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Laudelino de Oliveira Freire, Bacharel. — Filho de Felisbello Firmo de Oliveira Freire e D. Rosa
de Araújo Góes Freire, e irmão do Dr. Felisbello Freire,
já mencionado, nasceu a 26 de Janeiro de 1873 na
cidade do Lagarto.
Iniciou os estudos preparatórios no Lyceu Larangeirense, dirigido pelo Professor Balthazar Góes, na cidade de Larangeiras, concluindo-os na Escola ' Militar
do Rio de Janeiro, onde fez todos os estudos de mathematicas superiores. Acommettido de grave enfermidade
teve de abandonar a vida militar para a qual não se sentia com vocação, resolvendo seguir a carreira de direito.
Diplomou-se e m 1895 em sciencias sociaes na Faculdadede Livre de Direito do Rio de Janeiro, formando-se em 1902, em sciencias jurídicas.
Abraçou o magistério e a advocacia, sendo professor cathedratico do Collegio militar e advogado notável
no Rio de Janeiro. Foi eleito deputado á Assembléa Legislativa do seu Estado natal para as legislaturas de
1894-1895, 1896-1897 e 18981899.
E m 1900 foi escolhido
pelo Governo do Estado de
Sergipe para Fiscal das Loterias dos Estados na Capital Federal.
Presidiu o Grémio Literário "24 de Julho" de Aracaju e é sócio effectivo desde 1906, do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros do Rio de Janeiro e
do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro desde
Dr. Laudelino Freire
1917.
T e m collaborado nos seneiro, o "Republicano'
guintes periódicos: "Brasilea", revista, Rio de Ja'Commercio de Sergipe", "O
Estado de Sergipe", "Almanack Sergipano", Aracaju,
"O Paiz", "Jornal do Commercio", "Gazeta da Tarde",
"Almanack Garnier", "Aspiração", "Progresso Educador", revista do Rio. Revista "Tobias e Ozorio" — Escola Militar — Rio.
Fundou com o Dr. L. Carlos Duque Estrada a Revista do Instituto Didáctico e m 1895 e foi redactor
chefe da "Revista Didáctica", cujo 1." numero appareceu
em Janeiro de 1902.
Sob a sua direcção sahiu a:
— Revista da Lingua Portugueza. Archivo de estudos relativos ao idioma e literatura nacionaes. Publicação bimestral. Capital Federal. O 1.° numero é de
Setembro de 1919, com 202 pags. In. 8.°.
E' correspondente literário do "Diário de Pernambuco" e sócio correspondente do Instituto Histórico
e Geographico de Sergipe.
T e m usado o pseudonymo Lof, palavra formada das
iniciaes do seu nome.
Possuindo grande capacidade intellectual tem sido
u m dos nossos literatos mais operosos, revelando sempre u m a força de vontade vencedora, sabendo conquistar
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no grande meio e m que exerce sua admirável actividade,
extraordinário prestigio como h o m e m de letras .Assim
é que tem a gloria de occupar na Academia Brasileira
de Letras a cadeira que vagou com a morte do Conselheiro Ruy Barbosa.
Escreveu:
— Parecer apresentado a Assembléa Legislativa de
Sergipe sobre o projecto feriando o dia 8 de Julho.
Aracaju, Outubro 26 de 1897. E m avulso. Está assignado
também por outros deputados.
— Escriptos Diversos. Rio de Janeiro 1897, 56 pags.
in. 8.°. Typographia Companhia Impressora.
— Quadro Chorographico de Sergipe, 1898, Typ, H .
Garnier — Paris — 119 pags. in. 12.°. Obra prefaciada
pelo Barão do Rio Branco. Deste livro sahiu 2." edição
e m 1902, H . Garnier, 176 pags., seguidas de quadro e
juizos da imprensa sobre a 1.* edição consideravelmente
augmentada.
— Historia de Sergipe. Resumo didáctico para uso
das escolas publicas primarias. Aracaju, 1898, 128 pags.
in, 8.°. pq. Typ. do "Estado de Sergipe". E m 1901 sahiu
2." edição, 108 pags. in. 12.°. H . Garnier, livreiroeditor. Paris. Publicou também u m a traducção feita
por Garcia Muniz da:
— Geologia Cretácea e Terciária da Bacia do Brasil
— Sergipe — Alagoas, por Joh Branner — 1899 —
170 pags. Typ. do "Estado de Sergipe".
— Sylvio Roméro: pagina de critica impressionista.
Rio de Janeiro 1900, 109 pags. in. 12.°. Typ. do Instituto Profissional. Sahiu 2." edição formando com o estudo sobre José Virissimo o livro "Os Próceres da critica". Rio de Janeiro 1911. Empreza Photo-Mechanica do
Brasil, antiga Papelaria Central.
— Linhas ãe Polemica. Rio de Janeiro 1901, 63
pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio".
— Um critico e u m poeta: critica aos "Estudos
de Literatura Brasileira" por José Virissimo. Rio de
Janeiro, 1903, 98 pags. in. 16." Typ. Bernard Fréres.
Reeditado no livro "Os Próceres da Critica", Rio de
Janeiro, 1911.
— Historia do Brasil: resumo didáctico especialmente destinado á 3.* serie do curso de adoptação do collegio militar. N a "Revista Didáctica" do Rio de Janeiro, números de Janeiro a Outubro de 1903.
— Sonetos Brasileiros. Século XVII-XX: collectanea. Rio de Janeiro, 1904. 318 pags. in. 8.° seguidas
de u m a errata e u m a nota final. Cada soneto é precedido do retrato do próprio autor. Officina Polytechnegraphica de M . Orosco & C. Sahiu u m a "Pequena edição" com 105 sonetos. F. Briguiet & C. editores. Rio
de Janeiro, 1914. Impressa e m Tours Imprimerie Destis
Fréres & C.
— Intuição Scientifica da Historia. N a m e s m a "Revista" de Fevereiro de 1905.
—Recurso extraordinário n.° 527 recorrida D. Júlia Campos de Oliveira Ramos, recorrentes Manoel Garcez e sua mulher: razões da recorrida ao Supremo Trfcbunal Federal. Rio de Janeiro, 1907, 29 pags. in. 8.°.
— Permuta de aulas: memorial apresentado aos
Exmos. Srs. Presidente da Republica e Ministro da
Guerra. Rio de Janeiro, 1907, 15 pags. in. 8.°. pq. M .
Orosco & C.
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— Gallicismos. Rio de Janneiro, 1921, 150 pags.
— Ensaios de moral. Rio de Janeiro 1908. Est.
in. 8.". Litho-Typographia Fluminense.
Graphico de H. Schneider. Sahiu 2.» edição ampliada
— Conferencia realisada no Instituto Histórico e
sob o titulo — Estudos de Philosophia e Moral. Rio
de Janeiro, 1912. Editor Gomes Pereira, 233 pags. in. 8.. Geographico Brasileiro no Rio de Janeiro, no dia 13
— Recurso Extraordinário n.° 527 — Embargos de de Maio de 1922. No "Diário da Manhã", Aracaju, de
10 a 22 do mez seguinte.
nullidade e infrigentes do julgado. Embargante: D. Jú— Discurso de recepção na Academia Brasileira de
lia Campos de Oliveira Ramos, embargados Manuel GarLetras em 22 de Março de 1924. Rio de Janeiro, 1924,
cez e sua mulher. Sustenção dos embargos. Rio de Ja56 pags. in. 8.°. Empreza Graphica Editora.
neiro, 1909, 12 pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio" de Rodrigues & C.
Ladisláo António Pereira Barretto, Doutor. —
— Appellação n.° 1.255. Acção Decendial. Appella- Nascido na Estancia a 26 de Junho de 1857 do consordos — Vicente dos Santos Caneco, D. Justina Victoria
cio do major Odorico António Pereira Barretto e D. Mada Cunha e outros. Appellante — Condessa de Santa
ria Petronilla Barretto, falleceu na capital de São Paulo
Marinha. Razões de appellação. Rio de Janeiro, 1909,
a 28 de P'evereiro 1901. Feita no Aracaju sua primeira
19 pags. in. 8.°. Officinas Graphicas Gomes Irmãos & C.
educação literária, destinou-se á capital da Bahia afim
— Os próceres ãa critica. Rio de Janeiro 1911, 213
de cursar a Faculdade de Medicina, na qual frequentou
pags. in. 12.°. Empresa Photo-Mechanica do Brasil. E'
os cinco primeiros annos lectivos, terminando o tirocía 2." edição dos livros Sylvio Roméro e um critico nio académico na do Rio de Janeiro, onde a 30 de Depoeta.
zembro de 1885 recebeo o gráo de doutor. De posse do
— Importante Questão de Herança: defesa dos di- titulo de medico e com a pratica adquirida como interno
reitos hereditários de José Pedro Caminha no inventario
da Casa de Saúde de N. S. da Ajuda, e bem assim na
de sua sobrinha, D. Maria Augusta Caminha Roxo.
Policlínica e Hospital de Misericórdia do Rio, regressou
Rio de Janeiro, 1911, 63 pags .in. 8.°. Estabelecimento
a Sergipe, tendo feito clinica nas cidades do Aracaju, LaLith-Typographico Alexandre Borges & C.
rangeiras e Maroim. E m 1888 o governo da provincia
— Estudos de Philosophia e Moral. Livraria Go- o encarregou do tratamento dos variolosos da capital;
mes Pereira. Rio de Janeiro — 1912.
foi medico do Hospital de Caridade e do Corpo de Po— Appellação Civil n.° 2.123. Embargantes: a Uniãolicia do Estado de 1899 á 1900. De residência em S.
Federal e Assistentes, — embargados: O Capitão do
Paulo durante alguns annos exerceo a profissão em diExercito José Maria de Araújo Góes e outros. Rio de
versas cidades do Estado inclusive a capital.
Janeiro, 1913, 16 pags. in. 8.°. Typ. J. Villa & Irmão.
Escreveu:
Este trabalho está também assignado pelo advogado
— Icterícia: dissertação. Proposições. Três sobre
Edgard Costa.
cada uma das cadeiras da Faculdade. These apresen— Appellação civil n.° 1.632. Defesa dos direitos tada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em 24
hereditários de José Pedro Caminha no inventario de
de Agosto de 1885 para ser sustentada por..., afim de
sua sobrinha D. Maria Augusto Cunha Roxo. Rio de
obter o gráo de doutor em medicina. Rio de Janeiro,
Janeiro, 1913, 34 pags. in. 8.°. Typ. "Revista dos Tri1885, 28 pags. in. 8.°. Typ. de J. D. de Oliveira.
bunaes".
— Relatório Semestral apresentado ao illustre ci— As suas contraãicções: resposta ao Sr. Sylvio dadão Dr. Joaquim José da Silva Pinto Júnior, M. D.
Roméro. Rio de Janeiro 1914, 64 pags. in. 8.°. Typ.
Director Geral de Hygiene pelo Inspector Sanitário, em
"Revista dos Tribunaes".
commissão, da 2." sessão do Braz. S. Paulo, 1894, 10 pags.
— Galeria Histórica dos Pintores no Brasil emin. 8.°. Typographia a vapor de Espíndola, Siqueiquatro fascículos enrequecida com 48 gravuras. Rio de
ra & C.
Janeiro 1914. Typ. Rõhe.
— O alcoolismo e os seus effeitos. Amparo, (S.
— Appellação Civil n.° 2.898. Defesa do Estado do Paulo) 1896, 15 pags. in. 12.°. Typ. Popular.
Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro 1916. Typ. "Revista
— Um monstro humano. No "O Estado de Sergipe"
dos Tribunaes".. Este trabalho está assignado também
de 19 a 23 de Agosto de 1898.
pelos advogados Ubaldino do Amaral, Homero Baptista
— O homem e o estimulo. No mesmo jornal de 24
e André da Rocha.
a 27 do dito mez.
— Um século ãe pintura. Apontamentos para a His— Leite e aleitamento. Amparo, 1898, 37 pags. in.
toria da Pintura no Brasil de 1816 a 1916. Rio de Ja8.°. Typ. Popular.
neiro 1916, 673 pags. in. 4.° gr. Typographia Rõhe.
— A medicina c o direito: serie de artigos no "O
— A pintura no Brasil, sua evolução e suas tendên-Estado de Sergipe", a começar no numero de 4 de Jucias: palestra realisada no salão de conferencias da Binho de 1899.
bliotheca Publica Nacional a 18 de Setembro de 1916.
— Jesus perante a sciencia. No "O Porvir", AraNo "Jornal do Commercio" do dia seguinte em resumo.
caju, de 8, 15 e 22 de Abril de 1900. Versado em letras
— Pedro II e a Arte no Brasil: discurso de ree cultor do verso publicou os contos — O Amor, Minha
cepção no Instituto Histórico. Rio de Janeiro, 1917, 19 terra natal e outros, e as poesias — A Estancia, A' mipags. in. 12. "Imprensa Nacional".
nha esposa, A' minha filha, Amor paternal, Aos 12 an— Rio Branco: discurso no Instituto Histórico e
nos, e outras que ficaram inéditas.
Geographico Brasileiro em sessão de 20 de Abril de
Lauro Dantas Hora, Doutor. — Filho do Ba1918. Rio de Janeiro, 1918, 27 pags. in. 12. "Imchrel Philomeno de Vasconcellos Hora e D. Anna Danprensa Nacional".
tas de Magalhães Hora, nasceu na cidade do Lagarto
— Um caso de impeachment. O caso Pereira Lobo a 20 de Julho de 1898. Depois dos estudos primários
na Politica de Sergipe. Rio de Janeiro, 1918, 111 pags.
passou-se para o Aracaju, onde estudou preparatórios
in. S.°. Typ. do "Jornal do Commercio".
em 1911 e 1912, seguindo no anno seguinte para a Ba— Introducção ao curso ãe psychologia e lógica da
hia, completando alli o curso de humanidades em 1917.
Academia de Altos Estudos. Rio de Janeiro, 1918, 245
anno em que matriculou-se na Faculdade de Medicina,
pags. in. 8.°. Imprensa Nacional.
rioutorando-se em 1922.
— A defeza da lingua portugueza: conferencia rea- Foi interno de Clinica Pedriatrica Medica e Hylizada a 10 de Abril de 1920 no salão da Bibliotheca Nagiene Infantil do Professor Martagão Gesteira e actual
cional. E' a 1.' da serie de conferencias organizada
mente (1924) faz parte do serviço de prophylaxia rural
pela Liga da Defesa Nacional.
do Estado de Sergipe.
— A defesa da lingua nacional: conferencia realiEscreveu:
zada no dia 10 de Abril de 1920 no salão nobre da Bi— Mortalidaãe infantil na Bahia. (Capital). 1904bliotheca Nacional, a convite da Liga da Defesa Nacio1918. Dissertação, dividida em 3 capítulos .Bahia, 1922,
nal. Rio, 1920, 30 pags. in. 8.°. Typ. Lith. Rohe. Seguem-se algumas pags. mais, contendo as apreciações da
imprensa sobre a conferencia,
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leceo a 13 de Maio de 1909 e m Japaratuba, no engenho
Entre Rios, de sua propriedade. Bacharel pela Academia Jurídica de Olinda, graduado e m 1851, foi no anno
Lauro de Mello Andrade, Engenheiro Civil. —
seguinte nomeado por Dec. de 3 de Novembro juiz muFilho de José da Silveira Andrade e D. Marianna de
nicipal e de orphãos do Rosário com jurisdicção exMello Andrade, nasceu a 27 de Fevereiro de 1898 no
tensiva a Maroim e Santo Amaro, reconduzido depois
engenho S. Joaquim, municipio do Rosário do Catête.
no m e s m o cargo, de que pedio exoneração e m 1860. Desde
Iniciou os estudos primários e m Japaratuba e o curso
então deixou a magistratura para entregar-se á advosecundário e m Aracaju no collegio "Grémio Escolar" do
cacia e mais livremente á carreira politica, a que sérDr. Evangelino de Faro, terminando-o no Collegio Carvio durante cerca de cincoenta annos com extrema deneiro da Bahia, e m 1913. Matriculado no "Curso Annexo"
dicação. Alistando-se muito nioço nas fileiras do extincto
á Escola Polytechnica da Bahia, foi transferido e m 1917
partido conservador, e m breve tornou-se chefe prestipara a Escola Congénere do Rio, terminando o curso de
gioso, de acção prompta e enérgica, tantas vezes demonsengenharia civil e m 1919.
trada nos hábeis expedienSua primeira commissão foi de Engenheiro de estes, com que se aprazia e m
tradas e açudes da Inspectoria Federal de Obras contra
supplantar o adversário nos
a secca, por nomeação do Governo Federal, havendo tracertamens partidários. Cabalhado nas estradas e açudes no Rio Grande do Norte
racter intransigente no tere estradas de Sergipe. Collaborou em 1918 no "Imparreno dos princípios, mais de
cial" de Aracaju, sob a sigla J — e e m 1922 no "Seru m a vez foi impellido a pregipe-Jornal".
gar a revolta dentro dos próEscreveu:
prios arraiaes, não hesitan— Estudo sobre massapés de Larangeiras (valle do
do e m separar-se dos melhorio Cotinguiba); estudos experimentaes.
res amigos naquellas con— A verdade sobre os serviços da Inspectoria Fe- juncturas e m que lhe parederal de obras contra as seccas de Sergipe. N o "Diário
cião mal dirigidos os interda Manhã" de 25 e 26 de Agosto de 1923.
esses vitaes do partido. Nos
— Discurso pronunciado no dia 1.° de Outubro de
embates agitados da sua
1923 por occasião de ser inaugurado o primeiro trecho da
longa vida conservou invaestrada de rodagem — Salgado-Annapolis entre o poriavelmente integra a linha
voado Salgado e a cidade do Lagarto. N o "Diário Ofm e m Leandro Ribeiro de Sique se traçouo como
abater-se-lhe
animoh oresoqueira Maciel (Bacharel)
ficial" do dia seguinte.
publico,
sem Ejamais
sentir
luto
e forte.
m tão vantaLeandro Muniz da Motta, Doutor. — Filho de
josas condições de combatividade o jovem luctador de
Francisco Muniz da Motta e D. Anna Gracinda da Motoutrora, apesar de avançado e m annos, ainda se conserta, nasceu no engenho Oitizeiro, municipio da Capella
vava no seu posto de actividade politica, quando, e m
a 27 de Fevereiro de 1862. Fez os seus preparatórios no
consequência do movimento revolucionário de 15 de NoAtheneu Sergipense e depois cursou a Faculdade de Mevembro de 1889, se proclamou a republica, a que tamdicina da Bahia, onde doutorou-se e m 10 de Dezembro
bém prestou adhesão, servindo-a com toda a lealdade,
de 1887. '
sem todavia repudiar as opiniões monarchistas, como
Depois de ter visitado a familia e m Sergipe, voltou
repetia sem rebuço com a rude franqueza, que lhe
á Capital da Bahia, onde, por algum tempo, exerceu o
era característica. De accordo com esses sentimentos
cargo de Delegado de Hygiene até 1890. Dahi dirigiu-se
elle, deputado, federal, vindo do resimen decahido, não
para o Estado de S. Paulo, onde permaneceu até fins
vacillou u m momento e m votar no Congresso Constide 1901, exercendo a clinica nas cidades de Araras, Bra- tuinte contra o banimento da familia imperial, sem regança e Rio Claro. Nesse anno mudou-se para a Cacear as suspeições, e m que pudesse incorrer por esse acto
pital Federal, transferindo-se pouco tempo dei ois para
de coragem civica no período agudo da reconstituição
Nictheroy. Sócio do Gabinete de Leitura do Rio Claro
politica do paiz, quando o sebastianismo constituía o
e outras sociedades. Collaborou na imprensa paulista,
mais grave dos crimes para os novos corypheus do repuespecialmente nos jornaes — "Tribuna do Povo", e m
blicanismo exaltado. Provas semelhantes de indepenAraras; "Gazeta de Bragança", na cidade deste nome;
dência de caracter dêo-as no longo percurso da sua carcollaborador scientifico do "Diário do Rio Claro", na
reira politica, bem cedo começado, e m 1851, antes m e s m o
mesma cidade, no "Brasil Medico", no Rio de Janeiro e
de ter conquistado o diploma académico. Nesse anno
no "O Fluminense" de Nictheroy. Foi chefe de u m a comfoi eleito deputado provincial, sendo reeleito com pemissão sanitária no Rio quando alli grassou a febre
quenas interrupções até 1869, e m que os suffragios das
amarella e m 1898. Inspector sanitário da Directoria de
urnas o elevarão á Camará Geral Legislativa. Renovado
Hygiene e m Nictheroy e m 1910; director do Hospital
o mandato para as legislaturas de 1878 e 1885, fez-se
de Isolamento e m Nictheroy (1917) e, extincto este
substituir em outras por candidatos da sua escolha. E m
cargo, foi nomeado e m Maio do m e s m o anno Director
1888 entrou na lista triplice para Senador, e m situação
de Hygiene Municipal. Medico especialista e m partos,
adversa, concorrendo com o Dr. José Luiz Coelho e
affecções do útero e annexos e moléstias de creanças.
Campos e o B^rão da Estancia, que foi o mais votado e
Escreveu:
o eseouiirio pelo Imperador. Estabelecido o novo regi— Considerações acerca das difficuldades e accimen, fêz parte da Junta Governativa do Estado, logo
dentes no delivramento: dissertação. Proposições. Três
depois da deposição do Coronel Vicente Luiz de Olisobre cada u m a das cadeiras do curso medico. These
veira Ribeiro; foi eleito deputado á Camará Constituinte
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia afim de
e occupou a cadeira de Senador Federal deixado pe;o
obter o grau de doutor. Bahia, 30 de Setembro de 1887.
Dr. Thomaz Rodrigues da Cruz para a renovação do
72 pags. in. 8."., Litho-Typ. J. G. Tourinho.
terço. Foi u m dos organizadores do Partido Nacional
— Vantagens e desvantagens do Hyclismo: serie de
e m 1890, pertencendo por ultimo ao Partido Progresartigos publicados no "Diário do Rio Claro" e m 1901.
sista, e m cuja formação também collaborou. Não obstan— Relatório do Director de Hygiene sob a epidemia te revelar no trato social, como no circulo dos Íntimos
da grippe e m Nictheroy. N o "O Fluminense" de 3 de
certa facilidade de expressão, não disfarçava o temor
Dezembro de 1918.
invencível que lhe inspirava a tribuna parlamentar, de
Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, Bacharel.
que nunca tizera uso. Possuidor de varias proprieda— Filho do Coronel António Luiz de Araújo Maciel e
des agrícolas que lhe garantião fartos recursos para viD. Rosa de Siqueira e Mello, nasceo a 4 de Julho de
ver na abastança, não regateou esforços para melho1825 no engenho Serra-Negra, termo do Rosário, e falrar a precária situação da lavoura de sua terra. Muito

57 pags. in. 8.°. N a Livraria e Typographia do Commercio.
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escreveo na imprensa conservadora da ex-provincia e
depois nos jornaes republicanos, na maioria dos casos
para defender-se ou explicar o seu procedimento como
homem politico e redigio com outros mais de um órgão
de seu partida No crescido numero de artigos espalhados pelos jornaes de diversas épochas contão-se os seguintes:
— Ao publico e ao Governo Imperial. No "Jornal
do Aracaju" de 20 de Maio de 1874.
— Manifesto ao partido conservador do Império e aos
meus amigos e correligionários do 1." districto eleitoral desta provincia de Sergipe. No "O Conservador",
Aracaju, de 24 de Dezembro de 1881.
— O Dr. Manoel José de Menezes Prado na Gazeta
do Aracaju de 28 de Dezembro. Idem, de 4 de Fevereiro
de 1882.
— O Dr. Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel á Nação. Na — Columna Politica — da "Gazeta de Sergipe"
de 21 de Setembro de 1890.
Foi depois publicado em folheto sob o titulo:
— Manifesto á Nação pelo bacharel, etc. Aracaju,
1890, 8 pags. in. 8.°. Typ. da "Gazeta de Sergipe".
— Resposta ao pé da lettra. Idem, idem de 20 de
Novembro do mesmo anno.
— Circular ao digno eleitorado de Sergipe. Na "Folha de Sergipe" de 2 de Julho de 1891.
— Mensagem da Junta Governativa á Assembléa
Constituinte de Sergipe, Aracaju, 3 de Março de 1891.
E m avulso de 5 pags. em uma e meia folha de papel
in. 4.° gr. Também assignado por Olyntho Rodrigues
Dantas e Marcellino José Jorge.
— Esclareça-se a verdade. No "O Momento", Aracaju, de 11 de Dezembro de 1902.
— O Bacharel Leandro Maciel ao padre Olympio
Campos. Idem de 15 e 18 do mesmo mez.
— O Bacharel Leandro Maciel ao padre Olympio
Campos: resposta ao manifesto do referido padre, publicado no jornal official "Estado de Sergipe". No jornal
"O Momento", órgão do partido republicano no Aracaju, ns. 44 e 45 de 15 e 18 de Janeiro de 1903.
— Protesto restabelecendo a verdade perante o eleitorado deste Estado na eleição de 30 de Janeiro corrente. No "Jornal de Sergipe" de 17 de Janeiro de 1909.
— Ainda o Padre Dantas. Idem de 4 de Fevereiro
seguinte.
Redigio:
— A Crise: periódico politico, litterario e noticioso.
Aracaju, 1863. Com os Bacharéis Francisco Joaquim da
Silva, Dionysio Rodrigues Dantas, Benicio Dantas Martins e Manoel da Silva Rego.
— O Conservador: órgão radical do partido. Jornal
politico, litterario e noticioso. Aracaju, 1881-1882. Com
o Bacharel Feliciano Prazeres e os Professores Geminiano Paes de Azevedo e Manoel Francisco de Oliveira.
Leandro Ribeiro de Siqueira Sobral, Bacharel.
— Filho do major Manuel Delfino de Menezes Sobral e
D. Anna Joaquina de S. José Sobral, nasceo a 26 de
Julho de 1829 no engenho Pati, então pertencente a então freguezia de Itaporanga, e falleceo a 30 de Julho de
1870 na casa de saúde do Doutor Eiras, no Rio de Janeiro. Bacharel formado em 1851 na Academia Jurídica
de Olinda, logo após haver regressado ao seio da familia
fora attingido por um terrivel golpe da adversidade, não
chegando siquer a colher os primeiros fruetos de sua
educação scientifica. Alma vibratil de poeta, accessivel
aos violentos abalos das mais vivas paixões, sentindo
trahido o seu primeiro amor pelo repudio dos votos q>ue
lhe fizera a mulher a quem escolhera para esposa não
teve bastante energia moral para resistir ao choque
da cruel realidade. A sua razão eclipsou-se para sempre
afundando-se no cahos de uma loucura incurável Não
conheceo portanto a vida publica, tendo sido apenas
eleito deputado á Assembléa Provincial na legislatura
de 18o2-1853, quando já não podia exercer o mandato
Suas poesias, todas inéditas e na sua totalidade desapparecidas, mal tiverão curso no pequeno circulo de
amigos e collegas, em cujos álbuns escreveo algumas

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

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

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

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

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

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

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

LOURENCTO
S O N E T O

Qual sultana a dormir junto de um lago,
Formas nuas, das roupas descuidosa,
Parecendo de beijos anhelosa,
Nos lábios dando a lêr desejo vago;
Pela mente a passar-lhe um sonho mago,
Que a leva a retrahir-se vergonhosa,
C o m o e m transes de amor pudica rosa
Das brizas da m a n h ã foge ao afago;
A mão, que mal se vê, velando os seios;
Os cabellos voando á lei do vento,
Livre, bella e feliz, sem mais receios;
Assim eu te figuro em pensamento,
Quando entregue da noite aos devaneios,
E m meus braços te sonho u m só momento.
1." rie Dezembro de 1874.
Leopoldo Guaraná de Faria Rocha, Bacharel. —
Nasceu no Aracaju a 18 de Outubro de 1878, sendo filho
rio Dr. José Luiz de Aragão Faria Rocha, e D. Leopoldina Guaraná de Faria Rocha.
Muito creança ainda seguiu para S. Paulo acompanhando seus pais, que para alli transferirão sua residência. Naquelle Estado bacharelou-se e m direito e fêz
parte do Grémio Onze de Agosto, e da sociedade Etnographica Brasileira de Cathequese dos índios. Usou na
Imprensa do pseudonymo Rodrigo de T . Collaborou na
"Viria Paulista", "O Estado de S. Paulo" e outros
órgãos da imprensa do grande Estado Sulista.
Além de diversos trabalhos jurídicos editados na
casa Hennies & Irmãos, tem inéditos:
— Kant: apreciação histórica. Ensaios de literatura jurídica.
Lima Júnior — (Vide Francisco António de Carvalho Lima Júnior) .
Lourival Fontes, Bacharel. — Filho de Sizino
Martins Fontes e D. Maria Prima Fontes, nasceu a 20
de Julho de 1899.
Revisor do "O Estado de Sergipe" e m 1914 entrou
em 1915 para a redacção da "A Noite", órgão vespertino
da Bahia, tendo sido antes collaborador do "Jornal do
Povo" de Aracaju.
C o m os moços Mário Linhares e Monteiro Teixeira
fundou e m 1918, na Bahia a "Hora Litteraria".
Foi official de gabinete do prefeito da Capital Federal.
Escreveu:
— Mirabeau. N o "Diário da M a n h ã " de 26 de Abril
de 1914.
— Revolta ão trabalho. Idem de 1.° de Maio.
— A lenãa ãe Nasa. N o "Estado de Sergipe" de 13
de Maio.
•— A malãaãe humana não tem limites: conferencia realisada no salão "Royal Cinema", Aracaju, 11
de Outubro de 1914. Não foi publicado.
— Os fanáticos do Paraná. N o "Jornal do Povo",
Aracaju, de 4 de Dezembro de 1914.
— A Corte ãa fome. Idem, 29 de Março de 1915.
— O dia do trabalho. Idem, 3 a 6 de Maio de 1915.
— Um ponto de sociologia. A crise económica. Idem,
de 20 de Julho de 1915.
— Sobre uma effigie (Diagnostico). Idem, 22 de
Fevereiro 1916.
— No terreno das idéas. A sessão memorável do
"Instituto".
— O apoio do illustre Presidente do Estado.
— A Liga contra o Analphabetismo. E m torno da
instituição do jury. N o "Diário da Manhã" de 29 de Setembro de 1916.
Lourenço Ribeiro, Padre. — Filho de outro do
m e s m o nome e D. Antónia de Crastro, nasceu e m 1648
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e falleceu a 24 de Abril de 1724 na cidade da Bahia.
— O festim no palácio de u m nababo. Inspiração da
Pereira da Silva no seu livro "Varões Illustres do Brafesta da caridade, bella pagina do insigne litterato porsil" mencionando-o entre os homens notáveis do XVII
tuguez conselheiro Thomaz Ribeiro Aracaju, 1890, 22
século, o dá como nascido e m Sergipe, e m desaccordo
pags. in. 12.°.
com o abbade Diogo Barbosa Machado que na "BiblioLuiz Barbosa Madureira Freire, Pharmaceutico
theca Luzitana" diz ser elle natural da freguezia de Coe doutor. — Filho do bacharel Francisco da Silva Freire
tegipe, situada no recôncavo da Bahia de Todos os Sane
D. Maria Accioli de Madureira Freire, nasceu
tos. Li a despeito da respeitável opinião do bibliograa 27 de Dezembro de 1862 e m Maroim e falleceu
pho portuguez, está a verdade ao lado do não menos aua 28 de Fevereiro de 1892 na Capital Federal. Feitorisado historiador brasileiro, é Lourenço Ribeiro o
tos todos os estudos preparatórios no Aracaju, cursou
mais antigo dos escriptores sergipanos. Tendo estudado
a
Faculdade de medicina da Bahia, na qual se doutorou
as sciencias severas no collegio dos padres jesuítas na
e m 1887, depois de ter frequentado por u m anno a do
Bahia, delle sahio tão douto, (é expressão da citada BiRio de Janeiro, que lhe conferiu a carta de pharmaceubliotheca), que passando a Portugal obteve por oppositico. N a sua phase académica leccionou francez no colção na Mesa da Consciência a vigararia de N . S. da
legio "Amorim Carvalho", da Capital Federal, e foi inEncarnação de Passe, onde por muitos annos exercitou
terno effectivo da casa de Saúde e Maternidade de Santa
vigilantemente o officio de parocho.
Theresa;
formado, clinicou no Engenho de Dentro e no
Possuindo grande talento para o púlpito, primou na
Eancantado; fez parte do "Instituto Bacteriológico" do
eloquência sagrada, sendo os seus sermões ouvidos com
Doutor Domingos Freire e foi Inspector extraordinário
geral acceitação. Proficiente e m theologia, cultivou tamde Hygiene.
bém as lettras profanas, e m que foi egualmente erudito.
Escreveu:
Contemporâneo de Gregório de Mattos e seu rival, como
— Febre amarella: dissertação, proposições. Três
poeta e repentista, jamais receiou a musa mordaz e sasobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These apretyrica do famoso vate bahiano, cujos ataques tiverão
sentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 18 de
sempre e m represália admiráveis improvisos.
Abril de 1887 para o doutoramento de... Rio de JaneiAlém das poesias que se perderão totalmente, esro, 1887, 81 pags. in. 8.°. Typ. e lith. Económica de
creveu:
Machado & C.
— Sermão do Amparo de Maria Santíssima no dia
da sua Apresentação pregada na Sé da Bahia. Lisboa, Luiz Canello de Noronha. — Forão seus pães
Francisco Fernandes Canello e D. Francisca de Noro1686, in. 4." Imprensa Miguel Manescal.
nha, e nasceu no anno de 1689 e m Villa Nova, chamada
— Sermão de S. João da Cruz. Lisboa, 1693, in. 4.°
primitivamente Villa Nova Real, como se lê na BiblioImp. Manuel Lopes Ferreira.
theca Lusitana de Barbosa Machado e na introducção
— Sermão de S. António na Capella do Cárcere da
da "Memoria sobre a Capitania de Sergipe' 'pelo bispo,
Cidade da Bahia. Lisboa, 1693, in. 4.°. Imprensa MaD. Marcos António de Souza, que foi vigário da freguezia
nuel Lopes Ferreira.
de Jesus, Maria e José do Pé do Banco, hoje Siriry. Mil— Arvore de varias Famílias Brasilienses. Manuliet
de Saint-Adolphe, no seu "Diccionario Geographico,
scripto desapparecido com a morte de seu Autor.
Histórico e Descriptivo do Império do Brasil", lhe dá o
Luiz Barbosa Madureira Rollemberg. — Filho
nome de Villanova — de — Santo-Antonio, dizendo ter
do Commendador Luiz Barbosa Madureira e D. Maria
tido ella "primeiramente o nome de Santo António ãe
Rollemberg de Madureira, nasceu no antigo engenho
Villa-nova ão Rio ãe São Francisco". N a opinião daPedras, municipio de Maroim, e falleceu na villa de Sto.
quelle erudito bibliographo, a natureza o dotou de egual
Amaro a 12 de Dezembro de 1892. Estudou e m Pertalento para as letras amenas, como para as sciencias senambuco onde foi orador do Novo Atheneu e Vice-Presiveras, de modo que, depois de ter apprendido philosophia
dente da Sociedade "Juventude libertadora do Recife".
e theologia, e m que sahio sufficientemente versado, dediVoltando ao Estado natal, foi sócio e orador official
cou-se á cultura das musas, que sempre se mostrarão
do Gabinete de Leitura de Maroim; escripturario da Dipropicias ao seu enthusiasmo. Foi capitão dos estudanrectoria Geral do Ensino Publico, nomeado a 4 de Detes da cidade da Bahia e vereador do Senado. "Ferdizembro de 1882; promotor publico da comarca de São
nand Deniz" diz a seu respeito no "Resumo da histoChristovão e orador effectivo da "Associação de Cariria litteraria de Portugal e do Brasil" — que foi u m
dades" da Villa do Rosário do Cattete. Foi sócio honoautor estimado, tendo deixado vários poemas manuscrirário da Nova Arcádia de " S . Paulo" e
ptos.
Escreveu:
Escreveu:
— O Sr. Dr. Gueães Cabral e seus escriptos. Pro—
Pampas
funeraes
que
a
cidade
da
Bahia
e seu Retesto catholico por... Aracaju, 1877, 40 pags. in. 8.°.
côncavo dedicou as saudosas memorias da Senhora D.
pq. Typ. do Americano.
Marianna de Lencastre m ã y do Ulustrissimo e Excellen— A' Gloria de Luiz Camões. N o "Echo Liberal" de
tissimo Conde de Sabugoz-a Vasco Fernandes César de
4 de Setembro de 1880.
Menezes
Vice-Rei do Estado do Brasil: obra poética —
— A Esperança (Fantasia). A' E x m a . Sra. D. EuManuscripto.
genia Ayres do Nascimento, mui digna e virtuosa es— Outenta (sic) e seis Loas aos Annos das Magesposa do E x m o . Sr. Dr. José Ayres do Nascimento, como
tades Porcuguezas, Desposorios dos Príncipes do Brasil,
prova da mais alta consideração e apreço. N o "Jornal de
e Astúrias, e outros assumptos heróicos e Liricos.
Sergipe" rie 4 de Fevereiro de 1883.
— Diversas Poesias e vários assumptos que podião
— A veneranda memoria do Commendador Sebastião
formar
u m volume de justa grandeza.
Gaspar de Almeida Botto: noticia necrologica. N o "O
Luiz Francisco Freire, Bacharel. — Filho doa
Democrata", de 14 de Junho de 1884.
Barões de Larangeiras, nasceu a 1 de Janeiro de 1862
— A' saudosa memoria do Dr. Epiphanio de Bitno engenho Belém, municipio de Itaporanga, e falleceu
tencourt, juiz de direito da comarca de Sto. Amaro,
no Aracaju a 14 de Outubro de 1894. As suas qualidades
Bahia. N o "Jornal de Sergipe" de 27 de Setembro de
pessoaes, reunidas aos poderosos elementos da própria
1884.
familia, como aos da familia a que se ligou pelo casamen— A' Victor Hugo. N o "Guarany", Aracaju, de 26
to, facilitaram-lhe fazer na curta existência de 32 ande Fevereiro de 1885.
nos rápida carreira, quer na magistratura, quer na po— Um brado ú caridade e m prol das victimas do
litica. Bacharel e m sciencias juridicas e sociaes, graterremoto que acaba de convulsionar a Hespanha. N o
duado e m 1883 na Faculdade do Recife, foi promotor
"Jornal de Sergipe", de 18 de Julho de 1885.
— Um aj;ello aos proprietários de escravos. A o il-publico da comarca de Riachuelo e m 1884, juiz de dilustre abolicionista José do Patrocinio. N a "A Reforma". Aracaju, de 8, 15 e 22 de Maio de 1887.

LUIZ

200

reito de Gararú, por decreto de 31 de Março de 1891, depois removido para a comarca da capital.
C o m o politico, foi deputado geral na ultima legislatura da monarchia e e m 1891 deputado ao congresso
constituinte
de Sergipe.
Tendo sido nomeado m e m bro da commissão para elaborar o projecto de constituição do Estado,
Escreveu:
— O bacharel Luiz Freire ao publico. N a "Gazeta
do Aracaju" de 7 de Junho
de 1885.
— Projecto de Constituição do Estado de Sergipe. Aracaju, 1890, 32 pags.
in. 4.". Typ. do "O Republicano". T a m b é m foi publicado no "O Republicano"
a começar do numero 28 de
Agosto de 1890.
Luiz Francisco, Freire
•— Voto em separado e m
(Bacharel)
12 de Maio de 1892 do deputado..., m e m b r o da Commissão dos 5 incumbidos de dar parecer sobre o projecto
de Constituição do Estado de Sergipe, apresentado pelo
Governo de Sergipe. Avulso de 6 pags. e m folha e meia
de papel in. 4.". gr. e no "O Republicano" de 17 de
Maio dê 1891.
— A Constituição do Dr. Gumercindo Bessa: serie
de artigos, sem assignatura, nos números de 20, 22 a
24 e 31 de Maio, 4, 6 e 13 de Junho de 1891 do m e s m o
jornal.
Luiz José da Costa Filho, Bacharel. — Filho de
outro de igual nome e D. Maria dos Prazeres Costa,
nasceu na cidade de Própria a 3 de Outubro de 1886.
Estudou primeiras letras e m sua terra natal no collegio dirigido pelo professor Cândido Campos.
E m Novembro de 1903, desejando theatro mais amplo para a sua actividade intellectual, transportou-se
para o Aracaju, onde fez os estudos de preparatórios,
frequentando o "Atheneu Sergipense".
E m 1904 entrou para a redacção do "Jornal de Sergipe'", revelando desde logo qualidades de jornalista.
Devotado ao grande tribuno Dr. Fausto Cardoso acompanhou-o na jornada politica de 1906, soffrendo com
elle os dissabores das luctas partidárias.
Neste anno esteve no Rio de Janeiro, occupando alli
os logares de revisor da Imprensa Nacional e fiscal de
vehiculos, tendo recusado o logar de 4.° escripturario da
Alfandega de Corumbá, para o qual fora nomeado pelo
ministro Bulhões.
N a Capital Federal fundou com Francisco Campos
o jornal "A Pátria" que teve curta duração.
Demorando-se pouco na capital da Republica e regressando ao Aracaju, continuou a se consagrar ao
jornalismo fazendo parte simultaneamente das redacções
do "Jornal de Sergipe", "Diário da M a n h ã " e "Correio
de Aracaju" na sua primeira phase.
E m 1907, aos 19 annos, já frequentava a tribuna das
conferencias publicas, dissertando, no salão da sociedade "Amparo das Famílias" e m Aracaju, sobre diversos
assumptos, entre os quaes lhe serviam de thema os seguintes:
— A conquista do pão;
— A Penitenciaria perante as sociedades modernas.
— Fabricas e Operários.
— O Socialismo na Inglaterra.
— Tobias Barreto.
— Horácio Hora.
Provisionado pelo Tribunal da Relação do Estado,
por accordão de 3 de Fevereiro de 1914, abriu no Aracaju escriptorio de advogado.
E' professor adjunto de historia e geographia do
"Atheneu Sergipense", nomeado por Decreto de 9 de Outubro de 1916,
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C o m desassombro e força de vontade admiráveis
chegou a galgar o grau scientifico que almejava, cursando a Faculdade de Direito da Bahia, onde bacharelou-se a 8 de Dezembro de 1917.
Sócio do "Grémio Beneficente" da Faculdade de Direito da Bahia, de cuja directoria fez parte e m 1914;
m e m b r o correspondente da
"Academia Latina das Sciencias, Artes e Bellas Letras", de Paris; da "Sociedade Académica de Historia" de França; do "Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros"; sócio effectivo da "Sociedade de Sciencias" da Itália; correspondente das "Academias
Amazonense" e "Alagoana
de Letras"; da "Sociedade
de Geographia" do Rio de
Janeiro; do "Instituto Geographico e Histórico" da Bahia; da "Academia PhysicoDr. Costa Filho
Chymica Italiana" de Palermo, da qual tem medalha
de ouro de mérito scientifico; do "Instituto" do Ceará; dos "Institutos Históricos e Geographicos" do Espirito Santo e Minas; sócio honorário do "Instituto Histórico e Geographico" de Sergipe, de cuja directoria
fez parte durante muito tempo e á qual prestou não
pequenos serviços, e do "Club Literário Sylvio Roméro",
de S. Paulo (Sergipe).
Foi deputado estadual na legislatura de 1912-1913,
tendo feito parte da mesa como segundo secretario. E m
1913 serviu interinamente como procurador da Republica, por nomeação de 8 de Novembro.
Fundou, quando estava na redacção do "Correio de
Aracaju" e m 1907, a revista litterario, humorístico e
noticioso — "A "Redempção" de que sahiu apenas 10 números, o primeiro a 16 de Janeiro e o ultimo a 31 de
Maio.
V e m collaborando e m quasi todos os jornaes de Sergipe e e m muitos dos outros Estados.
Escreveu:
— Alma de sol: poema. Aracaju, 1905. 9 pags. in.
8.° pq. Typographia Commercial. Foi a sua estréa.
— Amen: poema das plantas. Aracaju, 1905, IS
pags. in. 8.° pq. Typographia Commercial.
— A Tcleologia na Historia. N o "Jornal de Sergipe"
de 8 a 15 de Agosto de 1909.
— Marechal Hermes da Fonseca: conferencia proferida na sede do "Jornal de Sergipe", na noite de 29 de
Agosto de 1909. N o "Jornal de Sergipe", de 2 a 9 de
Setembro seguinte.
— Aspectos políticos. N o "Diário da Manhã", de 19
a 20 de Janeiro de 1912.
— As loucuras ãe Nictzche e o contagio delias.
N o m e s m o jornal de 3 a 7 de Março de 1912.
— Cartas Politicas. N o m e s m o jornal de 17, 21 e 28
de Julho; 1 de Agosto de 1912.
— A sociedade através dos séculos. Idem, de 15 e
17 de Novembro de 1912.
— Propaganda da borracha. O ouro elástico. N o
"Diário da Manhã", de 21 a 27 de Dezembro de 1912.
— O governo nos Estados livres. (Dissertação).
Typ. do "O Estado de Sergipe". Aracaju, 1912, 12 pags.
in. 8.°. pq.
— A Liberdade e a Igreja. Aracaju, 1912, 21 pags.
in 8.°. pq. Typ. do "O Estado de Sergipe".
— A Vida ão Direito. (Com u m a carta do Conselheiro Felinto Bastos). Bahia, 1913, 19 pags. in. 12.°.
Typographia Bahiana de C. Melchiades.
— O Santo Governo. Bahia, 1913, 21 pags. in. 8.°.
pq. — Não indica a typographia onde foi impresso.
— Discurso pronunciado no dia 28 de Junho de
1914 na solemnidade da collocação do retrato do Desembargador Manoel Caldas Barreto no Instituto Histo-
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rico e Geographico de Sergipe. N o "Diário da Manhã,
de 2 de Julho, e m resumo.
— Carta á Assembléa Legislativa do Estado Federado de Sergipe. N o "Diário da M a n h ã " de 28 de Julho
de 1914.
— A guerra actual da Europa: conferencia politicosocial realizada no dia 6 de Setembro de 1914 no salão
do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe.
— A guerra e a Civilização: 2." conferencia litteropolitica realizada no salão da Bibliotheca Publica a 14
de Novembro de 1914 sobre a guerra européa. E m resumo
no "Diário da Manhã". Aracaju, de 17 do m e s m o mez.
— Um grande sergipano. (Summula bioçraphico do
Coronel José de Faro Rollemberg). Aracaiú, 1914, 15
pags. in. 8.°. pq. Typ. e Papelaria "Popular".
— Lei e seu conceito jurídico. Bahia. 1914, 13
pags. in. 8.°. pq. Não dá a typographia onde foi impressa.
— Na seara do direito: secção especial de artigos
sobre assumptos de direito. A começar no "Diário da
Manhã", Aracaju de 26 de Janeiro de 1915.
— A conferencia do Dr. Nobre de Lacerda — Succintos commentarios e m torno delia.
— Nós e o poeta. Idem, de 28 de Fevereiro, 2, 7,
14 e 21 de Março de 1915.
— Discurso pronunciado na sessão fúnebre realizada a 14 de Setembro de 1915 no Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe, e m homenagem á memoria de
seu sócio honorário senador Pinheiro Machado. N o "O
Estado de Sergipe" de 23 e no "Diário da M a n h ã " de
28 do m e s m o mez.
— Candidato do Povo. (Esboço biogranhico). Artigo
do jornalista Costa Filho, publicado no "Diário da Manhã" e mandado tirar e m avulsos relos amigos e admiradores do coronel Francino Mello) . Aracaju, 1915,
4 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "Diário ria Manhã".
— Em prol ãa Alie manha. Bahia, 1915, 14 pags. in.
12. Typ. Bahiana,rieC. Melchiades.
— Bailada do Cysnc: poesia extrahida rio livro de
versos inéditos "Illusões e Sonhos", especialmente para
ser recitada por Choeolat, na festa e m beneficio deste,
no theatro-Cinema "Rio Branco". Aracaju 1915, 3 pags.
in. 8.°. pq. Typ. Commercial.
— Pedro de Calazans. o poeta elegante. (Conferencia proferida no salão nobre do "Instituto Histórico e
Geographico rie Sergipe" pos 13 de Junho de 1915).
Bahia, 1915, 27 pags. in. 12.°. Typ. Bahiana de Cincinato Melchiades.
— Memoria sobre a serra de Itabaiana, apresentada
ao 1.° Congresso de Historia Nacional, realisado no Rio
de Janeiro rie 7 a 16 de Setembro de 1914. N a 1." parte
do tomo esnecial ria Revista do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, pags. 813 a 818.
— Reminiscências e im,pressões do 5." Congresso
Brasileiro de Geographia pelo delegado do "Instituto
Histórico e Geographico de Sergipe" e seu 1.° secretario. (Lida e m sessão extraordinária do m e s m o "Instituto" e m 24 de Setembro rie 1916). N o "Estado de Sergipe" de 26 a 28 do m e s m o mez. Sahiu publicado e m
folheto. Aracaju, 1916, 14 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commercial de Nelson Vieira.
— Frederico Mariath. (Conferencia proferida no salão nobre do "Instituto Histórico e Geographico de Sergipe", a 24 de Fevereiro de 1916). Bahia, 1916, 30 pags.
in. 10. Livraria Económica.
— Questões de Direito Publico Internacional. Bahia, 1916, 30 pags. in. 8.". Não diz e m que typographia
foi impresso.
— António Bernardes rie Souza Barateiro: traços
biographicos. Iriem rie 4 de Fevereiro de 1917 e 12 de
Maio do m e s m o anno.
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— Breve Memoria. Histórica sobre a Revolução Republicana de 1917. (Trabalho apresentado e lido pelo
1." Secretario do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe e m sessão de 6 de Março de 1917). N o "Diário
da Manhã", de 8 e 9 do referido mez e anno.
— Relatório apresentado ao Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe e m sessão solemne e extraordinária de 15 de Agosto de 1917, pelo 1.° Secretario Aracaju, 1917, 12 pags. in. 8.°. pq. Typ. Commercial de
Nelson Vieira.
— Razões finaes nos autos da Acção de Demarcação
das propriedades ruraes "Ponta d'Alva" e "Caju", sitas
no municipio de Itaporanga, termo da comarca de Aracaju e m que são A. A., o Dr. Aristides da Silveira Fontes e sua mulher e R. R. Manoel Alvino Cardoso e sua
mulher pelo advogado dos R. R. C o m u m a planta do sitio "Caju". Aracaju 1919, 17 pags. in. 8.°. Typ. Commercial.
— Relatório apresentado ao Instituto Histórico e
Geographico de Sergipe pelo 1.° secretario, e m sessão solemne de 10 de Agosto de 1919. Publicado conjunctamente ao Relatório do Presidente do Instituto, pags. 15
a 20, in. 8.°. pq. Aracaju, 1919. Typ. Commercial.
— Asumptos de Direito. Aracaju, 1919. 43 pags.
in. 8.". Imprensa Official.
Augusto Leverger (Barão de Melgaço): conferencia proferida no Instituto Histórico e Geographico
de Sergipe, a 9 de Fevereiro de 1919. Aracaju, 1919, 34
pags. in. 8.°. pq. Imprensa Official.
— Uma figura histórica. (Conferencia proferida no
salão nobre do Instituto Histórico e Geographico de Sergipe no dia 8 de Julho de 1920, Aracaju, 1920, 56 pags.
in. 8.°. Imprensa Official.
— O ultimo varão: novella histórica. A' minha m ã e
Folhetim do "Jornal do Povo", de 9 de Março a 8 de
Abril de 1921. Mandado imprimir e m opúsculo e m favor do "Patronato á Infância", de Pajussára, cidade de
Maceió. N o opúsculo diz — "novella romântica". Maceió, 1922, 50 pags. in. 16.° Não diz a typographia onde
foi impresso.
—
Uma
Gloria Alagoana. (Dr. Manoel Joaquim
Fernandes de Barros). Discurso proferido por occasião
de ser recebido solemnemente na Academia Alagoana de
Lettras, a 28 de Setembro de 1921. Bahia, 1922, 24
pags. in. 8.". gr. Imprensa Official do Estado.
Luiz Zaeharias de Lima, Bacharel. — Filho do
Capitão João Esteves de Lima e D. Jovita Esteves de
Lima, nasceu e m Itabaianinha a 5 de Novembro de
1866. Formado e m sciencias jurídicas e sociaes na Faculdade do Recife, a 22 de Novembro de 1887, foi nomeado promotor publico da comarca Brejo da Madre
Deus, e m Pernambuco. Transportando-se para São Paulo,
occupou por muitos annos cargos na magistratura, advogando depois, por algum tempo e m Jaboticabal. Actualmente (1924) ê proprietário estancieiro e m Monte Alto,
no m e s m o Estado.
Escreveu:
— A successão Presidencial de 1919. U m a eleição
inconstitucional. S. Paulo, 1919, 59 pags. in. 8.°. Comp.
Paulista de Papeis e Artes Graphicas.
— Um problema de estradas de Ferro e m S. Paulo:
serie de artigos no "O Estado de S. Paulo" de 18 a 27
de Maio de 1922.
—
Vida forense. N o "O Estado de S. Paulo" de
4 de Junho de 1922. Transcripto no "Correio da Manhã" do Rio de 10 do m e s m o mez
— Uma lei paulista no Supremo Tribunal. N o "Correio Paulistano" de 7 de Junho de 1922. Transcripto
no "Correio da Manhã", de 10 do m e s m o mez.
— O Transporte do café e o mercado. Idem, idem,
de 9 e 10 de Dezembro de 1922.
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Manuel Alves Machado, Professor. — Filho do
capitão Domingos Alves Machado e D. Maria Lucinda
Alves Machado, nasceu na então villa de Própria, a 19
de Abril de 1852 e falleceu no Aracaju a 22 de Fevereiro de 1897. Feitos alguns preparatórios dos que constituíam o Curso Normal, deixou de completal-o pela
necessidade de assumir os encargos de chefe de familia para prover a manutenção de sua progenitora e de
u m irmão menor.
N a escolha de u m a profissão liberal que podesse
exercer dignamente, preferiu a da sua maior predileção — o magistério particular, de que sempre viveu,
tendo exercido juntamente os cargos públicos de substituto da cadeira do ensino primário do bairro de S.
António, e m Aracaju, nomeado a 9 de Julho de 1872;
secretario da Camará Municipal da m e s m a cidade e m
1878 e, por ultimo, official da Secretaria do Governo
desde 1890 a 1896. Pertenceu a diversas sociedades literárias e instructivas, como: a do theatrinho "S. Salvador", que fundou com Balthazar Góes e outros; o club
"Lettras e Artes" e a "União Aracajuana", da qual foi
sempre o director. Menos poeta, do que prosador, nos
seus trabalhos para a imprensa revelava u m a intelligencia acima do c o m m u m , embora mal cultivada. Collaborou no "O Raio", e m que publicou muitos poesias,
e outros jornaes de Aracaju, e
Escreveu:
— Aspirações: poesias. Aracaju, 1877, 62 pags. in.
12.°. Typ. do "Jornal de Sergipe".
— Menininhas: poemeto infantil dedicado aos meninos sergipanos. N o "Jornal do Aracaju" de 13, 23 e 26
de Maio de 1877.
— Recordação ão passado. N'uma hora de nevralgia.
Segundo u m esboço de Oreste de Andrade. Folhetim publicado no jornal "A Mulher", Aracaju, a começar dos
primeiros números, 1878.
— tfo cárcere: poesias. Aracaju, 1881, 80 pags. in.
8." pq. Typ. do Raio.
— Flores ãa infância: poesias didácticas e recreativas. Aracaju, 1883, VIII — 54 — IV pags. in. 8.°
pq. Typographia do "Echo Liberal".
— Princípios ãe arithmetica ou taboadas explicativas para os principiantes. Aracaju, 1884, 20 pags in
16.". Typ. do "Echo Liberal".
— Resumo de orthographia para os principiantes.
Aracaju, 1884, 25 pags. in. 16.°. Typographia do "Conservador".
— Systcma Métrico Decimal para uso das escholas
primarias, Aracaju, 1884, 13 pags. in. 16.". Typ. do
"Echo Liberal".
— Anjo cahido: romance synthetico. N o " S . Francisco", de Própria, a começar do n.° 37 de 7 de Novembro
de 1889. C o m a interrupção desse jornal não continuou
a ser publicado.
— Infanticídio: romance synthetico. N o "O Dia"
Aracaju, de 17 de Maio a 13 de Junho de 1894.
— Deus vela pela innocencia: drama e m 4 actos..
inédito. Foi u m dos fundadores e com outros redigiu:
— O Porvir: jornal litterario e recreativo, propriedade da associação de Estudantes do "Atheneu Sergipense". Aracaju, 1874. C o m Balthazar Góes e outros.
— O Presente: jornal critico e litterario. Aracaju
1877. C o m José Pinheiro.

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

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

O dia brilhante, etc.
Mandemos porém ao longe
Essa espécie de rancor,
Que inda hoje alguém conserva
Aos da Provincia maior
O dia brilhante, etc.
A união mais contante
Nos deverá congraçar,
Sustentando a liberdade
De que queremos gozar
O dia brilhante, etc.
Se vier damnosa intriga
Nossos lares habitar,
Desfeitos os nossos gastos
— Tudo e m flor ha de murchar.
O dia brilhante, etc.
Impresso pela primeira vez em 1836 no numero 148
do "Noticiador Sergipense", de São Christovão, e reimpresso nas paginas 55 a 57 das "Poesias Póstumas".
Manuel José de Menezes Prado, Bacharel. —
Filho de Francisco de Barros Prado e D. Maria Feliciana de Menezes Serra, nasceu no municipio do Rosário do Cattête a 6 de Fevereiro de 1844 e falleceu a 1
de Março de 1897 na cidade do Rio de Janeiro, onde tinha residência. Graduado e m 1866. bacharel e m sciencias juridicas e sociaes pela Faculdade de Pernambuco, logo ao entrar para a vida publica dedicouse á advocacia e á politica. N o meio social e m que conviveu durante longos annos, muito se recommendou, apesar de naturalmente modesrio e pouco communicativo, por sua intelligencia culta fortemente
equilibrada e pelas maneiras fidalgas do h o m e m
de esmerada educação. C o m o politico era por indole
tolerante e conciliador, sem nenhum desaire para a intransigência das suas convicções, tendo merecido do seu
partido as maiores provas de distineção e apreço. N a
Camará dos Deputados representou Sergipe nas três legislaturas de 1869-1878 e na primeira legislatura ordinária do regimem republicano. Foi secretario do governo do Rio Grande do Sul e m 1868; presidiu as antigas
províncias do Espirito Santo e m 1876-1877 e do Piauhy
em 1885-1886, e depois de ter exercido o cargo de secretario da extincta Associação Promotora da Instrucção
com sede no Rio de Janeiro, foi seu Presidente por espaço de quatro annos, destituinrio-se e m Dezembro de
1896 por motivo de moléstia. Amante da sciencia, dispondo de u m espirito eminentemente observador, muito
augmentou o cabedal dos seus conhecimentos, viajando
por diversos paizes da Europa.
Escreveu:
— Creação de um Banco de lavoura: discurso pronunciado na sessão de 30 de Dezembro de 1872 por occasião de apresentar o projecto de creação de u m banco
da lavoura. Rio de Janeiro, 1873, 15 pags. in. 8.°. pq.
Typ. — Perserverança.
— Discurso proferido por occasião da discussão do
projecto de auxílios á lavoura, nas sessões de 10 e 13
de Agosto de 1875. Rio de Janeiro, 1875, 47 pags. in.
8.°. pq. Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve & C.
— Relatório apresentado pelo E x m o . Sr. Dr... na
installação da Assembléa Provincial do Espirito Santo
na sessão de 15 de Outubro de 1876. Victoria, 1876. 68
pags. in. 8.". gr. Typ. do "Espirito Santense".
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— Relatório apresentado e m 5 de Janeiro de 1877
por occasião de passar a administração desta provincia
ao 1.° Vice-Presidente, Coronel Manuel Ferreira de Paiva. Victoria, 1877, 12 pags.
in. 8.". Typ. do "Espirito
Santense".
— Discurso proferido na
sessão de 28 de Junho
de 1877 por occasião da discussão do orçamento da Agricultura. Rio de Janeiro,
1877, 21 pags. in. 8.". Typ.
— Perserverança.
— Relatório com que o
E x m o . Sr. Presidente da
Provincia do Piauhy Dr...,
passou a administração da
m e s m a provincia ao Dr. António Jansen de Mattos Pereira no dia 7 de Setembro
de 1886. Therezina, 1886, 75 Manuel José de Menezes
pags. in. 8.". gr. Typ. da
Prado (Bacharel)
"Época".
— Relatório lido na assembléa geral da Associação Promotora da Instrucção a
24 de Dezembro de 18.93. Acha-se publicado no livro de
actas das sessões da referida Associação. Rio de Janeiro, 1894, pags. 129 e seguintes.
Manuel Ladisláo Aranha Dantas, Conselheiro. —
Filho de Polycarpo José de Santa Rita Dantas e D.
Maria Rosa Aranha Dantas, nasceu e m S. Christovão
a 27 de Junho de 1810 e falleceu na capital da Bahia
a 4 de Novembro de 1875. C o m os conhecimentos que
poude adquirir na cidade natal, seguio para a Bahia e m
principio de 1827, matriculando-se nesse m e s m o anno na
Escola Medico-Cirurgica, na qual se formou e m cirurgia
a 6 de Dezembro de 1832. A 26 de Março do anno seguinte foi promovido, mediante concurso, na cadeira de
philosophia de S. Christovão, onde já havia occupado interinamente a de latim antes de 1827. Lente substituto
da secção cirúrgica da Escola de Medicina da Bahia, por
Decreto de 6 de Agosto de 1833, recebeu o grau de doutor a 7 de Novembro de 1835 e m cumprimento da Resolução da Assembléa Geral Legislativa de 19 de Setembro
de 1834, que mandou conferil-o aos lentes que ainda não
gosassem deste titulo.
Julgado pelo jury medico da Faculdade o mais habilitado no concurso para lente proprietário da cadeira
de pathologia externa, foi nella provido por Decreto de
30 de Maio de 1837, tendo-se jubilado a seu pedido, por
Decreto de 8 de Novembro de 1873, depois de quarenta
annos de magistério. E m 1866, já e m avançada edade,
não receiando os perigos, n e m os rudes trabalhos da
guerra, partiu para o Paraguay, naufragando e m viag e m na praia de Santa Rosa, na Republica Oriental do
Uruguay. Designado primeiramente para servir nos hospitaes militares de Montevideo e Corrientes, foi nomeado,
depois dos combates de Curuzú e Curupaity, primeiro
medico do hospital brasileiro naquella cidade, de onde,
por dissabores occasionados pelo commandante militar
brasileiro alli estacionado, regressou para o Brasil, chegando á Bahia a 11 de Novembro do m e s m o anno. Durante o tempo que occupou a cadeira de lente, também
exerceu os cargos de cirurgião ajudante da Guarda Municipal Permanente da Bahia, m e m b r o do Conselho do
Governo de Sergipe, m e m b r o do Conselho de Instrucção
Publica e presidente interino da Commissão de Hygiene
Publica da Bahia. Foi sócio correspondente do Instituto
Histórico e Geographico Brasileiro, effectivo do antigo
Instituto Histórico da Bahia e honorário da Academia
Imperial de Medicina do Rio de Janeiro. O governo imperial e m seus actos de munificência muitas vezes o
contemplou entre os que se tornarão dignos de honras e
distineções.
Agraciado e m 1849 com o officialato da Ordem da
Rosa e e m 1858 com o habito da de Christo, pelos serviços prestados durante a epidemia do choler-.-morbus.
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cias jurídicas e sociaes pela Faculdade do Recife a 17
foi-lhe ainda conferido por Decreto de 30 de Novembro
de Dezembro de 1860, obteve ser nomeado por acto de
desse ultimo anno o titulo de conselho de S. M., o Im7 de Janeiro seguinte promotor publico da comarca de
perador; e m 1860 recebeu a commenda da Rosa pela
Itabaiana, de onde posteriormente foi juiz municipal e
brilhante prelecção feita na presença de D. Pedro II,
de orphãos, por Decreto de 15 de Novembro do m e s m o
quando e m visita á provincia da Bahia, e m Outubro de
anno. Terminando o quatriennio e m 1865, passou a exer1859, e por Decreto de 21 de Maio de 1874 a c o m m e n d a
da Ordem de N . S. Jesus Christo e m attenção aos rele- cer a advocacia e m Larangeiras, mudando-se, decorridos poucos annos, para o Aracaju, onde se dedicou á
vantes serviços no exercicio do magistério. A historia
imprensa e concomitantemente ao desempenho dos carda sua vida foi escripta por Alexandre Herculano nos
"Apontamentos biographicos de varões illustres", etc. gos de Director da antiga Bibliotheca Provincial e do
extincto Asylo das orphans de N . S. da Pureza, Director
publicados e m 1881, e mais desenvolvidamente pelo DouGeral da Instrucção Publica, 1870-1875, Delegado especial
tor Joaquim dos Remédios Monteiro na "União Medica"
da Instrucção Publica da Corte e m Sergipe, Director da
do Rio de Janeiro, pags. 519 a 521 do n.° de 8 de SetemSociedade Propagadora da Instrucção e m Sergipe, probro do referido anno.
fessor gratuito da cadeira de historia do Brasil do curso
Escreveu:
nocturno instituído pela Sociedade Emancipadora "25
— As feriãas envenenadas: these apresentada e
de
Março", de que foi sócio fundador e seu orador, sócio
sustentada por occasião do concurso para a cadeira de
pathologia externa. Bahia, 1837, 18 pags. in. 8.°. Foi honorário da Associação Commercial do Aracaju, deputado provincial nos biennios de 1862-1863 e suecessiseu competidor o Doutor Francisco Sabino Alvares da
vamente nos de 1870-1875, tendo presidido as sessões de
Rocha Vieira, chefe da revolução de 7 de Novembro desse
1873-1874.
anno, mais conhecida pela denominação de sabinaãa.
Quando e m Maio de 1875 resolveu transferir-se para
— Necessidade dos exercícios religiosos para desena capital da Bahia, a imprensa sergipana relembrou e m
volver e para firmar o sentimento religioso. Trad. de
phrases do mais justo reconhecimento os assignalados
Devay. N o "Crepúsculo", periódico instruetivo e moral
serviços prestados á terra do seu nascimento na supreda Bahia, vol. 1.", 1845, pags. 33 a 37.
m a direcção da instrucção publica a que consagrou o
— Lição de pathologia externa, feita na Faculdade
melhor do seu tempo e m estudos acurados, devendo-se á
de Medicina da Bahia no dia 25 de Junho de 1845. N o
sua iniciativa o melhoramento cio ensino e do professo""Musaico", da Bahia, vol. 1."., pags. 3 a 6.
— O suiiciãio. N o "Crepúsculo", de 11 de Janeiro de rado e a creação do "Atheneu Sergipense". Foi ainda
sob a sua fecunda iniciativa que se instituirão as con1846, vol. 2.".
— O veneno ãds cobras. N o periódico cit., vol. 3.°, ferencias literárias na capital da provincia. N a cidade
de sua nova residência abriu escriptorio de advocacia,
n.° 3 de Novembro de 1846.
entre cujos labores recebeu e m 1876 a nomeação de Offi— Curso de pathologia externa professado na Facial maior da Secretaria da Assembléa Provincial. Por
culdade de Medicina da Bahia, no anno de 1847. Bahia,
esse tempo foi encarregado pelo presidente da pronvincia
1847, 436-IX pags. in. 8.". Typographia de Epiphanio
de
rever o Regulamento da Instrucção Publica, e m comPedrosa. O autor preparava a segunda edição do seu
missão com os doutores Luiz Alvares dos Santos e Pedro
compendio, quando falleceu.
— Instrueções sanitárias populares para o caso de António Falcão Brandão, já fallecidos. N a Bahia foi
também Agente auxiliar do Archivo Publico do Império
manifestação d'aquella epidemia (cholera-morbus) entre
por nomeação do governo geral e na imprensa local teve
nós. Bahia, 1855, 8 pags. in. 4.°. Typ. de França Guerposição saliente ao lado dos seus correligionários políra & C. Subscrevem também este trabalho os Doutores
ticos.
Militando por muito tempo no jornalismo de sua
Malaquias Alvares dos Santos e Felisberto António da
provincia, jamais esqueceu aquella elevação de vistas
Silva Horta.
— Conselhos aos proprietários ãe fazenda ruraes. com que sempre se bateu pelo triumpho dos seus ideiaes,
evitando por Índole e por educação quaesquer polemicas,
(para o tratamento do cholera-morbus) . Bahia, 1855,
que
pudessem degenerar e m ataques pessoaes. Dotado
8 pags. in. 4.°. Typ. de França Guerra & C. C o m as
de u m espirito culto e de qualidades apreciáveis de pumesmas assignaturas.
blicista, era ainda académico quando se ensaiou na im— Memoria histórica dos acontecimentos notáveis
prensa, tendo collaborado no "íris Académico", Recife,
do anno de 1855, apresentada á Faculdade de Medicina
1859; "Diário de Pernambuco"; "Diário das Alagoas";
da Bahia, no dia 1.° de Março de 1856, e m cumprimento
"Columna do Throno", Larangeiras, 1864; "Correio Serdo art. 197.° dos estatutos, etc. Bahia, 1856, 16 pags.
gipense"; "Jornal de Sergipe" e outros.
in. 4.°. Typ. e Livraria de E . Pedrosa.
Escreveu:
— Relatório da commissão de hygiene publica da
— Sergipe e as suas vias de communicação maríprovincia da Bahia sobre o estado sanitário da provintima. N o "Correio Sergipense" de 26 de Setembro de
cia no anno de 1855. Bahia, 1856, in. 8.°.
1860, transcripto do "Diário de Pernambuco".
— Relatório apresentado ao Conselheiro Vice-Direc— O Clero e o Senhor Deputado Peãro Luiz na
tor da Faculdade de Medicina, Doutor Vicente Ferreira
de Magalhães, pelo Conselheiro Director Interior, etc. Camará Temporária. Maceió, 1864, 39 pags. de 2 columnas in. 8.°. Typographia Commercial de A. J. da
N a "Gazeta Medica da Bahia", pag. 237 do n.° 112 de
Costa, e u m a refutação ás doutrinas sustentadas por
31 de Março de 1872.
aquelle
deputado; traz a data de 16 de Janeiro e m Ita— Discurso proferido pelo Conselheiro..., supprindo
baiana e foi offerecido ao arcebispo da Bahia, D. Manuel
as vezes do vice-director, depois da collação do gráo de
Joaquim da Silveira, depois Conde de S. Salvador.
doutor e m medicina, e m 30 de Novembro de 1872. N a
— Discurso proferido na abertura solemne do Hos"Gazeta" cit. vol. V, 1871-1872, pags. 119 e 120.
pital
da Misericórdia da cidade de Larangeiras. Aracaju,
— Discurso proferido pelo Conselheiro... a 6 de
1866, 21 pags. in. 8.° pq. Typ. do "Jornal de Sergipe".
Dezembro de 1873 na Faculdade de Medicina da Bahia,
— Discurso recitado pelo Director da Instrucção Pupor occasião de conferir o gráo de doutor e m medicina
blica, na installação solemne do Atheneu Sergipense.
aos que então terminarão o seu curso medico. Idem,
N o n.° de 9 de Fevereiro de 1871 do "Jornal do Aravol. VIII, 1873-1876, pag. 129.
caju".
Manuel Luiz Azevedo de Araújo, Bacharel.
— Discurso proferido pelo Director da Instrucção
Filho do súbdito portuguez António de Araújo Pimenta
Publica na noite de 23 do corrente no salão do Athee D. Ignez de Azevedo Araújo, nasceu na Estancia a
neu Sergipense. N o n.° de 29 de Julho de 1871 do mes24 de Novembro de 1838 e falleceu no Aracaju a 21
m o jornal.
de Outubro de 1883, privado da razão e m consequência
— Discurso proferido pelo Director Geral da Instruda perda de u m filho, morto por afogamento na capital
cção Publica de Sergipe. N o n.° de 27 de Setembro de
da Bahia. Tendo recebido o grau de bacharel e m scien1871 do m e s m o jornal.
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— Relatório do Director da Instrucção Publica,
Fundou e redigiu:
apresentado ao Exmo. Sr. Barão de Própria, Vice-Pre— Jornal do Aracaju: órgão politico e official.
sidente da Provincia, em 31 de Dezembro de 1871. Anne- Aracaju, 1870-1874. Foi redactor chefe, de 1876 em
xo de 49 pags. in. 8.° ao Relatório apresentado perante deante do:
a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe pelo Pre— Correio da Bahia: jornal diário e órgão consersidente Luiz Alvares de Azevedo Macedo, por occasião da
vador dissidente, Bahia, 1871-1878. Como principal resua abertura no dia 4 de Março de 1872.
dactor, dirigiu:
— Instrucção Publica. Incompatibilidade entre o
— Gazeta da Bahia: órgão do partido conservador,
exercicio do magistério e o estado conjugal. No "Jornal
e propriedade de uma associação. Bahia, 1879-1880.
do Aracaju" de 25 de Abril de 1872.
Manuel Luiz do Rego, Bacharel. — Filho de An— Discurso proferido pelo presidente da Associa- tónio Luiz do Rego e D. Ritta de Sousa Campos, nasção Propagadora da Instrucção na sessão solemne da
ceu a 11 de Julho de 1869 na Capella. Diplomado bamesma associação. No referido jornal de 16 de Outucharel em sciencias jurídicas e sociaes e 26 de Dezembro de 1872. Neste discurso encontrão-se muitas consibro de 1890 pela Faculdade do Recife, foi nomeado em
derações judiciosas acerca da instrucção publica e da
Fevereiro de 1891 promotor publico da Comarca de
sua organização no Brazil.
Porto Seguro, removido em Julho para a de Amargosa e
— Reforma da instrucção publica. Aracaju, 1872.
depois juiz preparador do mesmo termo até Janeiro de
Trabalho confeccionado por incumbência do presidente
1894, removido nesse mesmo anno para egual cargo na
da provincia para substituição do regulamento feito pelo
capital, deixando este lugar em 1895.
Dr. Guilherme Pereira Rabello. Data desse tempo a creaDesta data em deante dedicou-se á advocacia, torção da "Eschola Normal" do "Atheneu Sergipense".
nando-se um dos mais acreditados advogados do foro
— Relatório do Director da Instrucção, apresen- bahiano. Tem sido advogado da Companhia Chemins de
tado ao Presidente da Provincia, Dr. António dos PasFer; da União Fabril da Capital, da Companhia Valença
sos Miranda, a 30 de Janeiro de 1874. Annexo de 58
Industril e da Companhia Salinas da Margarida, todas
pag. in. 8.°. ao Relatório com que o mesmo Presidente com sede na Capital da Bahia, das Companhias rie Vaabriu a Assembléa Legislativa Provincial de Sergipe
pores Allemãs e contratado de diversas casas commerno dia 2 de Março de 1874.
ciaes.
— Discurso proferido na sessão magna do Gabinete
E' procurador fiscal do Estado da Bahia e membro
de Leitura Sergipano, em 6 de Junho de 1874. No "Jorhonorário do Instituto da Ordem dos Advogados, do Rio
nal do Aracaju" de 10 do mesmo mez.
de Janeiro e do Instituto da Ordem dos Advogados, da
— Reforma da instrucção. Aracaju, 1874. Foi elaBahia, de que é 1." vice-presidente.
borada em commissão com os drs. José Elysio de CarRedigiu a "Gazeta de Amargosa" — (Bahia) 1892valho Couto e Thomaz Diogo Leopoldo, por nomeação
1894.
do presidente, dr. António dos Passos Miranda.
Escreveu:
— Relatório apresentado a 31 de Janeiro de 1875 ao — Inconstitucionalidade do imposto federal sobre loExmo. Sr. Dr. António dos Passos Miranda pelo Diterias dos Estados. Bahia, 1901.
rector da Instrucção Publica. Annexo de 28 pags. ao
— Inconstitucionalidade do imposto federal sobre diRelatório com que o mesmo Presidente abriu a Assem- videndos das sociedades anonymas. Bahia, 1902, 60
bléa Legislativa Provincial de Sergipe no dia 1." de
pags. in. 8.°. Typ. Bahiana de C. Melchiades. Consta
Março de 1875.
este trabalho da petição, allegações finaes e razões dos
— Relatório annual apresentado ao Exmo. Sr.
appellados na acção entre partes os bancos Auxiliar das
Dr. António dos Passos Miranda a 22 de Janeiro de
Classes e Económico e as Companhias Commercial, In1875 pelo Director do Asylo de N. S. da Pureza. No
teresse Publico, Alliança, Linha Circular e Trilhos Cen
"Jornal do Aracaju" de 3 de Fevereiro seguinte e no
traes da Bahia.
citado Relatório do Dr. Passos Miranda.
— Aggravo perante o Supremo Tribunal Federal, em
— Discurso proferido na sessão da Assembléa Le- que são aggravantes — Schramm Stode & C , agentes
gislativa Provincial de Sergipe de 5 de Abril de
da Companhia
Hamburg Sudamerikanische Dampfs1875. Aracaju, 1875, 42 pags. de 2 columnas cada uma,
chifffahrst, e aggravado o juizo. Bahia, 1902.
in. 8.". gr. Typ. do Jornal do Aracaju.
— Aggravo perante o Supremo Tribunal Federal em
•— A eãucação da mulher
Transcripto na que são aggravantes — A Companhia Liverpool Brazil
"Provincia do Pará" de 25 de Setembro de 1878. H a
& C. River Plate Steamers e aggravados Silvino Marainda do mesmo autor diversas.
que & C. Bahia, 1906, 14 pags. in. 8.°. Typ. Bahiana
— Conferencias, publicadas nos jornaes do tempo,de C. Melchiades.
das quaes algumas forão transcriptas fora da provincia;
—- Contratos com a Administração. Parecer do Adcolleccionou em opúsculos vários discursos proferidos na
vogado... Bahia, 10 de Abril de 1906, 17 pags. in. 8.°.
Assembléa Provincial e deixou inéditas, por completar,
pq. Typographia da Gazeta do Povo.
as seguintes obras:
— Carta Testemunharei perante o Supremo Tribu— Analyse ao Código Criminal do Império do Bra- nal Federal em que é testemunhante o Coronel João Pezil, comparado com os das nações cultas.
dro Caminha. Bahia, 26 de Junho de 1907, 61 pags.
— Instrucção publica: substancioso trabalho quein. 8.°. pq. Typographia Bahiana, de Cincinato Melviria confirmar a grande competência do seu autor em
chiades.
assumpto do maior interesse social. Como jornalista fêz
— O material destinado aos serviços dos Estados
sua estréa no:
não está sujeito á tributação da União, ex-vi do artigo
— Acaãemico ão Norte: periódico litterario e scien- 10 da Constituição Federal. No "Jornal de Noticias",
tifico. Recife, 1857. Folha académica redigida por aluBahia, de 8 a 10 de Março de 1911.
mnos da Faculdade de Direito, que não foi além do 9."
— As procurações no Thesouro Nacional. Critica ao
numero, datado de 24 de Julho.
Decreto n.° 85, 96 de 8 de Março de 1911. Idem, de 24 do
Redigiu:
mesmo mez.
— Vinte, e Cinco ãe Março: jornal politico, littera- — Terias (Para o "Jornal de Noticias" da Bahia.
rio e noticioso. Recife, 1860. Appareceu a 25 de Março
Nos ns. 19 e 21 de Abril de 1911.
e pouco mais durou. Por deliberação do Grémio Con— Indemnisações pela passagem das estradas de
servador Sergipense foi um dos eleitos para o conseferro. Bahia, 1913, 8 pags. in. 8.". pq. Typ. Bahiana
lho administrativo e redactor em chefe do:
de Cincinato Melchiades.
— O Conservaãor: órgão do partido. Aracaju, 1868- Manoel José Bomfim, Doutor. — Filho de Pau1869. Reappareceu em 1873 sob a redacção dos bachalino José do Bomfim e D. Maria Joaquina do Bomfim,
réis José Luiz Coelho e Campos, António Dias de Pinna
Júnior e Bemvindo Pinto Lobão.
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nasceu no Aracaju a 8 de Agosto de 1868. Fez seus estudos primários e secundários na cidade do seu nascimento, revelando logo grande talento, e e m 1886 matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, onde cursou os primeiros annos, passando-se depois para a congénere do Rio de Janeiro, onrie recebeu o grau de doutor e m 1890. Ainda estudante, já trabalhava na imprensa, no "Correio do Povo", redigido por Alcino Guanabara.
E m 1891 foi nomeado medico da Policia do Estado
do Rio de Janeiro e e m Julho do anno seguinte passou a
ser tenente-cirurgião da Brigada Policial, lugar que
occupou até Maio de 1894. Nomeado e m 1896 sub-director do Pedagogium com as funcções de director interino, foi e m Março do anno seguinte confirmada a sua
nomeação effectiva da m e s m a repartição.
E m 1898 lhe foi designada a cadeira de Moral e
civica da Escola Normal. Extincta esta, foi e m 1902
transferido para a de pedagogia e e m commissão pedagógica, por nomeação da Prefeitura, esteve na Europa de 1902 a 1903.
Director interino da Instrucção publica Municipal
e m Dezembro de 1905, Director Geral de Instrucção publica do Districto federal, e m commissão, por acto de
27 de Abril de 1906, foi exonerado do primeiro cargo
em Abril de 1907. Neste anno foi eleito deputado por
seu Estado na vaga aberta
pelo General Valladão que
passou para o Senado. Nomeado professor de Psychologia applicada a educação
da Escola Normal e m 1916;
foi condecorado á 22 de
Novembro de 1918 pelo Rei
ria Bélgica com o officialato da Ordem Leopoldo. De
volto da Europa, em 1903,
organisou no Pedagogium o
primeiro Laboratório de Psychologia que se creou no
Brasil.
Foi redactor e secretaDr. Manoel Bomfim
rio do "Republica" e m 1896;
do "Pedagogium",
revista
Redigiu e dirigiu a
mensal, Rio de Janeiro 1897.
Sahirão apenas 5 números de
Julho a Novembro.
'Educação e Ensino", revista
pedagógica; fundou e m 1901, com Thomaz Delfino e Rivadaria Corrêa a "Universal", revista quinzenal e e m
1904 foi redactor da "Leitura para todos". Collabobou na "Noticia", Tribuna", "Jornal do Commercio",
"Illustração Brasileira" e no "Paiz", desde 1904, todos
do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— D(/s nephmtes: these apresentada á Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro para obter o grau de
doutor. Rio de Janeiro, 1890, in. 4.°.
— Parecer sobre as aguas do rio Poxim. N o "O
Republicano" de 11 de Abril de 1890. T a m b é m é assignado pelo Dr. Narciso Marques.
— Pratica ãa lingua portugueza: livro da composição
para o curso complementar das escolas primarias approvado e adoptado pelo conselho superior da instrucção
publica da Capital Federal. Rio de Janeiro, 1899, 356
pags. in. 8.°. Já há 2.» Edição de 1904, correcta e
augmentada.
— Compendio ãe zoologia. Paris, 1902, Editor Garnier, 376 pags. in. 16.°.
— O Progresso pela instrucção: discurso pronunciado da solemnidade da entrega dos diplomas ás normalistas pela Escola Normal do Districto Federal como
paranympho e m 13 de Maio de 1904.
— Allucinações auãitivas dos perseguidos: monographia contendo algumas observações da sua clinica psychiatrica. Rio de Janeiro, 1904.
— Livro ãe leitura para o curso complementar das
escolas primarias. Rio de Janeiro, 1904, 3.» Edição.
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— Olavo Bilac: estudo sobre a vida intellectual desse
poeta. N o n.° de Abril de 1904 do "Kosmos", revista
artística, scientifica e literária do Rio de Janeiro.
— Elementos ãe zoologia e botânica: Adaptação das
obras: Anatomia e physiologia animaes e Anatomia e
physiologia vegetaes de Lamounetti. Paris, 1904, Editor
Garnier. E' u m livro de estudos e m que o critério e a
competência se colligam para a sua mais apurada excellencia.
— Historia ãas terras brasileiras. N'"Os Annaes"
de Domingos Olympio". Anno II (1905) n.° 31, pags.
292 á 295.
— O Ciúme: conferencia realisada no Instituto de
Musica. N a "Revista dos Annaes" n.° 49, pags. 586 á
590 e n.° 50, pags. 598 a 600. Publicada e m folheto, 1905.
— O respeito á creança: discurso pronunciado na solemnidade da entrega de diplomas ás normalistas de
1905. Rio, 1906, 20 pags. in. 8.". pq. Typ. do Instituto Profissional.
— Uma carta. A propósito da critica do Sr. Sylvio
Roméro ao livro "America Latina". N a revista dos "Annaes". A n n o III (1906) n.° 74, pags. 169 a 170.
— A Cartilha: livro didáctico da serie — Leitura
didáctica.
— Lições e Leituras — Idem.
— Creanças e homens — Idem.
— Livro ãos mestres. — Idem.
— Discurso pronunciado a 27 de Setembro de 1906,
como paranympho das alumnas da Escola Normal do
Districto Federal, no acto da collação do gráo. N o
"Jornal do Commercio" de 30 do m e s m o m ê z .
— A America Latina, estudo de parasitismo social.
Paris, 1905, 432 pags. in. 12.°. Editores. H . Garnier.
E' u m a obra contendo a historia explicada da America
Latina, dividida e m 5 partes: 1." parte — A Europa e a
America Latina — 2." parte — Parasitismo e Degeneração — 3.a parte — As Nações coloivisaáoras ã'America
ão Sul — 4.a parte — Effeitos ão Parasitismo sobre as
nossas sociedades 5." parte — As nossas socieãaães. Escriptos n u m estylo claro e simples, os capítulos da America Latina estudam o parasitismo social na evolução
tias republicas Sul Americanas. A "Gazeta de Noticias"
rio Rio diz o seguinte sobre o precioso livro: "America
Latina" é u m livro magnifico; devem lel-o todos os
que pensam. H a nelle aquillo que o philosopho considerava o maior dos bens: — a "revelação das verdades".
— A Obra ão Germanismo. Rio de Janeiro, 1915,
55 pags. in. 8.". pq. Typ. Besnard Fréres. Consta da
publicação e m vol. de 2 artigos insertos no "Jornal do
Commercio'" do Rio, e m u m dos quaes condemna as aspirações do predomínio por parte da Allemanha, ateando a conflagração européa, defendendo no outro as intenções moraes de Darwin. O auctor destinou o produeto
da venda do folheto á caixa da Cruz Vermelha Belga.
— A Crise?... N o "Jornal do Commercio". Rio, 27
de Junho de 1915.
— Lições ãe Pedagogia. Theoria pratica de educação. Rio de Janeiro, 1915. Livraria Escolar.
— Noções ãe Psychologia: obra didáctica. Rio de
Janeiro, 1916, na m e s m a livraria.
— Pensar e Dizer. Estudo do Symbolo no pensamento e na linguagem. Dividido e m 9 capítulos. Rio,
1923, 509 pags. in. 16.°. Casa Electros.
Manoel de Marsillac Motta, Doutor. — Filho do
pharmaceutico Pedro Amâncio de Almeida Motta e D.
Maria Emilia de Marsillac Motta, nasceu no Aracaju a
24 de Dezembro de 1875. Após o curso secundário, feito
e m Aracaju, frequentou a Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro, na qual recebeu o gráo de doutor e m 1901.
Verificou praça no exercito, com destino ao corpo
de saúde, sendo actualmente (1924) tenente coronel do
referido corpo e professor de physiologia da "Escola" de
Veterinária do Exercito.
E m 1913 foi director do Sanatório Militar de Lavrinhas.
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Escreveu:
mesmo anno para a de Pernambuco, denominada depois
— Das ãescargas motoras na epilepsia essencial, suas Superior Tribunal de Justiça, do qual foi presidente
vantagens e damnos: dissertaçKo. Proposições. Três soaté 1902, data da sua aposentadoria. Fora destes carbre cada uma das cadeiras da Faculdade. These apregos da magistratura, foi deputado e presidente da Assentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia do
sembléa Provincial de Santa Catharina, que mais tarde
Rio de Janeiro em 30 de Outubro de 1900 e perante ella
representou na Camará dos Deputados na 14.' Legislatudefendida em 15 de Abril de 1901 (Approvada com disra de 1869-1872. Como 2." vice-presidente da mesma protineção). Rio de Janeiro, 1901. Typographia Besnard
vincia administrou-a por três vezes nos períodos de 22
Fréres. 66 pags. in. 8.°.
de Novembro de 1869 a 3 de Janeiro de 1870, de 10 a
— Heliotherapia: observações clinicas colligidas 11 de Abril seguinte, e de 13 de Novembro de 1872 a
quando director do Sanatório Militar de Lavrinhas. 1913. 27 de Janeiro de 1873, e nomeado por Carta Imperial de
— Da innervação na serie animal, dífferenciação e 28 de Dezembro de 1872 presidente de Sergipe esteve á
complicação progressivas: monographia escripta para
testa do seu governo desde a data de sua posse em 8 rie
candidatar-se á Escola de Veterinária. 1919.
Março a 11 de Novembro de 1873.
Não publicou estes dois últimos trabalhos.
Representou o Tribunal de Justiça no Congresso JuManuel Martins dos Santos Penna, Doutor. —
rídico Americano em 1900; no Congresso Scientifico LaFilho de José Martins Penna e D. Silvana Firme dos
tino Americano em 1904, tendo-se reunido ambos no
Santos Penna, nasceu a 22 de Abril de 1831 em S. ChrisRio de Janeiro; foi sócio effectivo do Instituto Archeotovão e falleceu a 14 de Fevereiro de 1905 em Porto
logico Pernambucano e de outras sociedades. RespeiAlegre, capital do Rio Grande do Sul. Conseguindo em
tado pelo seu saber e integridade de caracter, os seus
curso regular o diploma de doutor pela Faculdade de
conselhos e opiniões, como advogado, eram recebidos
Medicina da Bahia a 20 de Dezembro de 1885. Foi mecomo a genuína expressão da verdade em matéria jurídico do exercito desde 1861 até 1876, quando, por decredica proferida pelo mais auto de 19 de Julho deste ultimo anno, se reformou na
torisado representante
do
patente de primeiro cirurgião capitão do Corpo de Saúde,
foro da capital de Pernamtendo feito toda a carreira militar no Rio Grande do
buco. Prova ainda o elevado
Sul e na campanha do Paraguay. Como secretario da
conceito em que sempre foi
Repartição de Saúde do Rio Grande, acompanhou o setido em todas as classes sogundo corpo do exercito até Curuzú e assumindo mais
ciaes, o nobre procedimento
tarde o serviço do hospital de sangue nos combates de
do povo do Recife, por occa24 de Maio, 3 e 22 de Setembro de 1866, portou-se com
sião de ser aposentado offetal dedicação no curativo dos feridos, que foi elogiado
recendo-lhe u m prédio, por
em ordem do dia e posteriormente condecorado com o
subscripção, para nelle ter a
gráo de cavalleiro da Ordem da Rosa.
sua residência. No AlmaE m seguida foi assistente do Delegado Chefe da
nack Pernambucano para
Repartição de Saúde em Corrientes e, terminada a guer1916 foi publicado á pag.
ra, passou a occupar o mesmo cargo junto ao Delegado do 33." a sua biographia com o
Cirurgião-mór do exercito no Rio Grande do Sul, até
retrato.
.Manuel do Nascimento da
ser attingido pela reforma. Por esse tempo forão-lhe
Escreveu:
Fonseca Galvão
concedidas as honras de major e as medalhas comme— Relatório apresentamorativas da guerra do Paraguay, creadas pelos goverdo pelo 2.° vice-presidente de
nos do Brasil, Uruguay e Republica Argentina. Por deSanta Catharina ao Presicreto de 16 de Agosto de 1892 foi nomeado tenente codente o Exmo. Sr. Doutor
ronel honorário do exercito. Medico humanitário e cariAndré Cordeiro de Araújo Lima por occasião de passartativo, gozou sempre de merecida estima na sociedade
lhe a administração da mesma provincia em 3 de janeiem que viveu.
ro de 1870. Cidade do Desterro, 1870 20 pags. in. 8.°.
Escreveu:
gr. Typ. de J. J. Lopes.
— Alcoholatos, alcoholaãos e etherolaãos, e em que
— Relatório apresentado pelo segundo vice-presise distinguem entre si: dissertação. Proposições. Scidente da provincia de Santa Catharina ao terceiro viceencias cirúrgicas. Invadirá a ulceração todos os tecidos
presidente Exmo. Sr. Doutor Ignacio Accioli de Alsem excepção e qual a theoria mais plausivel deste
meida por occasião de passar-lhe a administração da
trabalho mórbido? Sciencias medicas — Determinar a
mesma, em 27 de Janeiro de 1873. Cidade do Desterro,
differença ou identidade entre a febre amarella e a fe1873, 17 pags. in. 8.". Typ. de J. J. Lopes.
bre remittente biliosa. Deverão ser sequestrados os doen— Relatório com que passou a administração da
tes affectedos de febre amarella em estabelecimento de
provincia de Sergipe ao Exmo. Sr. Doutor Cypriano de
lazaretos? These apresentada e sustentada perante a FaAlmeida Sebrão, 1.° Vice-Presidente, no dia 11 de Noculdade de Medicina da Bahia no dia 7 de Dezembro de
vembro de 1873. Aracaju, 1873, 17 pags. in. 8.°. Typ.
1855, para obter o gráo de doutor em medicina. Bahia,
do "Jornal do Aracaju".
1855, 17 pags. in. 8.°. Typ. de Epiphanio Pedrosa.
— Notas geographicas e históricas sobre a Laguna
Manuel do Nascimento da Fonseca Galvão, Desemdesde sua fundação até 1750. Desterro, 1881, 51 pags.
bargador. — Filho do brigadeiro José António da Fonin. 8.°. Typ. de J. J. Lopes. Este trabalho teve 2.a
seca Galvão e D. Marianna Clementina de Vasconceledição em 1884, impressa como a outra no Desterro e
los Galvão, e irmão do barão do Rio Apa e do visconde
ampliada até 1777. Referindo-se a elle disse o illustre
de Maracajú, (vide estes nomes), nasceu a 25 de Deliterato riograndense, Alcides Cruz: "E' um notável e
zembro de 1837 na Estancia e falleceu a 22 de Fevereiro
documentado subsidio para a historia do Rio Grande
de 1915 no Recife, capital do Estado de Pernambuco.
incipiente, porque esclarece muitos pontos obscuros e
Bacharel em sciencias jurídicas e sociaes, formou-se em
supprime algumas lacunas que o consciencioso S. Leopol1858 na Faculdade de S. Paulo. Promotor Publico no
do não poude estudar". (Annuario do Estado do Rio
anno seguinte da comarca da Laguna em Santa CathaGrande do Sul para 1904, nota á pag. 180).
rina e em 1860 juiz municipal de Jacarehy em S. Paulo,
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Doutor Joafoi em 1869 nomeado juiz de direito da comarca de Laquim Correia de Araújo, Governador do Estado de Perges naquella provincia, sendo removido em 1871 para a
nambuco pelo presidente do Superior Tribunal em 11 de
comarca de Laguna, em que já havia exercido a promotoFevereiro de 1898. Annexo a:
ria, e em 1887 para a de S. Fidelis e desta para a
— Mensagem do mesmo Governador de 6 de Março
de Itaguahy, ambas na ex-provincia do Rio de Janeiro.
seguinte.
Elevado em Junho de 1890 a desembargador da Rela— Relatório apresentado ao Dezembargador Segisção de Matto Grosso, foi removido em Dezembro do
15 de Fevereiro de 1899. Annexo á Mensagem de 6 de
Março do mesmo anno.
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— Relatório apresentado ao Dezembargador Segis- tado a nomeação para juiz de direito da Estancia por
mundo António Gonçalves, presidente do Senado em exer- decreto de 7 de Julho deste mesmo anno.
Removido á pedidofmra a comarca da Capital a 21 de
cicio do cargo de Governador, em 6 de Fevereiro de
Fevereiro de 1906, assumiu o exercicio a 1.° de Março
1900. Annexo á Mensagem do referido Governo de 6
de Março do mesmo anno. Deste Relatório o Doutor seguinte e por Decreto de 10 de Novembro de 1913 foi
nomeado juiz de Direito da 1." vara da Capital em virJoão Mendes de Almeida Filho, lente de Pratica Crimitude da reforma judiciaria cargo que ainda exerce,
nal da Faculdade de S. Paulo, transcreveu u m trecho
(1924). Auxiliar do Delegado do Estado junto ao 6.° Conpara a sua obra sobre este ramo do direito.
— O homesteaá satisfaz melhor do que a emphyteu- gresso Brasileiro de Geographia a reunir-se em Outubro
de 1918, foi transferido para o mesmo mez do anno
se o intuito do aproveitamento das terras incultas? Meseguinte em Bello Horizonte.
moria apresentada ao Congresso Jurídico Americano,
E m Novembro de 1923 seguiu para Pernambuco inreunido no Rio de Janeiro, por..., representante do Sucumbido pelo governo do Estado, de colligir alli eleperior Tribunal de Justiça, de Pernambuco. No "Jormentos para uma edição completa das obras do philosonal do Recife", de 31 de Outubro; 3, 7, 9, 11, 17 e 22
pho sergipano Tobias Barretto. De volta fez no Instide Novembro de 1900.
— Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Doutor An- tuto Histórico e Geographico de Sergipe, longa e circumstanciada Conferencia, a 4 de Maio seguinte, na
tónio Gonçalves Ferreira, Governador do Estado, em 5
qual deu conta do desempenho que dera á commissão
de Fevereiro de 1901. Recife, 1901. Typographia do Diácom que fora distinguido. Versado nas linguas grega,
rio de Pernambuco.
— Relatório apresentado ao referido Governador em latina, ingleza e franceza, difficil não lhe foi illustrarse, assimilando conhecimentos scientificos, de que são
27 de Fevereiro de 1902. Recife, 1902. Typographia do
ricas as literaturas dos povos cujos idiomas conhece. DisDiário de Pernambuco.
— Historia da guerra do Paraguay. Inédita — cípulo enthusiasta do grande Tobias Barretto, possue
também o dom da palavra fácil na oratória, empolgando
Fundou:
— O Constitucional: periódico politico. Desterro,os que lhe ouvem nas justas
da tribuna.
1867-1869.
Collaborou no "O Por— A Provincia: periódico politico. Desterro, 1870.
vir", Aracaju, 1886; no "LaManoel Paes de Azevedo, Dcutoi'. — Filho de
rangeirense", 1887; na "GaAugusto Paes de Azevedo e D. Auta de Sousa Azevedo,
nasceu a 22rieJaneiro de 1882 no povoado Santa Rosa, zeta de Sergipe", 1891-1892,
publicando uma serie de armunicipio de Divina Pastora. Recebeu o grau de doutor
tigos intitulados: "Diário de
a 3 de Abril de 1908 na Faculdade de Medicina do Rio
um pessimista"; na "Folha
de Janeiro. Ex-interno effectivo do Hospício Nacional
de Sergipe", 1894-1898; no
de Alienados.
"Bello Sexo" 1882; no "O
Escreveu:
— Neurasthenia e falsas neurasthenias: disserta- Estado de Sergipe", onde
publicou uma serie de artição. Proposições. Três sobre ca'te uma das cadeiras do
gos com a epigraphe: "A
curso de sciencias medico-cirurgicas. These apresentapropósito de Sergipe Artísda á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro a 31 de
tico" do Dr. Alves de FaOutubro e defendida em 26 de Dezembro de 1907, sendo
ria. Esta serie começou a Dr. Manoel dos Passos
approvada com distineção. Rio de Janeiro, 1908, 67
ser primeiramente no "O
pags. in. 8.°. Typ. do "Jornal do Commercio".
Oliveira Telles
— O exame ão muceo nasal na pesquiza do bacillo Paiz" de Aracaju de 13, 16,
25 e 27 de Março e 3 e 6 de
de Hansen. (Extrahido dos Archivos Brasileiros de MeAbril de 1898, não sendo
dicina). — Rio de Janeiro, 1915, 39 pags. in. 8.°. Typ.
concluída; e no "A. B. C". Rio, 1923. Redigiu "O Mido "Jornal do Commercio".
— O problema da transmissibilidade da lepra. (Ex- croscópio" revista de critica literária, Recife, 1882 com
Phaelante da Camará. Sahiram somente os 2 primeiros
trahido dos Archivos Brasileiros de Medicina). Rio,
fascículos.
1919, 36 pags. in. 8.°. Typographia do "Jornal do ComRedigiu também o "Estado de Sergipe", de 1900
mercio".
— A febre ãe Malta no Brasil. Na "revista mensal dee 1907, a 1910 no qual publicou "O drama da Paixão".
Tem usado o pseudonymo de Garcia Moniz.
Medicina". "Archivos de Biologia", S. Paulo, de Abril e
Sócio correspondente do Grémio Litterario da BaMaio de 1918, pags. 375 e 379.
hia, do Instituto Histórico e Geographico do Ceará
Manoel dos Passos de Oliveira Telles, Bacharel.
(1907) e sócio honorário do Instituto Histórico e Geo— Filho do padre António Moniz Telles e D. Maria
graphico de Sergipe,
Luiza de Oliveira Pitta, nasceu a 29 de Agosto de 1859
Escreveu:
na villa do Soccorro.
— Discurso proferido em Outubro de 1881 pelo 1."
E m 1870 transportou-se para o Aracaju e de 1873 a
annista..., por occasião de ser apresentado ao Dr. Tho1877 foi alumno do "Atheneu Sergipense".
bias Barreto de Menezes o mimo offerecido pelos acadéA 5 de Novembro de 1885 bacharelou-se em scienmicos sergipanos da Faculdade de Direito do Recife. No
cias jurídicas e sociaes pela Faculdade de Direito do
"Sergipe" Aracaju de 20 de Novembro de 1881.
Recife, tendo antes tentado graduar-se na Escola Poly— Uma festa a Pedro de Calasans. No mesmo "Jortechnica do Rio de Janeiro, cujo clima lhe foi hostil á
nal" de 7 e 23 de Fevereiro de 1882.
saúde.
— Um acontecimento scientifico na Academia do
Foi nomeado no 5." anno Promotor Publico de MosRecife, o concurso do Dr. Tobias Barreto (carta ao
soró (Rio Grande do Norte) e de Itabaiana (Sergipe)
major Odorico Barreto) . Idem de 22 de Julho de 1882.
de 1885 a 1886.
— Teuto sergipano. No "O Guarany" Aracaju de
Juiz Municipal e de Orphãos de Itabiana e S. Chris31 de Maio de 1884.
tovão, onde completou o 1." quatriennio começado na
— Palestra em casa ãe Polonius, nas columnas do
primeira comarca e de Gararú, de 1892 a 1894.
"Larangeirense" de 1887.
Foi por algum tempo Administrador da Mesa de
— Chrystophaneiãa: lendas e contos. Na "Gazeta
Rendas Federaes em S. Christovam.
de Sergipe" de 26 á 28 de Julho de 1892.
Nomeado a 4 de Julho de 1898 lente de Grego do
— Itabaiana (poema), Aracaju 1893.
"Atheneu Sergipense" e Director da Instrucção Publica
— Relatório apresentado a 15 de Setembro de 1898
e da Escola Normal de 1898 a 1903, foi por acto de 10
ao Exmo. Sr. Presidente do Estado pelo Director do Ende Julho de 1905 exonerado destes cargos por ter acceisino Primário. Annexo numero 3 ao Relatório do Secretario Geral do Estado, Apulchro Motta.
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— Ensaio sobre a Musica popular em Sergipe. (Ara— A chuva: descripçãorieviagem. N o "O Estado de
caju 1899). Publicada a primeira parte nas columnas do
Sergipe" de 11 de Outubro de 1908. Assignado por Gar"Estado de Sergipe".
cia Moniz.
— Discursos (Aracaju, 1899-1901).
•— A Cruz do Ouvidor. fTraducção antiquíssima).
— A Geologia cretácea e terciária ão Brasil. Sergipe-Ao E x m o . General Dr. José de Siqueira Menezes. N o
Alagoas por Jokn C. Branner. (Trad. de Garcia Muniz).
"Diário da Manhã" de 15 de Agosto a 4 de Setembro
Aracaju 1899, 170 pags. in. 8.". pq. Typ. do "O Estado
de 1912.
de Sergipe". Publicação dirigida por Laudelino Freire.
— Um milagre por motivo: novella. Idem, de 26
— Discurso pronunciado por occasião das festas do
de Outubro e m deante até 21 de Novembro de 1912.
dia 17 de Janeiro de 1900 ao tomarem posse a Intendên— O terror do xcmxem: novella ao Dr. Gumersindo
cia e Conselho eleitos para o biennio de 1900 a 1901 e m
Bessa, dedicado e obscuro amigo, grato e sincoro admiS. Christovam. Aracaju, 1900, 18 pags. in, 12." Typ do
rador. Idem, a começar do numero 3 de Dezembro de
"O Estado de Sergipe".
1912 a 1 de Fevereiro de 1913.
— Discurso pronunciado por occasião de ser colloca— Os três irmãos ãa Capella: novella ao Dr. Arisdo no salão de honra do palácio do Governo o retrato do
tides Fontes. Idem de 4 a 27 de Março de 1913.
E x m o . Sr. Presidente do Estado Monsenhor Olympio de
— Das Ilhas: conferencia lida a 12 de Outubro de
Souza Campos. H o m e n a g e m de seus amigos e admirado1914 na sessão do Instituto Histórico e Geographico de
res no 1." anniversario de sua posse e m 24 de Outubro
Sergipe, por occasião de ser collocado no salão do m e s m o
de 1900. Aracaju 1900 23 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O
Instituto o retrato do E x m o . Sr. Cel. Pedro Freire de
Estado de Sergipe".
Andrade Vice-Presidente do Estado. N o "O Estado de
— O Moinho ãe Floss: Romance de G. Elliot. (TraSergipe", de 15 a 18 de Outubro de 1914.
ducção 1900).
— O território sergipense e sua fundação Histórica.
— Em Kolomea. (Traducção 1900).
Escripto e m Monístawa, á margem do ribeiro Una e á
— Carta a Monteiro Filho sob u m a carta do Dr. To- sombra dos oityzeiros, em Janeiro de 1914. A o General
bias Barreto. Aracaju, 1902, 10 pags. in. 12.°. Typ do
Manoel P. de Oliveira Valladão o.ferece o Autor. N o "O
"O Estado de Sergipe".
Estado de Sergipe" de 24 de Março a 3 de Maio de 1916.
— Sergipenses. (Escriptos Diversos) . 1903. Typ. do
— Sylvio Roméro: conferencia lida no salãoriaBi"O Estado de Sergipe".
bliotheca Publica a 23 de Outubro de 1914. Idem de
— O segrcão do ôco ão pau: conto. N o "O Estado
26 a 29 de Novembro seguinte.
de Sergipe" de 27 á 30 de Março de 1906, sob o pseu— Aracaju c sua origem: memoria lida no Instituto
donymo de Garcia Moreno.
Histórico e Geographico de Sergipe e m 24 de Feverei—"Joanninha a ingleza: romance publicado no roro de 1915. N o "Diário da Manhã", Aracaju de 28 do
dapé do "O Estado de Sergipe" de 3 de Abril á 18 de
m e s m o mez.
Maio de 1906.
— Limites ãe Sergipe. Sergipe-Bahia. N o "Estado
— Ab ovo: conto offerecido a Gervásio Barreto.
de Sergipe" de 28 de Maio a 7 de Junho de 1916; 12 de
No rodapé do "O Estado de Sergipe" de 28 de Junho á
Agosto a 10 de Dezembro de 1916 com repetidas in6 de Julho de 1906.
terrupções.
— O Escrivão: conto a Prado Sampaio. N o "O Es— Discurso proferido e m nome das classes amigas
tado de Sergipe" de 14 á 17 de Outubro de 1906.
por occasião de ser inaugurada a estatua do M . Olympio
— Geographia Clássica de H . F. Tozer. Traducção de S. Campos no dia 26 de julho de 1916. N o "Jornal do
do inglez. N o rodapé do "O Estado de Sergipe" de 27
Povo", Aracaju de 31 do m e s m o mez.
de Outubro de 1906 á 16 de Janeiro de 1907. Depois pu— Discurso proferido a 31 de Dezembro de 1916 por
blicado e m volume de 172 pags. in. 8.°. Typ. do "O Esblica por occasião de ser inaugurado o retrato do Dr.
tado de Sergipe". Traz o pseudonymo de Garcia Moniz.
Gumersindo Bessa a 24 de Outubro de 1916. N o "Estado
— Discurso proferido por occasião das exéquias do
de Sergipe" de 26 do m e s m o mez.
Monsenhor Olympio de Souza Campos .No "O Estado
— Discurso proferido a 31 de Dezembro de 1916 por
de Sergipe" de 24 á 27 de Novembro de 1906.
occasião de ser inaugurado o novo edifício da Inten— Folhas que cahem. Publicado no "O Estado de
dência Municipal da cidade de S. Christovam. N o "EsSergipe", 1907.
tado de Sergipe", de 3 e 4 de Janeiro de 1917.
— Ao romper ão século XX. O Municipio de São
— Socialismo e Trabalho: conferencia lida e m nome
Christovam (Monographia sobre o Municipio de São
do Centro Socialista Sergipano, no Theatro Carlos GoChristovam publicada no "O Estado de Sergipe" de 7
mes, no dia 1." de Maio de 1918, por occasião de solemnide Abril a 7 de Maio de 1907 e escripta e m 1900. Apresar-se a festa do trabalho. Aracaju, 1918, 23 pags. in.
sentada e m 1910 por gentileza dos Drs. Curvello e Mo8.°. pq. Typ. da " A Opinião".
reira Guimarães ao Congresso de Geographia.
— De Iiapuan a S. Francisco. (Limites meridionaes
— O Jarãim ãe Epicuro de Anatole France. (Tradude Sergipe). Voto de adhesão ao protesto do Dr. Elias
cção publicada no "O Estado de Sergipe", 1907.
Montalvão. Lido na sessão do Instituto Histórico e Geo— A longeviãaãe. Idem de 17 de Janeiro de 1907 graphico de Sergipe, realizada a 6 de Julho de 1918.
sob o pseudonymo de Garcia Moniz.
N o "Estado de Sergipe" de 12 a 23 do referido mez.
— O cigarro (these do Dr. Alcebiades Paes). N o "O
— O arama da paixão. A o Dr. Venceslau Guimarães.
Estado de Sergipe" de 10 de Março de 1907.
N o "Jornal do Povo" de 14 a 21 de Abril de 1919.
— A imprensa em Sergipe. N o "O Estado de Ser— Das origens ãe Sergipe á victoria de Bello Horigipe" de 13 a 17 de Abril de 1907 sob o pseudonymo
sonte: conferencia lida na Bibliotheca Publica de Sergide Garcia Moniz. Trabalho incompleto no dizer do própe na noite de 15 de Novembro de 1919. N o "Diário Ofprio autor.
ficial". Aracaju de 13 a 19 de Dezembro seguinte.
— Publicações de sergipanos em Sergipe. Idem de
— Sobre, o livro ãe Ivo ão Prado. (A Capitania de
20 de Outubro de 1907 sob o m e s m o pseudonymo. SimSergipe e suas Ouvidorias). N o "Correio de Aracaju",
ples ensaio não expugnado de incorrecções como reconhede 6 de Agosto de 1920.
ceu o próprio autor.
— Tobias Barreto e a Pátria. O grande sábio. N o
— A conquista ãe Sergipe: drama histórico em verso. "Jornal do Povo", Aracaju de 24 de Outubro de 1920.
5 actos. N o "O Estado de Sergipe", de 24 á 31 de Ja— O Génio de Dante: discurso recitado na noite de
neiro; 1.° á 29 de Fevereiro de 1908.
14 de Setembro de 1921 no salão da Bibliotheca Publica
— Tobias Barreto: palavras pronunciadas e m Setemdo Aracaju, por occasião de ser commemorado o VI cenbro de 1908 a propósito da collocação do retrato do
tenário do passamento do poeta florentino. N o "Sergipeeminente sergipano no "Atheneu Sergipense". N o "O EsJornal", Aracaju de 16 a 21 do m e s m o mez.
tado de Sergipe" de 22 e 23 do m e s m o mez.
— Discurso proferido no dia 9 de Julho de 1923 no
"Atheneu Sergipense" ao ser inaugurado o retrato do venerando mestre Bricio Cardoso decano dos professores
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daquelle estabelecimento de ensino. N o "Sergipe Jornal"
de 12 do m e s m o mez.
— Oração pronunciada por occasião de ser inaugurado a 2 de Setembro de 1923 o Grupo "Vigário Barroso" na cidade de S. Christovam. N o "Sergipe-Jornal"
de 6 a 10 do referido mez.
— A musica popular em Sergipe. N o "A. B. C " .
Rio de 8 de Dezembro de 1923.
T e m inéditas as seguintes obras:
— Insulanas. (Cartas Politicas).
— Encyclopeãia Sergipense.
— Nomenclatura sergipense.
— Geographia Physica de Archibal Geikie. Traducção do inglez.
— Geographia Physica de Sir George Grore. (Traducção do inglez).
— Historia ãe Veneza, (traducção do inglez).
— Iãyllios ãe Garcilaso.
— Ill Vozes, versos.
— Aphroãitê (traducção e m portuguez do romance
de Pierre Louys).
— Diccionario chorographico Sergipense.
— Durante a vida.
— Fainas.
— Ensaio sobre o dialecto sergipense.
— Olympio Campos — O luctador e a victima.
— Photo o Suliota, romance inglez de David R. Morier.
Manuel Pereira Guimarães, Bacharel. — Nascido
em Própria a 14 de Março de 1840, falleceu a 27 de
Outubro de 1879 no Aracaju, sendo então procurador fiscal da Thesouraria Provincial desde 1868 e gerente da
Associação Sergipense e m substituição ao seu progenitor.
Filho do primeiro consorcio de António José Pereira
Guimarães, já mencionado neste livro e D. Isabel Maria
de Medeiros Guimarães, iniciou na terra natal seus estudos preparatórios, continuando-os depois na Capella
de onde, visando o mesmo fim, seguiu e m 1857 para a
capital da Bahia. E m 1858
_—.
partiu para o Recife, afim
de concluil-os e matricularse e m seguida na Faculdade
de Direito, o que realizou no
principio de 1859. Termina.... do o curso de sciencias jurídicas e sociaes, recebeu o
grau de bacharel a 20 de
Novembro de 1863 naquella
Faculdade, da qual se desligou e m 1862 para estudar
MÊF Jn
"•' '''' São Pa"'o as mateira
B
rias do quarto anno acadeàSÊjÊe Êk
Após u m curto tirocínio na advocacia entrou
|lir;i
BB L
" funccionulismo publico como promotor da coManuel Pereira Guima- marca do Aracaju, e m cujo
rães (Bacharel)
exercicio esteve até 1868.
Eleito deputado provincial
para o biennio de 1874-1875, foi antes disto representante
da provincia na Camará dos Deputados na 14." legislatura
de 1869-1872, tendo occupado u m dos logares de secretario da Mesa.
N o Aracaju exerceu ainda os cargos de Director da
Escola Normal, Presidente da Camará Municipal, Juiz
rie Paz e m annos consecutivos, Director do Hospital de
caridade, Presidente effectivo da sociedade emancipadora "25 de Março" e foi advogado dos mais conhecidos.
Quando deputado geral, collaborou no "Jornal do
tros
Commercio"
Janeiro,
segunda
Inspector
—redigiu:
Relatório
A
O 18...
phase.
Conservador:
Nação:
doeThesouro
no apresentado
órgão
"Diário
órgão
Provincial
dodo
partido
Rio
do
a 29
partido.
de
de
conservador.
Janeiro"
Janeiro
Sergipe
Aracaju,
Escreveu:
ede
pelo
com
Rio
1879
1873,
Dr.
ouao
de
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Procurador Fiscal..., Annexo ao Relatório com que o
Dr. Vice-Presidente, Raymundo Braulio Pires Lima,
abriu a 2.a sessão da 22.» Legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 3 de Março de 1879.
Manuel Pompilio dos Santos. — Filho do capi.
pitão Luciano José dos Santos e D. Francisca de Salles
Conceição Santos, nasceu e m Maroim a 25 de Dezembro
de 1875 e falleceu a 5 de Fevereiro de 1919 na cidade de
Santos, Estado de São Paulo. Não teve curso regular
e m letras, mas intelligente e estudioso muito aproveitou
na assídua assistência no Gabinete de Leitura de sua
cidade natal, na qual aprendeu a arte typographica,
praticando nos caixotins do "O Maroinense", hebdomadario sob a direcção de António Augusto Gentil Fortes.
Tendo sido empastelado esse orgam da imprensa, partiu a 3 de Fevereiro de 1893 para Santos, sua segunda
e ultima residência. Alli continuou a lidar com typographias, tendo sido quem naquelle anno escolheu os materiaes e montou a Typographia Brasil, o mais importante estabelecimento typographico rie Santos. Deixando e m 1895 essa empresa, trabalhou como typographo e
auxiliar das redacções dos jornaes santistas "Santos
Commercial", " A Folha", "Diário de Santos", "Gazeta
da Tarde", entrando finalmente e m 1896 para a Tribuna
do Povo" de Olympio Lima, na qual com algumas intermittencias esteve até 10 de Janeiro de 1912, quando com
o simples titulo " A Tribuna" desde 1899 passou com o
fallecimento do seu director a pertencer a outros proprietários. Antes disto havia trabalhado no Rio de
Janeiro como revisor do "Commercio do Brasil", dirigido pelo dr. Alfredo Varella, e e m outros misteres da
imprensa no "Diário Official", na " A União", no "Correio da Manhã", no "O Século", e no "Dia". Nas diversas tentativas na vida jornalística jamais apurou as
vantagens almejadas, tendo soffrido, ao envéz, insuccessos repetidos, que o levaram a escolher outra carreira.
Entrando para o funccionalismo publico foi a principio
amanuense, elevado depois a 3.° official da Camará
Municipal de Santos, e m cujo cargo o surprehendeu a
morte. Foi collaborador do "O Progresso", de Maroim,
"Jornal de Sergipe" e "Diário da Manhã", de Aracaju,
da "Rua do Ouvidor" e "Annaes", do Rio de Janeiro e
de alguns jornaes do interior de S. Paulo. Até certo
tempo cultivou a poesia, tendo publicado e m 1893 e m
Santos seus versos dedicados a — Maroim, — e e m 1903
sob o pseudonymo de Raul d'Alva, a Calmaria e m 1903
na " A Vida Mental", .Nexo te esqueças de mim... N a
"A Tribuna" e m 1904, Visão interior nos "Annaes" e
na " A Fite".
Redigiu:
— A Vespa: periódico critico e noticioso. Maroim,
1891-1892. Foi o seu primeiro jornal, cujo 1.° numero
sahiu a 13 de Agosto daquelle anno.
— O Echo. Santos, 189.. Teve vida ephémera.
— A Ideia. Santos, 189.. Suspendeu a publicação
no oitavo ou decimo numero.
— Ciãaãe ãe Santos. Santos, 1899. Neste jornal
pertencia-lhe a redacção da parte commercial.
— A Tribuna. Santos, 1901-1918. E' a continuação do
jornal "Tribuna do Povo" de Olympio Lima. Nella redigiu de Janeiro a Maio daquelle anno a secção Ao
Lazer, sob o pseudonymo de Raul d'Alva.
Fundou e redigiu:
— A Viãa Mental: órgão de u m grupo de moças.
Santos, 1903-1904. Publicação quinzenal e m dias de domingo. O 1." numero é de 4 de Outubro daquelle anno
e o ultimo traz a data de 31 de Janeiro de 1914.
— A Fita: revista humorística, litteraria e illustrada.
semanária
OD'Alva.
vista
de
cretario
com1."
6—ode
espiritualista.
numero
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Escreveu:
coronel José Joaquim Pereira Lobo, a 24 de Outubro de
— A missão ãa actual juventuãe. Na "A Tribuna" 1918. Logo após, a 2 de Fevereiro de 1919, foi mais uma
vêz eleito senador federal, cargo em que o veiu surprede 27 de Março de 1918.
— "Alma Sentimental": versos por Alberto Campos. hender a morte, terminando assim a sua carreira politica. O velho militar e politico experimentado não desIdem, de 4 de Agosto seguinte. Transcripto no "O Imdenhou a literatura, confabulou com as musas e terçou
parcial", Aracaju, de 18 de Setembro do referido anno.
armas na imprensa como poeta e prosador. Quando aluAssignado com a sigla — P.
mno da Escola Militar estreou, collaborando na "Revista
Manuel Prisciliano de Oliveira Valladão, General
Phenix Litteraria", de que foi depois redactor em sub— Filho do tenente José Manuel de Oliveira e D. Maria
stituição a Urbano Duarte. Entre os seus escriptos
José de Oliveira Valladão, nasceu em Villa Nova a 4
applaudidos pelos collegas de estudos teve grande voga,
de Janeiro de 1849 e falleceu na Capital Federal a 10
diz Carvalho Lima Júnior, a poesia humorística. "Vozes
de Novembro de 1921. No verdor da sua adolescência,
d'Aula", parodia das "Vozes d'Africa", de Castro Alves.
abraçou a carreira das armas, assentando praça volunComo esta também são fruetos do seu estro, além de
tariamente á 1 de Março de 1864, contando quinze anmuitas outras, as duas poesias seguintes, a primeira punos completos. E m 18 de Janeiro de 1868 foi promoblicada no "Jornal do Commercio" de Porto Alegre e a
vido a alferes e a 15 de Outubro do anno seguinte a
outra na "Imprensa" de Maceió em 1882:
tenente por actos de bravura nos campos de Paraguay.
CONFITEOR
E m 21 de Fevereiro de 1880 foi promovido a capitão por
estudos e a 7 de Janeiro de 1890 a major por serviços
I
relevantes. Por decretos de 22 do mesmo mez e anno
Um dia (foi tentação)
foi nomeado tenente coronel commandante do 1." batana igreja fitei-te o rosto
lhão do regimento policial da Capital Federal e por desereno, grave e composto
creto de 17 de Abril seguinte publicado em Ordem do Dia
no fervor da oração.
do Exercito promovido ao posto de tenente coronel por
merecimento. Coronel a 7 de Abril de 1892, foi reforII
mado a 7 de Dezembro de 1900, a seu pedido, no posto
de general de brigada com a graduação de general de
Estavas de Christo perto,
divisão. Fez o curso completo das três armas e pelos
seu lenho sacro fitavas;
seus serviços militares recebeu as medalhas de Mérito
eu não sei se tu resavas,
Militar, a geral da Campanha do Paraguay com o pasmas tinhas o livro aberto !
sador de prata, a de prata
da
Republica Argentina, III
commemorativa da guerra
Na face de tez morena,
contra o dictador Solano Losuave melancolia:
pes e mais as condecorações
— achei-te n'aquelle dia
de cavalleiro e official da
com ares de Magdalena.
Ordem da Rosa e cavalleiro da Ordem de S. Bento de
IV
Aviz. Proclamada a repuNo coro, gentis devotas
blica foi escolhido pelo genede vozes suaves, puras,
ral Floriano,-então ministro
mandavam para as alturas
da guerra, para seu secretado Credo in Dco as notas !
rio, tendo occupado esse cargo de 1." de Junho de 1890 V
a 22 de Janeiro de 1891.
Eleito deputado por seu Es- Foi, bem sei profanação
General Valladão
tado á Constituinte Federal
contemplar teu lindo rosto
exerceu o mandato até ao
sereno, grave e composto
fim da l.a legislatura, tenNo fervor da oração.
do feito parte da commissão dos 21, incumbida de VI
elaborar a Constituição da Republica. E m 23 de Novembro de 1891, subindo ao poder o marechal Floriano, foi Porém, anjo, me desculpa,
Me perdoa este delicto;
nomeado secretario da Presidência da Republica, cargo
—
a teus pés choro contricto
que deixou a 28 de Outubro de 1893 para assumir a cheMea culpa! mca culpa!
fia de policia do Districto Federal, em que se manteve
até 19 de Outubro de 1894. No exercicio desse cargo foi FRUCTOS DO LYRISMO
eleito a 30 de Julho desse ultimo anno, Presidente de
Sergipe para o biennio de 1894-1896, que não chegou a
completar por ter renunciado o cargo a 28 de Julho de
I
1896, havendo governado apenas 16 mezes effectivamente
"Pergunta ao naufrago se não ama a vida
a contar da data de sua posse em 24 de Outubro de 189 1.
"Pergunta ao cego se não ama a luz
Mais tarde foi novamente eleito deputado federal á 5."
"Pergunta ao pobre se não ama a esmola;
legislatura de 1903 a 1904 e reeleito para a seguinte de
"Pergunta a Christo se não ama a cruz.
1906 a 1908, cujo mandato interrompeu por ter sido elevado ao Senado a 8 de Abrilrie1907 na vaga aberta pela
morte rio monsenhor Olympio Campos Preenchido em
II
1911 o tempo restante ao senador substituído, foi reeleito a 30 de Janeiro de 1912 na renovação do terço suf"Pergunta á hera se não ama o tronco,
fragado o seu nome sem competidor.
"Pergunta ao tronco se não ama o galho,
Pela segunda vêz eleito presidente do Estado a 31
"Pergunta ao galho se não ama a folha
de Maio de 1914, ao assumir esse cargo a 24 de Outu"Pergunta á folha se não ama o orvalho.
bro teve de renunciar o mandato legislativo, que constitucionalmente só em 1920 finalizaria. Foi o primeiro
presidente que vigorando a Reforma Constitucional de
1913, geriu os negócios do Estado por espaço de quatro
anros, findo os quaes passou o governo ao seu successor,
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III
"Pergunta tudo que quizeres tudo
"Só não perguntes se te voto amor
IV
"Oh! não perguntes, que difficil fora
"Dizer-te tudo que minh'alma sente !
"Se o amor é a santa religião do affecto,
"Tú és a deusa e m e fizeste crente."
Collaborou ainda na imprensa da Parahyba, Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O
seu n o m e figura no quadro de honra dos poucos sócios
beneméritos do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe.
Escreveu:
— O Realismo mal interpretado: serie de artigos
no "O Orbe", editado e m Maceió. 1882.
— Entre a espada c a parede. N o •Jornal do Commercio" de Porto Alegre de 10 de Julho de 1887. Transcripto no "Correio de Aracaju" de 30 de, Maio de 1910.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa e m
7 de Setembro de 1895 pelo Presidente do Estado. Aracaju, 1895, 30 pags. in. 8.°. Typ. do Diário Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa por
occasião da abertura da sessão extraordinária de 24 de
Fevereiro de 1896. Aracaju, 1896, 6 pags. in. 8.". pq.
Imprensa Official.
— Mensagem
apresentada á Assembléa Legislativa
do Estado pelo Presidente do m e s m o Estado a 14 de
Março de 1896. Aracaju, 1896, 7 pags. in. 8.°. pq. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida pelo Presidente do Estado
ao Presidente da Assembléa Legislativa, Padre António
Leonardo da Silveira Dantes, a 28 de Julho de 1896.
N o "Diário Official do Estado de Sergipe" do dia seguinte e e m avulso de três columnas impresso e m meia
folha de papel in. 4.". gr.
— Eleição ãc Sergipe-: serie de artigos no "Diário
Official do Estado de Sergipe" de 12 a 15 de Maio de
1897, extrahido dos jornaes do Rio de Janeiro.
— Politica ãc Sergipe: serie de artigos no "O Tempo" de Aracaju, de 20 a 30 de Novembro de 1898.
— O 15 ãe Novembro. Papeis Velhos: serie de artigos publicados no "Jornal do Commercio", Rio de Janeiro, de 28 de Julho a 5 de Agosto de 1904.
— Carta aberta aos amigos e correligionários. O
que nos cumpre fazer. N o "O Estado de Sergipe" de 5 de
Março de 1905.
— Eleições ãe Sergipe. Contestação de diplomas. Rio
de Janeiro, 1906, 47 pags. in. 8.°. gr. Typographia
Leuzinger.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe e m 7 de Setembro de 1915 por occasião da abertura da 2." sessão ordinária da 12/ Legislatura. Aracaju, 1915, 117 pags. in. 4.". com vários annexos. Typ.
d'"0 Estado de Sergipe".
— Mensagem dirigida á Assembléa Legislativa pelo
Presidente do Estado por occasião da abertura da sessão extraordinária e m 20 de Junho de 1916. Aracaju,
1916, 21 pags. in. 8.°. gr. Typ. do Estado de Sergipe.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe e m 7 de Setembro de 1916 ao installar-se a 3."
sessão ordinária da 12." Legislatura. Aracaju, 1916, 54
pags .in. 4.". gr. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe pelo Presidente do Estado e m 7 de Setembro de
1917 ao installar-se a 1." sessão ordinária da 13." Legislatura. Aracaju, 1917, 61 pags. in. 4.°. gr. com annexos. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe ao installar-se a 2." sessão extraordinária da 13.»
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Legislatura e m 15 de Julho de 1918. Aracaju, 1918, 13
pags. in. 8.°. gr. Imprensa Official.
— Mensagem
dirigida á Assembléa Legislativa de
Sergipe e m 7 de Setembro de 1918 ao installar-se a 1."
:-;essão ordinária da 14." Legislatura. Aracaju, 1918, 42
pags. in. 4.°. gr. com annexos. — Imprensa Official.

Manuel Raymundo de Mello Menezes, Doutor. —
Filho do coronel Manuel Gaspar de Mello Menezes e
D. Cordula Accioly de Menezes, nasceu e m Setembro de
1864 no Engenho Velho, então pertencente ao municipio
rie Itabaiana, e falleceu a 14 de Julho de 1898 no municipio de Uberaba, Estado de Minas Geraes. Chegado á
edade de dar começo aos estudos seguiu para a Bahia,
onde habilitou-se e m humanidades, entrando e m seguida
para a Faculdade de Medicina, na qual se graduou doutor e m 1886. Logo depois de formado dirigiu-se para o
Sul do paiz, vindo a estabelecer-se naqueiia cidade mTneira, e m que por muitos annos exerceu a sua actividade como clinico e fazendeiro.
Escreveu:
— Dclivramento artificial: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso medico. These
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia e m 3
de Maio de 1886, afim de obter o gráo de doutor. Bahia,
1886, 81 pags. in. 8.°. Imprensa Popular. Foi até 1890
u m dos redactores da:
— A Marcha: órgão republicano de Uberaba. Uberaba, 188...
Manoel Raymundo de Mello (D.) — Filho do
Capitão R a y m u n d o Ezequiel Henriques e D. Maria
Rosa de Mello Henriques, nasceu a 11 de Fevereiro de
1872 no engenho Oiteiro do Meio, municipio da Capella.
Cursou humanidades e ordenou-se na archidiocese da Bahia
a 1.° de Novembro de 1894, e a 8 de Dezembro do m e s m o
anno cantou a sua primeira missa na Matriz da Cidade
de Própria. E m 12 de Novembro do referido anno teve
a sua primeira nomeação para Coadjuctor da Freguezia de Itabaiana, sendo a 25 de Outubro de 1895 nomeado
Vigário de S. Paulo, (Sergipe), continuando nas funcções de coadjuctor.
Foi professor da cadeira de latim no Seminário
menor da Bahia e m 18981899 e reitor do Orphanato
de S. Joaquim. E m 1901 foi
Foraneo
nomeado Vigário
de Sergipe, cargo que dignamente exerceu durante o
espaço de 12 annos, até a
posse do 1." Bispo dessa diocese, E x m o . R v m o . Sr. D.
José T h o m a z G o m e s da Silva. E m 21 de Abril de 1903
foi nomeado Cónego honorário da Cathedral da BaD. Manoel Raymundo de
hia; Monsenhor honorário
Mello (Bispo de C a e de S. Santidade Pio X e m
teté)
6 de Setembro de 1908 e
Deão do Cabido da Diocese de Aracaju e m 4 de Agosto
de 1912. Trabalhou consideravelmente pela creação da
Diocese de Aracaju, e esse fecundo trabalho, verdadeiramente apostólico, foi galardoado com a merecida nomeação de Vigário Geral da m e s m a , com que o Bispo de Aracaju o distinguiu e m 6 de Dezembro de 1913. Foi nomeado bispo de Caeteté por Breve Pontifício de 18 de
Agosto de 1914, e tomou posse da Diocese por procurador a 28 de Fevereiro de 1915, sendo a sua sagração na
Cathedral de Aracaju a 21 de Fevereiro do m e s m o anno,
fazendo sua entrada solemne na diocese no dia 3 de Maio
do referido anno. Foi director do Boletim Diocesano de
Aracaju. Attestam o seu devotamente perseverante e o
seu amor ardente pela santa causa que esposou, a visita
pastoral feita á maior parte de sua vasta Diocese, a re-
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modelação de sua cathedral, a creação do Seminário
Diocesano, a fundação do Collegio B o m Pastor, e a conservação do Instituto S. Luiz de Gonzaga, dirigido pelos
beneméritos Jesuítas.
Escreveu:
— Carta Pastoral ao R v m o . Clero e aos fieis de sua
Diocese, passada e m Caeteté e m 1.° de Novembro de 1917.
Riacho de SanCAnna 1918, 8 pags. in. 12.". Typographia
do "O Regato".
Manuel da Silva Rosa Júnior, General. — Filho de outro do m e s m o nome e D. Constância Cândida
da Silva Rosa, nasceu a 10 de Junho de 1840 e m Maroim
e falleceu na Capital Federal a 28 de Março de 1915.
Official do exercito com praça desde 1858, fêz toda a
campanha do Paraguay, tendo sido ferido gravemente
e m Villête por u m estilhaço de metralha. C o m o aliereS do contingente destacado a bordo da fragata "Amasonas", serviu na esquadra, tomando parte no combate
naval de Riachuelo, na tomada rie Corrientes e nas passagens de Mercedes e Cuevas. Entre as diversas commissões militares que desempenhou no tempo de páz figura a de ajudante de ordens e m Sergipe na presidência do desembargador Manuel do Nascimento da Fonseca Galvão e m 1873. Tendo
sob o seu c o m m a n d o e m 1889
o 7." batalhão de infanteria
e amigo particular do marechal Deodoro da Fonseca,
acompanhou-o no movimento revolucionário de 15 de
Novembro e foi u m dos mais
dedicados auxiliares do seu
governo. Por Decreto de 2
de Dezembro de 1892 refor
mou-se no posto de general
de brigada após longos annos de serviços ao paiz, tendo continuado a prestal-os
como senador federal eleito
Cciieial Manuel da K i 1 v; por seus conterrâneos no priRosa Júnior
meiro pleito eleitoral do regimen republicano. Terminado o mandato, recolheu-se á
vida particular, abandonando de vêz a politica, na qual incidentemente militou. Era
cavalleiro e official da Ordem de S. Bento de Aviz, cavalleiro do Cruzeiro, condecorado com a medalha de mérito militar e com as medalhas commemorativas da
guerra do Paraguay concedidas pelos governos do Brasil, Republica Argentina e Uruguay.
Escreveu:
— Compendio elementar do systema métrico decimal, compilado pelo Capitão de Ir,Fantaria. . . e adoptado
para as escholas publicas da Provincia de Sergipe. Aracaju, 1873, 21 pags. in. 8.°. pq., com oito tabeliãs comparativas. Typ. rio "Jornal rio Aracaju". Este compendio teve em 1882 segunda edição e m S. Paulo, em
cujas escolas primarias também foi adoptado.
Manuel Simões de Mello, Doutor. — Filho de
João de Mello Resende e D. Anna Maria de Mello, nasceu a 8 de Maio de 1827 no municipio da Capella e
falleceu a 18 de Julho de 1905 no engenho Dirá, rie
sua propriedade, no municipio de Itaporanga. Doutor
em medicina pela Faculdade da Bahia graduado a 18 de
Dezembro de 1852, exerceu a clinica por alguns annos
na Capella e e m Itabaiana, dedicando-se depois á viria
da lavoura e m que auferiu resultados compensadores rio
seu trabalho intelligentemente encaminhado para este
fim. Conseguindo tornar-se fazendeiro abastado, soube
dar por mais de u m a vez applicação útil a sua fortuna,
até m e s m o e m proveito dos cofres públicos, cedendo por
empréstimo quantia avultada e m u m a das crises financeiras da provincia. N o tempo da monarchia occupou
cargos de eleição popular e de nomeação do governo,
como também o de 4." vice-presidente da provincia, por
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nomeação do governo geral, tendo feito parte no regim e n actual da Assembléa Constituinte Estadualrie1891.
Crente sincero da religião catholica, fazia annualmente
no m e z de Janeiro, com a maior solemnidade, e m comprimento de voto seu, a festa do Senhor do Bomfim celebrada na antiga capella do engenho Dirá, construiria
e m 1703.
Escreveu:
— Breves reflexões hygienicas sobre o casamentothese apresentada e sustentada perante a Faculdade de
Medicina da Bahia, e m 29 de Novembro de 1852 pelo
doutor..., Bahia, 1852, 19 pags. in. 8.°. Typ. de Carlos
Poggetti.
Manuel de Souza Campos, Commendador. — Nascido na então villa da Capella a 25 de Dezembro de 1838,
falleceo na capital da Bahia a 13rieFevereiro de 1910.
As precárias condições de pobresa rie seus pães, José rio
Egypto Campos e D. Marianna Perpetua rie Campos, inriuzirão-n'o a partir, na edarie de 14 annos, para aquella
cidade, e m busca de u m a collocação, que lhe assegurasse
o futuro e o bem-estar da familia. C o m predisposições
para a carreira do commercio, empregou-se como caixeiro no escriptorio de acreditado negociante, emquanto
não lhe foi possivel estabelecer-se por conta própria. Logo
que dispôz dos recursos necessários, fundou u m a loja de
fazendas e escriptorio rie consignações, e m que durante
cerca de 40 annos exerceo a sua actividade tom raro
tino e intenso amor ao trabalho, de modo a se tornar
possuidor de u m a das mais avultadas fortuna rio Norte
do paiz, calculada e m quantia superior a três mil contos.
Por suas apreciáveis qualidades occupou u m posição de
destaque na sociedade e commercio da Bahia, não havendo quem nos últimos 25 annos gozasse de mais elevado prestigio no movimento daquella praça. E m 1872
entrou como supplente para o Banco da Bahia, do qual
foi depois director e presidente, sempre reeleito até
1909, e m attenção aos meritórios serviços prestados aquelle velho estabelecimento bancário. E m 1887, quando deixou a vida activa do commercio, foi eleito provedor da
Santa Casa da Misericórdia, então em afflictiva crise
financeira, e tanto quanto ao Banco, dedicou até fallecer
a maior s o m m a dos seus esforços e a benéfica influencia
do seu n o m e e m favor da pia instituição, que lhe deveo
o levantamento do credito mediante a restauração da
sua prosperidade económica. As obras do hospital Santa
Izabel, ha muito sem andamento, concluirão-se na administração do benemérito provedor, a quem coube desempenhar a formalidade da inauguração. Exerceo por alguns annos o cargo de prior da Venerável Ordem Terceira do Carmo, o de ministro da Ordem Terceira de S.
Francisco e e m 1890 o de provedor interino do Asylo de
Mendicidade de que foi u m dos fundadores.
Por occasião ria passagem do Imperador Pedro II
pela Bahia, e m 1878, foi agraciado com o officialato da
Ordem da Rosa, e e m 1887 com a commenda da Ordem
de Christo, por ter libertado incondicionalmente todos
os seus escravos. Era m e m b r o da Associação Commercial da Bahia e sócio effectivo do Instituto Geographico
e Histórico do m e s m o Estado. N a ausência dos muitos
relatórios elaborados por força dos cargos que lhe forão
confiados, passão a ser mencionados dois dos mais recentes, únicos fornecidos pelo próprio autor.
São:
— Relatório apresentado á Mesa e Junta da Santa
Casa da Misericórdia da Capital rio Estado da Bahia,
e m 1.» de Janeiro de 1907. Biennio de 1905 e 1906. C o m
diversos mappas, relatórios parciaes, balanços e orçamentos. Bahia, 1907, XII-35 pags. in. 8.". gr. Officinas do
"Jornal de Noticias".
— Relatório do Conselho de Direcção do Banco da
Bahia apresentado a Assembléa Geral dos Accionistas
e m 27 de Fevereiro de 1907. C o m diversos balanços e a
relação nominal dos Accionistas do Banco e m folhas não
numeradas. Bahia, 1907, 8 pag. in. 8.". Litho-Typographia Chaves,
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Manuel Ventura de Barros Leite Sampaio, Bacharel _ Filho do coronel José Matheus Leite Sampaio,
já mencionado neste livro, e D. Anna de Barros Leite
Sampaio, nasceu a 11 de Novembro de 1850 no município
de S Christovão e falleceu e m Divina Pastora a 14 de
Junho de 1901. Depois de haver cursado humanidades,
como interno do antigo collegio S. João, na capital da
Bahia, matriculou-se na Faculdade de direito do Recite,
onde recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e
sociaes no fim do anno de 1871. Dotado de u m espirito
superior solidamente preparado para a conquista das
mais elevadas posições sociaes, iniciou a carreira publica
a 17 de Dezembro de 1873 pela promotoria da comarca de
Própria. N o anno seguinte foi nomeado juiz municipal do termo do Soccorro, de que pediu exoneração e m
Junho de 1878, por ter sido nomeado Secretario do governo da ex-provincia de Santa Catharina, na administração do Conselheiro Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, occupando o logar apenas por espaço de seis mezes, visto ter-lhe o governo geral distinguindo com a
JÊÊ jjajhp.;
commissão de chefe de polit^i
cia de Alagoas e m 4 de Ja"g?
neiro de 1879. Por decreto
% -"•* fff
de 16 de Maio de 1880 reentrou para a magistratura,
como juiz de direito da comarca de Carinhanha, na
Bahia, da qual sahiu para a
chefatura da policia do Maranhão, e m virtude de nomeação datada de 7 de Maio
de 1881. Poucos mezes depois, dispensado deste ulBarManuel Ventura de
timo logar, foi nomeado por
ros Leite Sampaio (Bacarta imperial de 18 de Marcharel)
ço de 1882, Presidente da
Parahyba, e m cuja administração se manteve desde 21 de Maio á 2 de Novembro
seguinte. Designado e m Dezembro do m e s m o anno a
comarca de Aguas Bellas, e m Pernambuco, para nella
continuar o exercicio da judicatura, teve de transferirse e m Setembro de 1884 para a capital da provincia,
afim de tomar posse do cargo de chefe de policia effectivo, nomeado por decretorie19 do mez anterior, sendo
Presidente o Doutor Sancho de Barros Pimentel. Dispensados os seus serviços e m 1885, permaneceu sem comarca até 1889, anno e m que lhe foi designada, por decreto de 28 de Junho, a comarca do Conde, na Bahia.
Succedendo ao regimem monarchico a forma republicana,
o Governo Provisório entendeu collocal-o na capital federal, nomeando-o e m 1890 para os novos logares de juiz
de casamentos do segundo districto e juiz do Tribunal
Civil e Criminal, removido, a pedido, deste ultimo para
a vara de direito do Aracaju, e m data de 12 de Janeiro
de 1892.
Nesse m e s m o anno effectuou-se a organisação judiciaria do Estado, na qual não foi contemplado, o que
deu logar a ser decretada e m 17 de Janeiro de 1893 a
sua disponibilidade, e m comprimento de disposição constitucional. Desde então recolheu-se definitivamente á
vida privada, rodeado da estima e respeito de quantos o
conhecião. Nos diversos cargos cujas funcções desempenhou com a maior distineção prestou relevantes serviços
ao paiz pelos quaes foi agraciado no periodo imperial com
a commenda da Ordem da Rosa. Foi sócio honorário da
sociedade literária Nova Arcádia da cidade de Cunha
e m S. Paulo, e
Escreveu:
— Relatório apresentado á Assembléa Legislativa
Provincial da Parahyba do Norte pelo Presidente. . ., e m
4 de Outubro de 1882. Parahyba, 1882, 26 pags. in.
4.°. Typ. do Commercio.
Manuel Vicente de Santa Cruz Bahiense. — Filho de António José Pereira Fortes e D. Claudiana
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Maria da Conceição, nasceu a 14 de Junho de 1841 em
Larangeiras e alli falleceu a 20 de Dezembro de 1919.
Muito cedo revelou notável aptidão para a musica e tanto bastou exhibir-se e m publico para logo adquirir a
reputação de perfeito conhecedor dos segredos da arte
sublime da harmonia. A s admiráveis producções do seu
génio artístico e o grande numero de discípulos, que lhe
ouviram as lições, attestam vantajosamente o seu saber
e competência, como compositor e como mestre.
E m Larangeiras, onde sempre residiu, leccionou nos
collegios de D. Possidonia Bragança, D. Esmeralda Lopes, D. Elisa Diniz, e m casas particulares na mesma
cidade e e m Aracaju. Perito no manejo de todos os
instrumentos, aperfeiçoou-se de preferencia no violino,
que foi também o instrumento predilecto do seu antigo
professor, padre Cypriano Chaves. Quando e m 1889 foi
aberto no Rio de Janeiro o concurso para o — H y m n o
da Republica — o seu trabalho mereceu ser collocado e m
3." logar entre os apresentados pelos melhores compositores nacionaes. C o m o este muitos outros trabalhos deixou que dignificam o seu nome e honram a sua m e m o ria. Por algum tempo exerceu o logar de escrivão da
collectoria de Larangeiras, de cujo foi partidor, contador e distribuidor interino, poucos mezes antes de fallecer. D a lista, talvez incompleta, de suas composições
fazem parte as seguintes:
e violino. 1885.
— Ave. Maria, para órgão
— Missas — 2.
— Te Deum — 1.
— Tantum ergo — 1.
— Tota pulchra — 2.
— O céu: h y m n o .
— Hymno
Larangeirense.
— Hymno Republicano, 1889.
— Bon soir. voisine — ãuo.
— Non tengo ãuo.
— Marcha Carlos Gomes, offerecida ao Estado de
São Paulo. 1896.
— Scena de amor: onereta e m 1 acto. 1901.
— O carnaval ou o Conde Zamour: melodrama em
2 actos.
— Dous marcos de luz e m Larangeiras. 1902.
— Tristeza a beiramar: nocturno. 1904.
— Tiradentes: dobrado.
— Pio IX: marcha fúnebre
— Hymno da Exposição Nacional. 1908. Foi adoptado para servir de H y m n o Official da Exrosição.
•— A bandeira do destroyer — Sergipe — valsa para
piano e violino. 1910.
— Le baiser de Juãas: schottisch.
— O pranto das flores: valsa.
— Saudades ãe NeicYork: serenata.
— Tristezas: valsa.
— Cascata de pérolas: valsa.
Além do que está mencionado, muitas outras musicas ha de sua autoria, como varias valsas, hymnos.
marchas e phantasias.
Manoel Virgílio da Silva, Cirurgião Dentista. —
Nasceu na cidade de Larangeiras a 26 de Julho de 1854,
sendo filho de José António da Silva e D. Joanna da
Santa Cruz Silva. Estudou primeira lettras na cidade
do seu nascimento, frequentando, suecessivamente as aulas dos professores Cândido da Cunha Dormundo e Alexandre José Ferreira.
Recebeu ainda lições de francez e arithmetica dos
professores Tito Andrade e Moura Mattos.
Foi professor primário durante quatro annos, occupando a cadeira do Cabuta. Deixando o magistério seguiu para a Bahia, onde dedicou-se, por espaço de u m
anno, á escripta de casas commerciaes.
Feitos os preparatórios indispensáveis, matriculouse na faculdade de medicina daquella capital, onde fêz
o curso de odontologia, recebendo o gráo e m Março de
1884. Por algum tempo exerceu a clinica na Bahia, no
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seu Estado natal, e m S. Paulo, Capital Federal, Espirito Santo, Bahia, (novamente) Alagoas e Amazonas,
onde permaneceu muitos annos.
Fundou e redigiu com os Drs. Josino e Arthur Cotias, Manoel Freire e outros o periódico: "Tribuna Republicana", Valença, Bahia, 1889-1890. Teve curta duração .
Escreveu:
— Ensaios Poéticos: versos. Bahia, 1879, 130 pags
in. 8.°. pq. Imprensa Económica.

MARCOLINO

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

MAVIAEL

229

em 2 de Setembro de 1923. N o "Diário Official" de 4
do m e s m o mez.
— - Discurso pronunciado no povoado Salgado e m
1 de Outubro de 1923 por occasião de ser entregue ao
trafego o trecho — Salgado-Lagarto — da estrada Salgado-Annapolis. No "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso pronunciado no palácio do Governo no
dia 21 de Outubro de 1923 e m saudação á officialidade
do 28 Batalhão de Caçadores. N o "Diário Official" de
23 seguinte.
— Discurso proferido na sessão do "Centro Sergipano" do Rio de Janeiro a 15 de Novembro de 1923. N o
"O Paiz" do dia seguinte e no "Sergipe-Jornal" de 19
do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado no dia 22 de Dezembro de
1923 em agradecimento ao banquete offerecido pelos
seus amigos e admiradores no "Hotel Gloria" do Rio de
Janeiro. Transcripto no "Diário Official" de 10 de Janeiro de 1924 do "Jornal do Brasil" do dia 23 de Dezembro de 1923.
— Discurso e m agradecimento á manifestação dos
officiaes aviadores da Marinha de Guerra no "Club
Naval" aos 28 de Dezembro de 1923. N o "Jornal do
Commercio" de 29 do m e s m o mez. Transcripto no "Diário Official" de Aracaju de 10 de Janeiro de 1924.
— Discurso pronunciado a 12 de Janeiro de 1924
na sessão magna do Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe e m homenagem ao Presidente do Estado Dr.
Graccho Cardoso. N o "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso lido no dia 8 de Fevereiro de 1924 ao
installar-se a Sociedade Cooperativa de "Credito Popular". No "Diário Official" do dia seguinte.
— Discurso lido no dia 25 de Fevereiro de 1924 no
salão da Bibliotheca Publica na inauguração da primeira feira de algodão do Estado, promovida pelo respectivo Departamento. N o "Diário Official" do outro dia.
— Discurso pronunciado no dia 15 de Abril de 1924
na reabertura dos serviços de saneamento rural neste Estado. No "Diário Official" do dia seguinte.
Maviael do Prado Sampaio, Bacharel. — Filho
do Bacharel Joaquim do Prado Leite Sampaio, contemplado neste livro e D. Esther da Silva Rego Prado Sampaio, nasceu no Porto da Folha a 14 de Março de 1897.
Mal preparado e m primeiras lettras, seguiu para o
Recife no dia 20 de Agosto de 1911 e alli estudou humanidade, depois de ter tentado a vida commercial durante dois annos.
Voltando aos seus estudos, matriculou-se e m 1914 na
Faculdade de Direito do Recife, onde depois de u m
curso brilhante, recebeu o gráo de bacharel e m sciencias jurídicas e sociaes a 10 de Dezembro de 1919 e m
acto solemne no qual falou como orador eleito da turma.
Foi a principio revisor e depois redactor do "Jornal
do Recife".
Occupa o lugar de Secretario da Bibliotheca Publica
de Pernambuco.
E' advogado rie nota e m todo o Estado.
Jornalista elegante, poeta lyrico e humorista, honra
a eloquência sergipana como orador arroubado e imaginoso.
E' u m a das melhores affirmações do talento dos filhos de Sergipe, qual, não raro se desenvolve longe do
pátrio ninho.
Escreveu:
— O momento económico. No "Estado de Sergipe",
de 16 de Setembro de 1917.
— Noção do direito: conferencia proferida no dia 22
de Junho de 1918 na Faculdade de Direito do Recife.
N o "Jornal do Recife", transcripto no "Correio de Aracaju", de 13 e 14 de Julho seguinte,
— Discurso pronunciado a 10 de Dezembro de 1919
em seguida á collação do grau aos bacharelandos de 1919
pelo orador eleito da turma. N o "Jornal do Recife", do
dia seguinte.

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

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

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

O NINHO

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

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

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

OCTAVIANO

OCTACILIO

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

— O Norte ão Brasil. N o "Jornal do Recife" de 8, e
11 de Outubro de 1917. Transcripto no "Estado de Sergipe" de 24 e 27 do m e s m o m e z .
— Pela independência do Brasil: conferencia realisada na sessão m a g n a da Escola Domingos Theotonio,
e m Santo Amaro, Recife, no dia 7 de Setembro de 1917.
— "Gil Blas" e seu nacionalismo. N o "Gil Blas",
pamphleto nacionalista, Rio, de 13 de Fevereiro de 1920.
— Limites interestadoaes. Sergipe — Bahia. Idem,
de 22 de Maio de 1920.
— Discurso que tinha de ser pronunciado a 13 de
Fevereiro de 1920, e m que se fundou a sociedade "Acção
Social Nacionalista" na Capital Federal. Idem, de 4 de
Março de 1920.
Octaviano Vieira de Mello, doutor. — Filho do
bacharel Gonçalo Vieira de Mello e D. Maria Isabel Cotias de Mello, nasceu no Aracaju a 4 de Setembro de
1879. Nessa capital habilitou-se e m humanidades no "Gymnasio Sergipense" de Alfredo Montes e tendo feito o
curso medico na Faculdade da Bahia, recebeu o grau de
doutor a 31 de Dezembro de 1902. Após a formatura foi
delegado do Governo Federal junto ao Gymnasio S. Salvador, na Bahia, durante anno e meio. Voltando ao
seu Estado foi clinicar na villa de Japaratuba, onde permaneceu por 4 annos, no fim dos quaes se passou para
a Capella, continuando a clinicar tendo adquirido ahi
u m a propriedade agricola e onde residiu até 1911.
Foi ajudante da Inspectoria de saúde do porto de
Aracaju e m 1912 e 1913 e neste ultimo anno eleito deputado á Assembléa Legislativa do Estado, reeleito para
a legislatura triennal de 1914 a 1916, tendo perdido o
lugar por ter sido nomeado Inspector de Hygiene por
acto de 14 de Maio de 1914. E m Agosto de 1917 entrou
para o corpo medico do Hospital de S. Isabel. Director
de Hygiene e Saúde Publica, foi exonerado desse cargo
por ter sido nomeado e m 24 de Outubro de 1922 Fiscal
do Conselho Superior do Ensino junto ao Atheneu Sergipense.
Escreveu:
— Estudo clinico da paralysia geral dos alienados:
dissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cadeiras do curso de sciencias medicas e cirúrgicas. These
apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia a 31 de
Outubro de 1902 para ser defendida afim de obter o grau
de doutor e m medicina. Bahia, 1902, 87 pags. in. 8.°.
Imprensa Popular.
— Discurso lido e m palácio na noite de 7 de Dezembro de 1913, data natalícia do General José de Siqueira Meneses, Presidente do Estado. N o "O Estado de
Sergipe" de 11 do referido mez.
— Discurso proferido no dia 1.° de Janeiro de 1914
por occasião da posse do Intendente Municipal da cidade da Capella. N ã o foi impresso.
— Relatório apresentado ao Dr. Alexandre Freire,
presidente da Commissão encarregada de examinar as
causas determinantes do irregular funecionamento dos
esgotos. N o "O Estado de Sergipe" de 30 rie Abril rie
1916.
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— Relatório apresentado ao Sr. Secretario geral do
governo pelo dr. director geral de Hygiene. N o "O
Estado de Sergipe" de 2 de Outubro de 1918.
— Relatório apresentado ao E x m o . Coronel Presidente do Estado pelo director geral de Hygiene e Saúde
Publica. N o "Estado de Sergipe" de 8 de Junho de
1919.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Secretario Geral do Estado, e m 5 de Abril de 1920, pelo
director geral de Hygiene e Saúde Publica do Estado.
No "Diário Official" de 8 do m e s m o mez.
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. Dr. Secretario Geral do Estado pelo director geral de Hygiene
do Estado e m commissão nos municipios do Rosário e
Japaratuba. N o "Diário Official" de 24 de Setembro
de 1920.
Odilon Ferreira Machado, Doutor. — Filho do
Bacharel Manoel de Lemos de Sousa Machado e D. Abigail Ferreira Machado, nasceu no Brejo Grande, municipio de Villa Nova a 2 de Maio de 1876. Estudou preparatórios no gymnasio Sergipense do Professor Alfredo Montes a principio, e os concluiu na Bahia, onde
se formou e m Medicina e m 1900, recebendo o grau doutoral e m Dezembro. Formado, clinicou na Capella, Caravellas (Bahia) de onde retirou-se em 1905 para o Recife afim de ser medico de bordo na Companhia Pernambucana. E m Caravellas foi supplente de juiz municipal. Estabeleceu-se e m 1915 no Rosário do Catête, e
e m Maio deste m e s m o anno, foi nomeado Inspector de
Hygiene, exonerado, á pedido, a 14 de Agosto de 1922,
e e m 1919 foi eleito Intendente da referida villa. Reside actualmente (1924) na Capella, onde exerce a medicina, com preferencia a clinica de partos.
Escreveu:
— Hygiene ãa graviãez: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras do curso. These apresentada á Faculdade de Medicina e de Pharmacia da
Bahia e m 15 de Outubro de 1900 para ser defendida,
afim de receber o grau de doutor em.medicina. Bahia,
1900, 96 pags. in. 8.°. Imprensa Económica.
Odilon Machado. — Filho de Emiliano Machado
e D. Maria Flora Cardoso Machado, nasceu a 26 de
Setembro de 1899 no povoado S. José do Malhador, municipio de Riachuelo.
N o Aracaju frequentou as aulas do professor Abdias
Bezerra, de onde sahiu para matricular-se no Atheneu
Sergipense.
Ahi bacharelou-se e m lettras e foi u m dos fundadores do Instituto "Fausto Cardoso", associação de estudantes para commemorar condignamente as datas nacionaes. E m 1922 matriculou-se na Faculdade de Medicina
da Bahia, transferindo-se depois para a Faculdade congénere do Rio de Janeiro, onde cursa actualmente 1924,
o 3." anno.
Collaborou no "Diário da Manhã". E m S. Paulo
esteve como revisor da "Capital" e do "Correio Paulistano" e foi chefe da revisão da "Gazeta de S. Paulo".
Escreveu:
— Traços de historia sergipana 29 de Novembro
de 1637. Ao dr. Armindo Guaraná. N o "Diário da
Manhã", Aracaju de 29 de Novembro de 1917.
Olegário Dantas. — Filho do commendador
Francisco Corrêa Dantas e D. Maria Victoria Corrêa
Dantas, nasceu a 6 de Março de 1873 no engenho Mouco,
municipio de Divina Pastora e falleceu no Aracaju, a
15 de Agosto de 1915. Toda a sua educação literária limitou-se aos estudos secundários, começados no Gymnasio Sergipense, dirigido pelo professor Alfredo Montes,
e concluídos no collegio S. José na Bahia. Intelligente
e resoluto possuía a rija fibra dos homens que não tem e m as luetas da palavra, n e m as da imprensa. Foi orador eloquente, jornalista arrojado e politico de idéas adiantadas. N o movimento revolucionário de 10 de Agosto
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de 1906 adquiriu certa evidencia, acompanhando Fausto
Cardoso, de quem era amigo devotado. Delle partiu a
idéa, facilmente realizada, de erigir-se na Antiga Praça,
de Palácio, que hoje tem o nome de Fausto Cardoso, a
estatua desse ardente tribuno sergipano. N a phase burocrática de sua vida desempenhou os cargos de secretario do Atheneu Sergipense, Sub-Chefe da Recebedoria
Estadual, Collector federal de Maroim, deputado esta
dual e administrador dos correios do Estado desde Junho de 1910 a Julho de 1915. Advogou por algum tempo
e collaborou e m diversos organs da imprensa periódica
do Estado, publicando discursos e artigos outros. Foi sócio do Gabinete de Leitura de Maroim e da Sociedads
Literária Thobias Barreto, do Rio de Janeiro.
Escreveu:
— O Sangue ãe Sergipe. Martyres e Heróes. N o
"Jornal do Commercio" do Rio de Janeiro de 17, 19, 21
e 26 de Setembro, 2 e 3 de Outubro de 1906.
— O caso de Sergipe. Idem, de 28 e 29 de Novembro
do m e s m o anno.
— Negócios de Sergipe. A o E x m o . Sr. Presidente da
Republica ,por Jovis. Idem, de 2rieJunho de 1908.
— Discurso pronunciado a 8 rie Setembro rie 1912
na solemnidade da inauguração da estatua de Fausto
Cardoso na praça de seu nome, no Aracaju. N o "Diário da Manhã", Aracaju de 15 do referido mez.
Fundou e redigiu:
—• O Momento: órgão de combate. Aracaju, 19021903. Publicação bi-semanal, trazendo o 1." numero a
data de 30 de Julho daquelle anno.
Olympio Cardoso da Silveira, Doutor. — Filho
do Coronel José Rodrigues da Silveira e D. Maria dos
Anjos da Silveira, nasceu a 12 de Maio de 1879 no engenho Payayá.
Fez os seus primeiros estudos no collegio Spencer,
na Bahia, sob a direcção do professo^ António Alexandre Borges dos Reis e depois do Dr. João Ferreira
Caldas, terminando-os no Gymnasio Bahiano.
Pharmaceutico pela Faculdade de Medicina da Bahia, recebeu nesta m e s m a Faculdade o gráo de doutor
e m 11 de Dezembro de 1905.
Seguindo para Belém a 29 de Julho de 1906, alli
occupou o lugar de Inspector do Serviço Sanitário Estadoal de 6 de Agosto de 1906 a Novembro do m e s m o
anno, quando pediu demissão. Medico da casa de Saúde
Marítima do Pará e Secretario effectivo da Faculdade
de Medicina e Cirurgia do m e s m o Estado, da Thé Amason River Company Limited é sócio do Club Naval do
G n a m Pará, da Sociedade Medico-Cirurgica do Pará e
da Sociedade Artistica Paraense.
Escreveu:
— Das relações ãa elephantiasis dos árabes com a
filaria do sangue: dissertação. Proposições. Três sobre
cada u m a das Cadeiras do Curso de Sciencias Medico-Cirurgicas. These apresentada á Faculdade de Medicina da
Bahia e m 30 de Outubro de 1905 por.... pharmaceutico
diplomado pela m e s m a Faculdade e publicamente defendida e m 11 de Dezembro do m e s m o anno, afim de obter
o gráo de doutor e m medicina. Bahia, 1905, 71 pags.
in. 8.°. Litho Typographia Passos.
Olympio Freire d'Ávila . — Filho do Capitão Leonardo Freire de Mesquita Ávila e D. Maria Joaquina
de Andrade Ávila, nasceu a 14 de Agosto de 1856 no
engenho Saguim, Municipio de S. Luzia. Fez os preparatórios na Bahia e ahi matriculou-se na Faculdade
rie Medicina, recebendo o grau de doutor a 26 de Dezembro de 1879.
T e m sido medico da Intendência, delegado da Saúde
do Porto, delegado de Hygiene e por duas vezes e m
commissão de variola. E m 1892 regeu interinamente a
cadeira de francez e latim da cidade da Estancia e foi
Conselheiro Municipal e m Penedo. T e m exercido a
clinica nos Estados de Sergipe e Alagoas, e m diversos
pontos, principalmente nas cidades de Estancia e Pe-
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Policia, entrando e m exercicio no dia 12 e exonerado a
nedo, sendo sua especialidade, febres e moléstia das
24 de Outubro de 1918, a pedido, por ter sido nomeado
creanças.
juiz de direito da comarca de S. Francisco, por DeEscreveu:
— Chloroformio e chloral: dissertação. Proposições. creto de 18 de Outubro do m e s m o anno, assumindo o
exercicio a 19 de Dezembro seguinte.
Secção Medica — D o melhor tratamento da febre tyE m 14 de Junho de 1919 foi removido para a Esphoidéa. Secção Cirúrgica. Considerações sobre o estado
tancia. T e m collaborado na "Folha Moderna". Rio de
puerperal. Secção Accessoria. Qual o melhor methodo
Janeiro, "Diário da Manhã", Estado de Sergipe e no
de preparação dos vinhos medicinaes ? These para o
doutorado e m medicina apresentada por.... Bahia, 1879, "Operário" desde a sua fundação e m 1911.
N a imprensa tem usado os pseudonymos M. F. Pa66 pags. in. S.°. pq. Imprensa Económica.
cifico O, Gonçalo João. Foi o principal fundador do CenOlympio José Chavantes, Capitão de mar e g-uerra.
tro Operário, creou a escola Horácio Hora e u m órgão
— Filho do commendador Anacleto José Chavantes e
na imprensa, — o citado "Operário".
D. Maria Pastora Alves Chavantes, e irmão de Alcino
Escreveu:
José Chavantes e Carivaldo José Chavantes, já contem— Estatutos do Centro Operário Sergipano. Approplados neste livro, nasceu a 4 de Maio de 1838 e m Laranvado e m sessão de 9 de Julho de 1911. Aracaju, 1911,
geiras e falleceu na Capital Federal a 20 de Setembro de
19 pags. in. 16.° Typographia da Casa Xavier.
1897. C o m praça de aspirante e m 2 de Março de 1854,
— Relatório apresentado ao Ulmo. e R v m o . Sr.
esteve na divisão naval do Rio da Prata, regressando ao
Cónego Francisco Gonçalves Lima, Director da InstruBrasil a bordo da "Carioca", para fazer a penosa e longa
cção Publica do Estado de Sergipe, pelo Inspector Geral
viagem do Cabo da Bôa Esperança na corveta " D . Isado 2." Districto e m 6 de Junho de 1913. N o "O Estado de
bel". C o m o guarda-marinha viajou á Europa no "ImpeSergipe", de 27 de Julho a 2 de Agosto do dito anno.
rial Marinheiro" e quando 1." tenente estacionou e m
— Pratica das procurações para uso do povo. N o
Montevideo na corveta "Isabel" ás ordens do comman"Diário da Manhã", Aracaju, de 16 a 29 de Outubro
dante e m chefe da esquadra e m operações no Paraguay.
de 1915.
Nesse Ínterim coube-lhe effectuar á bordo da corveta
—• Discurso proferido a 31 de Dezembro de 1916 por
"Magé" o reconhecimento das baterias de Curupaity, des- occasião de ser collocado no salão principal da Intenempenhanrio-seriemodo a ser elogiado e m ordem do dia
dência Municipal de S. Christovam, após a inauguração
pelo vice-almirante. Reformado e m 1868 por incapaz para
do novo edifício da m e s m a Intendência. N o "Estado rie
o serviço activo e m vista da inspecção medica a que se
Sergipe" de 5 de Janeiro de 1917.
submetteu, foi depois disto nos annos de 1873 a 1876
— Relatório apresentado ao E x m o . Sr. General Macommandante da companhia de aprendises do Pará, que
noel Presciliano de Oliveira Valladão, digníssimo Presijá havia commandado anteriormente. Professor, por condente do Estado pelo chefe de policia. N o " OEstado de
curso, e m 1 de Dezembro de 1876 da cadeira dç appaSergipe" de 18 a 27 de Setembro de 1918.
relhos e manobras da Escola Naval, elevado á categoria
— Discurso pronunciado, e m nome das classes lade lente e m 11 de Novembro de 1882, jubillou-se e m boriosas do municipio da Estancia, no banquete offereOutubro de 1890. N o exercicio do magistério gosou das
cido ao E x m o . Presidente, Dr. Graccho Cardoso, no
honras de capttão de fragata, conferidas depois as de
dia 12 de Maio de 1923. N o "Diário Official" do dia 16.
capitão de mar e guerra por decreto do Governo Provido m e s m o mêz.
sório da Republica. Ornavam-lhe, o peito as condecoraOlympio Rollemberg de Oliveira Chaves. — Fições de cavalleiro da Ordem da Rosa, de mérito naval
lho de Estacio Rollemberg de Oliveira Chaves e D. Joanda Hespanha e as medalhas de 1." classe da campanha
na Francisca Rollemberg de Oliveira, nasceu a 26 de
do Paraguay, Uruguay e Republica Argentina.
Julho de 1860 no extincto engenho Ibura, municipio rio
Escreveu:
Soccorro, e falleceu e m Maceió a 8 de Janeiro de 1919.
— Compendio de apparelhos dos navios para uso
Estudou preparatórios na Bahia e de volta a Sergipe exdos alumnos da Escola de Marinha, publicado e adoptado
erceu o cargo de exactor e collector e m Riachuelo. Retipelo Governo Imperial, illustrado com o retrato do autor
rando-se para o Amasonas, fêz parte do funccionalismo
e 263 estampas intercaladas no texto. Está dividido e m
dessa provincia como contador do Thesouro, tendo sido
6 capítulos sob as epigraphes seguintes: — I Preliminaposteriormente despachante geral da Alfandega de Sanres. — II D o apparelho e m geral. — III Das ancoras,
tos. Antes de occupar esses dois últimos logares, esamarras e seus apparelhos. — IV Differentes trabalhos
teve como escripturario e pagador no escriptorio da Esdo peso. — V Diversos apparelhos. — VI Theoria do
trada de Ferro de Piranhas, e m Alagoas. O seu pendor
corte das velas. Rio de Janeiro, 1881, 198 pags. in.
para o magistério levou-o a fundar e m 1907 na cidade
8." gr. Typ. e Lithographia de Lombaerts & C.
de Maceió o collegio S. João, de que foi director e lente.
Olympio Mendonça, bacharel. — Filho de AnEscreveu assiduamente p3ra a imprensa, collaborando em
tónio Baptista de Mendonça e D. Mathilde Dantas rie vários jornaes do Rio e da Bahia; e m 1880 na "A LocoMendonça, nasceu a 18 de Maio de 1885 na cidade do
motiva" de Piranhas; no "Jornal do Amasonas" de MaLagarto.
náos; no "O Estacio de Sergipe", de Aracaju, e "Norte
Fez os estudos preparatórios no Atheneu Sergipense
de Sergipe", de Própria"; na "A Luz", da capital do
e bacharelou-se na Faculdade Livre de Sciencias JurídiCeará, e m 1895; no "Gutemberg", Jornal de Alagoas e
cas e Sociaes do Rio de Janeiro e m 1910.
e m 1907 na "Exedra", de Maceió. Musico, compositor e
Começou a vida publica como advogado no foro de
poete, publicou e m diversos órgãos da imprensa periódiAracaju, onde trabalhou por espaço de dois annos. E m
ca muitas das suas producções poéticas, dentre as quaes
seguida occupou o logar de Delegado de Policia da Cagrangeara as preferencias do autor este
pital, 1911-1912; inspector escolar na m e s m a cidade duSONETO
rante 5 mezes e m 1913, sendo depois nomeado no m e s m o
A' i;. .Saldanha.
aamo por Decreto de 25 de Julho, juiz municipal de CamEsta flor que ora vês tão desprezaria.
pos, removido para S. Christovam e m Novembro deste
Esquecida no pó deste caminho,
m e s m o anno e reconduzido no m e s m o cargo por Decreto
Solitária, sem mais ter u m carinho
de 10 de Agosto de 1917. Já aos 10 annos de edade traFoi outrora entre as flores invejada !
balhava como typographo e foi empregado do commercio
por espaço de 8 annos. Durante o tempo que serviu como
Agora, resequida, a desgraçaria
advogado e m Aracaju, foi procurador fiscal interino da
Sem a côr que offuscava a côr do arminho,
Delegacia do Thesouro Federal por 4 mezes. Por Decreto de 10 de Novembro de 1917 foi nomeado Chefe de

OLYMPIO

237

Sem o mel que libava o passarinho,
Jaz aqui como em fúnebre morada !
Assim, meu coração, sem mais amores,
Sem outro coração para aquecêl-o,
Sem mais uma illusão, cheio de dores
Morreu dentro do peito. Revivêl-o,
Fazer delle u m vergel cheio de flores,
Só Deus com seu poder pôde fazel-o.
Publicado no "Santos Commercial" de 22 de Novembro de 1895, no Almanack Sergipano para 1901, pags.
266 e na "Exedra" de 3 de Agosto de 1907. — Deixou
inéditas as seguintes obras:
— Resumo da Grammatica Portugueza. Apesar do
titulo despretencioso desta obra, o autor estendeu-se
bastantemente no desenvolvimento do assumpto.
— Arithmetica ao alcance de todos para os que começam o estudo da Arithmetica nas aulas primarias.
— Cartilha Musical destinada á instrucção da infância. Trinta e oito pags. manuscriptas com uma tabeliã dos intervallos comprehenriirios em uma oitava augmentarios ou diminuídos por signaes de alteração.
•—• Prosa e verso. U m caderno in. 10.°. innumerado.
Olympio de Souza Campos, Monsenhor. — Irmão
de Guilherme de Souza Campos e José Zacharias de
Souza, já contemplados neste livro, nasceu a 25 de Julho de 1853 no engenho Periquito, municipio de Itabaianinha, filho do coronel José Vicente de Souza e D. Porphyria Maria de Souza Campos e falleceu na Capital FeJ0ttHkí-,
deral a 9 de Novembro de
"•L
1906. Fêz os estudos primários em Itabaininha e Estancia, recebeu do professor José dos Santos Bomfim naquella villa e no Lagarto as
primeiras lições de latim e
estudou vários preparatórios
no Recife, de 1866 a 1868.
Destinando-se á carreira ecclesiastica, completou os preparatórios no Seminário da
Bahia, no qual fêz todo o
curso de sciencias ecclesiasticas nos annos de 1870 a
Monsenhor Olympio de 1873, deixando de receber em
Campos
seguida as ordens de presbytero por não ter attingido
a edade canónica. Devido a
essa circumstancia somente a 22 de Setembro de 1877 o
arcebispo, D. Joaquim Gonçalves de Azevedo, conferiulhe a sagração sacerdotal, tendo no dia seguinte celebrado sua primeira missa na egreja do Seminário sob
a invocação de Santa Thereza de Jesus. Nesse mesmo
anno começou a desempenhar os encargos parochiaes como coadjutor do vigário de Itabaianinha, vindo a ser
depois vigário da villa Christina, transferindo em 1880
para a freguezia da capital, onde exerceu a jurisdicção
parochial até ao fim de 1900, em que se exonerou para
mais livremente agir em uma esphera de acção mais ampla e mais accommodada ás suas tendências naturaes.
Alistado num dos partidos monarchicos não lhe custou,
contando com os elementos políticos da própria familia
e dos amigos, alcançar as mais elevadas posições entre
os correligionários, que o elegeram deputado provincial
para as legislaturas de 1882-1883, 1884 e deputado geral
para as 19." e 20." legislaturas de 1885 e 1886-1889. Com a
nova ordem de cousas decorrentes da adopção da forma
republicana em substituição ao regimen monarchico, foi
eleito deputado á Constituinte do Estado, dissolvida pela
Junta Governativa, reeleito para a nova Assembléa, em
ambas as quaes presidiu os trabalhos legislativos. E m
1890 organizou o partido catholico de ephemera duração
e como deputado collaborou na confecção da lei funda-
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mental do Estado, de 18 de Maio de 1892, e na lei orgânica da Justiça estadual. Eleito em 1893 deputado federal,
foi-lhe renovado o mandato para as legislaturas de 1894
e 1897, seguindo-se a sua eleição para presidente do Estado, cujo governo dirigiu desde 24 de Outubro de 189*9
até completar o triennio administrativo em 1902. Dentro desse estádio governamental remodelou a Escola Normal, fêz o resgate de muitos contos de réis da moeda fiduciária em circulação no Estado, conhecida pela denominação de fichas e realizou vários melhoramentos materiaes na capital. Terminado o mandato presidencial foi
eleito senador em 18 de Fevereiro de 1903 por occasião
de ser renovado o terço dó Senado. Chefe politico de
innegavel prestigio, isolou-se dos antigos companheiros
de luetas desde os tempos do Império, para só e unicamente dirigir segundo o seu critério os negócios públicos do Estado. Senhor de todo o apparelho administrativo e dispondo discricionariamente de fortes elementos outros, havia chegado ao auge de sua preponderância,
ouando foi publicamente assassinado pelos filhos de Fausto Cardoso, que nelle entenderam vingar a morte do inditoso politico sergipano, seu progenitor, ambos sacrificados ás más paixões dominantes naquella phase cruenta
da politica estadual. Seus admiradores auxiliados pelo
Governo do Estado e pelas Intendências municipaes ereueram-lhe uma estatua na antiga Praça da Matriz, hoje
Praça Benjamim Constant. Inaugurado officialmente no
dia 16 de Julho de 1916, fere immediatamente a
vistarioobservador, que conheceu de perto o Monsenhor
a imperfeita reproducção dos seus traços physionomicos
infielmente esculpidos no bronze pelo artista que a executou. Cónego honorário da Cathedral primacial da
Bahia, Monsenhor Camareiro secreto rie S. S. Leão
XIIT, sócio correspondente do Instituto Histórico e Geographico da Bahia, foi mais — Intendente de Aracaju,
ror nomeação do Governo, lente em disponibilidade da
cadeira de instrucção civica e moral da Escola Normal,
irmão das Irmandades de S. Pedro da Bahia e do Rio
de Janeiro e sócio das sociedades — "Sergipana de Agricultura", "Aracajuana de Beneficência" e "Amparo das
Famílias".
Escreveu:
— O ensino religioso na Eschola Normal de Sergipe.
Aracaju, 1882, IV-133 pags. in. 8.". pq. Typ. da Gazeta
do Aracaju". E' a reedição dos artigos publicados nesse
jornal, a começar do numero de 23 de Julho de 1881,
sob o titulo — "A minha provincia e ao seu actual
presidente, o sr. dr. Herculano Marcos Inglez de Souza."
— Politica de Sergipe. Aos 50 annos. Resposta ao
deputado A. Varella e ao jornalista José do Patrocinio.
Aracaju, 1904, 94 pags. in. 8.°. pq. Typ. d'"OEstado
de Sergipe". Reimpressão da serie de artigos publicados
no "O Estado de Sergipe" de 1 a 8 de Maio de 1904.
— Orientação da Politica de Sergipe. Resposta ao
dr. Felisbello Freire. Aracaju, 1906, 66 pags. in. 8.".
nq. Typ. d'"0 Estado de Sergipe". Consta dos artigos publicados no "O Estado de Sergipe", de 21 de Fevereiro a
3 de Março de 1906.
Redigiu com outros:
— Gazeta do Aracaju: jornal politico e noticioso.
Aracaju, 1879-1889. Foi dos principaes redactores até ao
ultimo numero. Publicação — uma e mais vezes por semana.
— Estado de Sergipe: periódico. Aracaju, 18891890. Publicação semanal.
— Folha de Sergipe: periódico politico, posteriormente orgam do partido republicano federal. Publicação:
— duas vezes por semana e depois três vezes, passando-a ser diário desde o dia 2 de Abril de 1891.
Olyntho Rodrigues Dantas, doutor. — Filho do
Major Geminiano Rodrigues Dantas e D. Josepha Maria
Dantas, nasceu a 23 de Agosto de 1861 em Itabaiana.
Feitos os estudos de humanidades, matriculou-se na
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde recebeu
o gráo de doutor em 30 de Dezembro de 1885.
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E m 1887 esteve e m commissão durante a epidemia
da variola na Barra dos Coqueiros e e m 1888 no Aracaju, onde exerceu os cargos de Professor de latim do
Atheneu Sergipense da Escola Normal; Director destes
dois estabelecimentos; Director do Hospital de Caridade; Inspector interino da saúde dos portos; e interino
de hygiene e Presidente do Conselho Municipal após a
proclamação da Republica. De 1891 a 1892 foi u m dos
membros da Junta Governativa do Estado .
Transferindo sua residência para Santos, Estado de
S. Paulo, onde reside actualmente, (1924), tem sido alli
inspector sanitário, medico da Camará Municipal e lente
do Lyceu Feminino Santista e exerce a clinica homeopatha.
E' sócio effectivo do Instituto Hahnemaniano do
Brasil, com sede no Rio.
Collaborou no "O Tempo", de Aracaju, escrevendo
u m a serie de artigos sobre homeopathia e outra sobre o
m e s m o assumpto e m resposta a artigos do fallecido Dr.
Ladislau Barretto.
Fez parte da redacção do "Republicano" de Larangeiras e foi redactor chefe do "Correio de Sergipe" de
1890 a 1891, no qual escreveu vários artigos sobre politica, tendo sahido o 1." numero e m Outubro de 1890; no
"Brasil Medico", sobre febre amarella; nos "Annaes" do
Instituto Hahnemaniano sobre Homeopathia; no "Correio
Paulistano", sobre epidemiologia da febre amarella; no
"Diário de Santos" três series de artigos sobre homeopathia e m 1902; na "Revista Homeopathica Brasileira" (antiga Revista Homeopathica do Paraná) de 1907 a 1911
e ainda no m e s m o Instituto Hahnemaniano fez e m 1904
diversas communicações clinicas.
Escreveu:
— Da influencia que exercem as moléstias do coração sobre o figado e reciprocamente as deste órgão
sobre o centro circulatório: dissertação. Proposições.
Três sobre cada u m a das cadeiras da Faculdade. These
apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e m 13 de Agosto de 1885 para ser sustentada afim
de obter o grau de doutor e m Medicina. Rio, 1885, 50
pags. in. 8.°. Typ. de J. D. de Oliveira.
—- Exangue: serie de artigos no "O Republicano"
de 10, 24 e 31 de Maio de 1889 sob o pseudonymo de
Cannabarro.
— Mensagem ria Junte Governativa á Assembléa
Constituinte de Sergipe. Aracaju, 31 de Março de 1892.
E m avulso de 5 pags. e m 1 e meia folha de papel in.
4.°. gr. T a m b é m assignada pelos outros 2 membros da
Junta, Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel e Marcellino
Jorge.
•— Traços epidemiológicos da febre amarella na
epidemia de 1895 e m Santos. Monographia publicada
e m S. Paulo e m 1896 com 52 pags. 3 mappas e 4 quadros schematicos .Typ. dos Srs. Riedel & C. Lemni.
— Homeopathia: serie de artigos no "O T e m p o " de
30 de Outubro; 2, 4, 6, 9, 11, 13, 27 e 30 de Novembro,
4, 11, e 16 de Dezembro de 1898.
— Carta aberta ao povo, tratando dos processos therapeuticos, allopathico e homeopathico. Santos, 1906, 31
pags. in. 8.°. pq. Typographia Brazil.
— Allopathia e Homeopathia. Santos, 1907, 34 pags.
in 8.°. pq. Typographia Brazil.
— Traços epidemiológicos da variola. Estuda o autor a questão da transmissibilidade da variola no periodo ambulatório, no periodo da geração, da vesiculação
e da formação das pústulas. Termina com u m a serie de
deducções prophylaticas. Accresce o autor u m appendice rebatendo opiniões do Dr. Zeferino de Meirelles.
Santos, 1908. Curityba, Estado do Paraná. Typ. Alfredo Hoffmam in. 8.°. pq.
— Um appello. Santos, 1914, 27 pags. in. 8.°. Typ.
Brasil.
Orestes de Sousa Andrade. — Filho de José Gregório de Sousa e Andrade e D. Maria Joaquina de An-
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drade, nasceu a 13 de Dezembro de 1854 na cidade de
S. Christovam.
C o m a idade de 16 annos sahiu para a Estancia,
empregando-se na typographia do jornal "Rio Real",
propriedade de Preludiano Vasconcellos. U m anno depois, sendo suspensa a publicação do jornal, passou a ensinar primeiras letras, nos engenhos Cedro e Riachão,
aos filhos dos proprietários daquelles engenhos. Três
annos depois, transportou-se para o Aracaju, onde matriculou-se na Escola Normal, frequentando ao m e s m o
tempo o Atheneu Sergipano. Diplomado pela Escola
Normal, emquanto esperava collocação no magistério,
dedicou-se ao ensino de Arithmetica a alguns amigos estudantes. E m 18 de Fevereiro de 1878 foi nomeado,
mediante concurso, para reger a cadeira primaria de
Curral de Pedras, hoje Gararú.
E m 12 de Janeiro de 1880 permutou essa cadeira
com o professor de Pacatuba, passando a reger a desta
villa. Teve depois as seguintes remoções: e m 16 de
Maio de 1881 para a villa de N . S. das Dores, e m 4
de Março de 1882 para a villa do Siriry, desta, e m 12
de Abril de 1886 para Pacatuba, sendo e m 26 do mesmo
mez, novamente para Siriry; ainda e m 13 de Maio de
1886 para Curral de Pedras e a 13 de Outubro de 1888
para a villa de Divina Pastora. N a regência desta cadeira obteve jubilação por acto de 8 de Fevereiro de
1894.
Dedicou-se então ao commercio durante 14 annos
e foi nessa villa Delegado de Policia, M e m b r o e Presidente
do Conselho Municipal e logo após Intendente, sendo.
eleito Deputado Estadoal para o biennio de 1896-1897.
E m 1899 retirou-se para a Villa de N . S. das Dores
com a sua casa commercial. Abandonando em 1906 a
vida do commercio, consagrou-se ao foro judiciário, dando preferencia ás causas crimes.
E m 1911 tomou a direcção dos negócios políticos de
N . S. das Dores, sendo eleito nesse m e s m o anno, membro do concelho Municipal e escolhido Presidente daquella corporação. N o decurso de 1913 foi pela segunda
vez eleito Deputado Estadoal e e m Dezembro desse mesm o anno, reeleito para o triennio de 1914 á 1916, sendo
eleito Presidente da Assembléa e m Setembro de 1915.
E m Janeiro de 1914 tomou posse do cargo de Intendente
de N . S. das Dores, terminando este mandato e m Dezembro de 1916. Foi ainda reeleito Intendente e m 1924
e Deputado Estadoal no triennio de 1923-1925.
Além dos cargos mencionados exerceu: o de supplente substituto de Juiz Seccional e de Delegado de
Hygiene, fazendo parte como secretario effectivo do Directório do P. C. Republicano.
T e m collaborado no "O Presente", "O Guarany", "O
Correio de Sergipe", "Diário da Manhã", "O Estado de
Sergipe", "Correio de Aracaju" e outros do interior do
Estado, com os seguintes pseudonymos: Epaminondas;
O. A. Tresseo.
Escreveu:
— Situação politica ãe Sergipe, contendo 30 pags.
in. 4.°. de 1906 a 1908.
— Discurso pronunciado por occasião da sessão civica effectuada no Instituto Histórico e Geographico de
Sergipe a 14 de Setembro de 1915 e m homenagem á
memoria do sócio honorário, José Gomes Pinheiro Machado. N o "Diário da M a n h ã " de 19 e no "O Estado
de Sergipe", de 25 do m e s m o mez.
— Discurso pronunciado na manifestação feita ao
E x m o . Sr. Dr. Presidente do Estado, na cidade de
N . S. das Dores no dia 29 de Abril de 1923. N o "Diário
Official" de 3 de Maio seguinte.
Orlando — (Vide Salustiano Orlando de Araújo
Costa) .
Oscar de Noronha, doutor. — Filho do Dr. Pio
Xavier Garcia de Noronha e D. Carolina Amélia Galeão de Noronha, nasceu na Estancia e m 1859. Recebeu
o grau de doutor na Faculdade de Medicina da Bahia
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e m 1883. E* medico militar e e m Julho de 1905 foi nomeado Director do Hospital Militar de Porto Alegre, Rio
G. do Sul, sendo sua especialidade moléstias de olhos.
Escreveu:
— Fistulas lacrymaes e seu tratamento: dissertação
Proposições. Secção de sciencias accessorias. Que opinião deve emittir o medico sobre os actos criminosos
de u m somnambulo? Secção de sciencias cirúrgicas. —•
Considerações acerca da eclampsia e seu tratamento.
Secção de sciencias medicas. Diagnostico differencial
entre as febres intermittentes hepáticas e as intermittentes legitimas. Thése apresentada á Faculdade de Medicina da Bahia, afim de obter o grau de doutor e m
medicina. Bahia, 1883, 95 pags. in. 8.". Imprensa Económica.
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Escreveu:
— Sobre a Escola ãe Bellas Artes e sobre photogravura: serie de artigos e m discussão com o artista Lopes
Rodrigues e m 2 epochas differentes.
— Das flores que cahcm de Joaquim do Prado.
— Ao Jovem e talentoso patrício Jackson de Figueiredo a propósito do retrato de Tobias Barretto. N o "Diário da Manhã", do Aracaju de 24 de Março de 1911.

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

OVIDIO
própria assignatura e outros sobre philologia com a epigraphe — Didáctica.
Escreveu:
— Duas palavras sobre o se. N o "Almanack litterario Pernambucano" de 1886.
— Tobias Barretto: (artigo biographico). N o mesm o "Almanack" de 1895.
— Dioceogenia Penal Brasileira: (dissertação), these apresentada á Faculdade de Direito do Recife, por occasião de u m concurso e m 1895.
— Verãaãe e erro: (Ponto n.° 3). Prova escripta
para provimento da cadeira de lógica do Gymnasio Nacional. N o "Jornal do Commercio" de 2 de Junho de
1909.

PEDRO

241

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

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

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

PRADO

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

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

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

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

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

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

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

Raul de Freitas Melro, doutor. — Filho do Coronel Joaquim de Freitas Melro e D. Maria do Valimento
de Freitas Melro, nasceu no dia 14 de Agosto de
— Bahia-Sergipe: Questão de limites. N o "O Esta1889 na villa de Gararú.
do de Sergipe" de 30 de Julho de 1914. Publicado depois
Fêz todo o curso de humanidades no Collegio Dioem folheto de 18 pags. in. 8.°. pq. Typ. do "O Estado".
cesano de S. José no Rio de Janeiro; terminado o 5.°
— O caso ãe Annapolis. Protesto aos Altos Poderes
anno e m Dezembro de 1907, fez no Lyceu Alagoano os
da Nação e ao Publico. N o "Jornal do Povo", Araexames que faltavam para a matricula do curso medico.
caju, de 9 de Setembro de 1914.
E m 1908 matriculou-se na Faeuldade de Medicina do
•— Limites de Bahia e Sergipe. N o "Jornal do
Rio de Janeiro, recebendo o gráo de doutor a 20 de
Povo", Aracaju, 11 de Novembro de 1914.
— Bahia-Sergipe. Questão de limites. Idem, de 30 Dezembro de 1913. S e m ser especialista, dedicou-se á
clinica pediátrica, clinicando e m Barra Bonita e Pennade Julho e 1." de Agosto de 1915.
polis no Estado de S. Paulo, e Florianópolis (S. CathaRanulpho Hora Prata, Doutor. — Filho do
rina) onde exerceu também o cargo de medico do hospiCoronel Felisberto da Rocha Prata e D. Anna Hora
tal de Caridade e foi chefe de u m a das commissões esPrata, nasceu a 4 de Maio de 1896 na cidade do Lataduaes de policia sanitária domiciliar.
garto.
E m 1915, foi nomeado, por concurso, medico veteriO seu estudo primário foi feito e m Simão Dias e
nário do Serviço de Industria Pastoril, no Ministério
na Estancia e o curso secundário nos dois collegios
de Agricultura e no m e s m o anno Inspector de veterida Bahia "Carneiro Ribeiro" e "Ipiranga".
nária.
N a m e s m a cidade matriculou-se na Faculdade de
E m 1916 foi encarregado do Instituto Pasteaur, anMedicina, e m que cursou até o 4.° anno, quando se transnexo a Inspectoria veterinária. Director technico do
feriu para a Faculdade congénere do Rio de Janeiro,
Porto vaccinogenico de S. José e m 1917, prestou servirecebendo o gráo de doutor e m Janeiro de 1920.
ços médicos, gratuitamente, por ordem superior e m 1918
Foi interno effectivo do Hospital Central do Exerno Patronato de Annitapolis (S. Catharina), por occacito e
sião da Pandemia de Grippe. Ahi residiu de 1915 a 1919,
Escreveu:
quando transferiu sua residência para Maceió, e m 1920,
— Do Riso: these inaugural dividiria e m quatro caonde foi e m 1921 nomeado Delegado do Serviço de Inpítulos: Anatomia — Phisiologia — Psychologia, Padustria Pastoril e Inspector veterinário do porto de
thologia e Risos... Rio de Janeiro, 1920, 61 pags. in.
Maceió. — E m Florianópolis foi ex-interno das clinicas:
8.°. "Revista dos Tribunaes".
ophtalmologica, otho-rhino-laryngologica, pediatria e hy— O Tropeiro: conto. N a "A Tarde", Bahia, de
giene infantil, no Hospital de creanças.
20 de Maio de 1916. Este trabalho foi premiado e m 1.°
Foi 1." secretario da Sociedade de Medicina, de Flolugar n u m concurso aberto pelo referido jornal, ao
rianópolis e professor cathedratico de Histologia do
qual acudiu grande numero de literatos. N o m e s m o
"Instituto Polythechinico" da m e s m a cidade.
jornal foram feitas mais duas publicações suas.
Escreveu:
— Sonho de escoteiro. Aos escoteiros da Bahia. N o
— Anemia do typo chloratico na primeira infância
"Correio de Aracaju" de 3 de Outubro de 1916. Publidissertação. Proposições. Três sobre cada u m a das cacado anteriormente no "Diário da Bahia" de Setembro
deiras do curso de sciencias Medico-Cirurgicas. These
do m e s m o anno.
apresentada á Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
— Fatalidade: conto. N o "Correio de Aracaju", de
e m 6 de Novembro de 1913 e defendida no dia 20 de
28 de Novembro de 1916.
Dezembro de 1913. Rio de Janeiro, 1913, 77 pags. in.
— Germinal: conto. N a " A Tarde", de 25 de De8.°. Typographia Besnard Fréres
zembro do m e s m o anno.
— Memoria sobre a frequência de cálculos visicaes
— O Voluntário: conto. A João do Norte. N o Fonna creança: serie de artigos para o "2." Congresso AmeFon. Rio de 5 de Janeiro de 1918, sob o pseudonymo de
ricano da creança" de Montevideo e o Instituto Pasteur.
Escreveu:
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ver completado o interstício da lei; a 1.° tenente por decreto de 8 de Janeiro de 1890 e a capitão tenente por
decreto de 9 de Agosto de 1894, contando antiguidade e
por serviços de campanha e m defesa da Republica. TenRaul Henrique Schmidt, doutor. — Filho de
do deliberado, por motivos particulares, deixar a activiLuiz Schmidt e D. Maria Schmidt, nasceu e m Maroim
dade militar, foi reformado naquelle ultimo posto por
a 10 de Dezembro de 1880.
decreto de 9 de Outubro de 1894. Exerceu diversos
Estudou preparatórios no collegio S. Salvador na
cargos compatíveis com os diversos postos da hierarchia
Bahia e alli se doutorou e m medicina e m Dezembro de
militar naval, que occupou, prestando assim seus dedi1905. E m 1900 recebeu a carta de pharmaceutico. Decados serviços á causa publica. Foi capitão do porto
pois de formado dedicou-se á clinica, que deixou para
do seu Estado, lugar que exerceu por mais de 7 annos
dirigir a antiga pharmacia e drogaria — Caldas, — de
com u m a ligeira interrupção, terminando e m 27 de Abril
que é proprietário. Viajou á Europa e m 1908. Sócio
de 1899. Publicou u m trabalho sobre o serviço telegracorrespondente do Instituto Histórico e Geographico de
phico de signaes de bandeiras para uso das barras do
Sergipe.
Estado, o qual além de approvado e elogiado pelo conEscreveu:
selho naval, foi mandado executar por aviso do ministro
— Do valor ãa raãiotherapia no tratamento das
da marinha, e forneceu patrioticamente largo subsidio
affecções cutâneas: dissertação. Proposições. (Três sopara a organisação do Código Geral de Signaes.
bre cada u m a das cadeiras do curso de Sciencias MediInaugurou o serviço telephonico entre a capitania
cas e Cirúrgicas); These apresentada á Faculdade de Medo porto e o pharol da Capital e conseguiu a creação de
dicina da Bahia e m 31 de Outubro de 1905 atim de obter
u m a associação de práticos, que é hoje a mais segura gao gráo de Doutor em sciencias medico-cirurgicas. Bahia,
rantia da navegação dos portos. Denodadamente ba1905, IV-82 pags. in. 8.°. Litho-Typ e Encadernação
teu-se por extenso lapso de tempo pelo estabelecimento
Reis & C.
de u m a escola de aprendizes marinheiros no seu Estado;
Remigio Ribeiro Aboim, Bacharel e cirurgiãodividiu o littoral do m e s m o e m estações de limites defeDentista. — Filho de Gabriel Florentino da Motta
nidos,
e e m Janeiro de 1899 inaugurou u m a atalaia proAboim e D. Adelaide Josephina de Aboim, nasceu na
visória á entrada da actual barra de Aracaju. Foi indiviEstancia e m 1 de Outubro de 1872. Verificando praça a
dualmente encomiado pelos seus superiores pelos notá24 de Março de 1890 como cadete no 33 Batalhão de inveis serviços que prestara por occasião do naufrágio do
fanteria, estacionado no Aracaju, embarcou para o Rio
vapor Onãina e pela correcção de seu procedimento dude Janeiro com destino á Escola Militar, na qual se marante o tempo e m que serviu na esquadra legal na revoltrieulou e m 1891, transferido no anno seguinte para a
ta
de 6 de Setembro de 1893 quando a sua bravura e o
do Ceará, onde concluiu o curso preparatório. Promovido
seu inexcedivel patriotismo tiveram occasião de manifesa Alferes a 3 de Novembro de 1894, prestou serviços mitar-se de modo a tornal-o definitivamente credor da mais
litares no Rio Grande do Sul, theatro de operações cie
farta messe de estima e admiração publicas.
guerra durante 2 annos. Quando em 1897 fazia o curso de
Escreveu:
odontologia na Bahia, expedicionou com o então 16
— Serviço telegraphico de signaes para uso da praBatalhão de infanteria na questão diplomática com a
ticagem das barras do Estado de Sergipe pelo respectivo
Bolívia. De volta da expedição concluiu e m 1900 o curCapitão do Porto e Director da Associação de Práticos,
so odontológico. E m 1908 matriculou-se na Faculdade
Capitão Tenente refor...., e mandado observar provisoLivre de Direito do Ceará, onde se bacharelou a 22 de
riamente pelo Aviso n.° 396 de 15 de Março de 1895. 2."
Novembro de 1912.
Edição acompanhada do parecer do Conselho Naval. SerFoi professor interino de Lógica, Francez e Historia
gipe, 1896, 17 pags. in. 8.°. Typographia Commercial
no Lyceu do Ceará, director da Bibliotheca e Archivo
de Guilherme Filho & C.
Publico do m e s m o Estado. T e m advogado nos auditóRogério
Gordilho de Faria, bacharel. — Filho
rios do Rio de Janeiro, Santos, Ceará e Aracaju. Por
do bacharel António Henriques Silvestre de Faria e
mais de 4 annos exerceu as funcções de juiz substituto
D. Adriana Gordilho de Faria, ambos naturaes da Bahia,
e juiz de direito de Fortaleza. Foi Intendente da cidanasceu a 28 de Junho de 1889, na cidade do Lagarto.
de de Maranguape no Ceará. E m 17 de Julho de 1912
Tendo
feito o curso seriado no Gymnasio S. Salvador na
reformou-se no posto de 2." tenente.
capital da Bahia, alli matriculou-se na Faculdade LiEscreveu:
vre de Direito, collando o gráo de bacharel e m sciencias
— Rasões ão Recurso na acção criminal entre parjurídicas e sociaes em 8 de Dezembro de 1909 com distes, como Recorrente — Albino José de Faria, A. e Retineção em todas as cadeiras do 5." anno.
corrido — Raymundo Bezerra Donnautuonio, R. MeJuiz municipal e m 4 de Janeiro de 1910 do termo
morial do Recorrente. Fortaleza, Ceará, 1915, 21 pags.
de
Itabaianinha,
comarca do Rio Real, deixou esse cargo
in. 8.°. pq. Typ. Commercial a vapor.
— Acção ãe reivinãicação. Recurso extraordinário a 22 de Julho de 1913, a seu pedido, para estabelecer-se
com banca de advogado na Bahia, onde tem collaborado
para o Supremo Tribunal Federal. Recorrentes — Alno "Diário de Noticias", "A Hora", "Diário da Bahia",
bino José de Faria e sua mulher, Recorrida — A So"A Tarde", de que foi redactor judiciário de 13 de Maio
ciedade
"Primeira Igreja Evangélica Presbyteriana".
a 7 de Outubro de 1921. E' sócio e vice-orador do InsRazões dos Recorrentes e voto separado do Desembargatituto da Ordem de Advogados da Bahia, membro da
dor Cláudio Ideburgue. Ceará, 1915, 15-XVIII, pags. in.
Commissão de Legislação e Jurisprudência, sócio do
8.°. pq. Typographia Commercial do Ceará.
Instituto Histórico e Geographico da Bahia e 2.° viceRodolpho Ramos Fontes. — Filho de António
presidente da Liga Bahiana rie Depósitos Terrestres.
Martins de Góes Fontes e D. Afra Ramos Fontes, nasEscreveu:
ceu a 13 de Fevereiro de 1864 na cidade da Capella. Co—
Impenhorabilidade
dos
bens
do
Estado.
Na "Remeçou na Capital do seu Estado o curso de preparatóviste Geral de Direito, Legislação e Jurisprudência".
rios e e m 14 de Março de 1879 foi admittido no collegio
Rio, 1920, anno 1.", n.° 6, vol. 2." de Maio e Junho,
naval, adquirindo ahi, vantajosamente, os conhecimenpag. 437.
tos que lhe faltavam para o curso superior da marinha.
— Será admissível depoimento de parte por procuraPor aviso de 8 de Março de 1881 passou a aspirante de
ção? Revista cit., vol. 3.° de Setembro e Outubro, pag. 372.
guarda marinha, por haver obtido sempre elevados gráos
— Embargos cíveis n.° 296. Embargante — Matheus
de approvação nos seus exames. E m 23 de Novembro
Monteiro de Carvalho, Cessionário de Mendonça e Monde 1883 foi promovido a guarda marinha; a 2." tenente
teiro. Embargado — Banco Nacional Ultramarino. Mepor decreto imperial de 28 de Novembro de 1885, por haPublicado na 1." Revista da Sociedade de Medicina
de Florianópolis e m 1919.
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morial do Embargante. Bahia, 1920, 40 pags. in. 8.°.
xou ao tumulo certo de bem haver merecido a imniorpq. Typ. Bahiana, de Cincinato Melchiades.
talidade da historia e as bênçãos da pátria agradecida. A
— Anedoctica forense: conferencia lida em 12 de imprensa do dia, noticiando o seu pasamento, recorOutubro de 1920 no Instituto Histórico e Geographico
dou em phrases repassadasriepatriótico reconhecimento
da Bahia.
a serie ininterrupta dos seus valiosos serviços á nação,
— Cousas ã'outros tempos: conferencia no mesmo tanto na paz como na guerra, durante o longo periodo
Instituto.
de quasi 66 annos, devotados ao fiel cumprimento dos
— Discurso proferido a 15 de Junho de 1921 na deveres profissionaes do militar e ao culto das mais
sessão solemne do 2.° anniversario da fundação do Insnobres virtudes do cidadão. Com praçariecadete a 23 de
tituto da Ordem dos Advogados da Bahia.
Setembro de 1843, matriculou-se dois annos depois na
— Parecer sobre a these "Responsabilidade" do Es- Escola Militar, cujo curso terminou em Novembro de
tado pelos delictos da multidão amotinada", approvado
1851, recebendo o gráo de bacharel em mathematicas aos
por grande maioria e contrario á conclusão da these.
vinte annos de edade, já então alferes de infanteria pro— Direito Pittoresco: primeira conferencia mensalmovido a 7 de Setembro de 1847, sendo transferido em
da serie iniciada na sede do Instituto da Ordem.
1849 para o corpo de engenheiros no posto de 2.° tenente.
— Jurispruãencia exótica: conferencia lida em 13
Aberta a campanha de 1852 entre o Brasil e o Estado
de Maio de 1921 na sessão do Instituto Histórico e GeoOriental seguio o jovem official para o theatro da lucta
graphico da Bahia.
como engenheiro junto ao commando do exercito em
— Espelho ãe notáveis. (Palestra no Instituto His-operações. De então até a proclamação da Republica os
tórico e Geographico da Bahia) em 23 de Abril de 1922.
seus serviços forão aproveiNa "Revista da Bahia", n.° 14 de 15 de Junho de 1922,
tados em importantes compag. 2 a 4.
missões civis e militares, su— Sobre a concorãata preventiva. No vol. "Estudosbindo aos mais altos postos
Jurídicos" de collaboração com juristas bahianos, 424
do exercito até o de tenente
pags. em homenagem ao 60 anniversario do Desembargageneral, em que foi refordor Felinto Justiniano Ferreira Bastos.
mado a 15 de Novembro de
Rosendo Constâncio de Souza Brito. — Filho de
1889, na mesma data da imTranquillino Augusto de Souza Brito e D. Rosa Angélica
plantação do regimem repude Pina Brito, professora jubilada, nasceu a 4 de Seblicano no governo do paiz.
tembro de 1872 na villa de Japaratuba e falleceu a 6 de
O papel eminente que lhe
Fevereiro de 1897 em Araraquara, no Estacio de S. Paulo.
coube desempenhar na camPrincipiou os seus estudos nos collegios do professor Alpanha do Paraguay, reprefredo Montes e Doutor Ascendino dos Reis, no Arasenta a phase mais brilhante
caju, e com o preparo que nelles pôde adquirir, foi
da sua vida militar, decorpara o Rio de Janeiro em 1890, onde por pouco tempo
rida nesse quiquenio de luesteve empregado no commercio. Por alguns mezes de
cta titânica contra a tyran1891 foi guarda-livros em Santos, de cuja cidade retinia do dictador Solano Lorou-se logo, para ir ao encontro de sua familia, já ennez P rinrantP n miai fni Rufino Enéas Gustavo
pez e mirante a qual toi G a l v ã o
(visconde de
tão de residência feita em Araraquara. Com o falleciMaracajú)
mento de seu pae, em 1893, substituiu-o no logar de con- promovido aos postos de tenente coronel e coronel por
tador e partidor do foro, foi collaborador da imprensa
local, applicando as horas restantes de seus outros affa- merecimento e actos de bravura. Nessa ultima graduação
muito se distinguio na memorável batalha do Campo
zeres ao mister de guarda-livros.
Grande, em que foi destroçado totalmente o exercito paraLevado naturalmente, em vista de suas relações sociaes, a interessar-se pelos acontecimentos da cidade, in- guayo. No grande quadro commemorativo do esplendido
triumpho das armas brasileiras nesse dia, admirável tradignou-se certa vez contra a policia por causa da pribalho devido á concepção do insigne pintor nacional, Dr.
são e espancamento de u m infeliz, em favor de quem
requereu uma ordem de habeas-corpus. Esse procedi- Pedro Américo de Figueiredo e Mello, destaca-se a figura
do bravo coronel ao lado do marechal Conde d'Eu.
mento nada censurável irritou excessivamente a u m poOs seus serviços technicos como chefe da commissão
tentado da terra, que se julgou offendido no seu prestide engenheiros, contribuirão poderosamente para apressar
gio de chefe, e de quem se viu forçado a tirar a vida,
o desfecho da guerra, figurando como o mais notável dendepois de se sentir ferido e prestes a succumbir aos
tre elles a construcção da famosa estrada estratégica do
golpes do punhal homicida na lucta travada dentro
Grão Chaco, grandiosa obra de engenharia militar, a resduma pharmacia, para onde fora attrahido sob pretesto
peito de cuja importância assim se exprime o Barão Hode chegar a uma composição amigável a respeito do prom e m de Mello no 4." vol. da "Historia da Guerra do Bracesso movido aos autores do espancamento.
sil contra o Uruguay e o Paraguay, pags. 63 e 64:
Depois de recolhido á prisão e entregue á acção da
"Para tornar viável a estrada do Chaco, aberta em
justiça, os parentes do morto reunidos a uma horda de
terrenos pantanosos e interrompidos de fundas lagoas e
facínoras invadiram a cadeia alta noite e o lyncharam
de mattas virgens, foi preciso, etc, etc." Todos esses serbarbaramente naquella data, 9 de Fevereiro de 1897,
viços foram executados sob a direcção do coronel Rufino
tendo tido a mesma sorte seu tio, o pharmaceutico MaEnéas Gustavo Galvão, o qual trabalhou nas obras com o
nuel Joaquim de Souza Brito, segunda victima da sanha
maior afinco e actividade infatigável até dal-as promvingadora dos seus ferozes assassinos. Com outros reptas. A estrada foi traçada militarmente pelo mesmo codigiu:
ronel, ficando fora do alcance dos fogos da Angustura".
— O Binóculo: periódico.
Referindo-se ao valor estratégico da estrada do Chaco,
Rufino Enéas Gustavo Galvão, Visconde de Maraassim também se pronunciou o senador Ávila no senado
tajú. — Tenente General reformado, Ministro do Suimperial na sessão de 18 de Setembro de 1888:
premo Tribunal Militar e Conselheiro cUEstado na vigên"O tenente-coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão,
cia do Império. Filho do Brigadeiro José António da
hoje visconde de Maracajú, preparou aquella estrada
Fonseca Galvão e D. Marianna Clementina de Vasconcelcom tão esplendido resultado, que facilitou o movimento
los Galvão, nasceu a 2 de Julho de 1831 em Larangeiras
audacioso praticado pelo exercito para poder proseguir
e falleceu a 18 de Fevereiro de 1909 na Capital Federal
nas operações de guerra, então interrompida pelos granU m dentre os poucos veteranos sobreviventes das ultides obstáculos oppostos pelo inimigo em Lombas Vamas campanhas do Sul, o velho e honrado militar bailentinas."
Como premio a tão relevantes serviços forão-lhe conferidas a medalha commemorativa da rendição de Uru-
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guayana, as da campanha do Paraguay concedidas pela
Republica Argentina e pelo Estado Oriental do Uruguay,
a de mérito militar (pela primeira vez concedida pelo
governo imperial por actos reiterados de bravura), a da
campanha geral do Paraguay com passador de ouro
n." 5 e as condecorações de official e dignitário da Ordem rio Cruzeiro, grande dignatario da Ordem da Rosa
e commendador da de Aviz.
Terminada a campanha com a morte trágica de Solano Lopez nas margens do Aquidaban, voltou o bravo
coronel de então ás lides da paz, para proseguir na patriótica missão de bem servir ao paiz e m successivas
commissões, nas quaes teve denovo de desenvolver as
notáveis aptidões já reveladas e m outras que antes da
guerra lhe havião sido confiadas. Provas innumeras dessas aptidões deparão-se nos seus trabalhos como m e m b r o
da commissão de limites entre o Brasil e o Estado Oriental, e m 1853; inspector geral das medições de terras da
provincia de S. Paulo, e m 1856; m e m b r o da commissão astronómica encarregada de observar e m Paranaguá
o eclipse total do sol no dia 7 de Setembro de 1858; da
commissão reservada para a exploração do Alto Uruguay, no Rio Grande do Sul e m 1860; chefe da commissão de engenheiros do exercito de reserva no Rio Grande
do Sul, e m 1865; engenheiro fiscal das estradas de
ferro provinciaes e director das obras militares de S.
Paulo, e m 1870; chefe da commissão de engenheiros encarregada de demarcar a linha divisória entre o Brasil
e o Paraguay, e m 1872, e chefe de outra também de demarcação de limites entre o Brasil e a Bolicia, e m 1876.
C o m egual competência desempenhou as commissões de
presidente das antigas províncias rio Amasonas, e m
1878, de Matto Grosso, e m 1879, e do Pará, e m 1882; e
e m 188*9 ao de ajudante general do exercito, conselheiro
de guerra e ministro da guerra no ultimo gabinete da
monarchia, organizado pelo Visconde de Ouro Preto a 7
de Junho do m e s m o anno. Occupando a pasta da guerra
por occasião dos acontecimentos de 15 de Novembro,
manteve-se dignamente solidário com o governo, não
acompanhando o pronunciamento dos seus companheiros
d'armas.
A correcção desse procedimento, por ventura mal
apreciado pelas paixões irreflectidas do momento, teve
mais tarde a saneção justa e insuspeita do "O Paiz" do
dia seguinte ao da sua morte nos seguintes periodos dedicados á memoria do ínclito soldado surprehendido no
seu posto de honra pela revolução triumphante: " A crise
politica que precedeu á Republica e que a seguiu nos
seus primeiros tempos pôz e m destaque inevitavelmente
a figura do visconde de Maracajú. Elle era pelos seus
serviços e pelo seu grande valor u m dos generaes considerados capazes de repor na ordem de respeito ás
instituições monarchicas os elementos militares já m a nifestamente descrentes delias. O gabinete Ouro Preto
foi buscal-o para ministro da guerra. M a s o facto nacional se sobrelevava ao prestigio do militar e a Republica fez-se, apoiada e m u m movimento do exercito, apesar dos esforços empregados pelo velho general. Ainda a
sua posição nesse momento histórico foi tão nobre e tão
lisa, que os seus correligionários deram-lhe razão, quando houve quem quizesse accusal-o do desastre, e os seus
novos adversários, passado o instante das precauções
necessárias, prestaram-lhe todas as considerações. A Republica que o havia reformado e m tenente-general, por
decreto do governo provisório, nomeou-o mais tarde, e m
2 de Julho de 1903, m e m b r o do Supremo Tribunal Militar". N o exercicio desse ultimo cargo jamais deixara
de comparecer ás sessões do Tribunal.
Quando ministro da guerra, os seus conterrâneos o
elegerão deputado á Assembléa Geral Legislativa, a qual
não chegou a funecionar. O governo imperial, e m attenção ao cabal desempenho da commissão de limites com
o Paraguay, o agraciou com o titulo de Barão de Maracajú, elevado depois a Visconde do m e s m o titulo, e m
23 de Maio de 1883, quando presidia a antiga provincia
do Pará. A 3 de Agosto do anno seguinte forão-lhe con-
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cedidos os bordados de marechal de campo, ultima promoção que alcançou no exercito. Firmado e m documentos officiaes e nos juizos externados pela imprensa, o
General António Joaquim da Costa Guimarães publicou
e m 1891 u m opúsculo de 30 paginas, nas quaes se achão
condensados os factos mais notáveis da vida publica do
illustre titular.
Escreveu:
— Projecto de regulamentação para o arsenal de
guerra do Rio de Janeiro. Foi escripto no cargo de
presidente da commissão encarregada de elaborar esse
projecto.
— Planta das posições oceupadas e m frente á villa
de Uruguayana pelo exercito e m operações na provincia
de S. Pedro do Sul, sob o commando e m chefe do
Ulmo. e E x m o . Sr. Tenente-General Barão de Porto
Alegre no dia 24 de Agosto de 1865. Levantada pelo chefe da commissão de engenheiros do m e s m o exercito,
major, etc, 0m,330x0m,270.
— Planta do reconhecimento de S. Solano á villa
do Pilar, feito pelos engenheiros Major R. E . G. Galvão e 1.° Tenente B. de S. Madureira
18 67.
0m,653x0m,210.
— Copia authentica sobre papel vegetal. Escala de
2.400 braças. H a outra copia do m e s m o anno.
— Copia da planta de Humaytá, levantada pela commissão de engenheiros do 2." corpo do exercito, composta
dos seguintes officiaes: chefe, Tenente-Coronel Rufino
Enéas Gustavo Galvão; membros, Major Sebastião de
Souza e Mello, 1." Tenente Guilherme Carlos Lassance e
Alferes Emilio Carlos Jourdan. Organizada e desenhada
pelo Alferes Emilio C. Jourdan. Acampamento em Humaytá, 15 de Agosto de 1868. lm,478xlm,14. Copia authentica pelo chefe da commissão, a aquarella.
— Copia authentica sobre papel vegetal. Escala de
Itapirú até Humaytá, pela commissão de engenheiros
do 2.° corpo de exercito, composta dos seguintes officiaes: chefe, Tenente-Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão; membros, Major Sebastião de Souza e Mello, Capitão António Villela de Castro Tavares e 2.° Tenente
coadjuvante Emilio Carlos Jourdan. Organizada e desenharia no acampamento de Curupaity e m Maio de 1868
pelo 2." Tenente coadjuvante Emilio Carlos Jourdan e
apresentada a 3 de Junho seguinte ao commandante
do 2." corpo de exercito. Copia authentica pelo chefe
da commissão a aquarella.
— Planta da estrada do Grão Chaco, levantada em
Novembro de 1868. Nessa estrada de 11 kilometros de
extensão feita e m terrenos pantanosos, cobertos de mattas
virgens, foram construirias cinco pontes com cerca de 44
metros cada u m a . Annexa ao livro — A Guerra do Paraguay — pelo Capitão António de Senna Madureira fallecido no posto de Tenente Coronel, vem u m a reproducção da m e s m a planta.
— Planta da marcha e operações do exercito brazlleiro durante o mez de Dezembro rie 1868, levantada pelos officiaes membros da commissão de engenheiros,
chefe, Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão; membros
Major R a y m u n d o S. Ewerard, l°s Tenentes Guilherme
Carlos Lassance, José A . Rodrigues e 2." Tenente E . C.
Jourdan. Im,400x0m,738. H a u m a copia de 1S69, a aquarella e outra copia de 1872.
— Planta do theatro de operações dos exércitos alliados na republica do Paraguay nos mezes de Abril a
Setembro de 1869, levantada pelos seguintes membros
da commissão de engenheiros: Major Jeronymo R. de
M . Jardim, Amphrisio Fialho, Capitães Américo R. de
Vasconcellos, António de S. Madureira, Catão A. dos S.
Roxo, Eugénio A. P. da C. e Mello, Guilherme C.
Lassance, M . P. C. do Amarante, Maximiliano T. G.
Meyr, 1." Tenente Emilio C. Jourdan, sendo chefe da
commissão o coronel Dr. Rufino Enéas Gustavo Galvão,
organizada e desenhada pelo Major de Engenheiros Jeronymo Rodrigues de Moraes Jardim, lm,460xlm,220,
original a aquarella. H a u m a copia feita pelo capitão
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Maximiliano Frederico Guilherme Meyer e authenticada
pelo chefe da commissão.
— Projecto de u m a estrada de ferro económica de
Campinas a Casa Branca, passando por Mogy-mirim.
Esse projecto impugnado a principio foi mais tarde adoptado na construcção de prospera estrada conhecida
hoje pela denominação de Mogyana.
— Carta geographica da fronteira do Brasil com o
Paraguay organizada pela commissão de limites entre
os dois paizes, composta dos seguintes officiaes: Coronel Rufino Enéas Gustavo Galvão — Chefe da commissão; Major Francisco Xavier Lopes de Araújo — Ajudante, Major Guilherme Carlos Lassance — Ajudante;
Capitão Joaquim Xavier de Oliveira Pimentel — Ajudante. Assumpção 12 de N o v e m b r o de
1874.
Im,20x0m,98 y2 na escala de 1.400.000.
— Carta geographica da fronteira do Brasil com a
Bolívia comprehendida entre as lagoas de Cáceres e
Uberaba, levantada pela commissão mixta demarcadora
dos limites dos dois paizes. Agosto de 1875. Acha-se na
secretaria dos negócios do exterior.
— Carta geographica da parte da fronteira do Brasil com a Bolívia comprehendida entre a lagoa Uberaba
e a serra de Santa Barbara ou das Salinas, levantada
pela commissão mixta demarcadora dos limites dos dois
paizes. Novembro de 1875.
— Falia com que abriu no dia 25 de Agosto de
1878 a 1." sessão da 14." legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Amasonas o Exmo. Sr
Presidente da Provincia. Manáos, 1878, 67 pags. in. 4.°.
Typ. do "Amazonas".
— Falia com que o E x m o . Sr.... Presidente da
provincia do Amasonas, abriu a 2." sessão da 14." legislatura da Assembléa Legislativa Provincial do Amazonas no dia 29 de Março de 1879. Manáos, 1879, 54 pags.
in. 4.°. Typ. do "Amasonas".
— Exposição com que o Exmo. Sr.... presidente
da provincia do Amazonas entregou a administração
em 26 de Agosto de 1879 ao Exmo. Sr. Dr. Romualdo
de Sousa Paes de Andrade. Manáos, 1879, 49 pags. in.
8." Typ. do "Amazonas".
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— Relatório com que o Exmo. Sr. General... Presidente da Provincia de Matto Grosso abriu a 1." sessão
da 23." legislatura da respectiva Assembléa, no dia 1.°
de Outubro do corrente anno. Cuiabá, 1880, 49 pags. in.
4." e annexos. Typ. de Joaquim J. R. Calháo.
— Relatório com que o E x m o . Sr. General..., expresidente de Matto Grosso, pretendia abrir a 2." sessão
da 23." legislatura da respectiva Assembléa no dia 3 de
Maio de 1881. Cuiabá, 1881, 47 pags. in. 8.°, seguido
de annexos. Typ. de Joaquim J. R. Calháo.
— Memoria reservada que ao Exmo. Sr. Ministro
da Guerra, Barão de Loreto, apresentou em Junho de
1882 sobre a questão das Missões. Inédito.
— Relatório com que o E x m o . Sr. General. . ., abriu
a 2." sessão da 23." legislatura da Assembléa Legislativa
da Provincia do Pará aos 15 de Fevereiro de 1883.
Pará 1883.
— Falia com que o Exmo. Sr. General.. ., presidente
da Provincia do Pará pretendia abrir a sessão extraornaria da Assembléa Legislativa no dia 9 de Janeiro de
1884. Pará, 1884.
— Relatório com que o E x m o . Sr. General..., passou a administração da provincia ao 2." vice-presidente,
E x m o . Sr. Dr. José de Araújo Roso Danin no dia 24
de Junho de 1884. Pará, 1884, 94 pags. in. 8.". gr.
Typ. de Francisco da Costa Júnior.
— O General Visconde de Maracajú ao paiz: impugnação ao Manifesto do Visconde de Ouro Preto. N o
"Jornal do Commercio" de 14 de Janeiro de 1890.
—• Ainãa os acontecimentos de 15 de Novembro.
N a "Gazeta de Noticias" de 23 de Março de 1890. Estes
dois escriptos achão-se annexos ao folheto do General
Costa Guimarães já mencionado nesta noticia.
— Episódios da guerra do Paraguay. Occupação da
barranca de Tayi. N a "Revista Brasileira", do Rio de
Janeiro, tomo VIII, 1896, pags. 296 a 308.
— Memorias da campanha do Paraguay. Trabalho
inédito, publicado por seus filhos Drs. Enéas e Gustavo,
Galvão, no "Jornal do Commercio". Rio de Janeiro, a
começar do n.° de 2 de Julho de 1911 em commemoração da data do seu nascimento.

