociedade de Medicina Legal da Bahia na sessão orAracaju, Typ. do "O Estado de Sergipe" 1910, 118
dinária de Maio de 1916. N a "Revista Jurídica" da Bapags. in. 8.°. pq.
hia, vol. V de Março de 1917. pags. 385 a 400.
—• Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
—• Problemas ãe instrucção e educação: conferencia
do Estado e m 7 de Setembro de 1910, na installação da 1."
lida no Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e m
sessão ordinária da 10.-' legislatura. Aracaju, Typ. do
a noite de 23 de Setembro de 1917. Ns. de 2 a 6 de Ou"Estado de Sergipe". 1910, 47 pgs. in. 8.". gr.
tubro de 1917.
— Discurso proferido a 15 de Agosto de 1911 na inau— Discurso proferido pelo Presidente da Commisguração do edifício destinado para a Escola Normal e Essão de Sergipanos residentes na Bahia na noite de 22
colas Annexas. N o "O Estado de Sergipe" de 17 de Agosto
de Outubro de 1917 e m homenagem ao Tiro 136, de
de 1911.
Aracaju, de passagem pela cidade de S. Salvador. N o
— Discurso lido a 15 de Outubro de 1911 por occasião
"Diário da Manhã", Aracaju de 1." de Novembro sede ser inaugurado o seu retrato no salão nobre da Esguinte.
cola Normal e Annexas do Aracaju. N o "O Estado de
— Discurso proferido na Capital da Bahia por ocSergipe", de 17 rio referido mêz.
casião da manifestação ao Tiro 136 de Sergipe e da en— De Paris (Collaboração para o Diário da Bahia):
trega do bronze artístico, representando a "Gloria", ofserie de artigos que manteve durante a sua permanência
ferecido pela Colónia Sergipana ao m e s m o Tiro. N o
na Europa, de 1911 a 1913.
"Diário da Bahia" de 30 de Outubro de 1917.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa do
— Eleições de Sergipe e m 1918. Rio de Janeiro.
"Estado de Sergipe" e m 7 de Setembro de 1911 na instalImprensa Nacional. 1918, 28 pags. in. 8.°.
lação da 2." sessão ordinária da 10.a Legislatura. Ara— O Ministério da Instrucção e saúde publica. A
caju, 1911.. Typ. do "O Estado de Sergipe", 99 pags.
Mensagem Presidencial. Parecer. Projecto de sua creain. 8.°. gr.
ção e discursos. Rio de Janeiro. Imprensa Nacional,
— Estado de Sergipe: entrevista de u m redactor do
1919, 78 pags. in. 8.°.
"Jornal de Noticias" da Bahia com o ex-Presidente de
— Camará áos Deputados. 1919: Parecer sobre o proSergipe.. Bahia. Officinas do "Diário da Bahia", 101 —
jecto da creação do Ministério da Instrucção e Saúde
Praça Castro Alves — 101. 1914, 18 pags. in. 8.° pq.
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Publica, precedido da Mensagem do Presidente da Republica suggerindo essa medida. Imprensa Nacional.
Rio de Janeiro, 43 pags. in. 8.° .
— Manifesto: "Aos nossos amigos eleitores sergipanos" recommendando a candidatura do Conselheiro
Ruy Barbosa á Presidência da Republica na eleição de
13 de Abril de 1919. Este manifesto foi assignado também pelo Marechal José de Siqueira Meneses (em 1."
logar) . A publicação foi reproduzida em vários números, tendo sahido pela primeira vez em o numero de
1." de Abril de 1919.
— Contestação do diploma de senador expedido ao
Dr. Graccho Cardoso. Números de 15 a 17, 19, 22, 27 e
31 de Maio e 2, 6 e 14 de Junho de 1922.
— Commentarios. Tributos ao Centenário. N o "Diário da Manhã", Aracaju, de 10 de Julho de 1923.
— Discurso proferido no dia 19 de Novembro de
1923, e m nome da Congregação da Faculdade de Medicina da Bahia, por occasião de ser levado á sepultura o
corpo do Dr. António Pacifico Pereira. N a "A Tarde",
Bahia, do dia seguinte.
José Rodrigues da Silva. — Filho de Lourenço
Rodrigues da Silva e D. Josepha Umbelina da Costa,
nasceu a 23 de Junho de 1862 na Villa de S. Luzia.
Estudou humanidades na cidade da Estancia, no Collegio dirigido pelo Professor José Leandro.
E m 1877 exibiu prova de habilitação no "Atheneu
Sergipense" afim de se propor ao magistério, sendo no
mesmo anno nomeado para reger interinamente a cadeira do ensino elementar do sexo masculino da villa de
Sta. Luzia. Mediante concurso, obteve e m 1880 a regência
efteetiva da de Villa Christina. Foi sócio do "Club Literário Recreativo de Sepa-Forte", no Estado da Bahia,
de 1881 a 1882. Collaborou na "Razão", da Estancia,
"O Estado de Sergipe", "Folha de Sergipe" e outros
jornaes com os pseudonymos de — Sergipano e -/. R.
Avtis.
Escreveu:
— Fragmentos: poesias dedicadas ao Bello Sexo.
Aracaju, 1888, 76 pags. in. 8.°. pq. Typographia da
"Ordem".
— Cantos Alvarinos: poesias offerecidas ao jovem
Álvaro Ferraz. Aracaju, 1900, 51 pags. in. 8.° pq. Typ.
do "O Estado de Sergipe".
— Soneto intitulado — Estancia, dedicado ao Cónego Victorino Fontes. Aracaju, 1901. N o "O Estado de
Sergipe".
— Não ha coração que supporte o rigor da ingratidão: — motte (Publicada a glosa no referido jornal ).
— Ao Club Caixeiral da Estancia. Idem, 1905.
— Num anniversario: poesia dedicada ao Dr. Prado
Sampaio, publicada e m 1908 no dito jornal.
— Cantos sergipanos: serie de 29 poesias, tendo
cada u m a sua epigraphe especial. Aracaju, 1908. Typ.
do "O Estado de Sergipe".
— Bohemia: poesia dedicada ao Sr. Epiphanio da
Fonseca Dória. Aracaju, de 8 de Setembro de 1910. N a
"Folha de Sergipe".
— Discurso proferido na commemoração civica realisada no Instituto Cruz, de Maroim, no dia 3 de Maio
de 1914. No "O Paladino", Maroim, de 14 a 28 de Maio
e 4 de Junho seguinte.
— Boas Festas! 1918. Bons Annos! 1919: versos
por Avlis. Aracaju, 1918, 16 pags. in. 16.°.
— Alvoradas Sertanejas: poesias. 1918, 32 pags.
in. 12.°.
José de Santa Cecília, Frei. — Chamado no século José Pacifico de Salles, nasceu pelo anno de 1809
na cidade de S. Christovam, onde falleceu a 6 de Setembro de 1859, tendo sido seus pães, Manuel Cyríaco de
Salles e D. Maria Rosa de S. José Salles. Antes de
abraçar a carreira ecclesiastica foi por pouco tempo
funccionario publico, nomeado e m 1826, pelo governador
das armas e depois presidente da provincia, brigadeiro
Ignacio José Vicente da Fonseca. Religioso da Ordem

JOSÉ'

de S. Francisco, professou a 1 de Março de 1827 no
convento da Bahia, terminando o curso a 31 de Março
de 1834, e m cuja date foi nomeado u m dos professores
para o seguinte curso, sendo-lhe logo designado no capitulo intermédio de 10 de Junho a cadeira de theologia
moral. Celebrou sua missa nova e m S. Christovam na
egreja do Rosário a 6 de Janeiro de 1835.
N a congregação de 6 de Junho de 1840 foi nomeado
presidente do convento de S. Christovam, cargo e m que
continuou por eleição do capitulo celebrado e m Dezembro de 1841 e para o qual foi reeleito e m 5 de Junho
de 1843.
N o capitulo de 30 de Novembro de 1844 foi eleito
guardião do convento da cidade do Penedo, onde por
escolha da congregação havida a 4 de Junho de 1846
leccionou a cadeira de latim na aula publica do mesmo
convento. E m 1849 ensinou alguns preparatórios e m Larangeiras e de Junho desse anno a Dezembro de 1850
exerceu a guardiania do convento de S. Christovam, no
qual se deu o seu fallecimento. U m dos primeiros oradores sacros do seu tempo, sem competidor dentro da
ex-provincia, fazia lembrar, quando no ministério do
púlpito, a eloquência de u m Bossuet, rivalizando no
talento e na intemperança com o notável pregador bahiano, Frei Francisco Xavier de Santa Rita Bastos Baraúna, de quem foi amigo particular. Cultivou egualmente as relações de Frei Francisco de Monte-Alverne,
a cuja preeminência também teria attingido, se houvesse
vivido no m e s m o meio. O ultimo sermão de Santa Cecília, como vulgarmente era conhecido, foi pregado no
leito da morte, deante da imagem da Virgem Mãe. Poucas horas antes de expirar, mandou illuminar sua cella
e resignado proferiu nos derradeiros lampejos de sua
intelligencia privilegiada u m a commovente oração á
Maria Santíssima.
Recebeu depois a extrema uncção e aguardou com
serenidade o momento final, despedindo-se dos amigos
que o cercavam, com a recitação desta plangente quadrinha:
Já disse adeus ao Parnaso
E pendurei minha lyra;
Agora vou respirar,
Onde o Eterno respira.
O operoso sergipano Carvalho Lima Júnior, de quem
foram colhidos muitos dados desta noticia, tem escripta
a biographia do notável pregador christovense na sua
obra inédita Panthcon Sergipano, de onde a extrahiu
para publical-a no vespertino do Aracaju "O Imparcial", de 19 a 26 de Agosto de 1918. O illustre franciscano por sua vez poeta, autor de alguns sonetos editados
no "Correio Sergipense", e insigne compositor, a quem
se attribue a musica do H y m n o Sergipano, não confiou á imprensa muitas das suas producções literárias e
musicaes, tendo apenas publicado dentre o avultado numero de peças oratórias as seguintes:
— Oração recitada na Igreja Matriz da cidade de
S. Christovam no dia 11 de Março de 1833, por occasião
das Eleições de Deputado, e Conselheiros de Governo e
Provincia, estando presente o Collegio Eleitoral. Villa
Constitucional da Estancia, 1833, Typographia de Silveira & C.
— Sermão no solemne 2'e Deum e m commemoração
da emancipação politica de Sergipe, pela primeira vez
festejada e m S. Christovam e m 24 de Outubro de 1836.
Sergipe, 1836, in. 8.". pq. E' u m documento de alto
valor histórico, e m que se descobrem os extraordinários
recursos do orador fecundo e erudito.
— Sermão sob o thema — Sit Dominus Deus Tuus
benedictus, cui complacuisti et posuit Tc super Thronum
Israel — L 3 dos Reis, verso 9, Cap. 10. Recitado na
matriz de São Christovam a 18 de Julho de 1841 em
commemoração da Coroação e sagração de S. M . I., D.
Pedro II. N o "O Correio Sergipense", de 28 do mesmo
mez, resumidamente.
— Oração congratulatoria recitada na egreja matriz
da cidade de S. Christovam no dia 23 de Julho de 1841,
anniversario da Acclamação da Maioridade de S. M . I.,
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ajudante de ordens do presidente de Sergipe em Feveo Sr. D. Pedro II. E m resumo, no mesmo jornal de
reiro de 1879.
31 do referido mez.
A 25 de Julho de 1880 foi promovido a Capitão, e
— Sermão recitado a 7 de Setembro de 1841 na
em Setembro de 1884 passou a exercer acumulativamente
matriz de São Christovam por occasião do Te Deum em
com as funcções de ajudante de ordens ria presidência.
acção de graças pela data anniversaria ria Independênas de encarregado das obras militares da provincia, funcia do Brasil. Resumidamente no citado jornal de 11
cções que deixou de exercer a 19 de Outubro de 1885.
do mesmo mez.
A 14 de Janeiro de 1882 foi encarregado pelo Pre— Oração congratulatoria recitaria no dia 2 de
sidente, Dr. Tnglez de Sousa de organizar a planta e
Dezembrorie1841 na egreja matrizrieS. Christovam por
orçamento dos edifícios necessários a uma Escola Agrioccasião de celebrar-se a missa cantada em acção de
cola que o Instituto Sergipano de Agricultura se prograças por ter completado mais um anniversario natapunha fundar no "Património" e em 1889 levantou a
lício S. M. O Senhor D. Pedro II. Idem, idem, do dia
plante e orçamento de um prado de corridas para um
4 seguinte.
"Sport Club" que se projectou fundar em Aracaju.
José Sebrão de Carvalho Sobrinho. — Filho de
Deve-se-Ihe o grande beneficio das primeiras dreCicero Alves de Carvalho e D. Cherubini Ete':vina rie
Carvalho, nasceu na cidade de Itabaiana em 6 de Agosto nagens para o escoamento das aguas desta cidade; as
plantas e orçamentos do Azylo de N. S. da Pureza em
de 1898. Fez os estudos primários em sua terra natal
1884 e do quartel de linha em 1885.
e estudou preparatórios no Atheneu Sergipense até o
Fez parte do 1." Conselho da Intendência de Ara3.» anno. Advogado provisionado pelo Tribunal da Recaju, por nomeação do Governador Dr. Felisbello Freire
lação na comarca de Itabaiana e em 30 de Setembro de
e foi director do Hospital de Caridade por duas vezes;
1921 foi nomeado promotor da mesma comarca, tendo
a primeira por nomeação de 13 de Março de 1885 e a
sido antes, de 1917 a 1921 director da Secretaria do
segunda a 8 de Dezembro de 1886.
Conselho Municipal da referida cidade. CoPaborou no
Diário ãa Manhã, Jornal do Povo, O Estado ãe, Sergipe,Membro do Triumvirato, acclanndo em 17 rie Node Aracaju; O Commercio, de Maroim; A Imprensa, da vembro de 1889, assumiu o governo do Estado até 13 de
Cipella; Sul ãe Sergipe e Boletim do Azylo Santo An- Dezembro seguinte. Por Decreto de 8 de Janeiro do
tónio da Estancia com os pseudonymos — Marcus Pri- -nno seguinte foi nomeado 2." vice-governador. exonerado
a 14 de Maio do mesmo anno.
nvicius e Zé da Viola.
E m 1891 foi agraciado cavalheiro da Ordem Militar
Escreveu:
de Aviz e nomeado director das obras militares da Ba— Reminiscência infantil. No "Diário da Manhã"
hia, por portaria de 28 de Junho, nomeação que foi ande 27 e 28 de Agosto de 1918.
— Apuresmos históricos (Ao Coronel Apulchro Mot- nullada dias derois, tendo sido em Novembro desse mesm o anno nomeado commandante interino do 1.° batalhão
ta, decano dos jornalistas de Sergipe). Idem, idem, de
rie engenharia, funcções que assumiu a 27 do mesmo anno.
9 e 10, 13 e 16 de Março de 1923.
A 17 de Janeiro de 1892 foi graduado no posto de
— Maria, a bella serrana. (A Sertaneja). No "Diário
tenente Coronel e em Fevereiro seguinte nomeado comda Manhã", Aracaju, de 17 de Abril de 1923.
— Tobias Barretto em Itabaiana. No "Diário da mandante da Escola Militar do Ceará, entrando em
exercicio a 7 de Março.
Manhã", de 25 rie Julho a 14 de Agosto de 1923 com
Passando a effectiviriade. deixou este commando em
intermittencias.
— Por immoâestia. No "Diário da Manhã" de 23 Dezembro, e ficou addido á Renarticão do Ajudante General, sendo em 1893 nomeado Director Geral das Obras
rie Outubro de 1923.
— Desflorecião apuresmo. Idem, rie 6 e 7 rie No- Militares da Bahia.
E m 1897 nomeado chefe da commissão de engenhavembro de 1923.
ria destinada a servir com as forças em operações contra
José de Siqueira Meneses, Marechal. — Filho de
os fanáticos de Canudos foi tombem encarregado da con•Manoel Tavares de Meneses Andrade e D. Anna Maria
strucção de uma linha telegraphica. Alli se nortou com
de,Siqueira, nasceu na cidade de S. Christovam a 7
galhardia praticando actos de bravura, combinando plade Dezembro de 1852.
Depois dos estudos primários na cidade natal, pas- nos rie ataque ao Inimigo e executanrio obrasrieengenharia par-" riarem recesso ás tropas atacantes. De sua
r.'ou-se para Larangeiras onde começou a preparar-se nas
actuação em Canurios falia EuclydesriaCunha com granmatérias do curso de humades encómios no seu livro "Os Sertões", nas pgs. 380
nidades que continuou no
e
381.
Aracaju.
A 19 de Maio de 1898 foi promovido, por mereciResolvendo seguir a carmento,
ao posto de Coronel, nassando, em 1899, a servir
reira militar, verificou pracomo chefe da 3." secção da Repartição do Estado Maior,
ça a 12 de Dezembro de 1870
e pouco temro depois no Commando do 3.° districto Micom destino ao 1." batalhão
litar. Continuou, em 1902, como delegado militar do
de artilheria a pé, sendo reEstado Maior junto ao commando do 3." districto la
conhecido cadete em 1871.
Bahia.
Estudou
preparatórios
Sendo nomeado, em 1904 prefeitorioAlto Purús, para
na antiga Escola Militar da
a)M seguiu nrestando ao Governo da Republica inestiCorte, onde matriculou-se a
máveis serviços. E m 25 de Setembro desse anno, fun3 de Fevereiro desse anno.
E m Fevereiro de 1874 inscre- dou alli a cidade de Senna Madureira, e por decreto
veu-se no curso superior ria rie 5 de Maio rio mesmo anno, foi promovido a General
cie Brigada.
referida escola sendo nomeaDeixando a Prefeitura do Alto Purús em começo de
do alferes alumno a 8 rie
1905 seguiu para a Bahia, onde recebeu a nomeação de
Janeiro de 1876, depois do
Commandante da Brigada Policial do Districto Federal
General Siqueira de Me- tirocínio escolar. Era ainda
nezes
a 13 de Fevereiro do referido anno, assumindo aquelle
estudante, quando foi procommando no dia 28, e nelle permanecendo até 17 de
movido ao posto rie 2.° teNovembro de 1906, quando foi exonerado.
nente do Regimento de Artilheria a 31 de Janeiro de
E m Julho de 1908 foi novamente Commandante do
1877. Nesse anno concluiu o curso rio Estado Maior de
3.° Districto Militar da Bahia. Chamado ao extremo
L" Classe. Completo o de engenharia militar foi proNorte na occasião da pendência do Brasil com a Bolímovido a tenente a 25 de Maio de 1878, sendo nomeado
via, os seus serviços alli tornaram-se de uma relevância
inestimável. Tem a medalha militar de ouro, por contar
mais de vinte annos de serviços.
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Eleito presidente do seu Estado, assumiu o governo
a 24 de Outubro de 1911 e nelle esteve até 29 de Julho de
1914.
N a sua gestão além de outros melhoramentos dotou
a capital de luz eléctrica e esgotos.
Deixando o governo foi eleito senador federal, e m
1915, mandato que exerceu durante 9 annos até 31 de
Dezembro de 1923.
E' sócio honorário do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe e da Associação Commercial da Bahia,
pelos relevantes serviços prestados ao Commercio por
occasião da greve dos operários da estrada de ferro
e m 1910.
Durante a sua permanência e m Sergipe no período
da propaganda Republicana escreveu nos jornaes da provincia, especialmente no "Sergipe" de que foi u m dos redactores.
Reformou-se no posto de Marechal graduado a 13 de
Dezembro de 1916.
Escreveu:
— Ligeiro esboço sobre o Rio Poxim. N a "Gazeta
do Aracaju", de 3 e 8 de Maio de 1882.
— Relatório apresentado pelos membros do Governo do Estado de Sergipe, cidadão José de Siqueira Meneses e professor Balthazar Góes ao illustre Dr. Felisbello Firmo de Oliveira Freire a 13 de Novembro de
1889. No "O Republicano" de 10 de Janeiro até 5 de
Março de 1890.
— Aos meus patrícios e ao publico. N a "Gazeta de
Sergipe" de 20 de Agosto de 1890.
— Relatório da Força Policial do Districto Federal,
Relativo ao anno de 1905, apresentado ao E x m o . Sr.
Dr. José Joaquim Seabra, ministro da Justiça e negócios Interiores. N o "Jornal do Commercio" de 23 de
Março de 1906 e no "O Paiz" de 22 do m e s m o mez. Foi
depois publicado sob o mesmo titulo e m opúsculo de
42 pags. in. 8.°. impresso na Typ. do Regimento de Cavallaria, 1906, contendo 5 estampas intercaladas com a
fachada do Quartel dos Barbonos e os projectos das fachadas dos novos quartéis.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo E x m o . Sr. General Presidente do Estado na sessão extraordinária em 15 de Agosto de 1912. N o "O Estado de Sergipe" do dia seguinte e no "Diário da Manhã" de 17 do m e s m o mez.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado em 7 de Setembro de 1912 na installação da 1."
sessão ordinária da 11." Legislatura pelo Presidente do
Estado. Aracaju, 1912, 17 pags. in. 8.°. gr. Typ. do
"O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo E x m o . Sr. General Presidente do Estado na sessão
extraordinária em 15 de Agosto de 1913. No "O Estado
de Sergipe" de 16 do dia seguinte.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe em 7 de Setembro de 1913 na installação da
2.» sessão ordinária da 11.» Legislatura pelo presidente do Estado. Aracaju, 1913, 22 pags. in. 4.°. gr.
seguidas de annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
pelo E x m o . Sr. General Presidente do Estado, na sessão extraordinária de 8 de Julho de 1914. Aracaju, 1914
7 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Relatório com que o E x m o . Sr
passou o governo ao E x m o . Sr. Coronel Pedro Freire de Carvalho
Vice-Presidente do Estado. Aracaju, 1914, 16 pags in '
S.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Aos nossos amgios eleitores sergipanos: manifesto recommendando a candidatura R u y Barbosa para
Presidente da Republica na eleição de 13 de Abril de
1919. Está também assignado pelo Dr. Rodrigues Dória. N o "Diário da Manhã" de 1.° de Abril de 1919.
José Sizenando Avelino Pinho, Doutor. Filho de Pedro José de Pinho, natural de S. Christovam,
e D. Anna Joaquina do Sacramento Pinho natural de'
Villa Nova, e irmão de Sabino Olegário Ludgero Pinho
de quem adeante m e oceuparei, nasceu a 7 de Janeiro de
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1823 na ilha dos Bois, municipio de Villa Nova e falleceu
a 16 de Junho de 1882 na fazenda Bemfica, municipio de
Cantagallo, no Rio de Janeiro.
E m 1842 seguio para a Bahia com destino ao convento de S. Bento, onde chegou a ser admittido. Resolvendo depois frequentar a Faculdade de Medicina daquella cidade, diplomou-se e m 1846 e m pharmacia e
proseguindo no curso medico, recebeu o gráo de doutor
a 13 de Dezembro de 1849. N o anno seguinte fixou residência e m Maceió, alli clinicando até 1856, anno e m que
foi para o Rio de Janeiro, que deixou e m 1858 para residir e m Cantagallo. E m Maceió exerceu os cargos de cirurgião-mór da Legião da Guarda Nacional, em 1850,
deputado provincial nas legislaturas de 1852-1853, 18561857 e lente de francez do Lyceu, e m 1852. N o Rio foi
medico adjunto do Hospital de Caridade, e m 1857, e em
Cantagallo delegado de policia, e m 1858, tendo representado a provincia nos biennios legislativos de 186263, 1868-69, 1870-71 e 1872-73. E m 1852 fez u m a viagem
á Europa, regressando no anno seguinte para Maceió.
M e m b r o titular da Academia de Medicina do Rio de
Janeiro em 1857 e cavalleiro da Ordem de Christo,
Escreveu:
— Viver, e morrer: N o "O Atheneu", periódico scientifico e literário dos estudantes da Escola de Medicina
da Bahia. Nos ns. 1 e 2 do 1.° vol. 1849.
—• Um facto de clinica interna. Idem, no n.° 3,
pags. 50 e 51 do m e s m o vol.
— Ensaio sobre a topographia histórica, physica e
medica da cidade de Penedo: these apresentada e sustentada e m 28 de Novembro de 1849 afim de obter o
gráo de doutor. Bahia, 1849, in. 8.°.
— Relatório que o E x m o . vice-presidente da provincia de Alagoas, Doutor Manuel Sobral Pinto, enviou a
1." secção da commissão explorada do local mais vantajoso para a erecção de u m cemitério extra-muros em
Maceió, 1850, 10 in. 16.°. N a Typ. de J. S. da Silva
Maia. Este Relatório traz também as assignaturas de
António da Silva Lisboa e do Tenente Bernardo Pereira
do Carmo Júnior
— Apontamentos para a topographia physica e medica da cidade de Maceió. Maceió, 1855.
— Guia do tratamento do cholera. Transcripto no
"Cearense", Fortaleza, de 1856. Redigiu com outros: o
— Timbre Alagoano: orgam do partido conservador.
Maceió, 1851. Typ. Constitucional de Maia & Comp.
José Sotero de Sá. — Filho do tenente-coronel do
m e s m o nome e D. Rosa Maria de S. José, nasceu a 4 de
Março de 1842 no engenho Canto Alegre, municipio de
Riachuelo, e falleceu na cidade da Capella a 26 de Junho de 1921. Agricultor e politico a principio, fez depois parte do funecionalismo publico, occupando os cargos de delegado litterario, de policia, de juiz de paz em
três quatriennios na villa do Siriry e deputado pronvincial nas legislaturas de 1882-83, 1886-87 e 1888-89. E m
Aracaju, exerceu ainda os cargos de thesoureiro da Thesouraria Geral de Fazenda, da Caixa Económica, da Alfandega e o de administrador da Recebedoria do Estado,
por nomeação de 1 de Junho de 1900, tendo-se aposentado a 17 de Outubro de 1911.
Antigo capitão da Guarda Nacional.
Escreveu:
— O capitão José Sotero de Sá ao publico. No "Jornal do Commercio", Aracaju, de 19 de Setembro de 1877.
— Opposição conscrvaãora: A Assembléa Provincial
de Sergipe. Discursos proferidos na sessão legislativa de
1886 pelo deputado, etc. Aracaju, 1886, 50 pags. in.
8 pq. Nesse opúsculo encontram-se também discursos
do deputado Felinto Elysio (Vide esse n o m e ) .
José Telles de Menezes, Doutor. — Filho de
Manuel Telles de Menezes e D. Maria de S. José Telles,
nasceu a 12 de Fevereiro de 1851 e m Larangeiras e falleceu a 24 de Julho de 1916 e m Bicas, municipio de Guarará, no Estado de Minas Geraes. Tendo estudado preparatórios no Collegio Abilio na capital da Bahia, seguiu para o Rio de Janeiro, matriculando-se na Facul-
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dade de Medicina, na qual concluiu o curso scientifico
em 1877, recebendo o grau de doutor a 3 de Janeiro do
anno seguinte. C o m a resolução assentada rie residir e m
Minas, dirigiu-se para a villa de Guarará, onde clinicou
por algum tempo. Incrementando-se o movimento republicano depois da lei de 13 de Maio de 1888, envolveuse na politica local, organizando com o barão de Cattas
Altas e o doutor Antero Dutra de Moraes o novo partido
de idéas francamente republicanas. Antes disto já havia
sido eleito vereador da Camará Municipal de Mar de Hespanha. Creado o municipio de Guarará, foi alli intendente por nomeação do governo, delegado de hygiene e
inspector escolar, prestando nesses cargos serviços, que
ainda não foram esquecidos. Tendo constituido a Companhia União dos Lavradores para consignações de café,
da qual foi presidente, transferiu-se por este motivo
para a Capital Federal, de onde se retirou para Bicas
obrigado pela moléstia que o victimou.
Escreveu:
— Dos bromuretos. sua acção physiologica e therapeutica: dissertação. Proposições. Secção accessoria. —
Do infanticídio. Secção cirúrgica — Dos estados geraes
do individuo que podem influir para a producção da
keratite. Secção medica. — Febre amarella. These apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
em 20 de Agosto de 1877 para ser sustentada por...
afim de obter o gráo de doutor e m medicina. Rio de
Janeiro, 1877, 72 pags. in. 8.°. Typographia do —
Apostolo.
José Thomaz de Aquino Meneses (Padre). — Filho de Misael da Graça e Maria Joaquina de Menezes,
nasceu a 7 de Março de 1889 na villa de Gararú. Fez
seus estudos no Seminário de Olinda onde recebeu o
Presbyterato e m 16 de Novembro de 1913, e a 27 de
Novembro do m e s m o anno celebrou sua primeira missa
na matriz da cidade de Gameleira no Estado de Pernambuco. E m 5 de Março de 1908, quando ainda cursava
rhilosophia, fez o seu primeiro sermão na capella do
dito Seminário, sobre Santo T h o m a z de Aquino no triduo que precede a celebração da festa que todos os annos ali se faz e m honra do Angélico Doutor.
De 1908 até a data de sua ordenação leccionou successivamente portuguez, latim, historia universal do
Brasil na legendaria casa de formação ecclesiastica, e,
ainda, historia natural e latim no collegio Diocesano
daquella cidade no anno de 1913. E m 8 de Janeiro de
1914 foi nomeado coadjutor de Goyana, Estado de Pernambuco, freguezia que passou a dirigir na ausência do
respectivo vigário. Nessa cidade fundou com o R v m o .
Pe. Silvino Guedes o collegio D. Luiz no qual trabalhou
até 4 de Janeiro de 1916, data e m que foi chamado para
reger novamente u m a das cadeiras do Seminário, onde
foi u m dos mais prestimosos lentes. Manifestando desde
os primeiros annos gosto pela poesia, nota-se nos seus
versos prodigiosa imaginação, revelada e m estylo simples
e harmonioso. Entre as suas melhores producções apontam-se os sonetos: Mãe. Sub vesperum. Despedida, Saudade. ],} ãe Maio e a Mãe do Jangadciro, que o leitor
apreciará:
Ella de longe mesmo conhecia
A vela branca da jangada e quando
D o coqueiral, á tarde, o vento brando
As palhas balouçava e o sol morria...
Mãe, ella vinha ver se descobria,
Entre as velas que, o verde m a r cortando,
Iam á praia alígeras chegando,
E que por ser do filho ella queria.
E uma tarde veio... As vagas tanto
Nunca ouvira chorar; tão negro manto
Nunca estendera a noite assim no céo !
A jangada tardava... Filho!... Vela!...
Pôz a gritar a pobre; e aos pés delia
U m a das ondas m u r m u r o u : Morreu!
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Quando o Brasil acompanhando as nações alliadas
entrou no flagello que foi a guerra européa, a mocidade
do Amazonas e m u m a reunião solemne a que elle assistia como representante da autoridade ecclesiastica, o acclamou seu interprete e nessa occasião elle fez a sua
"Oração á Pátria".
Nas festas que a colónia sergipana promoveu na
passagem ria gloriosa data da emancinação de Sergipe,
foi o Pe. T h o m a z de Aquino escolhido pelos seus conterrâneos para o orador.
Exerce conjunctamente os cargos rie Secretario do
Bispado e Cura da Cathedral de Manáos e nesse caracter celebrou missa n u m a das praças de Manáos,, tendo de falar á multidão por occasião das festas do primeiro centenário da Independência. N o Gymnasio A m a zonense dirige a cadeira de Latim para a qual foi nomeado denois de concurso publico em 9 de Novembro de
1920. Militando na imprensa tem collaborado na "Tribuna Religiosa", e m Pernambuco e e m outros jornaes e
revistas rio Paiz, e foi u m rios fundadores do "Pão da
Vida", "Revista Eueharistica" que sahiu do Seminário
de Olinda e m 1916. T e m usado os pseudonymos Gil do
Valle, X. Pio. além de outros rie occasião. Faz parte
do Instituto Histórico e Geograrhico do Amazonas, com o de algumas sociedades ecclesiasticas e civis. T e m
inéditas algumas poesias, sermões, discursos e orações
patrióticas.
Escreveu:
— Dias de Gloria: dialogo levado á scena no palco
do Seminário de Olinda e m 1911, quando ainda o autor
estudava Theologia. Inédito.
— O Latim na Historia. Lexiologia Latina: trabalho
de Concurso á Cadeira de Latim do Gymnasio Amazonense. Manáos, 1920, 70 pags. in. 8.°. Officinas Graphicas da Papelaria Velho Lino, de Lino Aguiar & C. Irmão.
Nesse trabalho apresentou u m a monographia sobre a
Morphologia latina.
— Oi-ação congratulatoria pronunciada e m publico
por occasião da adhesão do Amazonas á Independência
do Brasil. 7 de Setembro de 1922.
José T h o m a z Ávila Nabuco. Doutor. — Filho do
coronel João Maria de Araújo Nabuco e D. Maria Luiza
de Araújo Nabuco, nasceu a 1.° de Outubro de 1880 no engenho Poços, municipio de Arauá. Seus estudos iniciaes
foram feitos no Aracaju e no Rio rie Janeiro, onrie durante 4 annos serviu no exercito, deixando e m 1908 a
carreira militar para estudar medicina. N a Faculdade
da Bahia fez os primeiros quatro annos, completando o
curso na do Rio de Janeiro, na qual se doutorou a 24
de Dezembro de 1914. Antes de abrir consultório foi
interno de clinica cirúrgica no Hospital Central do
Exercito, onrie adquiriu proveitosos conhecimentos de
medicina pratica. Indo residir e m Santa Catharina, clinicou na cidade de Tubarão, para onde foi nomeado e m
Dezembro de 1916 delegado de hygiene, transferindo-se
depois para S. Joaquim da Costa da Serra no m e s m o
Estado. Voltando ao seu Estado, foi clinicar e m Maroim,
onde demorou pouco tempo, por ter sido nomeado em
Fevereiro rie 1920, inspector medico na Capital. Por acto
de 29 de Abril de 1922 foi transferido de inspector medico escolar para o de medico director do Posto Central
de Assistência Publica, exonerado por decreto de 1.° de
Agosto de 1923. Nomeado interinamente a 24 de Outubro de 1922 Director de Hygiene e Saúde Publica do
Estado, foi exonerado por Decreto de 1.° de Agosto de
1923.
Escreveu:
— Desconhecimento da aptidão physica para o serviço militar: dissertação. Proposições. Três sobre cada
u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro a 1.° de Outuro de 1914 e publicamente defendida a 22 de Dezembro do m e s m o anno. Rio,
1914, XIV-92 pags. in. 8.°. Off. Typ. R u a General Camará, 137.
José da Trindade Prado, Barão de Própria.
—
Filho do capitão-mór José da Trindade Pimentel e D.
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Marianna Francisca de Menezes, nasceu na antiga freguezia de Santo A m a r o das Brotas no anno de 1804 e
falleceu a 25 de Junho de 1875 no seu engenho Várzea
Grande, hoje usina "Santa Clara", tendo sido sepultado
no cemitério da Capella. Attingia a phase da adolescência, exactamente na epocha e m que o Brasil se preparava
para entrar no convívio das nações livres. Arrastado
pelos impulsos patrióticos do seu coração, abraçou a
causa santa da pátria, disposto a sacrificar-se pela mais
nobre aspiração de seus filhos — a independência da
terra de Santa Cruz.
Tendo sido dos primeiros a apresentar-se na organisação do corpo de Voluntários d'Acclamação e m Sergipe,
foi nomeado pelo General Pedro Labatut capitão da 3."
companhia, e m attenção a seu zelo e préstimo, abonados
por sua conducta, probidade e limpeza de mãos, accrescendo a isto o considerável dispêndio de sua algibeira e m
fornecer á tropa do exercito pacificador quartéis e todos os mais utensílios na occasião de sua marcha pelos
limites de Sergipe para os da Bahia. Affeiçoando-se á
vida militar, assentou praça voluntariamente no extincto batalhão numero 26 de caçadores e m 29 de Janeiro de 1823 no posto de capitão e m commissão mediante o donativo de dois contos de reis e m dinheiros
entregue á Caixa Militar, confirmado no m e s m o por decreto de 4 de Agosto de 1825.
E m 15 de Fevereiro de 1827 marchou para as campanhas do Sul e de volte a 22 de Maio de 1829 continuou
a prestar serviços na Corte e na provincia, onde, além
de exercer effectivamente o logar de instructor geral
da G. N., contribuiu para o restabelecimento da ordem
e tranquillidade publica, alteradas pela revolução começada e m Novembro de 1836. Por decreto de 2 de
Dezembro de 1839 foi reformado no posto de major.
Regressando á provincia, dedicou-se á lavoura e ás
luctas absorventes da politica, assumindo dentro de
pouco tempo a posição de chefe de u m dos partidos.
N a historia da imprensa sergipana figura como o introductor de u m a typographia e m 1841, na qual se' imprimiram em Larangeiras os periódicos de feição partidária sob as denominações — "O Triumpho" (sic) Pedro
Segundo", "Guarany" e "O Telegrapho" (1844-1848).
Representante do seu partido na Assembléa Provincial e m sete biennios, presidiu por diversas vezes os
trabalhos legislativos; e como vice-presidente da provincia, esteve no governo pela quinta vez sem jamais
afastar-se dos seus princípios de mcieração e justiça.
Espirito pouco illuminado pela luz da sciencia, m a s
cidadão honrado e de raro senso pratico, o seu m á x i m o
empenho na administração sempre foi zelar os dinheiros
públicos, dando-lhes a mais escrupulosa applicação. Mediante a observância desse programma de severa economia, conseguiu accumular nos cofres da Thesouraria
regulares reservas para garantia das necessidades mais
urgentes. Coronel, commandante superior de vários municípios do norte de Sergipe, official e commendador da
Ordem da Rosa, cavalheiro e commendador da de Christo, foi por decreto de 14 de Março de 1860 agraciado
com o titulo nobiliarchico de Barão de Própria. Accrescem ao numero dessas honrarias as de m e m b r o da Directoria do extincto Imperial Instituto Sergipano de Agricultura e de sócio benemérito do Gabinete Litterario Sergipano, também extincto.
Escreveu:
— Relatório apresentado pelo terceiro Vice-Presidente desta Provincia, Commendador..., por occasião de
passar a administração da m e s m a Provincia ao Primeiro Vice-Presidente Barão de Maroim, no dia 25 de Setembro de 1855. N o "Correio Sergipense" de 3 de Outubro seguinte.
— Relatório com que foi entregue a administração
da provincia de Sergipe no dia 5 de Agosto de 1857 ao
Ulmo. e E x m o . Dr. João Dabney de Avellar Brotero
pelo E x m o . Commandante Superior..., 3.° Vice-Presidente desta Provincia. Sergipe, 1857, 30 pags. in. 4.°.
Typ. Provincial. Publicado integralmente no "Correio
Sergipense" de 12 de Agosto a 3 de Outubro rio m e s m o
anno.
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— Exposição feita á Assembléa Geral dos Accionistas da Associação Sergirense e m sessão de 15 de Dezembro de 1857 pela Directoria da m e s m a Associação.
Traz também assignatura do Director Francisco de Sá
Souto Maior. N o "Correio Sergipense" de 30 de Janeiro de 1858.
— Relatório com que o E x m o . Sr. Vice-Presidente. . .
nassou a administração da provincia de Sergipe ao E x m o .
Sr. Presidente, Dr. Evaristo Ferreira da Veiga, no dia
27 de Novembro de 1868. Aracaju, 1868, 49 pags. in. 8.°.
gr. Typ. do "Jornal de Sergipe.
— Relatório com que o 1.° Vice-Presidente passou
a administração ria Provincia de Sergipe no dia 7 de
Novembro de 1869 ao 2.» Vice-Presidente o E x m o . Sr.
Dr. Dionísio Rodrigues Dantas. Aracaju, 1869, 25 pags.
in. 8.°. gr. Typ. do "Jornal do Aracaju".
— Relatório com que o E x m o . Sr... 1.° Vice-Presidente da Provincia de Sergipe passou a administração
ao E x m o . Sr. Dr. Luiz Alvares de Azevedo Macedo,
Presidente da m e s m a Provincia, no dia 17 de Fevereiro
de 1872. Aracaju, 1872, 15 pags. in. 8.°. Typ. do
Jornal do Aracaju.
José Vicente de Sousa Neto, Doutor. — Filho de
Francisco Cedro da Silveira e D. Maria Florentina de
Souza Silveira, nasceu no engenho Carnahyba, termo
de Itabaianninha, a 31 de Janeiro de 1869. Estudou os
preraratorios no Aracaju: deu os 3 primeiros annos de
Medicina na Bahia e doutorou-se no Rio de Janeiro e m
1890.
Logo após a formatura foi exercer a clinica em São
Domingos do Prata e depois e m S. Paulo de Muriahé,
e m Minas; dahi destinou-se para Mendes, no Rio, e depois para Pederneiras, S. Paulo; onde permaneceu até
1907. Foi fiscal das Loterias Nacionaes no Rio, nomeado por acto de 11 de Janeiro de 1902.
Escreveu:
— Resecção do joelho: processos operatórios: dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These apresentais a Faculdade de
Medicina do Rio rie Janeiro a 25 rie Setembro rie 1890,
para ser sustentaria por. . . afim de obter o grau de Doutor e m Medicina. Nictheroy 1890, 47 pags. in. 8.".
Typographia Salesiana.
José Vieira da Costa Valente, Doutor. — Filho
do major Ignacio G o m e s de Araújo Mello e D. Joseiha
da Costa Valente Mello, nasceu a 8 de Setembro de 1862
no engenho Coqueiro, municipio de Divina Pastora, não
sendo exacto, portanto, ter nascido em Riachuelo, como
se lê na these medica. D e 1877 a 1881 estudou preparatórios e m Aracaju e fez o curso medico na Bahia, tendo
recebido o grau doutoral a 26 de Dezembro de 1886.
Clinicou e m Riachuelo pouco mais de u m anno, indo
para S. Paulo fixar residência e m Capivary, onde exerceu a profissão medica durante 22 annos e também os
cargos de promotor publico interino por duas vezes,
delegado de policia, delegado de hygiene, camarista por
diversas vezes e m e m b r o da primeira Camará republicana do Municipio. Foi u m dos fundadores da Casa
de Misericórdia de Capivary, da qual foi mordomo e
medico gratuito ror espaço de 20 annos. E m Novembro
de 1910 mudou-se para a Capitel de S. Paulo, afim, principalmente, de tratar da educação de seus filhos, abandonando de todo a clinica.
Escreveu:
— Formas clinicas rio impaludismo: dissertação.
Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso
medico. Theses apresentadas á Faculdade de Medicina
da Bahia e m 28 de Agosto de 1886 para o doutoramento.
Bahia, 1886, 94 pags. in. 8.". Typographia do "Vinte
de Agosto".
José Zacharias de Carvalho (Coronel). — Filho
do capitão Domingos José de Carvalho e D. Anna Francisca de Carvalho, nasceu a 5 de Novembro de 1825 e m
Simão Dias e alli falleceu a 17 de Maio de 1896, no engenho Olhos d'agua. Tendo recebido limitada educação
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litteraria, m a s possuidor de não vulgar intelligencia e
rie apreciáveis qualidades pessoaes, e m bôa hora soube
elevar-se na estima dos seus concidadãos.
Durante a monarchia foi chefe politico de reconhecido prestigio e m sua localidade, onde occupou differentes cargos de eleição popular e de nomeação do gogerno. C o m o deputado provincial presidiu os trabalhos
ria sessão legislativa de 1883; foi vice-presidente da exprovincia e commandante superior da Guarda Nacional. Dado ao cultivo das lettras, dedicou-se de preferencia nos seus estudos de gabinete ás investigações da
historia de Sergipe, em que se tornou u m dos mais
versados.
Escreveu:
— Algumas palavras aos Exmos. Srs. Deputados
Geraes por esta Provincia de Sergipe, sobre a utilidade
de estabelecer-se a divisão legitima entre esta, e a Provincia da Bahia: artigo publicado no "Correio Sergipense" de 7 de Setembro de 1861 e transcripto na Mensagem á Assembléa Legislativa de Sergipe e m 7 de
Setembro de 1906 pelo Presidente do Estado, Josino Menezes, pags. 105 á 111.
— Estrada de ferro central. N o "Jornal de Sergipe"
de 23 de Abril de 1881.
José Zacharias de Souza, Doutor. — Filho do
coronel José Vicente rie Souza e D. Porphyria Maria de
Souza Campos, e irmão de Guilherme de Souza Campos
e Olympio de Souza Campos, contemplados neste livro,
nasceu a 6 de Julho de 1855 no engenho Periquito do
municipio de Itabaianinha e falleceu a 9 de Abril de
1913 em Ribeirão Preto, cidade do Estado de São Paulo.
Após o curso de instrucção secundaria feito no Recife e
na Bahia, frequentou a Faculdade de Medicina dessa
ultima capital, e m que se doutorou, recebendo o grau
académico a 18 de Dezembro de 1876. N a Estancia deu
começo á profissão medica e foi deputado provincial
nas duas legislaturas de 1880-1881, 1882-1883. Por muito
pouco tempo militou na politica, para a qual não se sentia attrahido, apezar de contar n u m dos partidos monarchicos fortes elementos de familia para garantirem-lhe
uma carreira rápida. E m 1889 retirou-se para o Estado
rie São Paulo, fixando-se e m Ribeirão Preto, onde se estabelleceu com gabinete de clinica, na qual alcançou
grandes triumphos, principalmente e m obstetrícia, que
era a sua especialidade. Alli exerceu o logar de medico
da commissão do traehoma, nomeado por Decreto de
17 de Novembro de 1911, quando se reorganizou o serviço sanitário do Estado. Foi também fazendeiro, e
Escreveu:
— Eelampsia: dissertação. Proposições. Secção Medica — Que modificação soffrem os medicamentos dentro
do organismo e m contacto com os elementos anatómicos
e com os humores? Secção Accessoria. Qual o melhor
methodo para preparar os vinhos medicinaes? Secção Cirúrgica. —• Diagnostico differencial entre carie e necrose. These piara o doutoramento. Bahia, 1876, 26 pags.
in. 8.". Typ. — Constitucional.
Josias Baptista Martins Soares, Bacharel. — Fi_
lho do Bacharel José Leandro Martins Soares e D. Maria Eniilia Baptista Martins Soares, nasceu em Villa
nova a 27 de Junho de 1874. Depois de ter estudado
humanidades em Penedo (Alagoas) e Bahia, recebeu o
grau rie bacharel em 14 de Dezembro de 1895, na Academia do Recife.
E m 19 de Dezembro de 1895 foi nomeado Promotor da Justiça da comarca de Pinna, no estado do Espirito Santo, e em 26 de Setembro de 1897 Juiz de
Direito da m e s m a Comarca. De 21 de Setembro de 1900
a 13 de Janeiro de 1922 exerceu o cargo de Juiz de Direito de Bennevente no m e s m o Estado, accumulando o
cargo de Procurador Geral do Estado, sendo para elle
nomeado em 31 de Dezembro de 1921. E m Fevereiro
de 1924 esteve como Secretario dos Negócios do Interior. Collaborou no "O Direito", "Estado do Espirito
Santo", "Jornal de Sergipe", " A Opinião" de Anchieta,
(Espirito Santo), "O Luctador" de Penedo, Alagoas.
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"Diário da Tarde", "A Tarde" e "Diário da Manhã" (Espirito Santo).
Escreveu:
— O "Fundo Verãe" da cidade. N o "Diário da Manhã", Victoria de 26 de Setembro de 1922.
— A única bandeira. Idem, de 8 de Outubro.
— Parecer emittido pelo E x m o . Sr. Dr. Procurador
Geral do Estado no Conflicto de jurisdicção n.° 26. Luset. O juiz de direito da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Lused. O Juiz de direito da Comarca de Itapemirim. N o 'Diário da Manhã", Victoria, de 28 de Outubro de 1923.
— Discurso proferido na cerimonia de collação de
grau no "Collegio de N . Senhora Auxiliadora", Publicado no "Diário da Manhã", Victoria, 6 de Dezembro de
1823 — Typ. Imprensa Estadoal. Estado do Espirito
Santo.
Josino Corrêa Cotias, Doutor, pharmaceutico e
Cirurgião dentista. — Filho de António Joaquim Corrêa e D. Beliza Corrêa Cotias, nasceu na Estancia a 11
de Maio de 1850. Medico, pharmaceutico e cirurgião
dentista pela Faculdade ida Bahia, preparador (por
concurso) da cadeira de Physica Medica da m e s m a Faculdade, approvado em concurso e classificado e m 2.° logar para adjunto da m e s m a cadeira, approvado por unanimidade, em concurso, para o logar de lente substituto
da 2.a secção, é também lente substituto de Historia
Natural do Instituto Official do Ensino Secundário do
Estado da Bahia. E m Junho de 1914 foi transferido da
cadeira de medicina legal para a de hygiene, vaga com
a aposentadoria do Dr. Luiz Anselmo da Fonseca.
Professor de francez, geographia e historia e m diversos collegios, lente no Gymnasio e na Escola Commercial daquella capital,
Escreveu:
— Electrotherapia: dissertação. Proposições. Secção
de sciencias medicas — Thermometria clinica. Secção
de sciencias accessorias. Exhumações jurídicas. Secção
de sciencias cirúrgicas. Prenhez extra-uterina. These
para o doutorado e m medicina, sustentada por... Bahia,
1881, 133 pags. in. 8.°. Typ. de Lopes Velloso & C.
— Progenese e Pharmaco dynamica dos alcalóides
naturaes: these de concurso á 2." secção (chimica, analytica, botânica, zoologia, pharmacologia e arte de formular). Bahia, 1893, 94 pags. in. 8.°. Imprensa Económica .
— Estudos clínicos de teratologia dentaria nas creanças degeneradas: these de concurso para o lugar de
lente substituto da 9." secção, apresentada á Faculdade
rie Medicina e Pharmacia da Bahia. Bahia, 1895, 64
pags. in. 8.°. Litho-Typ. de Wilcke, Picard & C.
— Lição inaugural do cathedratico da Faculdade de
Medicina da Bahia. N o "Diário da Bahia" de 22 á 25 e
28 de Abril de 1909.
— Os testamentos sob o ponto de vista medico-legal.
N a "Revista dos Cursos da Faculdade de Medicina da
Bahia". Transcripto no "Diário ria Bahia" de 6 a 13
de Maio de 1909.
Josino Meneses, Bacharel e Pharmaceutico. —
Filho de Joaquim Anastácio de Meneses e D . Franeelina Meneses, nasceu na cidade de Larangeiras a 17
de Janeiro de 1866. Até os primeiros annos da Republica, assignava-se Josino Odorico de Meneses. Iniciado
nos rudimentos da lingua materna, passou-se para a cidade de Aracaju, onde estudou preparatórios. Seguiu
depois para a Capital bahiana e m cuja Faculdade de Medicina fez o curso de pharmacia, sahindo diplomado e m
1.° de Junho de 1886. Regressou então á Larangeiras, onde
montou e m Setembro desse anno a Pharmacia Americana.
Trazendo dos bancos académicos o fogo das idéas novas,
consagrou-se á defeza da abolição e depois á propaganda
republicana pelas columnas do "O Horizonte", e mais
tarde pelas dos dois órgãos que fundou "O Larangeirense" e "O Republicano". E m 1888 transferiu sua residência para a cidade de Penedo, onde se estabeleceu
com pharmacia. Alli continuou a bater-se pelo advento
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da republica, tendo por companheiro, Francisco António
de Carvalho Lima Júnior. C o m este illustre patrício fundou o "Club Republicano" de Penedo e com elle redigiu a "Columna Republicana" da "União Liberal" de
Própria, e redigiu, successivamente, o "Sul de Alagoas", "O Democrata" e a "Tribuna Popular".
C o m o advento da Republica foi conselheiro municipal e m Penedo (1890-1891), director da Bibliotheca Publica de Sergipe, por poucos dias (1 a 10 de Junho de
1890); secretario da secção de estatística commercial
de Sergipe (1891 a 1893); deputado e vice-presidente da
Assembléa Constituinte de Sergipe (1893-1894); deputado
e 2.° secretario da Camará dos Deputados de Alagoas
(1894-1896); escripturario das Alfandegas de Uruguayana, Penedo e Aracaju, delegado fiscal da Bahia e escripturario da Recebedoria Federal do Rio de Janeiro. Foi
secretario geral dos Negócios do Estado de Sergipe na
administração de Monsenhor Olympio Campos (18991902) e Presidente do Estado no triennio de 1902 a 1905.
Deixando a presidência do Estado foi eleito senador em
30 de Janeiro de 1906 não logrando ser reconhecido.
Após o assassinato do Dr. Fausto Cardoso, e m 28
de Agosto desse anno, foi o seu nome suffragado para
occupar na Camará dos Deputados a cadeira que occupára
aquelle genial patrício, sendo reconhecido a 22 de Maio
de 1907. Terminado este mandato voltou a occupar o
seu lugar no funccionalismo
federal do qual ainda faz
parte (1924). E' bacharel
e m direito pela Faculdade
Livre de Sciencias jurídicas
e sociaes do Rio de Janeiro,
onde recebeu o grau a 26 de
Janeiro de 1916. Fez os três
primeiros annos do curso na
Faculdade de Direito do Recife. Foi o primeiro director
da Bibliotheca Publica de
Sergipe, e m Junho de 1890.
Escreveu:
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 2." sessão ordinária da 6." Legislatura
3
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pelo Presidente do Estado.
Aracaju, 1903, 56 pags. in.
4." gr. tendo no fim diversos annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 1." sessão ordinária da 7." Legislatura e m
7 de Setembro de 1904 pelo Presidente do Estado. Aracaju, 1904, 128 pags. in. 4.°. gr. seguidos de vários
annexos. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— Limites entre os Estados de Serglne e Bahia extrahidos da Mensagem apresentada pelo Presidente de
Sergipe á Assembléa Legislativa do Estado em 7 de Setembro de 1904. Aracaju, 1904, 58 pags. in. 8.°. pq seguidos de u m a Carta do território Central da Provincia
de Sergipe.
— Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa
de Sergipe na 2.» sessão ordinária da 7.' Legislatura
e m 7 de Setembro de 1905 pelo Presidente do Estado
Aracaju, 1905, 58 pags. in. 4.°. gr. seguidos de annexos. Empresa do "O Estado de Sergipe".
Joviano Telles, Bacharel. _ Fnho do Coronel
Benjamim de Sousa Telles e D. Maria Pastora dos An1 1
i ' / a S C e U n a C a p e I l a a 2 7 d e Novembro de
1869. Estudou humanidades no collegio do Padre Firmino Brant da Rocha no Aracaju, e e m 1885 completou os
preparatórios, matriculando-se no anno seguinte na Faculdade de Direito do Recife, onde cursou até o terceiro anno, bacharelando-se na de S. Paulo a 21 de Novembro de 1892. E m Fevereiro de 1893 abrio banca de
advogado na cidade de Bragança daquelle Estado e foi
sócio e orador do "Club Litterario" da m e s m a Cidade
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C o m o jornalista redigiu a "Gazeta Republicana"; o
"Commercio de Bragança" e é u m dos redactores do:
— Republicano: Bragança, 1903. O primeiro numero deste jornal sahio a 5 de Setembro de 1902.
Joviniano Ramos Romcro, Doutor. — Filho de
André R a m o s Roméro e D. Maria Vasconcellos da Silveira Ramos, e irmão de Sylvio Roméro, nasceu no Lagarto a 5 de Maio de 1858 e falleceu na Capital Federal
a 23 de Setembro de 1902. Cursou a Faculdade de Medicina da Bahia na qual recebeu o grau de doutor a 14
de Dezembro de 1881, tendo se distinguido entre os seus
collegas como estudante de talento superior. Foi clinico
acreditado e politico militante nos dois regimens de governo, sem ter jamais renegado suas convicções monarchicas. T a m b é m applicou a actividade no jornalismo e m
que se revelou hábil polemista. Profissional intelligente,
onde quer que se estabellecesse, facilmente formava e m
torno de si, pelo seu trato ameno e delicado espirito de
caridade, u m largo circulo de amigos, dedicados seguidores de suas idéas e opiniões. Dessas apreciáveis
qualidades moraes dimanaram os fortes elementos, com
que se apresentou e m diversos pleitos eleitoraes, o ultimo dos quaes se feriu n u m a freguezia suburbana do
Rio de Janeiro contra a influencia do senador Augusto
de Vasconcellos. O h o m e m attencioso e affavel, que
sempre fora, nas relações particulares, dotado de caracter franco e coração generoso, não raro transformou-se
no adversário impetuoso e até aggressivo, quando na
tribuna ou na imprensa defendia seus princípios políticos
e doutrinas philosophicas. Q u e m estudasse a sua psychologia, acreditaria ter encontrado nelle a realização do
devaneio philosophico do divino Platão, vendo conjugadas e m u m só corpo duas
entidades antagónicas, caracterizando a dupla natureza
humana, metade compassiva
e angélica e metade medonha e m á . Orador eloquente,
pronunciou notáveis discursos e m renhidos debates na
Assembléa Provincial e eleito deputado geral por duas
vezes, e m 1885 e 1889, não
pôde exercer o mandato e m
nenhuma das legislaturas, Dr. Joviniano Ramos Roméro
quer por ter sido dissolvida
a Camará com a ascenção do
partido conservador ao poder, quer pela queda da monarchia a 15 de Novembro desse ultimo anno. Foi inspector de hygiene no Lagarto e m 1885 e commissario de
hygiene n u m a circumscripção do Rio de Janeiro, por
nomeação de Intendente Municipal. Collaborou e m vários orgams da imprensa sergipana e no "Monitor" da
Bahia, e m 1881, sob o pseudonymo de Wischer. Escreceu, além das duas theses regeitadas pela Faculdade, o
seguinte:
— Pathogenia e tratamento da ataxia locomotriz
progressiva: dissertação. Proposições. Secção cirúrgica.
— Pathologia externa: doutrina da pyemia. Secção medica. — Pathologia geral: herança pathologica. Secção
accessoria. — Physica: hygrometria. These inaugural.
Bahia, 1881, 48 pgs. in. 8.°. Typ. do "Monitor"
Escreveu mais:
— Discurso pronunciado e m nome dos seus collegas de Sergipe, na sessão fúnebre promovida pelos académicos pernambucanos á memoria do Dr. Aprigio Guimarães e m Setembro de 1880. N o Jornal de Sergipe de
19 de Abril de 1881.
— Um discurso e m mangas de camisa: juizo critico
sobre o discurso de Tobias Barretto sob este m e s m o titulo. N o "Echo Liberal", Aracaju, a começar do numero de 18 de Dezembro de 1880.
— O inconsciente no capitulo do amor. U m a pagina
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da "Phllosophie des Umbe-Westen" de Edward von HartDedicando-se sempre ao jornalismo redigiu com Sylvio
mann. Idem, de 19 de Janeiro de 1881.
Roméro "A Crença", jornal literário no Recife, em 1870,
— O Welpost (correio do mundo). Ricardo Lesser
"25 ãe Março", órgão do partido Conservador de Curye Tobias Barreto. Idem, de 11 de Junho de 1881.
tiba em 1876; o "Paranaense", órgão rio mesmo partido
— As minhas questões académicas: serie de artigospublicação periódica, Curityba 1877, 1878. O primeiro
sobre a regeição da 1." e 2." these para o doutoramento,
numero sahiu a 9 de Dezembro daquelle anno; Jornal
em uma das quaes dissertou sobre Hallucinações. — No
do Commercio. Sete de Setembro. 1888-1890; Revista
"Sergipe", Aracaju, de Agosto e nos ns. de 3, 14 e 17 de
Azul 1893 com ,1. D. Pernetta. Todos de Curityba.
Setembro de 1882. Os dois primeiros artigos sahiram no
E m 1875 era orador da Benemérita Loja "União Cons"Echo Liberal".
tante" da cidade do Rio Grande, Estado rio Rio Grande
— O momento actual: artigo politico. No "O Gua- rio Sul. Tem inéditos.
rany", Aracaju, de 16 de Junho de 1883.
— Direito Constitucional.
— Uma pagina da vida religiosa do Brasil. Idem,
— Leis de Educação.
de 21 do referido mez. Não continuou.
— O Amor materno e a educação pelos instinctos.
— A invasão da sciencia no território politico. Idem, O começo desta obra foi publicada nos números 3 e 5 da
de 11 de Julho. Não continuou.
Revista Azul.
— Questão Almeida. Parecer medico-legal. No "Jor— Historia da Revolução do Paraná, 1894.
nal de Sergipe", Aracaju, de 9 e 12 de Julho de 1884.
— Fetichismo e idolatria: estudo philosophico.
— Cartas pniblicas ao Dr. Davino por Vischer.
Escreveu:
Idem, de 6, 13 e 27 de Outubro, 4 e 13 de Novembro de
— Algumas palavras sobre a fundação do "Atheneu
1885.
Sergipense" na sessão solemne de sua abertura. No
— A fraude eleitoral do 3.° districto. Idem, de 22"Jornal do Aracaju, de 12 de Fevereiro de 1871.
do mesmo mez de Outubro.
— Discurso pronunciado no Gabinete Litterario
— Ao Exmo. Sr. Dr. Manuel de Araújo Góes, preSergipano em 5 de Junho de 1871. Idem de 24 do messidente de Sergipe: carta politica. Idem, de 24 de Demo mez.
zembro do mesmo anno.
— Discurso proferido pelo orador do Gabinete Lit— A Gazeta ão Aracaju e o administrador da mesa terario Sergipano, por occasião da installação da Socierie rendas geraes da Estancia: communicado. Na "A Re- dade 25 de Março no dia 29 de Setembro de 1872, Idem
forma", Aracaju, de 30 de Janeiro de 1887.
rie 5 de Outubro seguinte.
— O desespero como causa de reacção. Idem, de 20 e
— Ligeiros traços biographicos sobre o Dr. José
27 de Fevereiro do mesmo anno. Não proseguiu.
António de Magalhães Bastos, lidos na sessão magna do
— Jurisprudência Medica. Ferimentos graves e fe- dia 23 de Setembro de 1872 pelo orador do Gabinete Litrimentos leves. Idem, de 5 e 19 de Junho e 10 de Julho
terario Sergipano. No "Jornal de Aracaju" de 25 do
seguinte. Não continuou.
mesmo mez.
Redigiu:
— Cartas á mocidade. A historia. No mesmo jor— O Movimento: órgão critico, scientifico e litte-nal de 6 de Abril do mesmo anno. Não foi publicada
rario. Lagarto, 1883. O 1.° numero sahiu a 3 de Maio
mais nenhuma.
e poucos mais foram publicados.
— Nova Luz sobre o passado. Queda dos mysteJúlio Barretto de Aguiar, Doutor. — Filho de
rios históricos. Aracaju, 1905. Typ. do "O Estado de
Manuel António Elias de Aguiar e D. Anna Etelvina
Sergipe". E' um opúsculo em que o autor annuncia ter
de Aguiar, nasceu a 27 de Julho de 1885. Recebeu o grau
nrompto uma obra importante sob este titulo. Foi pude doutor na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
blicado depois no "O Estado de Sergipe" de 21 a 30
a 30 de Março de 1911, tendo sido approvado com disde Novembro de 1905.
tineção na defesa da these que sustentou.
— Nova Luz sobre, o passado, por A. Sergipe. Rio
Escreveu:
rie Janeiro, 1906.
— Considerações sobre o diagnostico e tratamento Juvenal de Oliveira Andrade, Doutor. — Filho
da osteo-arthrite tuberculosa coxo-femural, em começo:
de Francisco de Oliveira e D. Rosa Maria de Oliveira,
dissertação. Proposições. Três sobre cada uma das canasceu a 28 de Fevereiro de 1853 em Simão Dias.
deiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These
Depois de feitos os preparatórios, matriculou-se na
apresentada á Faculdade de Medicina rio Rio de Janeiro
Faculdade de Medicina da Bahia, onde recebeu o grau
em 4 de Março de 1911 para ser defendida, afim de obter
de doutor a 18 de Dezembro de 1876.
o grau de doutor em Medicina. Rio, 1911, 105 pags.
Exerceu a clinica em Maroim, Riachuelo, Rosário do
in. 8.°. Typ. Martins & C.
Cattête e Simão Dias, tendo como especialidades —
Justiniano de Mello e Silva. — Filho de Félix
partos e moléstias de creanças. E m 1895 foi nomeado
José de Mello e Silva e D. Maria Alexandrina de Mello
para combater uma epidemia de febre amarella em Arae Silva, nasceu na cidade de Larangeiras a 8 de Jaraquara, no Estado de S. Paulo, demorando-se nessa
neiro de 1853.
commissão até 1896, quando foi mandado ainda em comAlli começou sua educação literária que foi concluir
missão para o serviço de prophylaxia e tratamento do
em Pernambuco. Regressando a sua terra natal em 1871,
traehoma na villa do Pedreiro no mesmo Estado.
obteve por concurso, em 25 de Fevereiro desse anno, a
Escreveu:
cadeira de Inglez do Atheneu Sergipense.
— Ophtalmia purulenta: dissertação. Proposições.
E m 1874 fez, por motivo de moléstia, uma digressão
Secção medica. Quaes os meios de absorpção dos medipelo Rio Grande do Sul e pelas duas republicas visicamentos? Sciencias accessorias. E' isenta de critica
nhas, tendo recebido em 1875 o grau de doutor em scienscientifica a forma pharmaceutica denominada — excias sociaes na Faculdade de Córdova, na Argentina; e
tracto ? Secção cirúrgica. Abcessos por congestão e seu
voltando ao Rio de Janeiro nesse mesmo anno, foi notratamento. These para o doutoramento apresentada á
meado secretario do Governo do Paraná por decreto de
Faculdade de Medicina da Bahia. Bahia, 1876, 67 pags.
8 de Setembro do dito anno.
in. 8.". Typ. Constitucionl.
Nesta provincia leccionou varias matérias no Ins— Aos nossos collegas e ao publico: serie de artitituto Paranaense, sendo nomeado lente de pedagogia
gos em resposta ao Dr. Guedes Cabral, sobre uma queda Escola Normal e eleito deputado provincial em quastão de medicina legal, assignada tombem pelo Dr. Petro legislaturas. Voltando a Sergipe, continuou no madro Júlio Barbuda. Na "Gazeta do Aracaju", de 1.°, 15
gistério, tornando a entrar para o Atheneu Sergipense,
e 29 de Maio de 1880.
nomeado por acto de 21 de Novembro de 1896, lente de
Juvencio Britto, Monsenhor. — Filho de António
historia universal e de civilisação.
Porphirio de Britto e D. Maria José de Britto, nasceu a
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2 de Agosto de 1886 em Canindé, municipio de Porto da
Folha.
Estudou primeiras lettras na terra natal na escola
publica da professora D. Lydia Baptista Nogueira e nos
Seminários de Alagoas e Olinda fêz os cursos secundário e superior, recebendo neste ultimo o presbiterado das
mãos do E x m o . Bispo D. Luiz R a y m u n d o da Silva Britto,
a 20 de Novembro de 1910. E m 1911 foi coadjuctor da
cidade da Estancia e a 12 de Janeiro do anno seguinte
Vigário de Villa Nova. Sendo seus serviços reclamados
no Seminário de Aracaju, esteve á frente da Reitoria de
9 de Julho do m e s m o anno até Janeiro de 1917, quando
foi nomeado Vigário Geral da Diocese, accumulando o
lugar de capellão da egreja de S. Salvador, que exerceu por u m anno desinteressadamente. Actualmente
(1924) é vigário de Própria, por provisão de 1918, prestando reaes serviços á causa da religião.
Fundou e m Agosto de 1918 o "O Mêz", órgão das
Filhas de Maria de Própria, de que é o Director, escrevendo a secção — Actualiãaães — com diversos pseudonymos.
Escreveu:
— Discurso de saudação feito no "Collegio N. Senhora da Graça" e m Própria, por occasião da visita do
Dr. Graccho Cardoso a esse estabelecimento de ensino. N o "Diário Official" do m e s m o dia 8 de Novembro de 1923.
— Discurso de saudação ao Sr. Presidente do Estado, Dr. Graccho Cardoso, no banquete offerecido pelo
Coronel Francisco Porphirio de Britto, e m Própria. N o
"Diário Official de 8 de Novembro de 1923.
Juvencio de Siqueira Montes. — Filho do tenente coronel Theodorico de Siqueira Montes e D. Clara
de Faro Montes, nasceu a 5 de Junho de 1856 e m São
Christovam e falleceu a 25 de Setembro de 1906 na
Capital Federal. Tendo estudado com grande proveito
as matérias do curso secundário, de que deu as melhores provas nos exames feitos no Aracaju, entrou para
o funccionalismo publico como archivista da Thesouraria Provincial, da qual foi mais tarde segundo escripturario. Posteriormente passou a ser secretario da
Instrucção Publica, abrindo a esse tempo u m curso
particular de preparatórios, em que se distinguiu na
regência da cadeira de mathematicas, de que foi mediante concurso, lente vitalico da Eschola Normal de
Sergipe, nomeado e m Janeiro de 1882, logar que veio a
perder, dois mezes depois, por incompatibilidade com
outro de nomeação do Governo Geral. Habilitando-se
para os cargos de Fazenda, foi nomeado e m Março de
1882 segundo escripturario da Alfandega de Aracaju,
occupando e m seguida o m e s m o logar na Thesouraria
Geral da Fazenda da extincta provincia. Nesse ultimo
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cargo teve accesso para terceiro escripturario do Thesouro Nacional; foi conferente das alfandegas do Rio
de Janeiro, Pará, Santos e Bahia, e finalmente segundo
escripturario do Tribunal de Contas, e m cujo exercicio
foi ferido por demissão não solicitada. DesCarte viu encerrar-se bruscamente sua carreira publica, na qual poderia ter attingido as mais altas posições, como era de
esperar do seu preparo intellectual e de sólidos conhecimentos das leis fiscaes, de que não poucas vezes
se utilizaram os governos, confiando-lhe o desempenho
de importantes commissões. A esses predicados especiaes deveu as nomeações de Inspector da Thesouraria
de Fazenda do Ceará e m 1890: da do Rio Grande do Norte
em 1891 e de chefe da commissão de tomada de contas
das Thesourarias de Aracaju e Alagoas. C o m plena segurança das aptidões do seu espirito, tentou entrar para o
corpo consular e diplomático, apresentando-se a concurso, no qual mereceu ser approvado com distineção,
assim como concorreu á vaga da cadeira de inglez da
Escola Militar, obtendo o m e s m o grau de approvação,
sem comtudo vêr coroados de êxito os seus louváveis esforços. Acabrunhado por profundos desgostos, nada
mais aspirou, sinão viver e m absoluto retrahimento, dedicando-se de novo ao ensino particular das mathematicas, de que tirava os parcos recursos para manter-se
na ultima phase da sua tormentosa existência. Fez parte do Club Dramático do Aracaju, collaborou nas imprensas sergipana e carioca, e
Escreveu:
— Karãiki: romance por Eugénio Sue. Trad. No
"O Porvir", Aracaju, a começar do n.° de 9 de Agosto
de 1874.
— Dupla conversação. Tra. N o "Diário de Sergipe"
de 4 a 11 de Abril de 1877.
— Oito aias ãe reinado: romance por Alphonse
Brot. Trad. N o "Jornal do Commercio", Aracaju, a começar do n.° 1 de 11 Julho de 1877.
— Grammatica Portugueza e Italiana. Inédita.
— Grammatica Portugueza Inédita.
— Systcma de tachygraphia. Inédita.
— La Rafale: drama e m 3 actos por Henri Bernstein. Traducção inédita.
Redigiu:
— O Porvir: jornal litterario e recreativo. Aracaju,
1874. C o m Balthasar Góes e outros. Sahiu o 1." numero a 2 de Agosto e o ultimo a 1 de Novembro detse
m e s m o anno.
— Bello Sexo: revista mensal. Aracaju, 1882. C o m
Delfino Freire de Resende, João Araújo Lima e Manuel
Alves Machado. O 1.» numero é de 31 de Outubro.
— O Vigilante: periódico. Aracaju, 1885. Começou
a ser publicado e m Fevereiro.
— O Luctador: jornal de combate. Aracaju, 1886.
O 1.° numero é de 29 de Agosto.

