APRESENTAÇÃO
Aprecio e cultivo a imorredoura obra do jornalista, escritor e historiador Zozimo
Lima, o talentoso sergipano da cidade de Capela, nascido em 1889, ano da Proclamação da República; obra constituída de milhares de artigos, em sua maioria do gênero
crônica, dos mais diversos tamanhos, formas e tipos: histórica, poética, social, descritiva, narrativa, publicadas ao longo de sua carreira jornalística de mais de 60 anos,
desde os primeiros anos da década de 1910 ao mês de janeiro de 1974, data do seu
passamento, em revistas especializadas e, maiormente, nos jornais, de São Paulo,
Minas, Bahia e Sergipe, em maior número neste Estado, e preponderantemente nas
páginas dos diários Correio de Aracaju e Gazeta de Sergipe.
Entre as suas tantas e tantas crônicas, ecléticas e literariamente ricas, algumas,
mais ou menos uma centena, num só formato, vieram a lume, unicamente entre os
anos de 1952 e 1970, para elencar, uma vez resgatadas de revistas e jornais de época, notícias, informes, anúncios, notas, registros, de coisas passadas, ou seja, sobre
acontecimentos do cotidiano dos tempos de outrora, na capital Aracaju e no interior
sergipano, mas não sem antes situar o leitor com informações e comentários a respeito da vida social, política e financeira da época remota considerada, ou, mais das
vezes, comparar os dias que se foram com o seu presente, e outras e outras valorosas apreciações.
São artigos que sempre me chamaram a atenção, os acima referidos, por tratarem de histórias da minha terra, mas, talvez, também por eu me imaginar no processo de elaboração desses textos, resultantes que foram de resignada e paciente pesquisa, e, como disse o próprio Zozimo, feito “com o vigor das traças”.
Escolhi, portanto, como objeto deste meu trabalho de compilação, estas exclusivas
e especiais publicações deste valoroso e saudoso Zozimo Lima, que ora apresento, o
que faço com enorme satisfação, no intuito único de trazer aos dias de hoje a edificante leitura deste mestre do pensar e da pena.
Referindo-se a estas crônicas, disse certa feita este autor: “Alguns dos meus
leitores pedem-me sempre que transcreva, para avivar a memória de alguns velhos
e instruir os moços do presente, o relato de fatos ocorridos em épocas distantes”. “As
notas sobre coisas do passado, que vou aos poucos transcrevendo de folhas e revistas
que jazem nos arquivos, têm encontrado boa receptividade da parte do meu público.
Não me canso de advertir, para que me não julguem plagiário, que não estou fazendo
história, apenas respigando o que já está escrito. O meu objetivo é reavivar a memória dos mais velhos do que eu e instruir os moços do presente, na maioria apática,
apenas fãs do futebol, que não têm a curiosidade de passar os olhos em antigos documentos perdidos na poeira dos arquivos. São fatos ocorridos e por isso interessantes.”
Encerro dizendo que o conteúdo do exposto a seguir, publicado na famosa coluna de Zozimo Lima - “Variações em Fá Sustenido”, e nomeado sob títulos, como
“Papeis Velhos”, “Coisas Velhas”, “Fatos do Passado”, “Pó dos Arquivos”, “Gaveta de
Sapateiro”, etc., além de história social, é manancial de símbolos, imagens, representações, que são elementos nutricionais do sentimento de pertencimento e de fortalecimento da identidade do povo sergipano.
Muito obrigado.

Dedico este e-book aos descendentes de ZOZIMO LIMA, pelo conduto do seu filho remanescente, ZOZIMO LIMA FILHO, meu estimado amigo
e companheiro de luta no resgate das publicações de seu pai e na promoção de sua inolvidável obra.

COISAS VELHAS
Estamos em maio de 1904. A vida vai correndo mansamente no setor público e
administrativo. O presidente Josino Meneses não é mais do que o factótum da vontade soberana do voluntarioso e honesto monsenhor Olímpio Campos. O padre é habilíssimo, de vontade firme, e decidido nos seus propósitos de domínio absoluto. Não
lhe falta a estima dos seus correligionários, a quem ele serve de bom grado, sem sacrifícios para o erário e para a sua bolsa. Tem, todavia, gestos nobres e humanitários.
Não é pequeno o número de viúvas pobres a quem ele socorre, sem que as mesmas
saibam, com dádivas generosas. Só depois de sua morte é que vieram saber de onde
se originavam a mesada que não lhe faltava.
Afirma-se, por outro lado, que ele tinha algumas vezes, atitudes que desmentiam a sua propalada caridade. Narrava-se a boca pequena, que, certa feita, porque
lhe votara contra, pobre professora, por força do seu arbítrio, fora demitida sumariamente. Humilhada, debulhada em lágrimas, mais tarde procurava o padre para solicitar a sua reintegração, dada à sua situação de miserabilidade, além de tudo viúva
com vários filhos pequeninos. O padre, sereno, imperturbável, de cara amarrada,
respondera: “a única coisa que posso oferecer-lhe é este lenço para enxugar as lágrimas”. E deu-lhe as costas, duro, imponente.
Pode ser verdade a versão corrente. A despeito da minha condição política de
faustista intransigente, como sou hoje visceralmente leandrista, não acredito, entretanto, na veracidade do episódio.
Vamos ver o que se passava entre 12 e 28 de maio de 1904:
— Falecia em 12 de maio o Sr. Ângelo Montes, com 36 anos de idade, fogoso
jornalista, colaborador assíduo do O País, desta capital, e alto funcionário da fazenda
Nacional.
— Era nomeado o Sr. Irenio Pereira de Figueiredo para o cargo de adjunto de
promotor público do termo de Aquidabã, comarca de Propriá.
— Era inaugurada a ponte sobre o rio Japaratuba, na altura do engenho Quiti,
estrada da Capela a Propriá e Aquidabã.
— Seguia para Itabaiana, como encarregado de inspecionar as repartições postais, o apreciado beletrista Artur Fortes.
— Recebiam diplomas de telegrafista, depois de concurso e exame de aparelhos, os candidatos Olegário Ananias e Silva e Francisco de Oliveira Leite.
— O juiz de órfãos de Itaporanga convida, por edital, o Sr. Antônio Dias Rollemberg, ausente, para acompanhar a leitura do inventário do espólio deixado pelo barão
de Estância.
— Tomou posse do cargo de vigário encomendado da freguesia do Socorro o
padre Virgílio do Rosário Montalvão.
— O alferes de polícia Verçosa Pitanga comunicava que no dia 17 de maio não
havia alteração ao sossego público desta capital.
— Era nomeado o Dr. José Fernandes Vila Verde para lecionar matérias do curso
secundário no Instituto Cruz, de Maruim.
— Do jornal O Amazonas, de Manaus, o Estado de Sergipe, folha oficial, transcrevia longo artigo do escritor João Barreto de Menezes, elogiando a ação do presidente Josino Menezes, por ter adquirido para o Estado a casa de Campos em que
nasceu o seu genitor Tobias Barreto.
— O coronel Demétrio Moreira era intimado a consertar a latrina da casa de sua
propriedade à rua de Pacatuba, esquina com a de Maruim.
— Falecia, no Rio, 21 de maio, o Dr. Geminiano Brasil de Oliveira Góes, tendo o
deputado Rodrigues Doria feito, na Câmara, o necrológio do extinto.
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— Passou nos exames de Direito Internacional Público e Privado, na Academia
Livre de Direito do Ceará, o Sr. Graccho Cardoso que naquele Estado exercia a função
pública ao lado do presidente Nogueira Acioli.
— Era assassinado, no dia 15 de maio, na Estrada da Raposa, Pacatuba, o sargento Góes, comandante do destacamento policial, por Manuel Egídio da Silva Aragão.
— Era nomeado o engenheiro Guilherme Greenhalgh para dirigir os trabalhos e
estudos da estrada de ferro Timbó—Propriá.
— Moisés Pinho, proprietário da Sapataria Indiana, vendia sapatinas brancas e
de verniz a oito mil réis o par.
— Durval Freire abria a Farmácia Freire, de sua propriedade, na rua da Aurora,
37.
— Falecia no engenho Cajá, Estância, com 53 anos, o coronel Manoel Brasil de
Oliveira Góis.
— Saía do prelo o livro Poema do Lar, do Dr. Prado Sampaio.
Iremos, na próxima edição, continuar as nossas transcrições, muitas das quais
de sabor político, e que muito do agrado daqueles que há 48 anos viviam envoltos em
esperanças, e hoje, ainda vivos, ou alcançaram a realização dos seus ideais, ou caíram no profundo pélago das desilusões.
Correio de Aracaju – 20/01/52

COISAS DO PASSADO
Em 1890, pouco menos de um ano de proclamada a República, sob a direção do
farmacêutico Josino Meneses, era publicado O Republicano, veículo que o conduziria,
mais tarde, aos altos postos políticos do Estado.
Administrado provisoriamente pelo Dr. Felisbelo Freire, o Estado passava, pouco
depois, para as mãos do capitão de fragata Augusto César da Silva, o que tinha como
secretário o cidadão João d’Ávila Franca. Essas interinidades aguardavam as eleições
para Presidente e representantes nas Câmaras e Senados, quer federal, quer estadual. A política fervia nos caldeirões fartos das intrigas. Os antigos monarquistas queriam agora passar por autênticos republicanos, deixando estes na bagagem. Em todo
o tempo houve camaleões, vira-casacas e espertíssimos troca-tintas. É espécie que
vive espiando a maré das oportunidades.
Os barganhadores de posições não se acabam nunca. O difícil é subir o homem
sério. Este, luta como o diabo para triunfar. Triunfar é pôr a máquina do Estado em
ordem. Lealdade é fruta que se vende agora por dez réis de mel coado. O doutor Leandro Maciel tem sido vítima da sua honestidade e do cumprimento da palavra empenhada aos cínicos que depois o traem.
Em todo o caso, como o homem sério um dia será compensado, reconhecido
como aves raras no meio dos corruptos, não descreio que o deputado Leandro Maciel
ainda venha, mais hoje ou amanhã, implantar o respeito, o princípio da liberdade, a
moralidade administrativa em nossa terra. Porque, meus senhores, a falta de caráter
também cansa. Até os cínicos já devem estar aborrecidos com tanta desordem generalizada.
Mas vamos às coisas do passado, do distante ano de 1890. Com a nova ordem
estabelecida após a queda do regime monárquico, registraram-se aborrecimentos e
alegrias através das páginas do O Republicano, que, diga-se a verdade, tinha mais
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matéria e era mais interessante do que gazetas que agora se publicam em Aracaju.
Quem quiser apurar se verdadeiro o que afirmo, corra ao Instituto Histórico e compulse as suas coleções.
Vamos ver o que ocorria há 62 anos em Sergipe:
— No povoado Porto Grande, a beira mar, neste Estado, outrora praia de banhos
concorrida, falecia o religioso carmelita, frei Simplício da Santíssima Trindade, vítima
de lesão cardíaca, em 1° de julho.
— Era designado para exercer as funções de agente do O Republicano, em Laranjeiras, o Sr. Ovídio Franco Maior, na rua do Teatro Novo.
— O Dr. Heráclito Diniz, exonerado do cargo de chefe de polícia, ia assumir as
funções de juiz de direito em Lagarto.
— Seguia para Porto Alegre, em cuja alfandega iria servir, o Sr. Ângelo Montes,
tesoureiro da Fazenda de Aracaju.
— Era posto à venda, na Loja de Joseph Doria Neto, peças de morim americano,
próprio para camisa a seis mil; a peça de madapolão, de 20 varas, a 4 mil e 800 réis;
chapéu de feltro inglês a 7$500; o côvado de chita de especial qualidade, nacional, a
200 réis; o corte de casimira, compreendendo calça, paletó e colete, 15$000.
— Era designado o Dr. José Fernandes Vila Verdes para dar combate a moléstias
epidêmicas em Maruim, com 10$000 de diária.
— Era exonerado o Dr. José Luiz Coelho e Campos de membro da intendência
da Capela e concedido 2 meses de licença ao Dr. João Antônio Ferreira da Silva, juiz
de direito da Vila Nova, hoje Neópolis.
— Em 8 de julho de 1890 era afixado o primeiro proclama de casamento civil
dos contraentes Adolfo Campos, professor do ensino secundário em Maruim, com a
senhorita Ana Pinho de Carvalho.
— O Dr. Olinto Dantas declarou pela imprensa que seria candidato a deputado
federal nas próximas eleições.
— Antônio Agostinho Ribeiro Guimarães, de Laranjeiras, punha a venda o cento
de laranja seleta e de umbigo a 2 mil réis.
— Publicava-se que seria decretada a prisão do sacerdote que celebrasse casamento religioso sem provas de que os nubentes tivessem casado civilmente.
— O professor do Ateneu Sergipense Luiz Antônio Carlos da Silva Lisboa publicava o livro de versos intitulado Trovas e Sonetos.
— O bacharel Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel Júnior assumia, como substituto, o exercício da vara de juiz de direito de Japaratuba.
— Passavam, por decreto, a pertencer ao termo de Japaratuba, os engenhos
Ladeira, Palma, Taquari, Flores e Canzal, desmembrados do termo de Capela.
— O poeta Manoel Cardoso Barreto, autor da ode “Alegria”, dedicada à memória
de seu primo João Gomes do Prado, era exonerado do cargo de subdelegado do Siriri.
— O Dr. João Gomes, que namorava politicamente o Dr. Leandro Maciel, atacava
desabridamente a administração do Dr. Felisbelo Freire.
— No mês de julho faleciam nesta capital 98 pessoas, esperando a melhora do
péssimo estado sanitário, com a mudança da estação.
— A atriz Hermínia Coimbra recebia grandes aplausos da plateia aracajuana
com a encenação do dramalhão “O Colar de Ouro”, em seu benefício.
Estas notas poderão, quando muito, agradar os velhos de 80 anos para cima, os
quais conheceram muitos episódios aqui transcritos.
Não estou fazendo literatura; estou rememorando.
Quanta gente gosta destas reminiscências.
Correio de Aracaju – 29/10/52
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FATOS DO PASSADO
Fevereiro e março de 1904. Os jornais interessavam-se, de preferência, como
hoje, pelos assuntos políticos. Estava no governo o Dr. Josino Menezes, eleito por
influência do padre Olímpio Campos, que desfrutava, no Estado, de prestígio indiscutível. É senador, na época, e sua ação no Parlamento, de franco combate aos que
se lhe opunham, começara a criar ambiente de intranquilidade. Fausto Cardoso, que
deixara, há pouco, a Câmera Federal, continuava, no Rio, a preparar o campo de ação
que, desenvolvida, mais tarde, quando novamente deputado, teria por consequência
o desfecho trágico que o arrebataria tão cedo para o eterno silêncio do túmulo. Olímpio Campos, a quem se atribuía a origem da morte do tribuno fascinante e audacioso,
era, mais tarde, em 1906, também assassinado em uma das praças públicas do Rio.
Vamos ver o que se passava, fora da política, em Aracaju, noticiado pela imprensa:
— O Armazém Lusitano, do português Antônio Jorge, estava vendendo: a garrafa de vinho Malvasia a 1500 réis; idem marca Viúva Gomes, a 1100 réis; a lata de
ervilha, a 1500 réis; o frasco de conserva Morton, a 2500 réis, e o do molho marca
Perrin, a 2500 réis.
— O Estado transcrevia a nota nos “A PEDIDOS”, publicada no Jornal do Comércio, do Rio, na qual Fausto Cardoso atacava o jornalista e escritor Medeiros e Albuquerque, de quem fora amigo, afirmando que este, em 1902, abusando da amizade
recíproca, telegrafara a um seu irmão, em Sergipe, pedindo-lhe emprestado seis contos de réis.
— O Estado noticiava que Dom Raimundo de Brito, bispo de Olinda, ordenara
sacerdote ao desembargador aposentado Dr. Antônio Saboia de Sá Leitão, que fora
juiz de direito no Ceará. O velho magistrado e novel sacerdote era viúvo e tinha 8
filhos rapazes.
— O cinematógrafo do Sr. Cipriano Duarte dava um espetáculo em benefício do
Hospital de Caridade, exibindo na tela aspecto de ascensão do aeróstato de Santos
Dumont.
— Era transferida de Maruim para Riachuelo a professora Maria Esbela Tojal Viana e para substituir aquela era transferido o professor Aristides da Cunha Cavalcante.
— Era removido para o Rio o capitão Benício de Sousa Freire, que servia na Delegacia Fiscal. Este seria mais tarde secretário do governo Rodrigues Doria.
— José Pinto Teixeira expunha à venda vinho de caju a 1 mil réis a garrafa. E
tinha armazenado grande estoque em pipas. Era português o Pinto e morreu tuberculoso.
— A “Fotografia Moderna”, de Basto de Campos, na rua São Cristóvão, tirava
retrato, sem sais de prata, a 15 mil réis a dúzia.
— O professor Mandacaru Araújo anunciava o seu curso de Português e Matemática, das 7 às 9 horas, devendo os candidatos inscrever-se na “Fotografia Lourenço
Conceição”, na travessa do Palácio, 15. Mandacaru aqui fez época como seresteiro.
— O capitão tenente Amintas José Jorge, oferecia à banda de música Policial,
com bonita dedicatória, o tango em moda Cakewalk. Era a coqueluche da época, na
retreta.
— O Estado em suelto, ridicularizava o padre Leonardo da Silveira Dantas, representante do partido Revisionista em elaboração, o qual tinha como chefe, no Rio,
o ex-deputado Fausto Cardoso. Antônio Mota, por outro lado, arrasava a política olimpista.
— O Dr. Josino Menezes sancionava a lei que mandava adquirir por 500 réis a
casa em que nasceu, em Campos, Tobias Barreto, tendo o seu proprietário Francisco
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de Assis Oliveira oferecido a placa que assinalava o acontecimento. Hoje nada mais
existe da casa primitiva.
— O tenente Geminiano Santa Bárbara recolhia à cadeia, por promoverem desordens, as pecadoras Maria da Glória Freire, Maria Pereira de Andrade, Tercilia Leite
Rodrigues, Rita Pereira de Brito, Eufrozina Maria da Cruz e Maria Celestina de Oliveira.
— O presidente do Estado nomeava o Sr. Acrísio d’Ávila Garcês para exercer o
cargo de praticante do Tesouro.
— Olegário Dantas abria escritório de advocacia na rua São Cristóvão, nº 25.
— O Estado, que era órgão oficial, trazia, também, além dos atos do governo e
o noticiário das ocorrências políticas e sociais, farta colaboração literária dos jovens
poetas Álvaro Silva, José Barreto, Costa Filho, Rodrigues Viana, Ascendido Cristo, Domingos Gordo, Joaquim Maurício Cardoso, Artur Fortes, Josino Cardoso, Manoel Heráclito de Oliveira, vulgo Barbudinho, e do beletrista Magalhães Carneiro.
Aracaju tinha, ao contrário de hoje, vida literária.
Correio de Aracaju – 29/12/52

VELHARIAS
Como nesta tarde nada tenho que fazer, resolvi, com uns amarelecidos exemplares da antiga folha oficial — Estado de Sergipe, a partir de outubro de 1902, dar
um passeio pelo tempo, nesta capital, já ao expirar o governo do monsenhor Olímpio
Campos, que aguardava o dia 24 para entregá-lo ao farmacêutico Josino Menezes.
Quem lê os jornais de 50 anos passados, fica admirado ao cotejá-los com os do
presente. As suas colunas eram compactas de matéria e por elas se verificará havia
mais atividade intelectual do que hoje.
Quando julgo que estamos decaindo no setor em que se exercita a inteligência
voltada para os trabalhos de cultura, ainda aparece quem queira protestar.
O que vemos hoje, para a nossa distração, é um quadrupedante D. Carlucio a
rinchar e ornejar, ressupino, liberto da cangalha e do cabresto, nas colunas da gazeta
oficiosa. Verdade está na sábia sentença: Asinus lyrae cantum audit, nen inteligit.
Mas vamos ler o que se passou em Aracaju, de outubro até dezembro de 1902,
na política, no comércio e na sociedade:
— Na Assembleia Legislativa, sob a presidência de Severiano Cardoso, votava-se a fixação da Força Policial, que era composta de 398 figuras, entre praças e oficiais espalhados por apenas três companhias e um Estado Maior.
— Os deputados Manoel Nobre, Freitas Garcês, João Benvindo e Possidônio
Rocha atacavam rudemente o advogado João Ferreira por fazer este, no O Momento,
órgão de oposição ao padre Olímpio, a defesa do senador Coelho e Campos.
— Por não ter tomado posse, no prazo legal, no cargo de 1° suplente de delegado de polícia da vila do Espírito Santo (hoje Indiaroba), foi cassada a nomeação de
Tito Tirso dos Tupinambás Titara.
— Falecia na vila de Arauá, aos 70 anos de idade, o virtuoso vigário João Francisco de Carvalho.
— O Dr. Laudelino Freire comunicava aos amigos de Sergipe o seu casamento,
no Rio, com a Senhorinha Iracema Orosco Freire.
— Chegava a Aracaju, respectivamente em outubro e novembro, procedentes
de Recife, as Companhias de Dias Braga e Cândida Palácio. A plateia aracajuana como
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que enlouquecera com a representação das peças dos dois grandes artistas, que,
além dos dramalhões de capa e espada, levavam monólogos e cançonetas.
— No dia 23 de outubro, véspera da posse do Dr. Josino no governo do Estado,
era espancado na rua, de emboscada, o Dr. João Ferreira da Silva, a mandado, dizia-se, dos doutores Manoel Nobre e Nobre de Lacerda. A cidade vivia apreensiva, cheia
de boatos. Não se registravam, porém, como hoje, frequentes assassínios.
— O deputado João Benvindo repetia na Assembleia que o senador Coelho e
Campos, há 40 anos, conforme divulgara, naquela época o Sr. João Mateus, Leite
Sampaio, mandara matar no picadeiro do seu engenho Palmeira, na Capela, um pobre
escravo.
— Chegava a Aracaju o cirurgião-dentista e alferes do Exército Napoleão de
Carvalho para instalar gabinete odontológico.
— A Loja Veneza vendia por 12 mil réis o metro de casimira francesa e uma
peça de morim especial por 16. A Loja Passos, por sua vez, oferecia cretone nacional
a 400 réis o côvado; chitão a 800 réis, meias para senhoras, especiais, a 1200 réis o
par, e caxemira a dois mil réis o metro.
— O deputado José Menezes, irmão do presidente Josino, residente em Penedo,
mas deputado por Sergipe, entregava aos padres salesianos quatro sacas de arroz
para a Escola Agrícola de Tebaida.
— Os vapores Esperança e Estrela, do Lloyd, e Jacuípe e São Francisco, da
Companhia Pernambucana, entravam em outubro carregados de mercadorias e passageiros. Que diferença para os dias de hoje!
— Herculano Luciano de Castro Samango tomava posse do cargo de secretário
da Repartição Central da Polícia.
— Schram & Cia. passava a cobrar 150 réis de armazenagem, por saco de açúcar, nos seus trapiches Melo, de Aracaju, e Grande e Dois de Julho, de Maruim.
— Passava a dirigir a Empresa Fluvial, que fazia o tráfego entre a capital e Laranjeiras, Riachuelo e Maruim, o Sr. João de Salerno Martins Coelho.
Estas notas só interessarão aos velhos de hoje, jovens ao tempo em que os fatos ocorreram.
Eu os transcrevo como homenagem ao passado e à saudade.
Correio de Aracaju – 17/10/52

COISAS VELHAS
Estamos em maio de 1904. A vida vai correndo mansamente no setor político e
administrativo. O presidente Josino Meneses não é mais do que o factótum da vontade soberana do voluntarioso e honesto monsenhor Olímpio Campos. O padre é habilíssimo, de vontade firme, e decidido nos seus propósitos de domínio absoluto. Não
lhe falta a estima dos seus correligionários, a quem ele serve de bom grado, sem sacrifícios para o erário e para a sua bolsa. Tem, todavia, gestos nobres e humanitários.
Não é pequeno o número de viúvas pobres a quem ele socorre, sem que as mesmas
saibam, com dádivas generosas. Só depois de sua morte é que algumas das beneficiadas vieram a saber de onde se originavam a mesada que lhes não faltava.
Afirma-se, por outro lado, que por ele tinha, algumas vezes, atitudes que desmentiam a sua propalada caridade. Narrava-se, à boca pequena, que, certa feita,
porque lhe votara contra, pobre professora, por força do seu arbítrio, fora demitida
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sumariamente. Humilhada, debulhada em lágrimas, mais tarde procurava o padre
para solicitar a sua reintegração, dada à sua situação de miserabilidade, além de tudo
viúva e com vários filhos pequeninos. O padre, sereno, imperturbável, de cara amarrada, respondera: — “A única coisa que posso oferecer-lhe é este lenço para enxugar
as lágrimas”. E lhe deu as costas, duro, imponente.
Pode ser verdade a versão corrente. A despeito da minha condição política de
faustista intransigente, como sou hoje visceralmente leandrista, não acredito, entretanto, na veracidade do episódio.
Vamos ver o que se passava entre 12 e 28 de maio de 1904:
— Falecia em 12 de maio o Sr. Ângelo Montes, com 35 anos de idade, fogoso
jornalista, colaborador assíduo do O País, desta capital, e alto funcionário da Fazenda
Federal.
— Era nomeado o Sr. Irenio Pereira de Figueiredo para o cargo de adjunto de
promotor público do termo de Aquidabã, comarca de Propriá.
— Era inaugurada a ponte sobre o rio Japaratuba, na altura do engenho Quiti,
estrada da Capela a Propriá e Aquidabã.
— Seguia para Itabaiana, como encarregado de inspecionar as repartições postais, o apreciado beletrista Artur Fortes.
— Recebiam diplomas de telegrafista, depois de concurso e exame de aparelhos, os candidatos Olegário Ananias e Silva e Francisco de Oliveira Leite.
— O juiz de órfãos de Itaporanga convidava, por edital, o Sr. Antônio Dias Rollemberg, ausente, para acompanhar a leitura do inventário do espólio deixado pelo
Barão da Estância.
— Tomou posse do cargo de vigário encomendado da freguesia do Socorro o
padre Virgílio do Rosário Montalvão.
— O Alferes de polícia Verçosa Pitanga comunicava que no dia 17 de maio não
havia alteração no sossego público desta capital.
— Era nomeado o Dr. José Fernandes Vila Verde para lecionar matérias do curso
secundário no Instituto Cruz, de Maruim.
— Do Jornal O Amazonas, de Manaus, o Estado de Sergipe, folha oficial, transcrevia longo artigo do escritor João Barreto de Menezes, elogiando a ação do presidente Josino Menezes, por ter adquirido para o Estado a casa de Campos em que
nasceu o seu genitor, Tobias Barreto.
— O coronel Demétrio Moreira era intimado a consertar a latrina da casa de sua
propriedade na Rua Pacatuba, esquina com a de Maruim.
— Falecia no Rio, 21 de maio, o Dr. Geminiano Brasil de Oliveira Góis, tendo o
deputado Rodrigues Dória feito, na Câmara, o necrológio do extinto.
— Passou nos exames de Direito Internacional, Público e Privado, na Academia
Livre de Direito do Ceará, o Sr. Graccho Cardoso, que naquele Estado exercia função
pública ao lado do presidente Nogueira Acioli.
— Era assassinado, no dia 15 de maio, na Estrada da Raposa, Pacatuba, o sargento Góis, comandante do destacamento policial, por Manuel Egídio da Silva Aragão.
— Era nomeado o engenheiro Guilherme Greenhalgh para dirigir os trabalhos e
estudos da Estrada de Ferro de Timbó a Propriá.
— Moisés Pinho, proprietário da Sapataria Indiana, vendia sapatinas brancas e
de verniz a oito mil réis o par.
— Durval Freire abria a Farmácia Freire, de sua propriedade, na Rua da Aurora,
37.
— Falecia no engenho Cajá, Estância, com 58 anos, o coronel Manoel Brasil de
Oliveira Góis.
— Saía do prelo o livro Poema do lar, do doutor Prado Sampaio.
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Iremos, na próxima edição, continuar as nossas transcrições, muitas das quais
de sabor político, o que é muito do agrado daquelas que há 48 anos viviam envoltos
em esperanças, e hoje, ainda vivos, ou alcançaram a realização dos seus ideais, ou
caíram no profundo pélago das desilusões.
Correio de Aracaju – 20/01/53

PÓ DOS ARQUIVOS
Estamos em agosto do ano de 1902 e sob o governo do monsenhor Olímpio
Campos. Lançada está a candidatura do Dr. Josino Menezes e por isso é grande a agitação política no Estado. O Partido Republicano, diz o Estado, luta contra o prestígio
indiscutível do padre Olímpio, tendo os seus chefes procurado os senadores Leandro
Maciel e Coelho e Campos para que estes conseguissem do presidente Campos Sales
a intervenção federal no Estado. Procurava-se, até, diz a gazeta governista, afastar o
padre Olímpio do governo por meio de protesto, por crime funcional, a ser iniciado na
Assembleia Estadual, de existência nominal, para, em seu lugar, empossar o Dr. Leandro Maciel. O padre recebia, da imprensa oposicionista, os maiores baldões e críticas
demolidoras. O jornalista político Antônio Mota, de pena acerada, era impiedoso e
implacável.
Na Câmara Federal o deputado Rodrigues Dória fazia hábeis manobras para inocentar o padre dos supostos crimes apontados pela oposição, no que era contestado,
com violência, de maneira fulminante, por Fausto Cardoso. E a cabala eleitoral, para
dar demonstração de pujança partidária, corria em favor dos candidatos Josino Menezes, Pelino Nobre, à Presidência e Vice-Presidência, respectivamente.
Enquanto as coisas se azedavam no setor meramente político, com prenúncio
de grandes tempestades, concorriam outros acontecimentos que vamos transcrever
abaixo:
— Dona Joana Vieira de Melo, de Capela, cientificava que se extraviaram suas
apólices da dívida pública emitidas em 1838 e 1869, no valor de um conto de réis,
cada.
— O bacharel Manoel Caldas Barreto era nomeado juiz municipal da comarca de
Gararu.
— Era aberta subscrição pública em benefício da esposa e onze filhos do popular
Agostinho Rego, falecido após a amputação de uma perna.
— O Estado publicava, na seção livre, a lei n° 0, da Assembleia do “Saco”,
criando o lugar de oficial de justiça para um dos membros da mesma, com cinco mil
réis de vencimentos mensais e dois por diligência. É preciso se saiba que existiam
duas Assembleias, uma legal, estando aquela a funcionar na propriedade do deputado
Alfredo Franco.
— O Estado publicava telegrama anunciando que o deputado Seabra respondera, da tribuna, aos deputados Fausto Cardoso e Bueno de Andrade, este da bancada
paulista, sobre a questão das “pedras”, que agitava a imprensa e o parlamento.
— O presidente do Tribunal da Relação comunicava à Assembleia que fora destinado aquele edifício para ali se reunir o Tribunal Misto que iria julgar o coronel Apulcro Mota, vice-presidente do Estado, por crime funcional.
— Chegava de Penedo a Companhia de Comédias, Revistas, Operetas e Zarzuelas sob a direção de Cândida Palácio e com o seguinte elenco: Sofia Amaro, Maria
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Virgínia, Francisco Rikuet, James Rovira, Germínio Oliveira e Manoel Venâncio. Secretariava-a o ator Rodrigues Viana, que aqui se deixara ficar, constituindo família e
adquirindo, anos depois, cartório de registro e hipotecas.
— Perdia o mandato de deputado estadual o Dr. Daniel Campos, por ter aceitado o cargo de Delegado de Higiene.
— Por sentença do juiz Heráclito Diniz era adjudicada à Fazenda Estadual, pelo
valor da terceira praça para pagamento do débito de Franco & Ferreira, por hipoteca
no valor de 110 contos de réis, com juros vencidos de vinte contos, a Usina Saco, que
tinha sido avaliada em 40 contos e arrematada por 500 mil réis!
— Galdino Pereira de Azevedo perdia um broche de ouro com brilhantes e gratificava a quem lhe entregasse.
— A banda da Polícia iria executar, pela primeira vez, na retreta, à praça do
Palácio, o dobrado “31 de Agosto”, de autoria do componente da mesma banda, João
Batista, de 21 anos de idade.
Pelo que se lê, nas notas acima, no início deste gosmado, a política daquela
época era tão cheia de incidentes quanto a atual. O que não se via, felizmente, era a
onda de crimes que chegou ao assassínio frio e covarde, como estamos verificando
neste último quadriênio.
Tudo isso, tenhamos fé em Deus, há de desaparecer com um governo de respeito e de justiça, e este, porque hoje mais do que nunca o deseja o povo, será Leandro Maciel.
Correio de Aracaju – 07/02/53

GAVETA DE SAPATEIRO
Janeiro de 1909. Está no governo do Estado o Dr. Rodrigues Dória. A sua incorruptibilidade em matéria de dinheiro público causa mal-estar aos que vivem agarrados às tetas do Tesouro e entregues a negociatas por intermédio de advogados
administrativos. O Dr. Dória é dirigente de visão profunda e larga. Para melhorar a
instrução pública, dentro dos métodos modernos, ele manda vir de São Paulo um técnico renomado. O pedagogo revoluciona a Escola Normal, que começa a ser viveiro de
preceptoras orientadas em novos processos educacionais.
A política, como em todos os tempos, ferve e referve. O coronel Francino Melo
torna-se seu inimigo rancoroso, chegando ao extremo dos doestos e objurgatórias
sem repercussão nos meios sãos que apreciam as virtudes cívicas e privadas do Dr.
Dória. Este tendo encontrado o Estado em situação financeira miserável, com o funcionalismo atrasado na percepção dos vencimentos, em pouco tempo, com fiscalização rigorosa e honesta aplicação das rendas, pode anunciar em 9 de janeiro: — “O
Tesouro do Estado pagará de hoje em diante o mês de maio do ano passado”.
Enquanto Rodrigues Dória saneia o organismo financeiro do Estado e acalma os
ânimos exaltados de alguns políticos descontentes, registram-se naquele mês e começa de imediato os seguintes acontecimentos:
— O Partido Republicano publica a chapa recomendando: para Senador, Guilherme Campos, e para deputados, Joviniano Joaquim de Carvalho, Antônio Pedro de
Silva Marques, residente em Recife, e Pedro Rodrigues da Costa Dória, residente em
Piracicaba, São Paulo.
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— D. Leonor Teles reassume o professorado da escola feminina de Socorro.
— Enock Santiago, contínuo da Recebedoria, requer certidão para fins eleitorais.
— D. Josefa Maria Trindade, professora jubilada, reclama contra o ato do ex
-presidente Felisbelo Freire que reduziu a menos da metade os seus vencimentos.
— O desembargador Evangelino Faro funda o estabelecimento de ensino primário e secundário denominado “Grêmio Escolar”.
— João Passos, José Pinho e Ceciliano Vasconcelos convocam os sócios do “Filhos do Baco” para uma reunião para fins carnavalescos.
— O Coronel Vicente Porto, político em Dores, pedia garantias ao Presidente
contra a ação dos cangaceiros Folhiço, Bispo e Manoel Joaquim, os quais, além de
ameaçarem a sua vida, depredaram a sua fazenda Frutuoso, no município de Aquidabã.
— Chegava o Dr. Felisbelo Freire, com propósitos políticos, recebido com música
e foguetes na ponte do Imperador.
— Seguia para Maceió, a fim de concluir preparatórios, o estudante Jackson de
Figueiredo.
— José Antônio Rabelo de Morais se empossava no cargo de 1º juiz de paz da
vila de São Paulo.
— As professoras Leonísia Gentil Fortes e Maria Cabral abriam curso de ensino
primário misto, respectivamente nas Ruas de Capela e Japaratuba.
— A Relojoaria Sergipe vendia relógios Roskoff a sete mil réis, e Crisanto Rocha
o seu sítio, na Getimana, com dez tarefas, à viúva de Severiano Cardoso.
— Ao retirar-se de Sergipe, P. Pocki vendia fórmulas de consertar cristais, louça,
madrepérola, leques e chapéus.
— Falecia em Boquim o professor Terêncio de Carvalho e em Laranjeiras o comendador Tomas Vinhas que viera muito moço da Bahia para empregar-se na casa do
comendador Antônio Agostinho, tornando-se, por fim, seu sócio e mais tarde proprietário.
						
O saudoso professor universitário Rodrigues Dória foi um grande cidadão e
administrador honesto. No governo tornou-se, como fora dele, infenso aos mexericos
mui comuns atrás dos reposteiros de Palácio. Não deixava se engravidar pelos ouvidos.
Conta-se que a certo poderoso coronel de grande expressão eleitoral, que o
procurara para intrigar correligionários e adversários com o chefe do governo, depois
de ouvi-lo pacientemente, fizera este pedido: — Coronel, arranje-me, das suas matas, um bem-te-vi cantador. — Mas, Presidente, não existe, que eu saiba, bem-te-vi
cantador. Dória sorriu e apertou-lhe a mão.
O Coronel que era arguto e inteligente, compreendeu, depois de ligeira reflexão,
qual o objetivo da disparatada solicitação, que era despistar, alhear-se das intrigas, e
desceu as escadas de Palácio, não mais lá voltando para fazer trancinhas contra adversários e correligionários.
Correio de Aracaju – 26/02/53
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RETROSPECTO
Janeiro de 1903. Estamos em pleno governo de Josino Menezes, que por ser
pessoa de confiança do muito ilustre e poderoso monsenhor Olímpio Campos, vê em
torno da sua personalidade ainda não muito definida como sub líder partidário as individualidades mais expressivas das indústrias, do comércio e da política. Alguns jornalistas, além dos oficiosos, rendem-lhe homenagens. O Dr. Josino é homem bom e
simples. Estragar-se-á, porém, na política, porque é muito difícil o governo libertar-se
dos áulicos sanguessugas e dos mesureiros trapacistas que de longe sentem o cheiro
das comidas do Palácio. Tal qual como acontece agora. O jornal O Momento, em cujas
colunas se exercitam vitoriosamente as penas de Olegário Dantas, João Ferreira e Gumercindo Bessa, escovam ferozmente o pelo do pupilo do astucioso Monsenhor com
críticas ferinas e pilhérias que chegam ao auge do ridículo.
Mas vamos ver o que se passa neste começo de 1903, há 51 anos, portanto:
— Em 3 de janeiro o Grêmio Esmeraldino (quantos sócios dele restam vivos!)
oferecia animado baile à sociedade aracajuana, organizado por José Campos, Mário
Passos, Antônio Carlos, Teodomiro Bastos, Benicio Freire, João Campos, Mário Ribeiro, Alberto Passos, Adalgício Franklin, João Mascarenhas, Virgílio Avelar, Pedro Leal e
Jardelino Porto, todos da Diretoria.
— Orestes Andrade, político em N. Sr.ª das Dores, na Seção Livre do Estado,
defendia-se contra o que a seu respeito se escrevia no O Momento, chamando-o de
“indecente, especulador corrido de Divina Pastora por seu péssimo procedimento”.
— Apulcro Mota no mesmo jornal convidava manhosamente o Sr. José Freire do
Nascimento a não provocar polêmicas, por causa de uma cerca, para não se ver compelido a dizer o que não queria.
— O ator Silva Braga anunciava um espetáculo de gala em homenagem ao presidente do Estado, fazendo subir à cena, no Teatro São José, a peça “Moços e Velhos”,
com intermédio “Para a Cera do Santíssimo”, terminando com o dramalhão “Os Milagres de Santo Antônio”.
— No dia 4 era inaugurado na Matriz, com missa ao Sagrado Coração de Jesus,
o novo órgão fabricado aqui mesmo pelo artista sergipano José Paramopama.
— Adoecia a atriz Eugênia Almeida, por isso que Silva Braga cancelava o espetáculo com o drama “A Honra do Marinheiro”, de arrancar lágrimas!
— O Dr. João Dantas de Brito se exonerava do cargo de secretário da Relação
por ter sido nomeado juiz de direito da comarca de Lagarto.
— A Loja Biela expunha à venda 36 pares de botinas Bostok a 16 mil réis o par.
— Juvenal Batista de Santana recebia 140 mil réis de Palácio para pagamento
do fornecimento de material para iluminação nos dias 23 e 24 de outubro e 15 de novembro do ano findo.
— Chegavam no dia 7, do Rio, o senador Coelho e Campos e o capitão de engenheiros Dr. José Calazans, ex-presidente de Sergipe.
— Era nomeado Procurador Fiscal do Estado o jornalista e político laranjeirense
Gervásio Barreto.
— No dia 7 a cidade cobria-se de pesado luto com a notícia do trágico falecimento, na Atalaia, onde se encontrava veraneando, da Sr. ª Maria Menezes, esposa
do Presidente do Estado, e da menor Dolores Pais, ambas afogadas, enquanto eram
salvas, em terrível e mortal luta com as encapeladas e traiçoeiras ondas, as meninas
Candoca, filha de Dona Maria, e Luisinha Pais, neta, como Dolores, do Conselheiro
municipal José Correia Pais.
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O Estado ainda publicava o longo relatório da polícia sobre a tragédia que abalou a cidade de Lagarto, quiçá todo o Estado, a qual teve por vítima principal o austero magistrado Dr. Filomeno Hora, juiz de direito da Comarca. O lutuoso acontecimento
ocorrera no dia 8 de dezembro do ano que findara, na praça da Feira, provocado, no
começo, pelos indivíduos Severiano e Aristides, ex-trabalhadores do Dr. Felino Fontes,
Intendente Municipal e proprietário da farmácia local. Os dois facínoras embriagaram-se na feira e daí começou o rolo com a coparticipação dos soldados Geminiano
Guimarães, do furriel Adolfo, do sargento Jeremias Monteiro, comandante do destacamento policial e de Manoel Póstumo Monteiro, tio do bárbaro furriel e irmão do
sargento. Outros soldados também se meteram no conflito. Enquanto o barulho se
generalizava na feira, onde se encontrava grande multidão que também iria assistir à
inauguração do Hospital de Caridade, corria, armado, de fuzil, o furriel Adolfo. O promotor e o juiz procuraram impedir o desenvolvimento da luta que se travava na praça da feira. O furriel era metido a valentão e atrevidíssimo, procurou desrespeitar o
doutor juiz, afirmando que não lhe reconhecia qualquer autoridade e que se retirasse
se não quisesse ser morto ali mesmo. O Dr. Filomeno Hora, que não era covarde mas
confiava no acatamento geral que todos lhe tributavam, como, em boa-fé, querendo
fazer o selvagem furriel melhor raciocinar e dar atrás nas suas homicidas pretensões,
abrira o paletó e descobrira o peito, dizendo ao indisciplinado mantenedor da ordem:
— “atira, soldado!” Um tiro reboou e o juiz caiu agonizante para logo fechar os olhos
para sempre.
O monstro fardado fugira em direção dos matos próximos, procurando mais
adiante abrigo em casa de velhos conhecidos, a distância acompanhado por colegas
de farda que lhe garantiram a retirada, mas o povo tocado da maior indignação deu
caça ao furriel conseguindo abatê-lo mortalmente a pauladas.
Dizia-se à boca pequena que a polícia estava envolvida na tragédia.
Correio de Aracaju – 04/03/53
					

COISAS DO PASSADO
Estamos em junho de 1908. São passados 45 anos. Como o tempo voa! Depois
de recolher e republicar algumas informações sobre fatos políticos e sociais ocorridos
naquele ano, satisfazendo, assim, o desejo dos meus leitores, que mostram predileção por coisas do passado, recorro às páginas da Folha de Sergipe, órgão do partido
republicano, daquele mês e ano, dirigido pelo Dr. Manoel Nobre, político discutido
como poucos no seu tempo. Vamos ver o que se registra naquele período:
— Por decreto de 30 de maio era aposentado o desembargador José Sotero
Vieira de Melo, magistrado incorruptível.
— Chegava a esta capital, a 3 de junho, o Sr. Taciano Pinto de Mendonça, para
exercer o cargo de inspetor da Alfândega.
— Em 30 de maio casava-se o major José Sobral com a senhorinha Dolores
Azevedo, cujo ato foi paraninfado pelo coronel Antônio Luiz Maciel Sobrinho, Dr. José
Moreira Magalhães, coronel Apulcro Mota, coronel Silvio Menezes Sobral e senhoras
Rosa Campos, Leonor Bitencourt, Laureciana Maciel e Carolina Mota Campos.
— Chegavam do Sul, pelo Jequitinhonha, o Sr. Dr. Godofredo Cardoso e os acadêmicos Manoel dos Passos Galvão e José Bastos Coelho.
— Maurino Rocha recebia extraordinário sortimento de fogos para São João e
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corriam festivamente as trezenas de Santo Antônio no morro do seu nome e na capelinha do Carro Quebrado.
— Por telegrama do Rio, de 7, se era informado de que sob a presidência de
Martinho Garcês, secretariada por Silvio Mota, era organizada uma comissão composta de Teodureto Nascimento, Silvio Romero e Armando Cardoso, para redigir um manifesto lançando a candidatura do senador Coelho e Campos à Presidência de Sergipe.
— O engenheiro Irineu Pinto, chefe do escritório da estrada de Ferro Timbó a
Propriá, oferecia aos amigos um baile na residência do coronel Zé Cardoso.
— O Dr. Arquimimo de Souza, cirurgião-dentista, em viagem de propaganda
pelo Norte, com gabinete de emergência à Rua de Japaratuba, 28, cobrava 20 mil réis
por coroa de ouro, 20 mil réis por dente em dentadura sem chapa, 10 mil reis por obturação em porcelana e 5 mil réis pela primeira consulta.
— O popular Felinto Silva recebia espórtulas para financiar as trezenas de Santo
Antônio da “União Proletária”.
— O barbeiro Francisco Araújo chegava da Bahia onde fora buscar material para
tornar elegante a cabeleira das senhoras.
— Em Dores, a 6 de junho, casava-se o coronel Malaquias Curvelo de Mendonça
e em Lagarto, aos 66 anos, falecia o coronel Sebastião Garcês, ao mesmo tempo em
que, no povoado Aldeia, termo de São Cristóvão, era descoberto um foco de ladrões.
— O senador Martinho Garcês, na Imprensa, do Rio, declarava que na administração do desembargador Guilherme Campos as finanças iam de mal a pior.
A política fervia e refervia, e a marcha administrativa se ressentia de embaraços, de vez que ainda continuavam vivos os ódios, caprichos e prevenções decorrentes dos trágicos acontecimentos que tiveram por consequência o assassínio de dois
grandes sergipanos: Fausto Cardoso e Olímpio Campos. O desembargador Guilherme,
presidente do Estado, irmão do extinto monsenhor, continuava a ser rudemente atacado pelo coronel Antônio Mota, no seu jornal, o qual apelidara o chefe do governo de
“Cabucho”, antonomásia que pegou e era motivo de risotas e deboches.
Correio de Aracaju – 01/07/53

SERGIPE DE OUTRORA
As notas sobre coisas do passado, que vou aos poucos transcrevendo de folhas e revistas que jazem nos arquivos, têm encontrado boa receptividade da parte
do meu público. Não me canso de advertir, para que me não julguem plagiário, que
não estou fazendo história, apenas respigando o que já está escrito. O meu objetivo
é reavivar a memória dos mais velhos do que eu e instruir os moços do presente, na
maioria apática, apenas fãs do futebol, que não têm a curiosidade de passar os olhos
em antigos documentos perdidos na poeira dos arquivos. São fatos ocorridos e por
isso interessantes:
— Por Lei de 14 de março de 1836 era concedido privilégio exclusivo a José Pinto de Carvalho para construir moinhos de vento aplicáveis a todos os maquinismos.
— Era concedido a João Alves Chaves de Lacerda, por Lei de 24 de janeiro de
1842, privilégio para montar na Província uma fábrica de sabão de pedra.
— O governo provincial autorizava, naquele ano, a despesa de 24 contos para a
desobstrução do rio Japaratuba até o porto do engenho Boa Sorte.
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— Concedia-se ao tenente-coronel João Bloem a importância de 2 contos de réis
para a montagem de um engenho, com serraria e moinho de trigo.
— Por queixa do capitão Gonçalo Rabelo Leite era demitido o juiz de direito
de São Cristóvão, Dr. Henrique Jorge Rabelo, por ter este proferido sentença injusta
contra Manuel de Santa Rita, pessoa reconhecidamente miserável. Outra Lei de 30 de
março de 1848 revogava aquela por ser considerada imoral.
— Em 1852, por influência do comendador Gaspar de Almeida Boto, que se
aproveitava da política reacionária do presidente Oliveira e Silva, conhecido pelo apelido de José Sabão, tomava-se a extravagante deliberação de formar-se uma Assembleia exclusivamente de bacharéis formados, o que revoltou o povo, principalmente os
políticos não preparados, dada a esterilidade da atuação bacharelesca, conforme se
verificara ulteriormente.
— Autorizava-se, por Lei de 22 de julho de 1858, o levantamento da planta projetada para a ligação do rio Poxim ao canal de Santa Maria.
— Em 1827 ordenava o governo ao comandante do Batalhão de Vila Nova ficar
de sobreaviso para impedir o levante projetado no Brejo Grande, pelos negros africanos, a explodir no dia de Natal, com o fim de enforcar todos os brancos.
— O juiz Ordinário de Vila Nova, João Pereira de Oliveira, denunciava ao governo o plano da Câmara Municipal de Penedo que pretendia, por questão de limites,
apossar-se civil e militarmente do lugar Paraúna na linha do Brejo Grande.
— Em 1835 a Província contava 176 mil habitantes, sendo 135 mil livres e 41
mil escravos.
Correio de Aracaju – 28/07/53

COISAS DO PASSADO
Estamos no ano de 1875, no governo provincial o Dr. Antônio dos Passos Miranda — e preside a Assembleia Legislativa o bacharel Manoel Luiz Azevedo de Araújo.
Raríssimos os homens que ainda vivem para reafirmar o que abaixo vai transcrito do Jornal de Aracaju, órgão oficial de há 78 anos passados. Raríssimos? Não! Creio
que ninguém mais hoje exista como testemunha dos atos e acontecimentos ocorridos
naquele ano da graça.
Como, porém, há entre nós, no presente, quem aprecie a evocação escrita de
coisas do passado em Sergipe, quando a nova capital contava apenas 20 anos de
existência, vou respigar aqui alguns interessantes fatos:
— Em 25 de junho de 1875 falecia o barão de Propriá, com 70 anos, senhor do
engenho Várzea Grande, sendo sepultado no cemitério de Capela. José Trindade Prado, o Barão, foi político de grande evidência e esteve à frente do governo da Província.
— O presidente da Província abria o crédito de 9.104$000 para pagamento de
vencimentos ao pessoal da Alfândega, correspondentes aos meses de abril e maio.
— Por ter renunciado ao cargo de administrador da Mesa de Rendas de Vila
Nova o Sr. Bento de Melo Bastos, era nomeado o Sr. Francisco de Carvalho Pitombo.
— Para reger a cadeira provisória de Saco Grande, termo de Dores dos Enforcados, foi nomeado o Sr. Antônio Alves de Oliveira.
— Transcrevia-se do Diário da Bahia a seguinte notícia: “A Faculdade de Córdoba acaba de conferir o grau de doutor em ciências sociais ao Dr. Justiniano de Melo e
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Silva (sergipano) depois das provas a que se submetera”.
— Antônio Ernesto de Melo Cabral e Francisco Barbosa de Andrade, agricultores residentes em Capela, anunciavam que comprariam escravos de ambos os sexos,
sendo os exemplares de bonita figura e de idade de 18 a 25 anos.
— Rodrigues & Companhia anunciava a venda da lata de gás (querosene) a
4$500; o quilo de manteiga inglesa a 2$560; feijão fradinho o saco a 12$000 e a garrafa de vinho Figueira a 500 réis.
— Decreto imperial removia o bacharel Herculano Circundes de Carvalho, de
Porto Seguro para Laranjeiras, nesta Província.
— O alferes João Barbosa de Góis era removido para comandar a Guarda Municipal de Japaratuba.
— Em 16 de julho partia do porto de Bahia para Paris o pintor sergipano Horácio
Hora.
— Tomava posse do cargo de cônsul da Suécia e Noruega nesta capital o Sr.
Henrique Adolfo Schramm.
— O Dr. Gonçalo de Melo, juiz de Capela, agradecia pela imprensa o comparecimento do povo daquela cidade ao sepultamento do barão de Propriá, seu padrinho.
— Era paga a importância de 149$886 ao engenheiro João Cassiano de Castro
Menezes pela medição de terras devolutas, referente ao mês de janeiro a abril.
— Chegava de Pernambuco, no vapor Jaguaribe, o Dr. Gervásio Campelo Pires
Ferreira que assumiria o cargo de juiz de direito da comarca da capital.
— Eram esperados os restos mortais do tenente-coronel Francisco Felix de Freitas Barreto, os quais seriam trazidos pelo tenente honorário Inácio Leite Bitencourt
Sampaio, que os fora buscar em Tranqueiras de Loreto para sepultá-los em Laranjeiras.
— Entravam no porto de Aracaju a barca norueguesa Hera, comandada pelo
capitão A. N. Gron; o lugre norueguês Grolas, comandado pelo capitão E. Evertsen;
o patacho dinamarquês Hother, comandado pelo capitão H. Nielsen; a escuna sueca
Embler, comandada pelo capitão I. P. Almgrem; o patacho dinamarquês Ipeculante,
comandada pelo capitão C. Jorgenssen. Anos depois atravessariam a nossa barra vapores ingleses e alemães de grande calado. Hoje? Nem é bom falar. Apenas calhambeques com um quarto de carga.
— Chegava, procedente de Penedo, sob escolta, o indivíduo José Maria da Silva, que assassinara em Capela o popular Cumbira. Existe, no lugar em que tombou a
vítima, uma capela, situada nas proximidades do Cemitério.
— José Sotero de Sá Barreto, do termo de Rosário, obtém de sua mulher procuração para hipotecar o seu engenho Santa Bárbara.
Correio de Aracaju – 04/07/53

PAPEIS VELHOS
Estamos no ano de 1910 e sob o governo do honrado Rodrigues Dória, sergipano ilustre, que deixou nome inapagável como administrador, parlamentar e professor
das Academias de Direito e Medicina da Bahia. Foram, no mês de julho de 1910, registrados, no órgão oficial, os seguintes acontecimentos, que muita gente ainda hoje
deles se recorda. Eis:
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— Chegavam pelo vapor Unitas dois carros de luxo para a Companhia Carris
Urbanos.
— Era iniciado o aterro da zona compreendida entre as ruas Laranjeiras, Propriá, Santo Amaro e Itabaianinha, a qual apresentava extenso pântano.
— Habilitavam-se para casar o telegrafista Luiz Guimarães e a Srtª Isaura Marques.
— Desmentia-se o boato de que se tentara assassinar o juiz Nobre de Lacerda,
o Dr. João Antônio e os coronéis da Guarda Nacional Serafim Freire e André Ramos.
— Mário Passos expunha à venda um barítono, um trombone, um clarinete, dois
bombardons, um bombardino, uma trompa e um saxofone alto.
— Era, por ato nº 90, de 1º de julho, nomeado o padre José Geminiano de Freitas para o cargo de inspetor literário de Vila Nova.
— O deputado estadual de Pernambuco Joaquim Carneiro Nobre de Lacerda
telegrafava ao Presidente Dória responsabilizando-o, com ameaça de vingança, por
qualquer agressão que viesse a sofrer o seu mano juiz Lacerda.
— Joaquim Barbadinho comunicava à praça a dissolução da firma Barbadinho &
Prado, do comércio de Simão Dias.
— Era exonerado o suplente de Juiz Municipal de Capela Gotardo Araújo e nomeado para substitui-lo o Sr. Luiz de Oliveira Matos.
— No dia 3, na porta de sua residência, era agredido pelo menor Mário Magalhães Carneiro o coronel Antônio Mota, redator do Jornal de Sergipe.
— No dia 2 reuniam-se na Alfândega, sob a presidência do inspetor Taciano
Mendonça, para se estudar a maneira de auxiliar a “Liga Marítima” no sentido de se
comprar um dreadnought, os senhores, escriturários Arsênio Araújo, Cruz Filho e José
Pedro de Freitas, tesoureiro comendador Prado Pinto e o guarda Juvenal Aragão.
— Era lavrada a escritura do terreno destinado ao “Tiro Sergipano”.
— Chegava pelo Satélite o major Olegário Dantas, que iria assumir a administração dos Correios.
— O coronel França Melo, telegrafava de Bahia ao Jornal do Comércio, do Rio,
nos seguintes termos: — SIGO COM TODA FAMÍLIA “IRIS”. ABANDONEI TUDO ESCAPAR SER ASSASSINADO POLÍCIA DÓRIA. Dória, violento?!... Que pilhéria!
— O moço Carlos Bitencourt seguia para a Bahia a fim de empregar-se na Farmácia Caldas.
— O presidente Dória encarregava o negociante Carlos Loeser, a caminho da
Alemanha, para examinar mobiliário destinado às escolas de Sergipe.
— Melício de Souza Machado, senhor do engenho Espírito Santo, em Brejo grande, publicava no órgão oficial veemente artigo contra João Tojal. Este afirmara, pela
imprensa, estar disposto a “quebrar de cacete” o filho daquele, Alfredo Machado. No
referido artigo, que era violento, Melício, entre outras coisas duras, advertia a Tojal de
que “quem semeia ventos colhe tempestades”.
				
Sinto-me bem em fazer a seguinte confissão. Em uma das minhas notas anteriores me referi ao pão-durismo do Dr. Rodrigues Dória. Repeti o que comumente se
afirmava. Eu não conhecia o Dr. Dória. Vi-o, pela vez primeira, em Aracaju, quando
ele exercia o mandato de deputado estadual no governo Eronides de Carvalho. Nunca
fomos apresentados. Nunca nos cumprimentamos. Eu tinha, entretanto, admiração
pela sua cultura invulgar, pelo seu caráter. Ele não era, como erradamente eu afirmara, arrimado em opiniões largamente divulgadas, um sovina, egoísta. Era, de fato,
ninguém o nega, rigorosamente econômico, poupado, o que não significa ser pão-duro. E tanto não o era que, como presidente do Estado, entregava o seu ordenado
às instituições pias, de caridade. E ia, no governo, como médico, tratar os pobres, de
graça, nos bairros mais distantes, a pé. É fato notório, incontestável. Penitencio-me,
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aqui, do emprego de uma expressão, que apenas teve força, mas não realidade. E
estou plenamente satisfeito comigo mesmo por praticar um ato de justiça.
Correio de Aracaju – 18/07/53

FATOS DO PASSADO
Estamos em pleno mês de julho de 1919, sob o governo do Dr. Pereira Lobo. É
figura central no ambiente político e social o seu genro Dr. Batista Bitencourt, intendente municipal, para quem se voltam todas as atenções. É o mimoso da administração, de atividade construtiva, não resta dúvida, no seu setor. Vejamos o que se passa
no fim do mês acima mencionado, conforme consta do Estado de Sergipe, que ainda
é a folha oficial:
– No dia 26, por questões que se prendiam à construção do Entreposto, julgada
defeituosa pelo engenheiro Paiva Melo, diretor das Obras Públicas, foi este agredido
violentamente pelo coronel França Melo, sócio e sogro do contratante, no estabelecimento comercial da firma J. Moura & Cia.
– O comandante da Guarda Nacional, tenente-coronel José de Calazans Silva,
requisitava todas as patentes da “briosa” para serem relacionadas.
– O jornal O Imparcial, de propriedade do coronel Francisco Melo, fechava as
suas portas sob o fundamento de que lhe faltavam garantias policiais para a publicação.
– O coronel Deoclides Pais de Azevedo dava 50 mil réis para auxiliar a construção do monumento a ser erigido em homenagem a Tobias Barreto.
– Pelo advogado João Ferreira da Silva, João Antônio de Oliveira e Paulo Melo
era requerido ao Tribunal da Relação habeas corpus em favor do coronel França Melo,
preso no quartel do Corpo da Polícia, por ter tentado surrar o engenheiro Paiva Melo,
com perspectiva de efetuação de assassinato, conforme a classificação do chefe de
polícia, doutor Venceslau Guimarães.
– Pela Diretoria de Higiene eram inutilizados 17 garrafas de leite do estábulo
pertencente a Antônio Salustino dos Santos, na Barra dos Coqueiros.
– O governo do Estado expunha à venda formicida a 1$500 o quilo.
– Na praça Fausto Cardoso era, no dia 30 de julho, celebrada missa em ação de
graças pela posse do Dr. Epitácio Pessoa no cargo de Presidente da República.
– David Nery de Santana queixava-se à polícia de que João Bonito matara porcos em Riachuelo. Queria deslocamento da força para aquela cidade.
– Moisés Pinho recebia do Município a importância de 322$500 pela desapropriação de uma casa na rua do Desperta.
– Era aberto o crédito extra de 10.000$000 para despesas com a publicação de
propaganda do Estado.
– Cecília Maia preparava alunas nos trabalhos de pintura plástica, japonesa, alto
relevo, foto miniatura, pirogravura e bico de pena.
– Para restituição de herança, o professor Magalhães Carneiro requeria, por
intermédio do seu advogado Carlos Alberto Rola, investigação e reconhecimento da
paternidade de sua esposa, tida como filha do padre Leonardo da Silveira Dantas, vigário de Maruim e Santo Amaro.
– É preso em Boca da Mata o indivíduo José dos Santos, o qual, 10 anos antes,
no lugar chamado Caenda, município de Itabaiana, matara a Francisco Benedito, por
20

ter este, numa festa, pegado no xale de sua mulher Rosalina do Rosário, e com ele
ter limpado o suor do rosto.			
A cidade continua a explorar o assunto da tentativa de agressão sofrida pelo
engenheiro adventício Paiva Melo, o qual apenas sofrera arranhão e susto, pois nem o
guarda-chuva de França Melo atingira.
Os intelectuais da época cercam o poeta Pereira Barreto, um talento brilhantíssimo perdido na província, depois da tragédia que o levara ao cárcere de Niterói. O
poeta faz jornalismo sem maior compensação e faz blagues no bar do tento-maruinense Adolfo Schmidt.
Correio de Aracaju – 07/08/53

POEIRA
Estamos no mês de agosto de 1903, sob o governo de Josino Menezes. Dirigia
a empresa d’ O Estado de Sergipe, órgão oficial onde colhemos os fatos ocorridos
faz 50 anos, o Sr. Antônio Xavier de Assis, filho de Alagoas, que aqui se estabeleceu,
exerceu cargos de confiança e eletivos, educou os filhos e descansou, por fim, no seio
do Senhor. Vamos ao que ocorria naquele mês e ano:
— Pelo vapor Comandante Alvim, entrado a 21 de agosto, aqui chegavam os
senhores Manoel de Oliveira, Manoel Aguiar Melo, Severino José Ramos, Rodolfo Mamede, Dr. João Batista Carvalho, Dr. E. Bixier, pastor presbiteriano, sua esposa e dois
filhos.
— Estrelava o Circo Lusitano, de Henrique Lustre, cuja atração máxima era o
deslocador juvenil Arnaldo Lustre, seguido do cavalo germinal.
— Era paga ao Dr. José Moreira Magalhães a importância de 1:515$000, pecúlio
concedido, pós-morte, à sua esposa D. Letícia Magalhães.
— Eram reeleitos presidente do Hospital de Caridade de Maruim e da Sociedade
Beneficente N. Sr. ª da Boa Hora, respectivamente, os doutores Helvécio Andrade e
Idalino Dantas.
— A Loja Veneza vendia finos guarda-chuvas a 8$000.
— O Magazine Vitor queimava por preços baixos os perfumes franceses de L. T.
Piver, Deletrez, Haubigant e Roger Gallet.
— Eram candidatos à eleição a realizar-se no dia 1° de setembro: para intendente, major Xavier de Assis, artista; para conselheiro: Dr. Manoel Nobre, médico;
Cícero Terêncio Pinto, farmacêutico; capitão João Simões dos Reis, oficial do Exército; tenente João Benvindo Ramos, oficial do Exército; Dr. Alcino Barros, negociante;
major Serafim Moreira, funcionário público; e major Francisco da Silva Costa e André
Ramos, negociantes.
— A Companhia Dramática Maria Ferreira levava à cena, no Teatro São José, o
drama “A Família Morel” e a comédia “O tio Torquato”.
— No rodapé dominical (23/08/1903) d’ O Estado eram publicados sonetos
assinados pelos jovens intelectuais José Barreto, Joaquim Maurício, Domingos Gordo,
Álvaro Silva e Rodrigues Viana.
— Deixava o cargo de secretário da Câmara Municipal o Sr. Manuel Luiz de Souza Azevedo. A gratificação era irrisória.
— Foi promovido a 1° escriturário da Alfândega o capitão Gustavo Travassos, e
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da Delegacia Fiscal o capitão Benicio de Souza Freire. Era nomeado 2° escriturário o
Sr. Zacarias Correia para a Delegacia Fiscal. Todos, como se vê, da Briosa.
— O Sr. João Mauricio Ramalho, ao regressar da procissão de São Benedito,
achou na rua do Desaperta um cordão de ouro. Teria entregue ao dono?
— O major Odolino Fontes, amigo do peito do padre Olímpio, era nomeado porteiro da Alfândega; hoje, o filho, Joca Fontes, bom rapaz, é tesoureiro dos Correios e
Telégrafos.
— O Sr. Ângelo Montes lançava a sua candidatura a Intendente Municipal de
Aracaju.
Não há, no período que vai de 22 a 27 de agosto de 1903, nenhuma novidade
de importância, quer política quer particular em Sergipe, digna de registro, a não ser
a morte do prócer Horacio Martins, ocorrida a 28 de julho. A vidinha é calma, aparentemente, porque a política queima subterraneamente, como fogo de monturo. As
moças passeiam, aos domingos, entre as palmeiras da praça do Palácio, os rapazes
de bengalinha e rosa chá ou sempre-viva na boutoniere namoram timidamente e
declamam versos. As matronas, em cadeiras postadas nas calçadas, hábito antigo da
província, conversam com as amigas, enquanto os maridos, depois do almoço bem
regado a pinga com “Apulcro Mota” e o “João Urubu”, num sítio lá para os lados do
largo da Caatinga, ressonam nas espreguiçadeiras ou nas redes armadas na sala de
visita ou de jantar.
Nem jardins nem cinemas existiam em Sergipe.
Distrações: piqueniques e passeios a cavalo.
Correio de Aracaju – 29/08/53

RETROSPECTO
São passados 38 anos. Estamos em 1915 e governa o Estado, pela segunda
vez, o general Manoel Presciliano de Oliveira Valadão. Governo construtor, não resta
dúvida, dentro das aperturas de exíguo orçamento, mas de realizações, inclusive a
criação da Guarda Civil, com o Dr. Deodato Maia na chefia de Polícia. Na sua administração os moços encontram estímulo para a luta. Gentil Tavares, estudante de engenharia, e os jovens engenheiros Sobral Morais e Filemon Barreto são seus auxiliares
de confiança. Há vida, trabalho, movimento em Sergipe. Vamos ver o que ocorre em
setembro daquele ano, registrado pelo Diário da Manhã, de Apulcro Mota:
— Sessão solene no Instituto Histórico em homenagem à memória de Pinheiro
Machado, assassinado a 8 de setembro, numa das salas do Hotel dos Estrangeiros,
quando se encontrava palestrando com o deputado Cardoso de Almeida e o senador
Bueno de Andrade, pelo jovem de 27 anos, Manço de Paiva, natural de Cacimbinhas,
Rio Grande do Sul.
— Em 16, no Teatro Carlos Gomes, dá concerto de harpa a professora Ester
Santos, do Instituto de Música, do Rio.
— Os advogados João Esteves, João Antônio, Leonardo Leite, Monteiro Filho,
Ávila Lima e Ascendino Argolo requerem a impronúncia do Dr. Alfredo Cabral, acusado
de tentativa de homicídio.
— Amado & Companhia vendem meia mobília de sala de visita, de canela, com
assento de palhinha, composta de sofá, duas poltronas, seis cadeiras, um porta-bibe22

lô por 200 mil réis, sendo 80 no ato da compra e 120 em seis prestações.
— A Barbearia Tesouro do Globo, na Rua Japaratuba, passa a fazer cabelo e
barba por 600 réis.
— José Cardoso vende vinho de caju a 1 mil réis a garrafa, fabricado na sua
chácara Miramar.
— O quilo de carne verde, no Talho da rua Laranjeiras é vendido, nas bancas
números 1 a 6, a 900 réis.
— Carlos Loeser vende tábuas de pinho de 25 palmos e uma polegada de grossura por 32 mil réis.
— São esperados de 16 a 22 os vapores de carga e passageiros Itaipava, Itapacy Vênus, Plauy e Marabu. Aguardavam a atracação e saíam carregadíssimos.
— O Dr. Rodolfo Fernandes, pastor presbiteriano, é investido no cargo de agente
do preparado farmacêutico “Enérgico Jonas”, com grande saída.
— Magalhães Carneiro anuncia a sua conferência na Biblioteca sobre o tema
“Universidade das Leis”.
— Rodrigues Viana, ator dramático que aqui se extraviara e fixara residência,
faz uma palestra no Éden Cinema sobre o Tempo, alcançando aplausos.
— Maximino Maciel, gramático, elogia a monografia de João Esteves, intitulada
“ABC”.
— Rollemberg Ferraz & Cia. compram o caixão de querosene, cheio de goiaba,
por quatro mil réis, para a sua fábrica de doce, ao bairro Industrial.
— Flavio Quintela propõe à Assembleia fornecer carne ao povo, ficando com a
posse e domínio do matadouro, pagando 5 contos de luva, enquanto outros ofereciam
8 contos.
— Casa-se a 19 a Srtª. Astrea Coelho com o russo de Odessa, Bernardo Pock.
— Onésima do A. Divino Pinto dá lições de piano na Rua Laranjeiras, chácara de
Cazuza Barros.
— Ludugero Carmo nega que seu pai Gracindo e seu irmão Anastácio atentassem contra a vida do russo Miguel Aller.
— Anexo à estação da Chemins de fer é estabelecido o Café Aliança, de Felinto
Silva.
— Pela Associação Monte Pio dos Artistas eram pagos a João Rocha 540 mil réis
do pecúlio a que tinha direito sua genitora D. Cândida Maria da Rocha, residente em
Capela.
O governo do general Valadão era de paz e tranquilidade, prestigiado pelo Centro e idolatrado pelos correligionários do Estado. Dentre as grandes figuras do seu
governo avultava a do coronel João Menezes, diretor do Correio de Aracaju, centro
de resistência contra a frágil oposição. João Menezes, amigo de rara dedicação, que
acompanhara Valadão desde o seu ostracismo, que durou longos anos, teve do seu
chefe e amigo a devida compensação. Daí a convergência para a sua pessoa dos mais
prestigiados chefes do interior, até de fidalgos enfatuados e aristocratas desejosos
de altas posições de mando. Não esquecer o nome do jovem Costa Filho, que enchia
o ambiente intelectual da época com o fascínio da sua inteligência. Clodomir Silva e
Gamaliel Mendonça não lhe ficavam atrás.
Correio de Aracaju – 18/09/53
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COISAS DO PASSADO
Estamos em fevereiro de 1913. São passados quarenta anos. Como o tempo
voa! Nesses meses o presidente do Estado, general Siqueira de Menezes, o jagunço
louro de Euclides da Cunha, planeja algumas visitas ao interior. No dia 1º de fevereiro ele parte de Aracaju com destino a Capela, onde vai assistir à tradicional festa de
Nossa Sr. ª da Purificação, padroeira da cidade. A sua comitiva é composta dos Srs.
Nobre de Lacerda, Antônio Mota, Moreira Guimarães, Teixeira Fontes, Castro Pinto,
Andrade Melo, Costa Filho, Afonso Gomes, Gervásio Barreto e o ajudante de ordens
Getirana. D. Aninha, esposa do general, mulher de qualidade, como diz a versalhada
estilo caxangá de Pernambuco, fica com o Dr. Dionísio Teles, chefe de polícia, o Bacôa, mantendo a ordem na capital. Na primeira semana de fevereiro lemos no jornal
de Apulcro Mota que:
— Carvalho Neto, de Simão Dias, manda à imprensa, uma série de artigos sobre a seca.
— O poeta José Barreto, pai do pimpolho que seria mais tarde o escritor Barreto
Filho, vai, como telegrafista, servir na Central, no Rio.
— Na vila do Siriri é posta à venda, por 3 (três) contos de réis a propriedade
Santa Luzia ou Cerigata, com oitocentas tarefas de terreno, sendo 354 cercada de
arame farpado, boas casas, muita água, ótima para cana, feijão, algodão, mandioca e
criatório.
— Miguel Dias Prado gratifica a quem lhe entregar uma burra furtada no seu
engenho Coité, no município do Rosário.
— A Intendência do Lagarto fechou contas de 1912 com déficit de 25$791.
— Casa-se em São Paulo, hoje Frei Paulo, Francolino Rodrigues Lima com a
Srtª. Cristina de Jesus Lima, no dia 20 de janeiro.
— Firmino Rabelo de Morais protesta contra o ato de José Antônio Rabelo de
Morais, que ateou fogo na sua propriedade, destruindo 2.160 vara de cerca de arame
farpado.
		
Voltemos à excursão do General Siqueira. Embarcou dali, com a comitiva acima
mencionada, passando festivamente em Laranjeiras e dormindo em Maruim. Rumaram cedo, a cavalo, com destino à cidade de Capela, sendo recebido por numerosos
cavalheiros a alguns quilômetros antes do perímetro urbano. A caravana ilustre desceu na porta do coronel Francisco de Aquino Vieira, popular Chico do Quiti, e na bela
residência deste ficou hospedada. A cidade regurgitava de povo naquele dia de festa.
Na missa solene pregou o padre Filadelfo de Oliveira. À tarde o General batizou a pequena Miralda, filha do deputado Honorino Leal. Sucediam-se banquetes. O tabelião
Euclides de Souza, o organizador das homenagens, desdobrava-se em atividades. 		
Costa Filho, Gervásio Barreto, Moreira Guimarães e Otávio Oliveira faziam sucessivos discursos. O General, muito orgulhoso, metia-se num quarto só saindo para
devorar, com gula de Pantagruel, os leitões assados, apesar de Antônio Mota explicar
ao povo que o encolhimento do ilustre visitante era doença. Gotardo Araújo em sua
residência dava opíparo almoço à comitiva, no qual discursavam Nobre de Lacerda e
Teixeira Fontes. Este, muito empolado e cheio de tremeliques na garganta. O versejador popular Tinô, numa das vezes em que o general apareceu na sala que se conservava cheia de curiosos, despejou-lhe esta quintilha:
Viva a política do Peba
Com casas na ribanceira.
Viva quem ganha jornal
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E viva o senhor general
Com o seu nome Siqueira.
O jornalista Gervásio Barreto copiou os versos do bardo sertanejo e os guardou
para figurar em futura obra de reminiscência, que nunca publicou. À tarde, de volta
da procissão, a demoiselle Florisbela Noronha dirigiu ao General curta, mas expressiva homenagem traduzida num discurso. Diz o noticiarista que, em resposta de agradecimento, pelo General, o Dr. Moreira Guimarães eletrizou a assistência. As últimas
palavras, diz a gazeta, sobre a mulher e em especial as filhas da Capela, foram de tal
modo expressivas, que o honrado ancião de 89 anos, coronel José Guilherme, suspendeu-se, leve como um jovem, e falou eloquente e fluentemente, agradecendo a
glorificação que de suas patrícias acabava de fazer o ilustre representante de Sergipe.
À noite, depois da benção na Matriz, fogos de vista do Garangau, novo banquete na
residência do Coronel Chico do Quiti. O General sempre com cara de quem está enfermo, mal-humorado, conversando pouco, vivendo mais no cômodo que lhe fora reservado, comeu com bárbaro apetite. Às cinco horas da manhã a caravana regressou à
capital.
Correio de Aracaju – 28/09/53.

PAPEIS VELHOS
Está correndo o ano de 1911 (41 anos) e o clima político é de expectativa no
que diz respeito ao próximo pleito que dará sucessor ao Dr. Rodrigues Dória. Noticiava-se em 11 de julho que o presidente Hermes da Fonseca, interessado no caso sucessório de Sergipe, concedera conferência ao senador Coelho e Campos, deputados
Pedro Dória e Felisbelo Freire. Vejamos o que se passava aqui em 10 e 18 de julho de
1911.
— Reunia-se na Rua Pacatuba, em casa de José Álvares Bonfim, os sócios do
Clube Arranca para tratarem de assuntos ligados ao mesmo.
— Jackson de Figueiredo continuava a série de brilhantes ensaios no Diário, de
Apulcro Mota, sob o título “A Volúpia de dizer”.
— O Dr. Costa Pinto, diretor do Ateneu, suspendia todos os alunos, exclusive os
da 6ª série, frequentado, aliás, apenas por uma aluna, por terem os estudantes entupido a fechadura da porta principal daquele estabelecimento secundário de ensino.
— Corria que o Dr. Dória não concordava com o lançamento dos nomes dos
candidatos que comporiam a chapa Siqueira-Pedro Freire. Os amigos de Dória, então
satisfeitos, diziam: “agora, sim; o homem tomou fogo no binga”.
— No Restaurante Perdigueiro por um jantar ou almoço pagava-se a importância de 2 mil réis, dois pratos com sobremesa e café.
— No Armazém F. Freitas & Cia. vendiam-se doze garrafas de vinho do Rio
Grande por 5 mil réis.
— José Alcides Leite era sorteado, paga apenas a entrada de 6 mil réis, com um
relógio Pateck de vinte e duas linhas.
— Era exonerado o porteiro do Tesouro José da Silva Pinto e nomeado o Sr. João
Morais, guarda da Mesa de Rendas de Vilanova, para substituí-lo.
— Era encontrado morto numa casa aberta da rua do Boquim o pau d’água Sabino, popularmente conhecido por Sete Porres.
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— Falecia o súdito português Domingos de Oliveira Santos, sogro dos senhores
Crisanto Rocha e Monteiro Filho.
— A Fábrica Confiança oferecia gratuitamente para plantação de algodão, guaxima e outras fibras têxteis, terrenos no engenho Velho, desta capital.
— Chegava pelo vapor Íris o Dr. Gilberto Amado, professor de Direito Criminal
na Faculdade de Recife.
— Era montada na rua Arauá, 21, por Antônio Alves da Silva, a fábrica de Cerveja Sergipana, para ser vendida a 6 mil réis a dúzia.
— No dia 18 de julho o Tesoureiro tinha em depósito, no Caixa Geral,
160:990$000 e no Caixa Especial 20:220$000.
— Falecia em Maruim o alemão Otto Schramm, a quem se devia a oferta do relógio à igreja matriz daquela cidade.
— O jovem intelectual Costa Filho fundava, com o cônego João Florêncio, o
Centro Católico Sergipano, tendo solicitado, para tal fim, o apoio espiritual do cardeal
Arcoverde.
O jornal de Apulcro Mota aumentava o diapasão nos ataques ao presidente
Dória, enquanto tecia hinos ao candidato à sucessão, General Siqueira. No número de
18 de julho o Diário publicava carta dirigida a Apulcro Mota pelo poeta Costa Filho, na
qual hipotecava solidariedade ao Siqueira e atacava desabridamente, numa linguagem candente, o seu conterrâneo Rodrigues Dória. A carta trazia a assinatura — “Major Costa Filho”. Anos depois o poeta abandonava as fileiras da Guarda Nacional para
formar-se, com brilho, na Faculdade de Direito da Bahia.
Correio de Aracaju – 13/10/53

FATOS DO TEMPO DO GENERAL SIQUEIRA
Várias pessoas, daqui e do interior, consoante cartas em meu poder, muito se
interessam pela evocação de fatos ocorridos no passado, por isso me pedem com
insistência que eu vá transcrevendo, como venho procedendo, sem preocupação de literatura, o que registrava a imprensa daquela época mui distante da presente. Estou,
deste modo, aliás com muito prazer, transformado em relógio de repetição, como se
expressa o vulgo. Vamos ver o que se noticiava de 27 a 28 de setembro d e 1912, há
41 anos decorridos:
– Clinicava nesta capital os doutores Daniel Campos, Manoel de Varsillac Mota,
Augusto Leite, Helvécio Andrade, Moreira Magalhães, Aristides Fontes, Alcebíades
Paes, José Francisco da Silva Melo, Serafim Vieira, Álvaro Teles, Manoel Nobre, Pimentel Franco e Gustavo Rodolfo Barbosa, diplomado este pela Eletric & Magnetis Federal
Institute, de Nova York.
– Dentistas em atividade nesta cidade: Estavam Magalhães Francisco Travassos,
Napoleão de Carvalho, Pedro Amado e Jó Lins de Carvalho. Muitos práticos também
exerciam a clínica odontológica como o popular Seabra e o Amazonas que também
representava a Pateck Fillip.
– Na Assembleia Legislativa, sob a presidência de Elias Leite, é lido telegrama
de Moreira Guimarães, pelo deputado João Esteves, anunciando que estava empenhado porque se fizesse a ligação ferroviária Estância a Simão Dias.
– Geminiano Pessoa expunha à venda três ternos de salinas no Lamarão, por26

que tenciona mudar de negócio e profissão.
– Antônio Pinto da Silva oferecia à venda o seu engenho Cafuz, de roda d’água
ao pé do rio Cotinguiba e duas léguas de mata grossa.
– Otoniel Amado vendia grande partida de zonofones com discos variados, produzidos na Casa Edson, do Rio, a primeira na gravação, no Brasil.
– Otaviano Soares, em trânsito, nos salões do Hotel Brasil, faria sensacional
exposição de joias no valor de 90$000 e 100$000, cada.
– A Companhia Dramática Apolônia Silva levava a peça “Moços Velhos” e a
revista de assuntos locais — “Os coiós de Aracaju”, de autoria do ator Vergniaud de
Abreu. A plateia vibrou de entusiasmo com as críticas a pessoas conhecidas do nosso
meio social.
					
O assunto principal nas portas das farmácias e nas calçadas era a insistência da
nossa representação federal, satisfazendo os anseios do nosso povo, no propósito de
conseguir que o Lloyde Brasileiro considerasse Aracaju efetivo porto de escala dos navios de carga e passageiros que faziam o tráfego Rio—Manaus. Os práticos da nossa
barra afirmavam, como hoje, que em certas marés a nossa barra era transponível por
paquetes idênticos ao que aqui atracavam, até ao governo do coronel Manoel Dantas.
A campanha surtiu efeito, como se viu, para, depois, a partir da interventoria
de Eronides de Carvalho, não sermos mais visitados por vapor de passageiros. Dizem
que há marosca nessa suspensão que se eterniza.
Além daquele assunto, da barra, o outro de mais importância era a violência da
polícia, porém, sem assassinatos em série, como hoje. O que sabemos é que o Dr.
Dionísio Teles, energicamente, acabou com a capadoçagem organizada, os maus costumes, saneando moralmente a capital.
Correio de Aracaju – 20/10/53

COISAS DO PASSADO
Andei, interrompendo estes respigos, escrevendo nesta coluna coisas que me
são pouco familiares, como literatura e política. Essas incursões indébitas é doença
que ataca a todos nós, nortistas, que temos imaginação fogosa e espírito de luta e sacrifício.
Vamos agora ver o que se passava no ano de 1897, 57 anos atrás, nesta nossa
terra que apesar de ingrata para com os seus filhos mais ilustres e honrados, dela não
nos podemos apartar sem lágrimas, como diz o meu querido Humberto Dantas. Governava o Estado o Dr. Martinho Garcês, homem de grande cultura, jurisconsulto seguido e acatado. Queria ele tanto a sua Rafaela, espanhola envolvente e eletrizante,
que lhe imprimia nas célebres “fichas” o retrato com uma espécie de barrete frígio.
Estávamos em plena guerra de Canudos, com o Conselheiro a pintar o fute, e os fornecedores de cereais de Simão Dias a encherem o papo.
— Estavam acantonadas no deserto convento de São Francisco, em São Cristóvão, as forças de linha sob o comando do general Cláudio Savaget. Este estava
hospedado aqui, no palácio do Governo. Muitos tabaréus escondiam-se nos matos,
com receio do recrutamento, levados por boateiros que se recordavam do aliciamento
militar, à força, pelos povoados e cidades, ao tempo da guerra do Paraguai.
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Estou com os olhos em cima do noticiário da A Notícia, órgão de propaganda
republicana, mês de maio de 1907. E dele transcrevo estas notícias, que talvez poucos se recordem. É um exercício de memória que promovo entre os que sobrevivem
àquela época tão distante:
— Falecia no engenho Ribeiro, município de Laranjeiras, o major Antônio Diniz
Dantas e Melo, genitor do Dr. Leandro Diniz, que morreu não há muitos anos como
professor de francês do Ateneu.
— Falecia no Rio, no Hospício de Alienados, para onde daqui fora remetido, o
inteligente artista Genésio de Freitas Viana.
— Eram encaminhados à Comissão de Poderes, na Câmara Federal, para exames, os livros de atas do Conselho Municipal de Aracaju, onde eram constatadas irregularidades perpetradas pelo candidato Alfredo Franco.
— Em Itabaianinha era aberta subscrição pelo deputado José de Lemos e o
capitão Jucundo Montalvão, em favor da família dos irmãos Rozendo e Manoel Brito,
sergipanos do Rosário, barbaramente trucidados em Araraquara pelos capatazes políticos do Dr. Campos Sales.
— Regressava de Itaporanga o Dr. Graccho Cardoso, que ali fora desempenhar
importante missão junto ao general Savaget, que conduzia a tropa para os campos de
Canudos, com passagem por Lagarto e Simão Dias.
— Era enjeitada à porta de D. Irênia da Silva Nunes, mãe do alferes Arão de
Brito Lima, uma criança do sexo feminino, de cor branca e olhos azuis.
— Viajava para Recife, no vapor Una, o desembargador Caldas Barreto, que ia
tomar parte nos trabalhos do Senado Pernambucano.
— Travava-se na imprensa carioca forte polêmica entre Valadão e Coelho e
Campos, em linguagem que pecava pela falta de serenidade.
— Nos meses de março e abril a despesa com material e pessoal na prefeitura
de Aracaju era de 1 conto, 408 mil e 322 réis, exclusive iluminação com 900 mil réis e
asseio da cidade com 189$000.
— Às 4 horas da manhã do dia 13 de maio era encontrada na porta do coronel
Terêncio Sampaio, por um criado do Hotel Brasil, uma criança enjeitada, alva, de cabelos pretos, sexo masculino, oferecendo-se para criá-la o Sr. Benicio Ouro, proprietário do referido Hotel.
— Falecia em Japaratuba, no engenho Oiteirinhos, D. Clara Ferreira Teles, esposa do Dr. Francisco Xavier de Matos Teles.
Eram estes os acontecimentos registrados pela imprensa na primeira quinzena
de maio de 1907. Havia inquietação na política. Atraso nos vencimentos do funcionalismo, preocupação com a guerra que se desenvolvia em Canudos e algumas arruaças no interior provocadas pelos coronéis que não admitiam qualquer comentário da
oposição contra o governo do Dr. Martinho Garcês. No terreno da agricultura não se
tinha, como hoje, pessimismo, havia fartura relativa. Em Dores, Capela, Aquidabã e
Itabaiana era em grande quantidade colhido e beneficiado o algodão. Era até exportado para o Rio, Pernambuco e São Paulo. Hoje, é o contrário. O açúcar vendia-se a 3 e
4 mil réis o saco. A casa inglesa, de Maruim, como era conhecida a Casa Scharamm,
fazia adiantamento aos senhores de engenho e a firma Tomás da Silva, do Rio, tinha
aqui comissários compradores do gênero.
Bons e belos tempos!
Correio de Aracaju – 29/01/54
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PAPEIS VELHOS
Estamos no ano de 1907 e com um número do Correio de Aracaju de 31 de janeiro nas mãos. Lemos outros, de fevereiro, da preciosa coleção. No governo, reposto pela força federal em setembro do ano anterior, está o desembargador Guilherme
Campos. O presidente tinha sido violentamente apeado do poder em consequência
do movimento revolucionário preparado à sombra do prestígio do tribuno Fausto Cardoso, quando este ausente estava, em Divina Pastora, em visita aos túmulos de seus
pais. Dias depois, quando da reposição ordenada por Rodrigues Alves, era Fausto
morto à bala por um bandido fardado, da tropa do general Firmino Rego, de memória repelente. Transcrevemos daquele órgão sob a direção do coronel João Menezes,
seu fundador, em exemplo raro de fidelidade política ao general Valadão, as seguintes
notas:
— No dia 27 era colocado no túmulo de Fausto Cardoso uma grinalda que viera
do Rio Grande do Sul.
— O coronel João Aguiar comunicava que o cidadão Manoel Rosa, residente em
Poço dos Bois, tivera o pulmão varado por bala de bacamarte, com ciência previa do
delegado Benjamim Bezerra.
— Eram registrados os seguintes preços no Mercado desta capital: farinha, terça, 24 mil réis; feijão, terça, 12 mil réis; milho, terça, 2 mil e quinhentos réis; arroz,
quilo, 200 réis; carne seca, quilo, 1$200; lenha, cento, 800 réis; açúcar bruto, quilo,
200 réis.
— Iam à Capela várias famílias assistir à festa do 2 de fevereiro que se revestiria, ao que se anunciava, de pompa singular.
— No dia 2 de fevereiro realizavam-se os casamentos de Alfredo Amado de
Faria com Petrina Amado, filha de Melquisedeque Amado, em Itaporanga, e de Manoel Vitor de Vasconcelos com Ana Joaquina de Souza, filha de João Joaquim de Souza
Sobrinho, em Estância.
— O general Valadão, por telegrama do Rio, declinava das homenagens que lhe
preparavam aqui quando da sua chegada.
— Situacionistas de vários municípios aqui reunidos procuravam eleger Guilherme Campos substituto na chefia política do falecido padre Olímpio Campos; os demais
achavam que deveria ser escolhido o Dr. Pelino Nobre.
— Eram reabertas, na rua Laranjeiras, as aulas da escola Americana dirigida
pela professora Jovina Moreira, diplomada pela Escola Normal de São Paulo.
— Virgílio Prado iria reabrir os cursos do seu Colégio Modelo, em 3 de fevereiro,
na Capela.
— A. Fonseca & Cia., de Maruim, resolveram montar, nesta capital, uma agência
para a venda de gêneros de estiva.
— Os doutores Dias de Barros e Felisbelo Freire publicavam, no Rio, manifesto
apresentando-se candidatos, respectivamente a deputado federal e senador.
— Estavam no porto os vapores Comandatuba e Una e esperados Murupy, Itatiaia, Esperança e Santa Cruz. A barra tinha o mesmo calado de hoje.
— Era inaugurada em Aquidabã a agência telefônica, com grande alegria para o
povo, o qual tinha, agora, meio fácil de comunicação.
— Em Maruim era inaugurada, com grande sucesso, a Padaria Popular, de propriedade de Francisco Ramos dos Reis.
— Chegavam do Rio os jovens Lizipo Ferraz, Aderbal Cardoso e Oldemar Pinto,
alunos do Colégio Militar.
— Desembarcava o jovem médico Alcebíades Paes, recém-diplomado, que defendera, com brilho, a tese sobre o cigarro.
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— No dia 17 de fevereiro o Correio publicava telegrama de Dores assinado por
Luiz Correia, Dr. Alexandre Freire, Francisco Porto, Orestes Andrade, padre Justiniano,
Manoel Alves, Melo Rocha, Miguel Arcanjo, Manoel Leal, Pedro Leal, Aristides Barreto,
Irineu Figueiredo, Ceciliano Andrade e Cícero Costa, protestando contra o espancamento de quatro ferreiros, no dia 14, e de um mentecapto, que tivera morte imediata.
— Foram absolvidos no júri do Rio os jovens Humberto e Armando Cardoso, filhos de Fausto Cardoso, e Delio Guaraná, seu parente, os quais assassinaram o padre
Olímpio Campos.
Os comentários da semana, nesta capital, com irradiação pelo interior, eram
sobre o telegrama publicado no Correio, pelo qual se era informado de que o senador
Martinho Garcês dirigiu uma carta ao Jornal do Comércio, do Rio, afirmando que o
malogrado Dr. Fausto Cardoso antes de partir para Sergipe assegurava que se fosse
ali assassinado seus filhos vingariam a sua morte na pessoa de monsenhor Olímpio
Campos.
Quem sabe se o senador Martinho não estaria, com tal notícia, fazendo política
de interesse pessoal com a propalação de um boato sem fundamento na verdade?
Hoje, serenados os ânimos, ninguém mais acredita ter o saudoso monsenhor Olímpio
Campos concorrido, direta ou indiretamente, para o assassínio do ardoroso político
sergipano.
Correio de Aracaju – 10/02/54

COISAS VELHAS
O meu prezado Machiavelli, sempre preciso e esfuziante de fina verve, na A
Estância de 27 do corrente procurou, com cuidados maternais, retificar os meus atrapalhados informes cronológicos, sem que eu sinta o menor ressaibo. O linotipista,
algumas vezes, como o revisor, que também o sou, é também meu precioso colaborador. Às vezes, quando me dá na telha, corrijo a xaropada, os cochilos que deixariam
Homero de catrâmbias. Veja-se que o engano de data no “Coisas do Passado”, de 29
de janeiro, foi imediatamente corrigido. Em vez de 1907, 47 anos atrás, etc., mandei
ler: “1897, 57 anos atrás”, etc. Naquele ano governava o Estado o Dr. Martinho Garcês, comandava a tropa aqui aquartelada, em trânsito para Canudos, o general Savaget, o jovem Graccho Cardoso desempenhava missão especial junto à referida tropa e
Rafaela, comborça do Sr. Martinho, era mesmo a Rafaela, de nacionalidade espanhola.
O presidente Martinho — certamente não está informado o querido Machiavelli — era
mulherengo incorrigível. Tinha ele aqui duas costelas, uma espanhola e outra francesa. Esta era, como todos daquela época sabem, a não menos atraente Blanche, que
se revezava, no tálamo pecaminoso do Martinho, com a Rafaela. Creio que me expliquei à saciedade. Estou lendo um exemplar do Correio de 1910, de 44 anos, portanto.
Vamos ver o que registrava o jornal do coronel João Menezes, este mesmo em que
escrevo. Por que, por um dever patriótico, os nossos vereadores ainda não deram a
uma das nossas ruas o nome daquele notável político e fundador do mais antigo órgão da imprensa sergipana?
Vamos ver o que por aqui se passava na época acima mencionada:
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— Valadão telegrafava a João Menezes dando instruções sobre a chapa Hermes-Venceslau Braz.
— D. Maria da Assunção Cotias, de Estância, era sorteada pela “A Previdência”
com a importância de 500 mil réis.
— Luiza Cristina Adams, John Charles Smith e Edgard Henry Smith cassavam os
poderes conferidos a William (Guilherme) John Smity para representá-los na liquidação da firma Diogo Adams & Companhia, sediada na Fundição.
— Jucundino Filho é nomeado agente do Lloyd Brasileiro nesta.
— No bairro Industrial falecia Laura Busch, viúva do comerciante alemão João
Busch, genitora do jovem Alfredo Busch (naquele tempo não usava este barbas à
Thiers).
— Teófanes Brandão proferia uma conferência no Clube Esperanto, ilustrada
pelo pintor Galdino Bicho, em demorado trânsito por Aracaju.
— Inaugurava-se a linha de bondes da rua Barão de Maruim e Arauá.
— O Banco de Sergipe alcançava o lucro total de 69 contos 941 mil e 841 réis.
— Tomava posse do cargo de Inspetor Agrícola Dr. Manoel Porfírio de Brito.
— O Vaticano criava o Bispado de Aracaju.
— O Dr. Rodrigues Dória, presidente, visitava a “Pedra Furada” e almoçava em
Laranjeiras com Marcolino Ezequiel.
		
Nada de mais importante, além dos comentários sobre a usura do Dória, mesmo tratando-se dos dinheiros públicos, e as picantes anedotas pelo mesmo divulgadas, arrancando gostosas gargalhadas aos frequentadores das portas do “Prato Chinês”, de Zé Honorato, na rua de Japaratuba, hoje João Pessoa.
Correio de Aracaju – 25/02/54

PAPEIS VELHOS
Estou novamente manuseando as colunas do jornal A Notícia (diário da tarde),
dos primeiros dias de março de 1897. Os leitores destas notas tão antigas, que vivem
da saudade daqueles tempos, pedem-me com insistência respigá-las. O noticiário
principal daquela folha refere-se, de preferência, à guerra de Canudos, onde avulta
a figura do taumaturgo bronco. O general Savaget está como hóspede de Martinho
Garcês, em Palácio, onde é constantemente visitado. Nas ruas correm boatos de que
alguns dos nossos oficiais, com disenteria provocada pelo medo, pedem licença por
falsa doença. O nome de Antônio Conselheiro causa pavor. Vamos, como vimos fazendo, transcrever notícias de fatos curiosos para os saudosistas, principalmente:
— A Notícia traz uma parte, à guisa de suplemento humorístico, com o título
de “O Clarão”, onde se faz pilhéria com o padre Olímpio Campos, Coelho e Campos,
Leandro Maciel, Moura Matos, Manoel Benicio, João Ferreira, José Sotero, Coelho
Barreto e outras figuras de relevo da sociedade e da política local. Os jornais daquela
época, diga-se a verdade, eram mais interessantes do que os de hoje.
— O presidente Martinho Garcês planeja fundar o Banco Agrícola de Sergipe.
— Reverte ao quadro ordinário do Exército o coronel Manoel Presciliano de Oliveira Valadão.
— Consorciava-se, em segundas núpcias, com D. Hermengarda Daltro, o causídico Dr. Gumercindo de Araújo Bessa.
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— O alferes Rafael Vilas Boas seguia para São Cristóvão a fim de reunir-se ao
33° Batalhão de Infantaria, com destino a canudos. Ô... ô... medo danado!
— Tomavam vulto os boatos, entre adversários principalmente, de que o padre
Olímpio tinha ligações secretas com Antônio Conselheiro, por intermédio de Ernesto
Campos, de Itabaianinha.
— O cirurgião dentista Genésio Rocha estabelecia consultório à Rua São Cristóvão n° 37, habitada, naquela época, por famílias, que punham, como nas demais,
cadeiras nas calçadas para as palestras à luz da lua ou do lampião à querosene (gás,
como se dizia).
— A Casa Cruz & Cia. dava o desconto de 5% a quem comprasse mais de 5 mil
sacos de açúcar. Este, no engenho, custava 4$000!
— Achava-se enfermo nesta capital o deputado federal Dr. Gonçalo Rollemberg.
— Regressava de Itaporanga, no dia 8 de março, após cumprida a missão que
lhe fora confiada pelo general Savaget, o jovem Graccho Cardoso, republicano sans
peur et sans reproche, como o classificava A Notícia. Graccho preparara ali conveniente e cômodo alojamento para o batalhão e os adequados meios de condução do material de campanha que consigo trazia.
— A Notícia publicava violento artigo contra Terêncio Sampaio, a quem se atribuía os artigos contra a situação que hostilizava o padre Olímpio.
— A Notícia procurava justificar a liberdade concedida ao assassino Manoel
Carlos, de Jaboatão, a qual — dizia a Folha de Sergipe — fora pleiteada por Martinho
Garcês junto ao arcebispo D. Jerônimo Tomé, que percorria Sergipe em visita pastoral.
— No Trapiche Lima era posto à venda açúcar a 6$000 o saco.
— Na Estância, no dia 2 de maio, era brutalmente espancado José Antônio Leitura por Argemiro Parreira Qualhada. Este recebera favores daquele.
— Para assumir o Comando do 34° Batalhão de Infantaria chegava o coronel
Pedro Antonino Nery, filho de D. Ana Nery, cognominada “Mãe dos Brasileiros”. Graccho Cardoso, despertado por seu pai, o professor Bricio, oferecia ao distinto militar
uma relíquia que pertencera a D. Ana Nery, sua mãe.
É assim que corre a vida de Aracaju em março de 1907. Os jornais trocam doestos e Martinho Garcês, bem-humorado, anota livros de Direito, palestra em espírito
com os mestres da jurisprudência universal, despacha o expediente da administração, que não é grande, e, depois, nas horas d’ócio, cai nos braços da bonita Rafaela,
a companheira permanente, que não sente ciúmes da Blanche, fogosa francesa, que
com ela divide os carinhos do amante governamental. Martinho gosta dos amores em
duplicata!
Correio de Aracaju – 04/03/54

NOTÍCIAS VELHAS
Estou com a coleção da Folha de Sergipe, órgão de propriedade do Dr. Manoel Nobre, médico do Exército, que sofrera, em campanha, penalidade imposta pelo
Ministro Bormann, mas, agora, em Sergipe, reformado, metido na política, de corpo
e alma, praticando, algumas vezes, ao que relatam as crônicas do tempo do padre
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Olímpio Campos, atos desasseados e indecentes. Vamos ler o que anunciava a Folha
do médico militar Manoel Nobre, de 12 de março de 1908 e números seguintes:
— Na cidade de Maruim falecia D. Joana Dantas Maciel, esposa do Dr. Guilherme Nabuco, juiz de direito da Comarca.
— No dia 7 de março viajava com destino a Recife, em cuja Faculdade de Direito ia matricular-se no 1° ano, o deputado federal Josino Menezes.
— O latinista Mendes de Aguiar seguia para o Rio a fim de lecionar em estabelecimentos particulares de ensino.
— Estava em Aracaju o major Luiz Seixas, diretor do Norte de Sergipe, editado
em Propriá.
— O Moinho de Ouro, de Marciano Azevedo, vendia especial café de Simão Dias
a 1$200 o quilo.
— Festejava o aniversário de sua filha Verena o intelectual boêmio Rodrigues
Viana, que aqui aparecera incorporado a uma Companhia de Revistas.
— Casavam-se os jovens Odilon Batista da Silva e Maria Simões dos Reis.
— O Dr. Pimentel Franco, médico, dentista e farmacêutico praticava clínica oftalmológica depois de proveitoso estágio no consultório do Dr. Gustavo dos Santos, da
Bahia.
— Seguia para Recife o acadêmico de direito e farmacêutico Gilberto Amado,
colaborador assíduo do Estado de Sergipe, com Mario Guaraná.
— Viajava para Bahia, a fim de estudar farmácia, o jovem Autran Costa.
— Regressava de Portugal, onde fizera uma estação de cura, o lusitano Domingos Macedo, negociante em Maruim.
— O Dr. Bragança, de Laranjeiras, expunha à venda num alambique para produção de cento e vinte canadas, marca Soxalle.
— Nicolau Pungitori trazia para o Cinema Carlos Gomes o francês João Pecantét
com o seu cinematógrafo falante.
— O Dr. Edilberto Campos, secretário de Estado, estava obtendo sucesso nas
operações de catarata.
— A Srtª. Hilda Costapinto recepcionava as pessoas de suas relações de amizade na residência do seu genitor Dr. Costapinto, diretor do Ateneu Sergipense.
O que eu não sabia, como os moços da geração atual, é que, antes da Chemins,
que mais tarde tomou a denominação de Via Férrea Leste Brasileiro, aqui funcionou
a Estrada de Ferro Santa Maria, bitola estreita, percurso entre Santa Maria e Poxim.
Eram sócios da empresa os Srs. José Carneiro de Melo, Alfredo Montes Junior e José
Bonfim, os quais obtiveram, para organizá-la, licença concedida por Lei estadual n°
497, de 10 de novembro de 1905. Onde andarão, hoje, os seus trilhos, os seus chefes de trens e guarda-freios, as suas locomotivas e vagões, enfim, a sucata humana
e material que restou da extinta empresa? Ao historiador futuro de Sergipe servirão
esses informes preciosos, embora atualmente sem valor.
Correio de Aracaju – 15/03/54
PAPEIS VELHOS
Tenho encontrado indivíduos que se mostram desgostosos com a evocação de
acontecimentos que dizem respeito a seus maiores, principalmente quando se trata
de assunto escabroso em que a vaidade, o orgulho e a susceptibilidade muito à flor
da pele são trazidos ao conhecimento dos contemporâneos ávidos sempre de novi33

dades, mas alheios à política que vai nos degradando. Vamos, ainda, tratar de mexer
em papeis velhos, guardados há 47 anos.
O “Chorão”, como eu já disse em escrito anterior, era um apêndice humorístico
da A Notícia, diário da tarde que tinha como gerente Zaqueu Dantas. Não consta o
nome do proprietário diretor e redatores. Era jornal político, do Partido Republicano,
cheio de picuinhas e azedumes. O “Chorão” era um sórdido depósito de mofinas e
perfídias.
Essas gazetas que tenho sob os olhos são de maio de 1907. Está no poleiro
governamental o culto e mulherengo doutor Martinho Garcês. Deixemos as críticas
e pilhérias do “Chorão” e vamos ver o que registrava A Notícia do supracitado mês e
ano.
— Para substituir os deputados Dr. Manoel Xavier de Oliveira e João Esteves da
Silveira, que aceitaram cargos públicos, foram indicados, pelo diretório do Partido Republicano, os Srs. Antônio Alves de Gouveia Lima e Ananias de Azevedo.
— Seguia para o Ceará o jovem Graccho Maurício Cardoso, que aqui desenvolvera bela atuação ao lado das tropas que marchariam com destino a Canudos.
— No dia 22, no seu engenho Vazarigui, termo de Riachuelo, Francisco José de
Oliveira assassinava, de surpresa, em tom de brincadeira, a José Sotero de Sá Barreto, proprietário do engenho Santa Bárbara. Ambos eram concunhados e amigos. Evadira-se o criminoso.
— Chegavam notícias do Rio informando ter o notável cirurgião Chapot Prévost
ter assassinado, a tiros, no Largo da Carioca, por questões de honra, Lourenço Rodrigues.
— O músico Joaquim Honório, de Estância, protestava contra o baiano Manoel
Pastor Franco, por lhe ter plagiado uma composição musical para homenagear o seu
amigo Estevão Coelho, que se tornara noivo da Srtª. Jesuína Sampaio. A valsa, que
tinha o título de “Santinha”, fora mudado para o de “Quebrando as pernas”, por Manoel Pastor Franco. Compusera-a o maestro sergipano em 1884.
Vamos transcrever algo de “O Chorão”, para matar a curiosidade do leitor. Eis
uma delas: — O senador Coelho e Campos telegrafou a seus amigos, a respeito da
disputa pela cadeira de Senador, nos seguintes termos: “RECONHECIMENTO DE UM
INHAME”.
Outra, que punha em evidência figuras da política e do jornalismo da época,
alvejando adversários em quadras mofinas:
		Que se repita por vezes
		
De ontem o grande bulício.
		
Almoçou com João Menezes
		
O jornalista Benicio.
		
		
		
		

É com alegria muda,
É mesmo com sacrifício
Que o CHORÃO hoje saúda
O grande Manoel Benicio.

Vamos regressar ao arsenal de ocorrências d’ A Notícia de 3 de maio de 1907,
onde colhemos esta nota que Pasquino assinaria com volúpia:
“A repartição dos Correios esteve ontem com a bandeira a meio pau. Indagado
o motivo, soube-se que havia falecido um filho do Sr. Coelhinho. Há pouco tempo, o
Palácio do Governo, de onde saíra o cadáver de uma senhora, digna de todas as aten34

ções dos bons sergipanos, pusera a bandeira a meio pau e a cloaca da praça do Ateneu censurou-nos; hoje o Correio, de propriedade dos cabaús, deita bandeira a meio
pau pela morte de um ilustre desconhecido, filho de Coelhinho. Ah! Tartufos!!!”
Curioso, não, leitor amigo? Curiosíssimo! — como dizia o locutor e produtor Santos
Mendonça.
Correio de Aracaju – 18/03/54

PÓ DOS ARQUIVOS
Estou agora passeando os olhos pelas páginas da Gazeta de Sergipe, março de
1890. Está no governo o Dr. Felisbelo Freire, que vai levando o barco do Estado, saído
do provincialismo monárquico há poucos meses, por entre os arrecifes da incipiente
oposição, inconformada na clandestinidade. O governo, desconfiado, procura servir a
gregos e troianos, com o fim de se equilibrar na política e galgar posições na mesma,
quando se tiver de escolher representantes para o Legislativo do regime recém-instituído.
— Chega a Aracaju no dia 20 de março de 1890 o vapor Estrela, que é visitado
por Felisbelo Freire, o comendador João Rodrigues da Cruz, Dr. Costa Carvalho, juiz
de direito de Maruim, Dr. Sancho de Barros Pimentel e o jornalista Apulcro Mota. Há
discursos em penca e vastos são os aperitivos oferecidos pelo comandante Azevedo,
do Estrela, aos ilustres visitantes.
— Há fome proveniente da seca periódica no Norte e Nordeste. As cidades estão
cheias de retirantes. O governo manda para Capela, a fim de serem distribuídos pelos
famintos, 60 sacos de farinha de barco e 40 arrobas de carne seca.
— José Teles de Góes, autorizado por seu sogro Luiz Francisco das Chagas, dispõe de poderes para receber foros dos terrenos ao sul da Matriz desta capital, pertencentes ao seu filho João Batista das Chagas, mais conhecido por Janjão de Luizinho.
— Augusto Pais de Azevedo, protesta contra a apropriação indébita do Sítio
Cuba, Riachuelo, pelo Sr. José Inácio do Prado.
— Manoel Leobardo Rodrigues da Rocha abre ateliê fotográfico junto à loja de
louças de Alves & Costa.
— Vitor Manoel Fontes despede-se dos seus conterrâneos por ter de retirar-se
para fora do Estado.
— O guarda da Alfândega Juvenal Álvares Bezerra salva dois indivíduos de um
barco que emborcara em pleno estuário, e o escriturário da Aduana Ramiro Xavier
Borges é transferido para o Pará.
— A sede da Administração dos Correios é mudada para a praça do Governador,
junto à Tesouraria da Fazenda.
— O vigário Olímpio Campos, Augusto César, Ângelo Montes e Ananias Azevedo
são encarregados de distribuir víveres aos indigentes que infestavam a capital.
— Reclamam pela imprensa contra os despejos trazidos da Cadeia para perto do
Trapiche Melo.
— Francisco de Assis Batista, proprietário de fábrica de café, protesta contra a
sua prisão por ordem do Chefe de Polícia, sob acusação de homicídio em Cururipe.
— Foram soltos 42 indivíduos recolhidos à cadeia sob a acusação de terem roubado cavalos no interior.
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— O Dr. João Gomes Barreto abria escritório de advocacia, tendo como auxiliares os bacharéis Francisco Vieira de Melo e Guilherme Nabuco.
Na Gazeta de Sergipe de 25 de março de 1890, Apulcro Mota e Feliciano Prazeres, ambos jornalistas, respondem a ataques d’ O Republicano, jornal que apoia o
governo Felisbelo Freire. Apulcro Mota faz o histórico de sua vida de imprensa, desde
1878, referindo-se aos governos provinciais de Oliveira Belo, Inglês de Souza, coronel
Dantas, Aires do Nascimento, Benjamim Bandeira. Retos, uns; pusilânimes, outros.
Corrupto, indigno, vil e crapuloso o do Dr. Manoel Góis; seguindo-se lhe os dos doutores Vital e Prestes. Fraco, o primeiro; idiota, o segundo. Os conceitos são do Apulcro,
que não tinha papas na língua.
Respigaremos, ainda, se Deus quiser, outras ocorrências do passado.
Correio de Aracaju – 01/04/54

PÓ DOS ARQUIVOS
Estamos no mês de abril de 1911 e governa o Estado o incorruptível Dr. José
Rodrigues da Costa Dórea. No seu governo registraram-se substanciais reformas dentro de absoluta economia, o que não agrada a muitos dos contumazes empreiteiros
de negociatas, inimigos dos serviços públicos mediante concorrência. Eis o que registra nos meados do mês e ano em apreço:
— A Inspetoria de Higiene despendia a importância de 243$260 com a remoção
de variolosos para o Lazareto.
— O Dr. Pedro Barreto de Andrade reassumia o cargo de promotor público da
comarca de Capela.
— No “Carlos Gomes” estrelavam os artistas cômicos Brandão e Aminta Circe.
— Na Estância consorciava-se o Sr. Pedro Ávila com a Srtª. Antonieta Pires.
— A Companhia Carris Urbanos de Aracaju distribuía dividendos à razão de
7$500 por ação. E dizem que era bom negócio!
— Publicava-se que o coronel Melquisedeque Amado seria executado por dívida
à Fazenda Federal.
— Josias Garcia Rosa, diretor do Tiro Sergipense, designava os domingos para
os exercícios de tiro ao alvo. Reinava entusiasmo entre a rapaziada.
— Estava à disposição dos interessados, na Pensão Sergipana, o afinador de
planos Bruno Seifert.
— Era aberta concorrência, na Delegacia Fiscal, pelo Patrimônio Nacional, para
a venda da Colônia Pintos, em São Cristóvão, à base de 5:500$000.
— Era instalado processo contra Cesário Dias dos Santos que contraía núpcias com Ana Joaquim do Sacramento, quando já era casado com Francisca Sales da
Cunha.
— A farmacêutica Cesartina Regis requeria licença para abrir farmácia em Estância.
— Operários pediam ao coronel Apulcro Mota, presidente da Carris Urbanos, favores em favor da sua classe, iniciando o petitório com este desopilante linguajar: —
“Como a ciência do bonde é correr nos trilhos, e o bonde é um corpo oscilante entre
a Fundição e o Bairro Industrial, com derivante pela Avenida, etc.” Não sabemos, nas
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pesquisas, qual o resultado do pedido.
— Jackson Figueiredo publica o vilancete abaixo com o título de “Dona Alvina”:
Dona Alvina, eu não sei bem
Vosso mal, mas vos garanto
Vosso mal é o meu também.
VOLTAS
Andais tão triste, tão triste,
Tão triste andais, D. Alvina,
Que a tristeza até domina,
E ao silêncio não resiste...
Quero alegrar-vos, porém,
Dona Alvina eu não sei bem...
Não sei bem, mesmo porque
Tal tristeza é minha agora!...
E alegrar sabeis, senhora,
Não é de um triste mercê...
Mas eu vos direi é que
De igual fonte o mal nos vem...
Vosso mal é o meu também...
O Estado de Sergipe procura rebater as críticas que o Diário da Manhã faz ao
governo por estar este construindo o prédio para o ensino público, na praça da Matriz,
sem lhe dar ouvidos às disparatadas advertências. O prédio em causa era a Escola
Normal, hoje Instituto Ruy Barbosa.
Correio de Aracaju – 22/04/54

COISAS DO PASSADO
Estamos a 10 de abril de 1890 (64 anos passados) e a Gazeta de Sergipe daquele dia, de interessante apenas traz um artigo na Secção Livre, sem assinatura, entoando loas bajulatórias mais parecidas de encomenda, ao governador Felisbelo Freire, por não haver este, na sua administração, em tão pouco tempo, com sabedoria e
equidade, se portado à altura dos desejos de todos os sergipanos vindos recentemente do cabresto monárquico, sem perseguições, ostensivas e vingadoras derrubadas e
atos outros atentatórios dos direitos políticos de quem quer que seja.
Para provar os atos de justiça praticados pelo governador Felisbelo Freire, o
articulista anônimo cita o episódio da fazenda Camaçari, no município de Itaporanga, pertencente ao barão de Estância, a qual fora violentamente depredada, tendo o
chefe do Estado tomado imediatas providências contra os bandidos, à solta, em roda
daquele feudo baronesco.
— Em 18 de abril era nomeado o cidadão Aristides de Araújo Leite para exercer
as funções de agente postal de São Paulo, hoje Frei Paulo.
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— O Governador reduzia a 300 praças o efetivo do Corpo de Polícia.
— O alferes João Dias dos Reis regressava de Simão Dias onde estivera em diligência.
— O Dr. Ascendino dos Reis era promovido a major do Corpo de Saúde do Exército.
— A Gazeta de 11 publicava longo artigo de Martinho Garcês protestando contra o ato do governador Felisbelo Freire, que deportara, como ladrões de cavalo, para
o Rio, acompanhados por 29 soldados de infantaria, a fim de serem apresentados ao
Ministro da Guerra, 53 honrados cidadãos, agricultores e negociantes de Lagarto, Maruim, Itabaiana, Laranjeiras e Capela, embarcados no vapor Estrela.
— Era concedida licença ao juiz municipal de Maruim Dr. Alfredo Gordilho Costa.
— Contra o ato violento de Felisbelo, deportando 53 cidadãos sergipanos para o
Rio, dali vem o protesto assinado por Elpídio Lima, Dr. Aprígio Andrade, Noberto Vilas-Boas, Francisco Joaquim da Silva, Avelino José de Medeiros Chaves, Hermenegildo
Prudente de Andrade, Nuno Álvares Ferreira, José d’Ávila Garcez, Nilo Moreira Guerra,
Gustavo de Andrade S. Tiago, Isaque da Silva Lemos, Antônio Maria Moreira Guimarães, Erasmo de Lima e Cândido Pinto de Carvalho Junior.
— João Menezes, então residente na Bahia, de lá mandava longo e minucioso
noticiário do que ocorria em todos os pontos do país.
— A Loja Tupi vendia cortes de caxemira a 15 mil réis; a “Veneza” chamava
atenção da freguesia para o seu sortimento de espartilhos, luvas, leques, belutinas,
chapéus e capinhas de seda; e a “Jocundo” pedia a visita do público ao seu estoque
de barbatanas, botões de vidrilho, cetins de Macau e gorgorões de Lion.
— O Sr. Manoel Raimundo Teles de Menezes, genro do barão de Aracaju, falecia
no Rio.
Os jornais da época, notadamente os da oposição, não davam tréguas a Felisbelo, estando na ordem do dia, com os mais violentos e brutais comentários, o caso
da deportação dos sergipanos, resolução que, se diz à boca larga, obedecia a vinganças de chefetes políticos do interior contra adversários. Felisbelo queria o voto desses
tuxauas recém-saídos da Monarquia e, por isso, se tornava dócil aos seus caprichos,
conseguindo, em troca, a alcunha de Grão-Vizir, que lhes punham, do Rio, Silvio Romero e o gramático João Ribeiro.
Correio de Aracaju – 24/04/54

PÓ DOS ARQUIVOS
Estamos ainda em abril de 1910 e à mão a coleção da folha oficial Estado de
Sergipe. A cidade vive cheia de boatos, em consequência, sobretudo, das notícias
que daqui são transmitidas para o Rio pelos correspondentes telegráficos sobre constantes agressões a inermes cidadãos e atentados à vida de destacados membros da
política partidária. Antônio Mota e Apulcro Mota, pelos seus jornais, pois que ambos
são destemidos jornalistas e políticos militantes, exploram, com vantagem, a situação
de alarme, em grande parte por eles criada. Vamos respigar o que diz o noticiário da
gazeta oficial, tímida e cautelosa, ao contrário das folhas oposicionistas:
— O tabelião Vicente Lopes de Medeiros Chaves protesta com veemência contra
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as afirmativas do juiz Noxetti Daltro de que não se encontravam em seu poder os autos de penhora do jornal O Tempo, de propriedade de Alfredo Montes Junior, processada em tempos passados. O tabelião desmentia o juiz declarando que o Dr. Nexetti
era o único magistrado que lhe tomava autos em confiança sem nunca lhes devolver.
— Antônio Melo, Avelino dos Reis e Gustavo Nery confeccionavam os distintivos
para as festas de 1° de maio.
— O coronel Marcolino Ezequiel solenizava a 3ª Dominga da Quaresma, em sua
casa em Laranjeiras, com a presença do presidente Rodrigues Doria, que para ali seguira, por terra, onde já se encontrava, para os atos religiosos, o salesiano Henrique
Palatoni. A Lira 15 de Agosto tocava as melhores peças do seu escolhido repertório e
os foguetões de cinco bombas estrugiam no alto do Bonfim.
— O major Benicio Fontes regressava do Rio, aonde fora submeter-se a tratamento com o então tido como milagroso 606.
— O coronel Teixeira Chaves oferecia grande banquete aos seus amigos em regozijo pelo casamento de sua filha Amélia Carvalho.
— No Hotel Brasil, procedente da Capela, tomava hospedagem o Dr. Coelho
Campos, que vinha sondar de mais perto os ares da política.
— Era nomeado tabelião vitalício de Siriri e serventuário interino Otávio de Souza Aragão.
Havendo o Diário da Manhã, de Apulcro Mota, denunciado espancamentos na
Cadeia, o órgão oficial negava-os, declarando que aquela penitenciária absoluta ordem desde os tempos em que fora dirigida pelos bacharéis João Maynard, Leonardo
Leite e, interinamente, Magalhães Carneiro, que por ali passaram sem a menor queixa de funcionários e presidiários. O mais era política que estava fazendo o jornal da
oposição.
Correio de Aracaju – 30/04/54

NOTAS DO PASSADO
Compulso novamente exemplares do jornal A Notícia, órgão do Partido Republicano Federal, como reza o cabeçalho, do mês de setembro de 1897. Quantos anos
decorridos!! Essa gazeta é tremenda na linguagem contra o respeitável cônego Olímpio Campos. São também levados ao pelourinho, mais do ridículo do que da difamação, os doutores Felisbelo Freire, Laudelino Freire, Leandro Maciel, pai, Coelho e Campos e outros que não estavam de acordo com a orientação política que imprimia ao
seu governo o Dr. Martinho Garcês.
Vamos transcrever o que anotava A Notícia de 57 anos passados:
— Gustavo Moreira encordoava e afinava planos na sua oficina na rua do Araçá
n° 6 e aceitava chamados para o interior, a serviço da sua profissão.
— Alfredo Nunes Correia, chegado de São Cristóvão, abria tenda de barbeiro na
sua casa na rua de Santa Luzia n° 50.
— A Sociedade Dramática de Amadores levaria à cena, no dia 7 de setembro,
em benefício da amadora D. Honorina Duarte, o drama, traduzido do francês, “O veterano Mateus” e a comédia “Na lua de mel”.
— Na cidade de Laranjeiras, José Joaquim Correia, da Manufatura Popular, ven39

dia um piano por preço convidativo.
— Rogaciano Magno de Leão Brasil abria um curso elementar na Rua de Maruim
n° 4, para, depois, transformá-lo em secundário.
— O artista Maximiniano Sarangongo anunciava à rapaziada da Chica Chaves
que no dia 7 faria estourar um canhão de calibre 50, sem barulho pela culatra.
— Francisco de Paula Zunguinha, negociante de cereais no Mercado, recebia
apólices em pagamento de seus débitos.
— Era posta à venda a Olaria Jabotiana, a vapor, com produção de 120 mil tijolos.
— Chegavam do Rio, pelo vapor Penedo, o Dr. Pereira Lobo e Senhora, hóspedes do major Melânio da Silveira.
— Estavam no porto os vapores Penedo, Oceano, Prudente de Morais, Manoel Vitorino e Jacuípe, todos de carga e de passageiros. Hoje, acabou-se isso. A barra
está trancada e só será resolvida por um governador da força de Leandro Maciel. Aliás, o início desses trabalhos, em setembro próximo, dever-se-á mais à sua incomparável atuação.
— Os jornais ocupavam-se em grandes comentários da falência ruidosa da firma
Machado, Coelho & Cia., da nossa praça.
— Manoel Mirucaia transferia da Fundição para a Rua Santa Luzia n° 40 o seu
negócio de caldo de cana, louça do Norte e cereais.
— O Dr. Simeão Mota festejava a chegada do seu filho Artur Mota, acadêmico
na Bahia e jovem de muita inteligência.
— O ensino primário na Capela passava pela seguinte transformação, devido,
em parte, a interesses políticos: o professor João Batista de Menezes regeria a cadeira de 2° grau e D. Maria da Glória de Menezes Sobral a feminina; Antônio José de
Santana a de 1° grau e D. Adelina da Silva Vieira a feminina; era posta em disponibilidade, por perseguição, D. Maria Esmeralda de Souza Campos, ficando em disponibilidade sua irmã D. Izilina de Souza Campos, que se casaria com o capitão de engenheiros, na época na chefia de Polícia, Dr. Xavier de Oliveira.
— Alice Boto Affe aceitava encomendas de costuras na sua residência na rua
Pacatuba n° 28.
— Pedia-se, em editoriais, ao Governo, fossem trancadas as inscrições para
exames no Ateneu Sergipense, devido à grande quantidade de fósforos chegados da
Bahia para tal fim.
— Falecia em Santo Amaro o apreciado compositor musical Antônio Paes Maceió.
Correio de Aracaju – 12/06/54

PAPEIS ANTIGOS
Os jornais de Aracaju, de julho de 1911, entram em discussão sobre a quem se
devia a iniciativa da construção da estrada de ferro em Sergipe. Havia troca de cartas sobre o assunto, com demonstrações veladas de cada debatente julgar-se com o
direito de saber com quem estava a prioridade na apresentação do projeto que beneficiou Sergipe com aquele meio de transporte. Nobre de Lacerda, juiz federal, magistrado e político a quem jamais pude esconder a minha grande simpatia, agitava a
questão com habilidade. Vamos ver o noticiário da época, isto é, de junho de 1911:
— Na Rua Pacatuba verificavam-se casos suspeitos de varíola.
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— Em 30 de maio eram nomeados: Armando Mesquita, juiz de direito de Maruim, e Luiz Loureiro Tavares, juiz municipal.
— Torquato Fontes Neto protestava contra manobras do padre Fonseca do
Riachão que queria fazer sentir aos conterrâneos ter sido o jovem Deusdeth Fontes
nomeado telegrafista por sua influência, quando o fora por interferência do seu avô
Torquato Martins Fontes e do seu parente Alcino Fontes.
— Visitava os jornais o Dr. Odilon Damasceno Ribeiro, teólogo protestante,
acompanhado do poeta Artur Fontes.
— A professora Elvira Fontes perdeu o pincenê com trancelim de ouro. Quem o
encontrar será gratificado.
— Casavam-se no dia 3 de julho o jovem Odorico Magalhães Carneiro e D. Odosina Dias de Figueiredo.
— Tibúrcio Ribeiro revidava insultos que lhe eram dirigidos pelo Sr. Eliziário Cardoso, major fiscal e comandante do 63° Batalhão da Guarda Nacional.
— Era esmagado, pelo trem, perto de Pitanga, o velho João Pastor, natural de
Riachuelo.
— Era exonerado do cargo de coletor de Itaporanga o Sr. Antônio Martins Ferreira, o qual protestara junto ao ministro da Fazenda.
— O tesouro do Estado no dia 7 de julho apresentava o saldo de 18.781$750.
— No dia 6 de julho eram presos na rua Espírito Santo, em plena capital, os
ladrões de cavalos Gerino José dos Santos e José dos Santos Lima.
— Viajava para o Rio, no Satélite, o poeta Gamaliel Mendonça. Ia cavar a vida
lá fora.
— O Governo do Estado vendia a Evangelino Faro ações do Banco de Sergipe no
valor de 14 contos de réis.
— Aniversariava, com regozijo familiar, o traquinas Jacinto Figueiredo, filho do
Dr. Figueiredo Martins, isto a 11 de julho.
— O Dr. Moreira Magalhães, médico do Município, proibia a matança de gado,
sem o necessário descanso prescrito pelos higienistas.
— Falecia em Simão Dias o padre José Marinho Duarte, de colapso cardíaco.
— O Estado de Sergipe lamentava que o juiz de Laranjeiras, Noxetti Daltro,
acompanhado de grupo de garimpeiros, que lhe davam vivas, tivesse ido à cadeia
para dar liberdade a um preso desordeiro. Meses antes o Dr. Noxetti, à frente de cangaceiros, invadira o engenho Boa Sorte, em Japaratuba, para se apropriar indevidamente de um quinhão de terra.
Continuava a discussão em torno da estrada de ferro. O verdadeiro é que o
projeto estendendo a linha férrea de Timbó a Propriá, com ramal para Simão Dias
e Aracaju, foi apresentado à Câmara Federal em novembro de 1903, por Rodrigues
Dórea. Anos depois era mudado o traçado, abandonado o de Simão Dias e criado o de
Capela, por interferência de Coelho e Campos.
Correio de Aracaju – 19/06/54

COISAS VELHAS
Não vamos, desta vez, escavar coisas muito antigas, tão do agrado daqueles que ultrapassaram a casa dos 60 ou 70, vamos ver o que registrava a Gazeta do
Povo, de outubro de 1924, há trinta anos passados, dirigida por Gervásio Barreto,
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durante algum tempo, Ciro Cordeiro, Eronides de Carvalho, Humberto Dantas e, por
último, pelo brilhante jornalista Virginio Santana, um dos homens cultos de Sergipe,
arredio hoje de tudo, com justo e manifesto desprezo pela sociedade que apedreja os
limpos e endeusa os sujos, entregue exclusivamente ao magistério secundário oficial
e particular.
— No sorteio da Mútua Predial Sergipense, realizado em 6 de outubro de 1924,
era contemplado, entre outros, com medalha de prata no valor de 3$700, o confrade
Deolindo Nascimento.
— Em 24 reunia-se no palacete da Assembleia Legislativa elementos de destaque da política, que apoiavam o presidente Graccho Cardoso, para formação de novo
partido.
— Na Assembleia, pela Comissão de Justiça, era dado parecer contrário à solicitação de José Antônio de Carvalho no sentido de ser criado imposto sobre fábricas de
gasosas, com exclusão da sua.
— Contratava casamento, em Simão Dias, com a Senhorinha Maria Aciole Oliveira, o cidadão José Carvalho Deda.
— Falecia em 9 de outubro a Sr. ª Inês Cardoso da Cruz, irmã do professor Bricio Cardoso.
— O Tribunal da Relação concedia habeas corpus impetrado pelo rábula Aureliano Betamio em favor de Antônio de Araújo Macedo.
— Era nomeado, com geral agrado, para os Correios de Estância, o moço Elísio
Magalhães.
— Chegava a esta capital, com sua excelentíssima esposa, a convite do presidente Graccho Cardoso, o cientista Parreiras Horta.
— Começavam as obras de abastecimento de água dirigidas pelo engenheiro
José Luiz Gonçalves de Oliveira, preposto do engenheiro Saturnino de Brito.
— Eram vendidos, nos armazéns: açúcar refinado, saca de 50 quilos, a 70 e
75$000; café em grão, saca, a 225 a 235$000; arroz branco, sem casca, saca de 60
quilos a 36$000 e o litro a 700 réis; feijão mulatinho, saca de 60 quilos, a 55$000 e o
litro a 900 réis; milho, saca de 60 quilos, a 36$000 e a mão (50 espigas), a 4$000.
— Na política, Pereira Lobo desamparava Carvalho Neto para, em seu lugar, colocar o Dr. Batista Bitencourt.
— O professor J. T. Sanz, diplomado pelo Conservatório de Buenos Aires, dava
aulas de piano na rua Santo Amaro, 27.
— Era exonerado do cargo de ajudante de ordens do general Marçal de Faria,
executor do sítio no Estado, o tenente Luiz Padilha, mais conhecido por Zezé Leone.
— Era criado o cargo de taquígrafo da Assembleia com o vencimento anual de
3.600$000.
— Para a Associação Aracajuana de Beneficência, por intermédio de Durval Andrade, D. Joana Maria de Melo Nabuco enviava a importância de 500$000.
— O automóvel de Luiz Mendonça atropelava, na praça Fausto Cardoso, o jovem
Manoel Carvalho Barroso, funcionário pro rata dos Correios.
— Era aberta concorrência pública para a construção do Mercado Modelo, que aí
está.
— Era inaugurada a 17 de outubro a estrada de rodagem Aracaju—São Cristóvão, projetada pelo engenheiro Lauro Andrade.
— A polícia perseguia os garotos jogadores de vintém e tostão nos pés de paredes.
— Era levado a efeito um leilão de gado em N. Sr. ª das Dores, em benefício das
obras da Matriz.
— Era organizada nesta capital uma firma mercantil composta dos senhores
Walter Loeser, Werner Ehlermann e Alfredo Suadicani & Companhia.
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Em Sergipe, no período a que estamos nos reportando, sob a administração
operosa do Sr. Graccho Cardoso, a despeito do estado de sítio, havia grande animação devido, em grande parte, ao alto preço do açúcar, por isso que o Presidente enchera o Estado de construções, obras de vulto que lhe deixariam inapagável o nome
na história da terra que governava. Havia, sobretudo, intensa vida intelectual. Graccho projetara até a Escola de Direito Tobias Barreto e de Farmácia e Odontologia e
o Instituto Parreiras Horta. Havia constantes festas, bailes, jantares, convescotes,
dos quais eram figuras obrigatórias Ciro Cordeiro, Parreiras Horta, Dr. Day, Cláudio
Ganns, general Marçal e outros adventícios ilustres que aqui aportaram na brilhante
e jamais inexcedida administração do notável sergipano e grande brasileiro Graccho
Cardoso.
Correio de Aracaju – 06/07/54

PÓ DOS ARQUIVOS
Estou lendo com interesse a Gazeta de Notícias de abril, maio e junho de 1890,
com menos de um ano, portanto, de proclamada a República. É aquele jornal, até a
época a que me refiro, órgão imparcial, tornando-se depois, já sob a direção de Apulcro Mota, de feição discretamente oposicionista, em virtude de, de vez por outra, o
jornal O Republicano, governista, fazer-lhe acres referências aos comentários que não
agradavam ao chefe do governo, Dr. Felisbelo Freire.
— É designado o bairro do Amparo (praça), na cidade de Capela, para nele ter
exercício a professora Ana Alexandrina Monte; e o bairro da Matriz (bairro é como
idiotamente está na gazeta, pois que é e sempre foi praça) a professora D. Maria Felícia de A. Magalhães, esposa do médico Dr. Magalhães, servindo a praça do Mercado
para divisão dos dois bairros (sic).
— Publica carta de mister Paulo Cohon, de Paris, a cavalheiro da Bahia, informando que o pintor sergipano Horácio Hora saíra à rua depois de um banho morno, o
qual, sentindo-se mal, procurara a casa do seu amigo Mr. Michaud, homem abastado,
onde morreu cercado de conforto e indispensável assistência médica, sendo sepultado
no cemitério Père-Lachaise.
— Chegara a esta capital a Companhia Dramática dirigida pela consagrada atriz
e escritora baiana Luiza Leonardo.
— Presidente do Rio atracava o patacho Mercúrio, de propriedade de José Rodrigues Bastos Coelho, negociante nesta praça.
— Foi exonerado o 1° vice-governador coronel Vicente Luiz de Oliveira Ribeiro,
iniciando-se crise política no Estado, a qual se prolongaria por muito tempo e em sucessivos governos provisórios.
— Iniciadas viagens diárias para os portos de Maruim e Laranjeiras, saídas às
11 horas, dos vapores da Empresa Fluvial.
— Era preso o guarda da agência fiscal de Propriá, Francisco José de Oliveira
Sobrinho, pelo comandante do destacamento local, por ter facilitado a passagem de
animais para o território alagoano sem pagar o devido imposto.
— Deixava de fazer parte do Gabinete Literário Sergipano o Sr. Ananias Azevedo, ex-barbeiro e mais tarde político inteligente e de notável evidência.
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— Era exonerado Melicio de Souza Machado do cargo de delegado literário de
Brejo Grande e nomeado, para substituí-lo, o Dr. Mateus Ferreira, seu parente.
— O vapor Estrela conduzia para o Rio 4.907 sacos de açúcar, 605 fardos de algodão, 7 volumes de diversas mercadorias e 4 pacotes de dinheiro. Sergipe exportava
algodão, sim, senhor!! Hoje, neca!
— Era demitido do cargo de promotor público da comarca de Riachuelo o Dr.
Fausto de Aguiar Cardoso, uma das primeiras vítimas do regime pelo qual ele tanto
lutara, sendo substituído pelo Dr. Manoel Joaquim de Oliveira, que eu conheci na promotoria de Capela, já inveterado amigo de Baco!
— Eram promovidos ao posto de alferes do Exército os nossos conterrâneos Augusto Norberto e Aristides Vilas Boas.
— Por decreto do governo republicano era abolido o ensino religioso obrigatório
das escolas primárias.
— A Diretoria de Obras Públicas determinava, com protestos, a inutilização da
fonte da Catinga, nascente da “Aroeira”.
Azedavam-se as discussões da Gazeta de Sergipe com O Republicano, vindo à
tona o caso da deportação, pelo governo Felisbelo, de mais de cinquenta homens probos e trabalhadores, para o Rio, como ladrões de cavalos. Pilhéria, aliás, sem intenção
malévola, de vez que os baianos, como até hoje, foram nossos bons amigos, a despeito de não nos devolverem o território sergipano que vai até Itapoã. Permanece o
ut possidetis até hoje e... per omnia saecula saeculorum.
Correio de Aracaju – 10/08/54

FATOS PASSADOS
Estamos agora folheando papeis do ano de 1896. Se não aparecerem no futuro
os Epifânio Dórea, guardas interessados, inteligentes e zelosos como o atual secretário geral do Instituto Histórico, muita coisa interessante fatalmente cairá no olvido,
desaparecerá. Vamos ver o que trazia A Notícia de 18 de junho de 1896 (são decorridos 58 anos), sob a gerência de Agapito Dantas (existe ainda quem o conheceu?),
cuja assinatura mensal era de 1 cruzeiro, dez tostões — mil réis, naquela época. O
jornal era pequeno no formato, mas cheinho de notícias do Estado e do país, trazendo, também, apreciável colaboração dos poetas da província. Vou respigar notícias
daquele mês e ano, até às vésperas do São João.
— A Loja do Povo vendia o par de botinas de couro de bezerro por 10 mil réis.
— No engenho Mota, município de Maruim, casava-se o Sr. José Hanequim com
a Srtª. Joana Maynart Lemos.
— A Loja Printemps, de Bonfim & Irmão, recebia grande sortimento de paletós
de paxá preto de todos os tamanhos.
— João Campos, por motivo da mudança da sua loja para a rua do Barão, vendia o seu engenho Flor do Lírio, no município de Capela, tratando-se com o mesmo,
no engenho Japaratuba, limite com os terrenos do município de Aquidabã.
— Encontravam-se nesta capital os doutores Guilherme Cunha e Alves de Farias, respectivamente juiz de direito e preparador da comarca de Laranjeiras.
— A banda do Corpo de Polícia executava na praça do Governador o dobrado
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intitulado “Diário Oficial”, de autoria do maestro João Emídio, oferecido ao jornalista
João Menezes, diretor daquele órgão.
— Em Maruim falecia o padre Luiz da Rocha Vilar, vigário e benfeitor do hospital
de Rosário do Catete.
— O presidente Oliveira Valadão era recebido festivamente em Estância pelos
doutores Vieira Leite e Pedro Pires.
— Era paga a Antônio Dantas a importância de 300 mil réis, prêmio da loteria
do Espírito Santo.
— O coronel Fausto Boto, fazendeiro na Cotinguiba, estava convalescendo em
Porto da Folha.
— Festejavam a data do seu nascimento o Dr. Heráclito Diniz, chefe de Polícia, e
D. Natália Maroit Gomes, charadista, esposa do tenente Cícero Ramos.
— Viajava para Hamburgo o Sr. Otto Scharamm, negociante em Maruim.
— Depois de responder a júri, em Vitória, chegava debaixo de festas o coronel
Apulcro Mota, ex-inspetor da Alfândega do Espírito Santo, vítima da política.
— Era aprovado com distinção no segundo ano do curso de artes e manufaturas
o estudante Augusto Matos, da Technical School de Manchester, universidade de Londres.
— Leio anúncios interessantes daquele jornal. O Dr. Deoclides Ferreira, que morava defronte da Alfândega, chamava clientes para sua especialidade em febres e fígado. Ceciliano Vanick proclamava que no seu Hotel High-Life, em Estância, era onde
melhor se comia em Sergipe. Bastos Coelho estava satisfeito por completar 23 anos
na direção da agência da Companhia Interesse Público, seguradora contra fogo, raio
e acidentes no mar. Antônio Cândido de Souza oferecia à sua numerosa freguesia, à
qual prometia servir bem, caixões de defuntos de primeira qualidade.
Correio de Aracaju – 17/12/54

FATOS DO PASSADO
Estou lendo agora O Estado de Sergipe, então órgão oficial, de 18 de agosto de
1902 e outros números que se seguem. Colho notícias, que respigo, as quais muito
agradarão aos que, testemunhas dos acontecimentos ocorridos naquele ano, ainda
gozam a felicidade de viver. Como é bom reler fatos que tiveram lugar há 53 anos! E
vem logo a saudade de quando se era moço nesta Aracaju dos tempos em que agitava a política sergipana o padre Olímpio Campos.
— Falecia na vila do Boquim, no dia 5, a pequena Diva, filhinha do telegrafista
Joaquim Maurício Cardoso, na época encarregado da estação telegráfica local. A garotinha, diz a notícia, pronunciara, momentos antes de expirar, estas palavras: “papaio,
té minhã”. Seria verdade?
— O proprietário do engenho Dira, do município de Itaporanga, Dr. Simões
Melo, oferecia aos padres salesianos, da primitiva Tebaida, encravada ainda em plena
mata, uma ovelha de raça especial. E por que não uma vaca?
— Era arrombada, pelos gatunos, a casa comercial do negociante José Honorato de Matos, sita na rua de Laranjeiras. Em 1905, quebrado, desprotegido da família
rica, José Honorato seguia para o Amazonas onde iria recomeçar a vida, já envelhecido.
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— Na rua do Ouvidor, no Rio, com escândalo para numerosos transeuntes, após
violento bate-boca trocavam bengaladas o Dr. Fausto Cardoso e o jornalista Edmundo
Bitencourt.
— Era tão grande a falta de trabalho, decorrente da desvalorização do açúcar,
que os trabalhadores de engenho procuravam serviço à razão de quinhentos réis por
dia. Hoje, ao contrário, há serviço, mas fogem os trabalhadores, mesmo que se lhes
pague o quanto exijam.
— O hábil mecânico Juvenal Santana recebia importância gorda proveniente da
montagem de moderno moinho de vento nos fundos do palácio do governo. Não havia, na época, água encanada.
— O apreciado e fartamente colaborador Almanaque Sergipano estava organizando, para suas páginas, um farto calendário natalício das elegantes jovens de Aracaju, omitindo-lhes, porém, por precaução, a data e ano do nascimento das mesmas,
para, deste modo, se tornar desconhecida a idade, questão fechada que faz sempre a
mulher.
— Era concedido exequátur a Tales Ferraz para exercer a função de vice-cônsul
da Inglaterra em nosso Estado. Nessa época havia alguns ingleses em Sergipe, os
quais foram substituídos, no futuro, pelos judeus da Bessarábia. Raros turcos vendiam bugigangas pelas ruas.
— O presidente Olímpio Campos nomeava Manoel Gitirana para o posto de alferes da Polícia, que não era, naquela época, considerada segunda linha do Exército.
Nomeavam-se oficiais superiores até mesmo a quem não conhecia o toque de corneta
nem bater nos calcanhares em continência.
— O coronel Apulcro Mota era suspenso no exercício de vice-presidente do Estado em virtude de denúncia contra o mesmo apresentada à Assembleia Legislativa.
— Chegava do Rio, no vapor Esperança, paquete de passageiros cujo apito ao
entrar no porto ainda acorda saudade aos maiores de setenta anos, o telegrafista Álvaro Machado, filho do inspetor do tesouro estadual Luiz Marcolino Machado de Souza. Dizem que o Álvaro Machado deitou discurso ao jantar e dançou mazurca a noite
toda.
— Foi a Palácio procurar, para uma entrevista, o presidente Olímpio Campos,
o ex-deputado capitão João Martins d’Ávila. O padre presidente mandou o secretário
saber do visitante qual o objetivo da audiência. Cientificado do assunto, mandou dizer
ao João d’Ávila que não o recebia e fizesse o favor de retirar-se imediatamente. O
reverendo era de amargar!
— Os membros da Assembleia Legislativa foram incorporados à residência do
Dr. Josino Menezes para dizer-lhe da sua satisfação por sabê-lo eleito presidente do
Estado. Padre “pau-de-fogo”, como era conhecido o deputado Possidônio Rocha, foi
o orador do momento. Houve agradecimento e fartura de cerveja quente. Não havia
gelo a domicílio. Fabricavam só para sorvete.
— Na “Seção Livre” do O Estado os rapazes de Aracaju protestavam contra a indelicadeza dos jovens de Maruim que lhes barraram a entrada, depois da procissão de
N. Sr. ª da Boa Hora, nos salões da sociedade Recreio da Mocidade. E afirmavam que,
em revide, quando os mancebos maruinenses viessem a Aracaju, não os receberiam
para as danças mensais do elegante Grêmio Esmeraldino, onde apareciam garotas
bonitas pra chuchu.
— Era instalado o Tribunal Misto composto dos desembargadores Guilherme
Campos, José Sotero Vieira de Melo e deputados José Meneses, Posidônio Rocha, Batista Itajaí, João Benvindo e Manoel Nobre. O desembargador Silveira Brito declarou-se suspeito por ser inimigo pessoal do acusado.
Precisamos reviver, moralizando, os tempos passados. Há muito criminoso precisando ser julgado por um Tribunal Misto, hoje.
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Sou sempre instado para repetir a certa classe de leitores notícias ocorridas há
50 anos sobre política, acontecimentos sociais, comentários acerca da situação econômica e financeira do Estado e muita coisa saborosa, semelhante às que ocorrem na
atualidade.
Atenderei com muito prazer às solicitações, esperando ainda qualquer esclarecimento dos contemporâneos sobre possíveis erros dos noticiaristas da época.
Correio de Aracaju – 15/01/55

PAPEIS VELHOS
Vamos ver o que se passava em Aracaju no ano de 1900. Em Aracaju só, não.
Em todo Sergipe, sim. No começo deste século ocorria muita coisa em política tal e
qual acontece na atualidade. Mas parece, porém, que os homens tinham, no passado a que nos reportamos, mais sentimento e compreensão dos seus deveres. Sejamos francos, digamos a verdade sem circunlóquios, sem meias palavras, os homens
tinham mais dignidade. Não falo de maneira absoluta. Havia muitos sem-vergonha,
mas estes eram marcados e dificilmente conseguiam se impor à sociedade. Hoje a
coisa é muito diferente, o homem sério luta para alcançar um lugar ao sol, ao passo
que o patife, principalmente o ladrão, é cercado de prestígio e considerações. O sujeito rouba o Estado e fica por isso mesmo. Com os milhões surrupiados ele constrói
palacetes, organiza escritórios e adquire indústrias aqui e lá fora. E quem quiser que
lhe empurre na cara ou na dos parentes a declaração dessas ladroeiras. Vamos desprezar este assunto e ver, pelo respigado abaixo, o que ocorria, segundo O Estado de
Sergipe, de 1900, dia 22, em nossa terra:
— O coronel Felisbelo Freire, proprietário da usina São Carlos, oferecia aos
salesianos da Escola Agrícola da Tebaida, dirigida pelo padre Pasquale, dois sacos de
açúcar cristalizado.
— O Momento, atrevido órgão de combate ao presidente Olímpio Campos,
anunciava estar ameaçado de empastelamento. Os artigos de Olegário Dantas, João
Ferreira e Gumercindo Bessa eram tremendos.
— Estava em via de organização, para ser inaugurada a 7 de setembro, a “Sociedade Sergipana de Cultura”. Um dos seus animadores era o Dr. Teodureto Nascimento, proprietário do engenho Santo Antônio, próximo ao povoado Ribeira, Campo
do Brito e Itabaiana.
— Ia ser procedida a fatura do inventário dos bens deixados por Manuel de
Deus Machado, casado em segundas núpcias com a Sr. ª Francisca Romana de Jesus,
proprietário do engenho Mata, termo de Propriá, visto não ter o de cujos deixado disposição testamentária.
— Eram punidos os estudantes do Ateneu Nilo Gonzaga dos Santos, João Mendes de Oliveira, Alcides Mendes de Oliveira e Lourenço de Calazans.
— Visitava a redação da folha oficial o juiz de direito, interino, de Estância, Dr.
Helvécio Ribeiro de Araújo.
— Dona Maria Diniz da Fonseca requeria a retirada da apólice de um conto de
réis, do seu falecido esposo José Quintiliano da Fonseca, caucionado em garantia da
fiança do ex-tesoureiro da Junta Comercial, Sr. João da Cunha Marques.
— Era publicada, com intuito de ridicularizar, pelos Srs. Alfredo Franco e Apulcro
Mota, certamente assinaturas apócrifas, portaria número zero nomeando o capitão
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João Martins D’Ávila para exercer o cargo de oficial de justiça da Assembleia Legislativa do Saco.
— Retirava-se da firma Peixoto & Companhia, de Penedo, amigavelmente, os
sócios comanditários José Antônio da Silva Costa e de indústria Ildefonso Cantidiano
da Silva.
— Chegava de Maceió, pelo paquete São Paulo, vários artistas dramáticos, inclusive a então muito festejada vedete Cândida Palácios. No elenco figurava o boêmio
Rodrigues Viana, rapaz inteligente, que aqui se deixou ficar, constituiu família e anos
depois desapareceu para nunca mais dar notícias.
— Um membro do Recreio da Mocidade, de Maruim, respondeu aos moços de
Aracaju que foram impedidos de visitar aquele grêmio por terem desrespeitado o
mesmo com palavras grosseiras, inclusive a de “sertanejos”.
— No dia 27 os rapazes de Aracaju responderam aos de Maruim, afirmando que
foram fidalgamente recebidos no lar do Sr. Domingos José Macedo, corretamente e
que não se confundiam com os de Maruim.
— Transferia a sua oficina de mecânico para Alagoinhas o Sr. Antônio Mangabinha Filho, residente na Vila de Campos, hoje Tobias Barreto.
— Pelo Ministro da Guerra foi mandado recolher ao 16º Batalhão de Caçadores
de Bahia o capitão João Martins D’ Ávila.
— Era nomeado juiz municipal de Gararu o bacharel Manoel Caldas Barreto
Neto.
— Era reiniciado o calçamento da praça do Palácio e do primeiro trecho da rua
Pacatuba. Calçamento de laje e pedra bruta, já se vê.
— Em Mensagem à Assembleia o padre Olímpio Campos, presidente, declara
que ao assumir o governo em 24 de outubro de 1899 encontrou no tesouro 10 contos, 383 mil e 500 réis de apólices e a dívida de 1.082.082$400. Por isso foi compelido a contrair o empréstimo de 400 contos no Banco do Brasil.
A História se repete.
Correio de Aracaju – 06/03/55

PAPEIS VELHOS
Estou agora compulsando o Diário da Manhã, da 2ª quinzena de março de
1915, dirigido pelo atrevido, por isso mesmo apreciado, jornalista Apulcro Mota. Enquanto o órgão oficial — O Estado de Sergipe — trazia apenas noticiário dos gabinetes
da administração pública, ao contrário do que ocorria nos anteriores, o jornal de Apulcro Mota vinha repleto de informações variadas e composto com certo apuro gráfico.
Não lhe faltavam bons colaboradores e comentaristas de primeira água. O órgão oficial até certo tempo também trazia farta colaboração literária, o que não se registrava
no ano de 1915. Vamos, apenas, transcrever o noticiário da época.
— Os Srs. Otto Biener e Petter Goebe abandonavam a direção da Usina Elétrica
por não quererem se sujeitar às imposições da Diretoria de Obras Públicas. O presidente Valadão lhes satisfazia, dando-lhes demissão.
— O Dr. Armindo Guaraná pronunciava interessante conferência, na Biblioteca
Pública, sobre o notável sergipano do século XVIII, Antônio Muniz de Souza, mais conhecido por “Homem da Natureza”.
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— O dentista Pedro Amado anunciava executaria trabalhos odontológicos pelo
sistema americano, no seu gabinete da rua Itabaiana nº 15.
— O moço Corinto Mendonça aceitava encomendas de carimbos de borracha
para todos os misteres.
— Domicio Fraga ensinava piano em residências particulares e na sua, à Rua
Capela, 3, de acordo com as teorias do maestro Mussurunga.
— Eram agentes marítimos nesta capital: Cruz & Irmão, da Navegação Costeira;
Dario Alvim, do Lloyde Brasileiro, e Alfredo Amado, da Navegação Baiana. Era intenso o movimento de carga e de passageiros. O nosso porto também era escalado por
vapores ingleses, suecos e alemães.
— Falecia no Rio, onde residia há muitos anos, o hábil tipógrafo sergipano Durval Rocha. Foi ele, sob a direção intelectual do coronel José Ferreira da Silva, o editor
do Capelense, o primeiro jornal, em 1896, que veio a lume na cidade de Capela.
— Ana Joelina Cardoso de Campos ministrava aulas do curso primário, ao ar
livre, na Vila Joelina, nesta capital.
— Na Tabacaria Moreira, Rua de Laranjeiras, 37, vendiam-se enxadas de três
quilos, marca Jacaré, por 1$600.
— Anunciava-se que pela segunda vez fora ao tribunal do júri de Niterói o poeta
João Pereira Barreto, assassino, por ciúme, de Anita Levi, sua esposa, tendo como defensores os criminalistas Evaristo de Morais, Froes da Cruz, Miguel Lopes e o médico
Maurício de Medeiros. Um oficial da Guarda Nacional, no recinto, tornara-se inconveniente, tendo o juiz Oldemar Pacheco determinado a sua expulsão do recinto do Tribunal. Absolvido o poeta, tornara à prisão por ter o promotor Cortes Junior apelado.
— Era preso em Lagarto, pelo tenente Agripino, o célebre cigano Irenio, ladrão
e assassino.
— O Armazém Providencial, na Rua de Laranjeiras, 21, matinha os seguintes
preços: charque especial, a 1$500 o quilo; bacalhau norueguês, novo, a 1$200; azeite de oliva português, lata, 2$500; batata inglesa, quilo, a 600 réis; açúcar refinado,
branco, quilo, a 400 réis; queijo Palmira a 6$500; vinagre, litro, a 200 réis; querosene, litro, 240 réis, chocolate Bhering, pacotes, a 500 réis, biscoitos Leal Santos, lata,
1$500; vermute Cora, litro, 3$200, conhaque Macieira, litro 6$000; chá Lipton, lata,
1$800; ervilha portuguesa, lata, 1$200; goiabada, lata, 800 réis; azeitona preta, lata,
600 réis, manteiga mineira, especial, lata de quilo, a 1$800 e 2$000.
— Era dissolvida a firma Andrade & Barreto, de Maruim, composta dos sócios
Norberto da Silveira Andrade e Aurélio de Azevedo Barreto.
— Gotardo Araújo, José Pinto de Mendonça, Gonçalo e Acilino Barreto comunicavam ter chegado a Capela, às 3 horas da tarde, sob entusiasmo popular, a primeira
máquina da Chemins de Fer Federaux.
Correio de Aracaju – 12/04/55

FATOS DO PASSADO
Estou passando os olhos sobre coleções de gazetas de Aracaju, referentes aos
meses de julho de 1915. Encontro, apenas, de interessantes, telegramas do Rio acerca do assassínio cometido, em defesa da sua dignidade e integridade física constantemente ameaçada, contra o seu rancoroso inimigo, sem razão justificável, Aníbal Teófilo, boêmio, poeta e funcionário administrativo do Teatro Municipal.
Impressionante o depoimento, entre outros, da esposa do escritor e parlamen49

tar sergipano, e da cunhada deste, senhorinha Carmelita Gibson. Gilberto Amado
não acreditava, a despeito das constantes provocações de que era vítima, que o ódio
irracional do autor da Cegonha chegasse a ponto de um desfecho trágico. Vamos ler o
que se passava em Aracaju há 40 anos:
— Tomás Linhares vendia mudas de café do seu sítio Paraíso, em Laranjeiras.
— Joaquim Nogueira mantinha no seu Hotel Internacional, à rua de Japaratuba,
diárias, com boia especial, de 5 a 8 mil réis. Que belos tempos! Tudo barato, porém
os ordenados eram infames!
— Ramiro Costa oferecia à venda o seu sítio Bem-aventurança, na baixada da
rua Laranjeiras. Aquilo ali, naquele tempo, era mato e lama. Hoje se encaminha para
bairro chique, com o Instituo de Educação, a ser em breve inaugurado, se apareceram os restos da verba federal sumida.
— O Sr. Antônio Esteves de Freitas, do Rio, comunica que iria convocar a colônia sergipana para tratar da defesa de Gilberto Amado, protagonista da tragédia em
que tombou o poeta Aníbal Teófilo.
— O presidente Oliveira Valadão nomeou o engenheiro civil Filemon Muniz Barreto para administrar a Usina Elétrica, com a gratificação mensal de 700 mil réis.
— Regressava do Rio o secretário geral do Estado, Dr. Monteiro de Almeida, que
seria mais tarde nomeado desembargador da Relação.
— Recebia comunicação de que o Dr. Graccho Cardoso fora nomeado secretário do Dr. José Bezerra, ministro da Agricultura. O Dr. Graccho estava, ao tempo, no
ostracismo, vítima da política cearense, decaída com o afastamento do velho político
Nogueira Acioli.
— A Chemins de Fer Federaux era autorizada a iniciar o tráfego entre Rosário e
Propriá, com o ramal de Murta a Capela.
— Falecia João Rodrigues da Cruz, nascido a 21 de maio de 1883 e consorciado
com sua prima Carolina Cruz, de quem deixara dois filhos: Cecil e João.
— O deputado Maurício de Lacerda, na Câmera Federal, atacava violentamente
a Pinheiro Machado, por ter este ordenado o reconhecimento de Rosa e Silva, prejudicando José Bezerra, que ele dizia ter sido o eleito para o Senado.
— Viajava para Porto Alegre, em cuja Faculdade de Direito estudava, o acadêmico Hunald Santaflor Cardoso, hoje ilustre membro da magistratura superior do
Estado.
— Falecia no Bairro Industrial, onde residia há vários anos, o estimado e popular comerciante Antônio José de Paiva, deixando filhos que no futuro lhe honrariam o
nome.
— Conquistava o segundo prêmio na exposição de pintura da Escola de Belas
Artes a jovem sergipana Ana de Morais, filha de Domingos Anacleto de Morais, que
anos antes se retirara de Laranjeiras para a Capital Federal.
O noticiário acima foi colhido Estado de Sergipe, folha destinada a publicações
oficiais, se bem que desse guarida aos artigos políticos e literários. A nota mais importante daquela folha, como de outras folhas locais, tratava da apresentação à polícia do major Olegário Dantas, administrador dos Correios, e do seu jovem filho Humberto Dantas, personagens do conflito travado, a tiros, com o juiz federal Nobre de
Lacerda, em vista de ter sido negada ordem de habeas corpus pelo Supremo Tribunal
Federal impetrada em favor daqueles.
Correio de Aracaju – 24/04/55
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FATOS DO PASSADO
Manuseio o Diário de Sergipe, de 17 de agosto de 1915, cujo artigo principal,
sob o título “Olegário Dantas” e subtítulo “Liberdade de Morrer”, é profundamente
emocionante na discrição dos últimos momentos de vida daquele cidadão de honradez
inatacável, coragem até à loucura e incomparável amor à Liberdade.
Ao sair do cárcere, onde o jogara a política sórdida que só encontrou símile na
dos dois últimos governos, acompanhado por enorme multidão chorosa, Olegário foi
morrer em casa, cercado da veneração do povo que ele, como Fausto — o herói que
só combateu com as armas da inteligência — tanto amou e lutou por sua liberdade.
Olegário faleceu aos 43 anos de idade, no dia 15 de agosto de 1915. Vamos ler outras
notícias daquele dia, e subsequentes, porém do mesmo mês.
— Leonilia Guedes Barreto, parteira formada pela Escola de Medicina da Bahia,
atende a clientes, à Rua de Laranjeiras nº 65.
— João Batista das Chagas (Janjão de Luizinho) atesta que ficou curado da
asma que o perseguia com o Xarope de Helvécio Maia.
— A Fotografia Barreto retirava a confiança depositada no seu gerente Cantidiano Seroa.
— Pela imprensa o povo se mostrava indignado com o baile no “Rio Branco”, o
qual terminara em deboche, farra imoralíssima.
— Regressava de São Paulo o Sr. Alvino Vasconcelos, gerente, nesta capital, da
sucursal da firma Ceciliano Vasconcelos & Companhia.
— Agenor Carvalho inaugurava a Pensão Atlântica, preços de pai para filho, à
Rua São Cristóvão.
— Luiz Schmidt, representante de Schramm & Companhia, expunha à venda
parte do engenho Pombinha, em Maruim, e o armazém do Porto das Redes.
— Estava tendo grande saída a manteiga mineira, enlatada, marca Jubosa.
— Ítala Silva Oliveira publicava uma série de artigos sobre o Casamento Civil.
— Visitava as redações a cantora internacional Palmieri, que parecia mais uma
aventureira.
— Era inaugurado na estação da Estrada de Ferro o Café Aliança, propriedade
de Felinto Silva.
— Depois de Vigílias, aparecia Meu Livro, do poeta Gamaliel Mendonça.
— Francisco Ferreira, barbeiro, prometia fazer uma barba e um cabelo de graça
a quem lhe apresentasse 6 cupons.
— Foi impronunciado o Dr. Alfredo Cabral, professor secundário, o qual dera uns
tiros de revólver em certo condutor da Carris.
“Cornélia Rediviva” é o título do artigo de fundo do Diário de Sergipe, de 18 de
abril, enaltecendo, com eloquência e justiça, as excelsas virtudes de D. Zaira Dantas,
viúva de Olegário Dantas. Dele extraímos, para conhecimento dos homens da atualidade, principalmente da juventude feminina, os seguintes períodos:
“Aquela esposa modelar, que, na existência feliz do marido, forte, juvenil, cultuado no seio dos amigos, lhe admiravam os gestos varonis, libou na áurea taça da
ventura o doce néctar dos prazeres, sorveu abnegadamente o fel das desventuras
ligadas à sorte do desditoso esposo.”
“Sua vida, então, não era o seu sexo; eram o seu espírito, o amor transcendente, o pensamento casto.”
“Então, não era mais mulher, era um anjo.”
Dias sucessivos a imprensa publicou páginas recheadas de manifestações de
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pesar pela morte do grande sergipano, que legou ao seu digno e ilustre filho Humberto Dantas as mesmas virtudes e inteligência que foram o apanágio da sua curta,
acidentada, mas gloriosa existência.
Correio de Aracaju – 11/05/55

PAPEIS VELHOS
Ocupa-se a imprensa sergipana, como a de todo o Brasil, do covarde assassínio do general Pinheiro Machado, perpetrado por seu conterrâneo Manço de Paiva, no
dia 8 de setembro de 1915, no saguão do Hotel dos Estrangeiros, quando o eminente
chefe republicano palestrava, de pé, com o deputado Cardoso de Almeida e o senador
Bueno de Paiva.
Dirigindo-se os três para a sala que ficava atrás da escada, quando aí se achavam, agora, entre esta e a parede, o assassino entrou e, pondo-se ao lado do general Pinheiro Machado, sem que o percebesse, ergueu o braço, que deixou cair sobre
as costas do referido general. Julgaram os seus companheiros que se tratasse de um
soco. Sentaram Pinheiro numa cadeira de vime, ainda com vida. Apenas conseguiu
dizer que tinha sido apunhalado, não fazendo mais outra declaração, e sem um só
gemido, expirou:
Vamos ler outras notícias que publicava, em setembro de 1915, o jornal de
Apulcro Mota:
— Rodrigues Viana pronunciava no Éden Cinema conferências humorísticas sob
o título de “A Topada” e “Pau com Formiga”, arrancando contínuas gargalhadas da plateia.
— A poetisa Carlota Sales de Campos explicava com eloquência, aos seus alunos, o significado cívico da data de 7 de setembro.
— Alceu Dantas Maciel publicava belo artigo sob o título: “Fausto Cardoso perante a História”.
— Fugia da casa do Dr. Tomas Cruz um cachorro rateiro, que estava sendo procurado com ansiedade. Gratificava-se regiamente a quem o encontrasse.
— Na Barbearia Tesouro do Globo, na rua Japaratuba, 31, era baixado para 600
réis o corte de cabelo e barba.
— Nas bancas de nº 1 a 6 era vendido o quilo de carne verde a 900 réis. Que
saudade!
— Carlos Loeser vendia uma tábua de pinho-de-riga, de 25 palmos por uma polegada, a três mil réis. Por esse preço nem uma carteira de cigarros se adquire hoje.
— O Dr. Magalhães Carneiro publicava a sua conferência filosófica com o título
de “Deus e o Homem”. Quanta falta nos faz hoje o irreverente Sinhô!
— Na Alfaiataria Elegante se vendia um terno de casimira, sob medida, por sessenta e cinco mil réis (65$000). Por essa importância nem um par de meias Nylon se
adquire agora.
— Atracavam-se, em pugilato, no Senado, por causa do Marechal Hermes, os
senadores Vitorino e Siqueira de Menezes, sendo desapartados por colegas. Campeonato de puxa-saco.
— Adolfo Santiago protestava indignado contra a pecha de ladrão de gado em
Socorro, como fora denunciado pelo Dr. Manoel Nobre. Era o grito de revolta de diácono luterano.
52

— Era nomeado administrador do Horto Botânico, com a diária de 6 mil réis, o
Sr. Heráclito Vieira Campos. O aluguel de uma casa por 30 mil réis era comum.
— O jornal O Democrata, de Maruim, era fechado por determinação da polícia.
Sempre a política.
— Estreava, com grande sucesso, o Circo Belando, com notável patinador brasileiro.
— Luiz Freire escrevia não aceitar a luta que lhe oferecia o coronel Alexandre Freire, por questões que se prendiam a divisas dos engenhos Belém, Capoeira e
Roma.
— A população ingênua, meio acaipirada, da capital, delirava com o ator lírico
Santiago Pepe e a soprano Claudina Montenegro, os quais eram acompanhados pela
flauta de Domicio.
— Já se tratava, na imprensa, de tornar independente Carmo do município de
Rosário, por esta nada fazer a bem daquela vila, a não ser cobrar impostos.
— O professor Adolfo Ávila Lima se mostrava aborrecido, pela imprensa, com o
professor L. de Figueiredo Martins por ter este escrito contra a sua figura particular e
de homem público.
— Os caravaneiros aracajuanos à festa da padroeira de Laranjeiras visitam
o respeitável médico Militão Bragança. Depois do clássico cálice de vinho do Porto,
Francisquinho recitava uma poesia, acompanhado ao piano pelo pai, e o Bragancinha,
com uma voz celestial e a postura de um querubim, cantava uma sentimental e amorosa valsa. Um amor de criança!
Continuava a imprensa a dar pormenores do assassínio do grande chefe nacional Pinheiro Machado. Momentos antes, o General fora à Cooperativa Militar provar
um terno de fraque. O coronel Mendes Morais, seu amigo, encarregado da Cooperativa, perguntara-lhe se não receava a urucubaca do seu candidato Hermes da Fonseca. — Então você acredita em urucubaca, menino? São tolices. E o General, sorrindo,
pilhérico, porque terminara a prova, despedira-se do coronel Mendes, saindo da Cooperativa para o Hotel dos Estrangeiros, onde, momentos depois, tombava sem vida
pelo braço de covarde celerado.
Correio de Aracaju – 28/05/55

PAPEIS VELHOS
Estamos em fins de janeiro e começos de fevereiro do ano de 1915. No alto de
Santo Antônio está pregando Santa Missão o acatado e querido missionário lazarista
Padre Rocha, que, periodicamente, aparece em todo o estado de Sergipe a desenvolver o seu sagrado apostolado. Ele é tremendo, pertinaz e aguerrido no combate aos
costumes que se vão modernizando com prejuízo, principalmente, do pudor. O Diário
da Manhã, de Apulcro Mota, porém, não vai com a pregação do Padre Rocha, por isso
que nos seus tópicos, diariamente, ataca o missionário, usando expressões como as
que transcrevo aqui: “Uma de duas: ou Padre Rocha não gira bem, ou Padre Rocha
supõe que somos um povo de botucudos?” E prossegue, violento, sarcástico: “Este
mastodonte que nos disseram devorar por dia dez dúzias de ovos, cinco mamões,
três litros de leite e dois de vinho, pensará, porventura, que estamos ainda naqueles
passados tempos em que um governo sem escrúpulo mandava calar violentamente
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quem discordava dos missionários”. E o Padre Rocha continuou a combater o cinema,
a dança e a moda feminina.
— Mecenas Peixoto, Artur Costa e Dr. Godofredo Cardoso oferecem um almoço
ao capitão dos Portos Mario Graça. Mecenas comeu, falou, fez graça e devorou várias
garrafas da indefectível gélida da Brahma (Que saudade eu tenho do Mecenas!).
— Jackson de Figueiredo, no Rio, publica elegante plaquete sobre o grande lírico
Garcia Rosa.
— No Instituto Histórico é inaugurado o busto de Silvio Romero, oferta do escultor Rubens de Figueiredo, com discurso do bacharel Ascendido Argolo.
— Aos 66 anos de idade falece o professor Manuel Francisco Alves de Oliveira,
da Escola Normal. Diziam que ele era despoticamente governado pela esposa.
— Para o túmulo de Pinheiro Machado o governo remeteu uma coroa do custo
4.500$000, com os seguintes dizeres: “À MEMÓRIA DO GENERAL PINHEIRO MACHADO, EXTREMO DEFENSOR DA REPÚBLICA, EXEMPLO DIGNIFICANTE DE ABNEGAÇÃO
E CIVISMO – O ESTADO DE SERGIPE PROFUNDAMENTE RECONHECIDO.”
— Gileno Freire instala a Escola Noturna Comercial na Vila Luizinho, rua de Itabaiana.
— O Clube Esperanto — por iniciativa de Celecino Filho, Orlando Leite, Zacarias
Reis, Luiz Silva, Manoel Franco Freire, Cezartina Regis — homenageia o professor Alcebíades Paes, pelo seu regresso de Alagoas.
— A Chemins põe trens extras aos passageiros que se destinam à festa de 2
de fevereiro, na Capela, onde já está instalado uma sucursal do Café Ideal de Manuel
Campos.
— Chega do Rio o ministro Coelho e Campos, que segue imediatamente para
Capela.
— Quintina Rollemberg abre o seu Colégio Minerva em Maruim.
— Na Rua Japaratuba estão queimando blusas de fazenda fina, estrangeira, a 2,
3, 4 e 5 mil réis.
— Ítala Silva Oliveira, diplomada pelo Ateneu, abre curso integral na rua Laranjeiras, 49.
— Penélope Magalhães, com o curso do Northfield Seminary, da América do
Norte, ensina humanidades na rua São Cristóvão, 72.
— No grande Armazém de Móveis, rua Japaratuba, 5, vendem-se grupos de
canela compostos de um sofá, duas poltronas, seis cadeiras e um porta-bibelô por
220$000.
— O engenheiro José Witzler, ora em Sergipe, encontra pedras hidráulicas, próprias para a fabricação de cimento, no município de Laranjeiras.
— Alcino Barros contrata para o “Rio Branco” os artistas Pepe e Oterico, que se
fazem acompanhar do Dr. Fernando Mendonça, alagoano, que recita versos e canta
fado.
— Chegaram pela Chamins o senador Pereira Lobo, ausente de Sergipe há 18
anos, e o deputado Serapião Aguiar, recebidos com música, foguetes e discurso do Dr.
Helvécio de Andrade.
— Amigos oferecem ao jornalista João Esteves um almoço no jardim da “Hanseática”, de Adolfo Schmidt.
— Antônio Henriques, que publica versos e faz parte da banda musical União
Laranjeirense, descreve o seu encanto, o seu deslumbramento, ao chegar a Capela na
2ª classe do “Sem Mãe”, armado da sua lira e da sua clarineta, para ver pessoalmente
se era realidade o que comumente se diz do tradicional brilhantismo da festa de 2 de
fevereiro, a qual a atraía gente de quase todos os recantos do Estado para ver, sobretudo, a proclamada beleza das moças que ali passeiam. Hoje, Capela está em franca
decadência, em tudo, a despeito de alguns melhoramentos urbanísticos. De relíquia,
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como recordação dos velhos tempos, só resta, resistindo como o desaparecido fósforo
Jonkoping, o tenente-coronel Arió Barreto, que se consola contemplando melancolicamente o subir da fumaça azul da sua bem aparelhada Usina.
Correio de Aracaju – 02/06/55

PAPEIS VELHOS
Em janeiro de 1916 Aracaju mantinha a vida pacata de todas as capitais do
Norte em que só se verificam agitações em época de eleição. Retreta, passeio à tarde
na Praça do Palácio, às vezes algumas companhias de revistas no Teatro Rio Branco,
caixeiros viajantes contando potocas nas portas dos hotéis, literatos tomando cerveja
no “Schmidt” e café no “Ideal” do Lindolfo Campos.
O presidente Oliveira Valadão governa sem embaraço oposicionista, com as
simpatias da maioria dos seus coestaduanos. No dia 4, do seu aniversário, com largo
e encomiástico noticiário nas gazetas, ele recebe para um almoço organizado por D.
Elvira, sua digna esposa, as senhoras Julieta Monteiro, Zulica Menezes e os senhores D. José Tomaz, desembargador Caldas Barreto, doutores Monteiro de Almeida,
Deodato Maia, Porfírio de Brito, coronéis João Menezes, Antônio Valadão, major João
Artur, capitão José Luduvice e cônego Adalberto Sobral.
O presidente Valadão, que é um bom garfo, come com apetite de quem jejua
há muitos dias. O bispo D. José Tomaz brinda com eloquência o Presidente e este
responde comovido. Os eufóricos convivas namoram as geladas garrafas de Medoc e
Lacrima Christi. Lá fora a banda da polícia ataca com fervor o hino sergipano e alguns
dobrados de autoria de Jorge Americano.
— Chega do Rio o bacharelando Antônio Diniz Gonçalves, o acadêmico Paulo
Melo e da Bahia o engenheiro geógrafo Gentil Tavares, secretário das Obras.
— É ligada a linha de bondes de burros da rua São Vicente à de Itabaiana. Inicio de progresso.
— Alguns jornais atacam a direção da Chemins porque ainda não abriu aos passageiros o salão de espera da estação de Propriá.
— Sebrão, sobrinho, de Itabaiana, publica um soneto dedicado ao poeta e musicista capelense Francisco Rosa Souza, que ulteriormente abandonou a lira e a clarineta para, ainda hoje, se entregar ao comércio farmacêutico.
— O capitão Alexandre Fagundes avoca direitos territoriais que vão das avenidas Pedro de Calazans, Barão de Maruim até os fundos da lagoa da Pomba.
— Ursulino Bispo dá lições de português, francês, aritmética, escrituração mercantil e comercial.
— Anuncia-se que a manteiga sergipana Busch é melhor do que as fabricadas
em Minas e São Paulo.
— Domingos de Cordova Lima, de Estância, ex-seminarista, na “Seção Livre” do
Diário, escreve longamente, por vários dias, contra o ensino ministrado nos seminários.
— O padre-doutor Arquibaldo Ribeiro, secretário do arcebispado de São Paulo,
faz brilhante conferência literária no Instituto Histórico de Aracaju.
— Leobino Andrade vende o sítio, no Capucho, adquirido a Temístocles Leal Gomes.
55

— No Cinema Rio Branco arrancam lágrimas os dramas passionais, principalmente “A Dama das Camélias”, filmados pela festejada estrela Francesca Bertini e
pelo astro Gustavo Serena.
— A Fábrica de Linhas da Pedra, de Delmiro Gouveia, vende no depósito na rua
Laranjeiras o carretel a 100 réis.
— Estão no porto, atracados, os vapores Ilhéus, Ibiapaba e Itaipava. Só hoje
não há calado!
— O pastor protestante Dr. Rodolfo Fernandes é o representante exclusivo da
Emulsão e do Óleo Jonas, produtos baianos.
— O acadêmico Antônio Diniz Sobral publica uma série de artigos em defesa do
poeta uxoricida Pereira Barreto.
— Em N. Sr. ª das Dores o Sr. Manoel Vasconcelos inaugura a sua bem organizada Pensão Vasconcelos, com banhos no Açude.
— O vigário José Cabral, de Capela, manda à secretaria do bispado esta estatística referente ao ano de 1915: 57 casamentos, 86 batizados, 45 óbitos, 11.411 comunhões, 63 viáticos e 86 extrema-unções.
— Registra-se em Maruim um caso suspeito de febre amarela. Vão para lá médicos da capital.
— O delegado de polícia de São Cristóvão, Anunciato Simões, prende Domingos
Fontes porque este possui um formão igual ao que se utilizaram gatunos para arrombar a casa comercial de Maria Gringa.
— O padre Dr. Arquibaldo Ribeiro, festejado pelo povo, oferece um chá à imprensa, no Hotel Internacional, ao qual comparecem João Menezes, Simeão Vasconcelos, Virginio Santana, Clodomir Silva, João Esteves e Apulcro Mota, jornalistas.
Registram-se, também, como convidados, as presenças do representante do general
Valadão, coronel Antônio Valadão, Antuso Vieira e filha, Onésimo Pinto, Jardelino Porto, Otoniel Amado, Jucundino Filho, Dr. Augusto Leite, Dr. Leandro Diniz, desembargador Caldas Barreto, coronel França Melo, Dr. João Antônio, João Mascarenhas e filha,
Dr. Helvécio Andrade, desembargador Teixeira Fontes, Dr. Salustiano Prata e Jorge
Calazans. Há discursos. Muitas flores. Curiosos nas janelas. As moças admiram a linda cabeleira negra do padre Arquibaldo, que a todos encanta com a sua palestra culta
e esfuziante.
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COISAS DO PASSADO
No dia 10 de fevereiro de 1916 chegava à cidade da Capela o ministro Coelho e
Campos. Uma caravana de 250 pessoas, ocupando dois carros da Chemins, fora recebê-lo na estação de Murta, onde o vigário José Cabral, dentro do carro, saudou o
eminente sergipano: Vivas, abraços, foguetório e perguntas indiscretas sobre a política local. A chegada à estação de Capela, que estava iluminada a gás acetileno, foi ruidosa. A filarmônica Coração de Jesus tocou vários dobrados, polcas e valsas, sobressaindo a peça então em voga: “Quebra, quebra, guabiraba”, e o Dr. Pedrinho (Pedro
Barreto de Andrade) pronunciou brilhantíssimo discurso congratulatório. O ex-deputado, ex-senador, brilhante parlamentar, jurista e acatado Dr. Coelho Campos, então
Ministro do Supremo Tribunal Federal, era sempre homenageado pelos seus antigos
correligionários, porém não se tem notícia de que sua excelência tivesse alguma vez
oferecido um almoço ou uma ceia a algum dos seus amigos da Capela. Não só era ele
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sobretudo econômico, como inimigo de manifestações pantagruélicas.
— Quando, no dia 17, atracado o vapor Vênus no Trapiche Baiano, o comandante Mesquita, ao abrir o cofre de bordo, para entregar valores em dinheiro, recebido
em Bahia, do River Plate Bank, destinado ao Banco de Sergipe, por intermédio de
Agente do Lloyde, deu por falta do dinheiro. O cofre estava vazio!!! Resultado: prisão do Mesquita, imediato, demais oficiais e processo na polícia e na Justiça Federal,
o qual se prolongara por muitos meses. E até hoje não se sabe quem comeu os cem
contos de réis.
— Chegava de Santos o Sr. Álvaro Ribeiro da Cunha, guarda da Alfândega de
Santos, que vinha em visita ao seu progenitor, capitão Guilhermino Cunha, funcionário da Secretaria da Polícia.
— Hermann Krauss ensinava alemão na praça da Matriz, 8. O número de alunos
era grande.
— Dona Maria Freire de Oliveira mandava cassar, do Rio, poderes a seu marido
Demétrio Moreira para a venda de imóvel do casal.
— Era exonerado Odilon Palmeira, adjunto de promotor em Simão Dias e nomeado Nicolini Arcieri.
— O padre Antônio Cabral, vigário de Propriá, explicava ao povo, pela imprensa,
que além do cemitério da sede da paróquia, existem mais cinco: em Cedro, Amparo,
São José, Canhoba e São Francisco.
— Chega a Propriá o senador Pereira Lobo, que se hospeda no palacete do coronel Manuel Aguiar. Em trem especial foi uma delegação da Capela cumprimentá-lo.
Houve banquete. O dentista Nozinho Torres, genro do deputado Serapião Aguiar, no
meio do improviso, tomado de perda súbita da memória, resolve arrancar das profundezas do fraque as longas tiras e assim terminou a sua encomiástica oração.
— Luiz de França Pontes anuncia que vai botar na rua, em passeata, o grupo
carnavalesco “Inocentes em Progresso”.
— Inaugura-se a casa de modas Ao Preço Fixo, de Andrade & Companhia, que
passa a ser a mais chique da cidade. É especialista na confecção de ternos à moda
Raunier e em perfumes franceses.
— Domicio Fraga protesta contra a afirmativa de certa senhorita recém-chegada
do Rio, de que ele era plagiário da valsa Anita, pois que a ouvia sempre, com sucesso,
na Capital Federal.
— O grupo “O Meu Livro Está Cheio” vai dar estupendo festival carnavalesco no
Cinema Rio Branco.
— Falece com 70 anos de idade João de Melo Rezende, carpinteiro, veterano do
Paraguai, filho do cônego Rezende, vigário de Itaporanga, na Monarquia.
— Casa-se o Sr. Helvécio Maia, a 3 de março, com a Srtª. Carmem do Prado.
— Ao banhar-se no rio Poxim, altura do Pau Grande, morre afogado o jovem
Mario Maia.
— Egípcias, Saloias, Camponeses, Ciganas, Mulatas, Pierrôs, Apaixonados de
Averno, Apaches e Boêmios, saem às ruas puxados pela carroça transformado em
“Tribunal Burral”, sobre a qual está trepado, a discursar, o popular Dudu, Adroaldo
Campos, que se veste de anjo.
— Atracou na ponte do Trapiche Baiano o paquete Javari, que tem acomodações
para passageiros de 1ª, 2ª e 3ª classes. É muito visitado pelas famílias da capital.
— João Tavares Lino denuncia arbitrariedades e desonestidades do fiscal Ubaldo, da Boca da Mata, que prende homens sérios como Manoel Ribeiro Aragão e espanca senhoras como D. Sinhazinha. O fiscal Ubaldo gosta de negociatas em peles de
cabra, com prejuízo da Fazenda.
— D. Maria Diniz Fonseca oferece ao Hospital Santa Izabel completo material
cirúrgico importado da Europa.
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Os jornais ocupam-se, de preferência, fora da política, do movimento intelectual
sergipano, que tem, no momento, como pioneiros, entre os jovens, Costa Filho, Efrem
Lima, Maviael do Prado e Lourival Fontes. No Éden Cinema os três últimos pronunciavam brilhantes conferências, que atraíram a atenção dos que as assistiram e ouviram.
Efrem Lima dissertou sobre “O Elogio do Escândalo”, Maviael do Prado sobre “O Elogio
da Tristeza” e Lourival Fontes sobre “O Elogio do Roubo”. Que diferença da mocidade
daquele tempo para o presente!!
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FATOS DO PASSADO
Considerável número de leitores que ultrapassaram a casa dos sessenta tem me
trazido numa roda-viva com pedidos de transcrição de notas registradas na imprensa
do passado. E como os velhos amam mais as coisas do pretérito do que as do presente (laudat praeteritor, presentes que despicit annos), transcrevo para aqui notícias
dos jornais de Aracaju, publicadas em 1925, ficando para depois as minhas impressões de viagem pelo interior mineiro e baiano.
— Em 21 de julho falecia Tibúrcio Ribeiro, funcionário aposentado do Tesouro do
Estado.
— A “Hora Literária”, em Santo Antônio, na casa do velho José da Silva, recebia
o poeta Cleómenes Campos, sob uma chuva de pétalas de rosas, tendo orado, saudando-o, os jovens intelectuais Luiz Madureira, Jordão de Oliveira, Álvaro Santana,
Nivaldo Fontes, José da Silva Ribeiro Filho e recitado versos a graciosa menina Nair
Garcia Rosa.
— No Palace Club estreavam as cantoras brasileiras Letícia Flora e Elza Tavares.
— A Casa Modelo estava queimando linho irlandês a 16 mil réis o metro.
— Madame Durvalina Almeida costurava roupas brancas, vestidos finos e confeccionava chapéus para senhoras pelos últimos modelos de Rio, Paris e Londres.
— Por 5 mil réis lavava-se um terno de palm-beach na Tinturaria Alemã, na rua
São Cristóvão, n° 42.
— O prefeito de Socorro criava o imposto de 200 réis por saco de sal.
— Era reeleita a diretoria da Filarmônica Santa Cecília, de Rosário do Catete,
tendo orado Elpidio Menezes, Dr. Clodoaldo Passos, Dr. Carlos Figueiras, padre Arnaldo Campos, João dos Santos Herval e Policarpo Rezende.
— A criança de 7 anos, filha do carpina João Sítio, quando brincava com a campainha da casa do Dr. Bragança, na rua de Itabaiana, recebia sobre o corpinho um
bule de água fervente, despejada pela criada.
— O jovem negociante Francisco Martins ficava noivo da graciosa senhorita Acácia Campos, filha do chefe da estação telegráfica Pedro Leão de Campos.
— O Sr. Mauricio de Lacerda, no Rio, preso político, tinha ordem do ministro da
Justiça para assistir às exéquias do seu pai, ministro Sebastião de Lacerda.
— No Rio, o oficial do Exército Simas Enéas desafiava o caudilho gaúcho João
Francisco para, em lugar do general Isidoro Lopes, bater-se em duelo.
— O procurador da República Plínio Travassos opinava pela pronúncia do general
José Calazans, capitão Eurípedes Esteves Lima, tenentes Augusto Maynard, Severino
Melo, Manoel Messias, major Jacinto Ribeiro, os demais sargentos do 28º Batalhão de
Caçadores, exclusive os sargentos Antônio Messias de Carvalho, Lourival Ouro, Dioní58

sio Gomes de Assis. Opinava, ainda, pela impronúncia dos Drs. Luiz Freire e Manoel
Xavier de Oliveira.
— Reassumia o cargo de diretor do Grupo Escolar General Siqueira o Sr. Mecenas Peixoto, que estivera suspenso por desacato à autoridade superior.
— O acadêmico Heribaldo Vieira mandava para a imprensa de Aracaju um artigo intitulado “Aos Senhores de Engenho”, dedicado ao grande espírito de Cantidiano
Vieira, senhor da Usina Castelo.
— A Cúria Eclesiástica, por ordem do Bispo Diocesano, condenava o indivíduo
que trajava batina, se dizia diácono maronita e dava o nome de José Manuel.
— O jovem Alfredo Rolemberg Leite lançava manifesto candidatando-se a deputado estadual, prometendo, se eleito, pregar o parlamentarismo de acordo com os
princípios da escola individualista de Humbold, defender o sistema financeiro do prussiano Michel e bater-se ferozmente pela gratuidade dos cargos públicos, com exceção
do subsídio.
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PAPEIS VELHOS
Estou lendo exemplares amarelecidos de O Republicano, de Aracaju, ano 1890,
de propriedade de Josino Menezes. Manuseio os números de fevereiro e março, cinco
meses apenas de República. Está no governo da ex-Província, que passou a Estado, o
jovem de 32 anos, Dr. Felisbelo Freire, o qual tem como secretário o Sr. João d’Ávila
Franca. Há desusado movimento nos corredores de palácio. Republicanos tradicionais
e da última hora, adesistas de todos os tempos, vira-casacas que, ontem monarquistas, são agora endeusadores de Benjamim Constant e Deodoro. Alguns até atacaram
o Imperador deposto, quando, na véspera do golpe, a 14 de novembro, matavam e
morriam em favor da sucessão da Redentora ao trono que já cambaleava sob o governo de Pedro II. A mesma marmelada que hoje vemos. A corrida atrás dos cargos por aqueles que malsinavam os campeões da luta que viria mais tarde moralizar
abastardados hábitos políticos.
— Os protestantes de Laranjeiras recebiam satisfeitos o decreto de separação
da Igreja do Estado.
— O Dr. Virgílio do Vale Viana era substituído pelo bacharel Evangelino Faro no
cargo, sem remuneração, de delegado do Ensino Primário, de Laranjeiras.
— O coronel Vicente Ribeiro, político que se acastelava no engenho Brejo, era
nomeado 1° vice-governador do Estado. Não se processara, como se vê, eleição no
regime novo.
— Vítima de congestão cerebral (hoje se chama derrame) desaparecia em Simão Dias o padre Sebastião da Rocha Prata.
— O Dr. Francisco de Araújo d’ Aragão Bulcão seguia no vapor Guahy para São
Cristóvão a fim de assumir o cargo de juiz de direito.
— Casavam-se, na cidade da Capela, a professora pública D. Maria Felícia de
Andrade Magalhães com o médico local Dr. José Moreira da Costa Dórea.
— Eram reintegrados nos cargos de agentes do Correio de Japaratuba e Simão
Dias, respectivamente, os cidadãos Antônio Ferreira Cassaco e Tibúrcio Freire de
Lima.
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— Falecia em Capela o professor público de Propriá, Antônio Rodrigues da Costa
Dórea.
— Até 15 de fevereiro encontravam-se nas prisões desta capital 463 detentos,
sendo 85 de correção, 15 bandidos e 365 de justiça.
— Eram cassados os privilégios concedidos pelas Resoluções de 05/05/1870,
08/07/1874 e 29/03/1878 para construir-se o Mercado da cidade da Capela.
— O governador Felisbelo Freire visitava, com faustosa comitiva, o engenho
Central, de Riachuelo, sendo recebido pelo gerente engenheiro Rego Barros.
— No dia 18 de março era organizada grande passeata, com marche-aux-flambeaux, banda de música, foguetões de lágrimas, para festejar o estabelecimento da
navegação marítima entre Aracaju e Rio, com o vapor Estrela. O governador Felisbelo
recebia os festeiros com discurso e cerveja Pilsen, quente. Não havia gelo.
O Republicano de 25 de março publicava a íntegra do contrato celebrado a 18
de novembro entre o governo do Estado e a empresa de Obras Públicas do Brasil,
representada esta pelo engenheiro civil Francisco Alves Cordeiro de Araújo Feio, para
a construção da estrada de ferro de Aracaju a Simão Dias, com ramal da cidade de
Laranjeiras para Capela.
Só muitos anos depois, por iniciativa do então deputado Rodrigues Dórea, foi
levado a efeito a construção da estrada de ferro Timbó a Propriá, com ramal para
Capela, tendo sido a “Princesa dos Tabuleiros” favorecida pelo esforço do Dr. José Luiz
Coelho e Campos, velho político, parlamentar, que acabaria como ministro do Supremo Tribunal Federal.
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PAPEIS VELHOS
Corre o ano de 1904 e no governo se encontra o Dr. Josino Menezes, que é
sobremodo combatido pelos adversários políticos do seu amigo e protetor monsenhor Olímpio Campos, com assento no Senado. Fato importante ocorreu nesta capital
no dia 21 de junho. Era inaugurada, ou melhor, restaurada a ponte, agora metálica,
denominada do Imperador, a qual, com a remodelação para melhor, passava a ter o
nome de Ponte do Governador. O material da construção daquele melhoramento fora
adquirido da firma Henry Rogers, Sons & Cia., de Londres, tendo o assentamento
sido executado pelo engenheiro Heráclito de Faria Lima, auxiliado pelo mecânico conterrâneo Juvenal Santana. A primitiva ponte fora construída, de madeira, em 1859,
para nela desembarcar, em 1860, o Imperador Pedro II, na sua visita à província
sergipana. Compareceram àquela nova inauguração, há 52 anos, o coronel Terêncio
Sampaio, secretário do governo, desembargador Guilherme Campos, presidente do
Tribunal de Relação, Dr. Nobre de Lacerda, juiz seccional, Dr. Teixeira Fontes, chefe
de polícia, Severino Cardoso, deputado estadual, Xavier de Assis, intendente municipal, professor Moreira Magalhães e Tancredo Campos, do Ateneu, Serafim Moreira,
da Recebedoria, Dr. José Sotero de Sá, major Antônio Ribeiro, comandante do corpo
policial, e o vigário João Florêncio.
— Casava-se em abril o coronel Rolando Rollemberg com a Srtª. Elisa Rollemberg, e o guarda-livros João Carneiro de Melo com a Srtª. Antônia Fernandes de Melo.
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— Na rua do Boquim, a 1 hora da tarde, a jovem Umbelina da Silveira Neta,
irmã do alferes José da Silveira Neto, suicidou-se ateando fogo nas vestes.
— A estudante Cesarina Regis defendia tese, com brilho, perante a congregação
da Escola Normal.
— Noticiava-se que em Carira, distrito de Frei Paulo, uma cabrita de dois meses
estava dando leite.
— No Cruzeiro do Século era celebrada missa campal, com extraordinária concorrência, pelo padre Virgílio do Rosário Montalvão.
— O Senador Olímpio Campos defendia-se, pela imprensa, das acusações que
lhe eram feitas por José do Patrocínio, Alfredo Varela e Silvio Romero, nos jornais cariocas.
— O farmacêutico José Pinto de Mendonça estabelecia-se com casa de drogas
na Capela.
— O Sr. Jovino Andrade Vieira requeria ao Tesouro transferência da hipoteca do
engenho Timbó, relativa a empréstimo contraído pelo seu finado sogro coronel Manoel
José do Nascimento.
— O vigário Lucindo Aprígio de Santana queixava-se de que lhe roubaram um
cavalo melado do engenho Santo Antônio, município de Pacatuba.
— Em 16 de maio era nomeado promotor público de Aquidabã o major Irenio
Pereira de Figueiredo.
— Ia inspecionar a agência postal de Itabaiana o poeta Artur Fortes, oficial superior da administração dos correios.
— Era nomeado para dirigir o Instituto Cruz, de Maruim, o conceituado médico Dr.
José Fernandes Vila Verde.
Naquele ano já se clamava, como hoje, contra as dificuldades da vida, dada a
excessiva carestia dos gêneros alimentícios, em desproporção com os ganhos, principalmente dos da classe média, dos operários, dos trabalhadores do campo. Queixavam-se também os senhores de engenho, que vendiam o saco de açúcar a três mil
réis. Hoje, custa 500!!! Os gananciosos, os tubarões, por sua vez, gritavam contra
aqueles que reclamavam contra o alto nível de vida. Por isso que os negociantes do
Mercado Público, da rua de Laranjeiras, os da Colônia, da rua da Frente, lançavam um
protesto contra o Jornal de Sergipe, de Antônio Mota, porque este dirigia veemente
apelo ao intendente da Capital, no sentido de forçar a baixa das mercadorias, de vez
que “os atravessadores, usurpadores” iam às estradas atacar os fereiros, condutores
de comestíveis do interior, que vinham pôr o seu produto à venda na capital, sugeria
aquele jornal que os vendedores de cereais, chegados cedo a Aracaju, aqui permanecessem 48 horas e fossem, pela polícia, custodiados, fiscalizados, não permitindo
barganha em grosso pelos atacadistas. Só assim baixaria o preço das mercadorias.
O mal, como se vê, é muito antigo, e houve, e haverá, sempre, inquietação, desnível,
exploração, ao mesmo tempo em que grandeza, opulência e indiferença da parte dos
magnatas pelos que sofrem.
E vocês sabem qual o meio de se acabar com tanta miséria? Não sabem? Bem,
amanhã eu conto, como dizem certos boçalíssimos cronistas sociais da imprensa carioca.
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PAPEIS VELHOS
Estou compulsando exemplares do Jornal de Aracaju, de agosto e setembro de
1875, de propriedade do comendador Cândido Prado Pinto, quando era presidente
da província o alagoano Dr. Antônio Passos de Miranda. Há, portanto, 81 anos que se
registraram as ocorrências publicadas por aquele órgão, os quais para aqui traslado:
— O Dr. Antônio Garcia Rosa, especialista em moléstia dos olhos, comunicava
que fixara residência em Maruim.
— Falecia em São Bento, Maranhão, D. Amélia Alves Ferreira, esposa do Sr. Manoel Barbosa Alves Ferreira, que aqui residira quando seu marido exercia o cargo de
secretário do governo da Província.
— Morria no hospital de Glasgow, Inglaterra, o sergipano Antônio José de Barros, foguista do vapor espanhol José, de cujo espólio, encontrado no seu beliche,
constava, a ser entregue ao cônsul brasileiro, para encaminhá-lo à família, uma caixa
de madeira, uma camisa de riscado, duas redes, um pacote de charutos, um cachimbo e uma garrafa de água da Colônia.
— Pedro Celestino de R. Nogueira, coletor de Maruim, defendia-se das acusações que lhe eram feitas, inclusive de desonestidade, pelo ex-escrivão Manuel Fernandes Nascimento.
— Era posto à venda, em Japaratuba, o engenho Mercês, montado a vapor, com
vastos canaviais e muito gado vacum e cavalar, por módico preço.
— Antônio Joaquim de Magalhães vendia, no seu Armazém, vinagre de Lisboa a
600 réis a canada, a lata de querosene a 2$500, vinho Figueira a 4 mil réis a canada.
— Era paga ao farmacêutico Pedro Amâncio de Almeida Mota a importância de
12$000 pelo fornecimento de desinfetantes para a barca sueca Alfa.
— Entrava em gozo de licença o cônego Antônio da Costa Andrade, vigário de
Simão Dias, que fora substituído pelo padre Cândido da Silva Correia.
— O cônego Tomaz Antônio da Costa Pinto, vigário de Divina Pastora, protestava contra as intrigas forjadas na imprensa do Rio pelo bacharel Jesuíno José Gomes,
ex-juiz municipal, envolvendo aquele cônego e o major Feliz Zeferino Cardoso.
— Era concedida licença a Francisco Xavier de Almeida para estabelecer-se com
botica na Capela.
— O negociante Guilherme José Vieira anunciava ter recebido chinelo de trança,
francês, para homem, a 22$000 a dúzia, para mulheres a 20 e para rapazes a 16.
— A padaria de Manuel da Paixão Silva Porto vendia bolachas e roscas a 7$000
arroba e biscoitos a 11$000, a dinheiro.
O fato mais importante na época, comentado na jovem Aracaju, que contava
apenas vinte anos de existência como capital, era o assassínio, a tiro, a 21 de setembro, do moço Torquato Correia de Menezes, casado, com filhos, proprietário do engenho Vitória, mais conhecido por Carrapato, no termo de Laranjeiras, por seu escravo
de nome João Dias. Este, preso, declarara que fora levado ao crime por não suportar
mais as surras, as constantes prisões no tronco, sem razão, que lhe eram infligidas
por seu desumano senhor. Alguns amigos do morto, em publicações pela imprensa,
pediam justo castigo para o pobre escravo, condenando até o Imperador, que nos
últimos tempos vinha concedendo indulto aos criminosos daquela espécie, convertendo as penas em prisão perpétua. Eles queriam, os bárbaros escravocratas, a pena de
morte para os escravos que, como aquele, se vingavam dos seus algozes.
Correio de Aracaju – 29/02/56
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PAPEIS VELHOS
Estamos em março de 1922 e com os olhos nos jornais, notadamente neste
Correio, sob a direção do Dr. Gentil Tavares, que apoiava sem restrições o governo do
Dr. Pereira Lobo. São escritos com mestria os artigos de combate, por onde se afere
o grau superior de inteligência do jovem engenheiro e político iniciante. A questão
mais importante do momento é a referente ao habeas corpus requerido pelo Dr. José
Joaquim da Fonseca, a fim de assumir, sem embaraços, as suas funções na comarca
de Campos do Rio Real, Tobias Barreto. A medida garantidora de um direito que o juiz
supunha desrespeitado, fora requerida à Justiça Federal. Dizem os jornais antipáticos
do irrequieto magistrado, que este, para servir a caprichos de políticos que se opunham ao governo Pereira Lobo, queria assumir o cargo no termo e não na sede da
comarca. O Dr. Fonseca apenas queria criar um caso. Ele preferiria antes ficar na sua
rede, a contemplar, muito de perto, a baixada e o opulento dorso da serra de Itabaiana.
— Josias Dantas põe à venda um extenso sítio, com boas capineiras e muito
caranguejo, nas margens do rio Sergipe.
— Jadiel Benevides abre escritório para venda de Bônus da Independência.
— É crismada na igreja Coração de Jesus a Srtª. Maria, filha do presidente
Lobo, servindo de madrinha a Sr. ª Joelina Cardoso e oficiante o bispo D. José Tomás.
— Osael Virginio abre gabinete fotográfico na rua Itabaianinha n° 9.
— O alfaiate Aliro Pretextato dá a nota de elegância no corte impecável, a serviço da casa Ao Preço Fixo.
— O Jornal do Povo, orientado pelo juiz Nobre de Lacerda, ataca com violência
o presidente Pereira Lobo.
— No palco do “Rio Branco” se exibe a Companhia Filomena Lima, dirigida pelo
ator Rosas.
— O Correio, em tópico, diz que o Dr. Rodrigues Doria está precisando dos cuidados do psiquiatra Juliano Moreira.
— Eram nomeados fiscais da Intendência Municipal Heliogabalo Leal Gomes,
Odon Pereira e Oberon Boto.
— O padre Solano Dantas promovia festival em benefício das obras da matriz de
São Cristóvão.
— O industrial e armador José Alcides iniciava a construção de dois grandes iates nos estaleiros da Barra dos Coqueiros.
— Era organizada uma comissão para angariar donativos a fim de, com o resultado, em dinheiro, ser erigida uma estátua ao general Oliveira Valadão.
— No júri de Riachuelo, presidido pelo Dr. Armando Mesquita, nos dias 13 e
14 de março, funcionavam como advogados Deolindo Nascimento e Alonso Esteves,
contra o promotor e o auxiliar da acusação, Dr. Manoel Tomas Gomes da Silva. O réu
João Mendes de Oliveira foi absolvido.
— Foram promovidos na Delegacia Fiscal Antônio Bessa e Alberto Sampaio e os
escriturários ou guardas-aduaneiros Virgílio Maynard, Geminiano Pessoa, Pedro Alves
e Juvenal Aragão.
Voltemos ao caso do juiz Fonseca. Quando o presidente da República, Epitácio
Pessoa, soube que tinha sido, por determinação do Ministro da Justiça, enviada força federal para garantir a posse do Dr. Fonseca, mandou imediatamente o pelotão
regressar, de vez que ele, Epitácio, não tinha sido ouvido no caso, só o sabendo por
telegrama esclarecedor do presidente Lobo. O juiz Fonseca, conforme ofício do presidente do Tribunal da Relação ao suplente do juiz federal, assumira o cargo na vila do
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Riachão, onde presidiu o júri, suspendeu o escrivão, nomeou outro interino, praticou
várias estripulias, inclusive a alegação de se achar impossibilitado, por falta de garantias, de assumir o cargo na sede da comarca. Com a medida tomada, com energia,
contra a oposição que não se conformou em ficar de baixo, pelo grande presidente
Epitácio, a paz voltou, como dantes, ao quartel de Abrantes. E com a judicatura continuou, sobre retrovendas e promissórias, a cobrança extorsiva de juros de judeu.
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Os processos políticos do passado, com odiosas variantes, são os mesmos do
presente. Há 34 anos, conforme leio na coleção deste jornal (estamos em abril de
1922) — o ambiente político era idêntico ao atual. Intrigas, calúnias, competições andavam a solta na coluna dos jornais da época. Vamos copiar fatos ocorridos em 1922
e deixar passar a exalação pútrida da política de então, que, como sempre, até hoje,
procurava envenenar o ambiente das administrações e exaltar figuras que não podiam
surdir do atascadeiro da amoralidade.
— O capitão Antero Carvalho representava ao Ministro contra o coronel Carvalho, fiscal de Bancos. O titular da Fazenda dava ao processo o seguinte despacho:
“Arquive-se por falta de fundamento”.
— Era dissolvida a Lira Joaquim Honório, sociedade musical, sendo vendido o
seu acervo por 1 conto e 700 mil réis.
— Em Itabaiana falecia o jovem musicista Ademar Carvalho, filho do exator Cícero Carvalho e sobrinho do velho político José Sebrão.
— Fortes temporais inundaram as praças do Mercado e Josino Menezes, em Laranjeiras.
— O poeta Pereira Barreto escrevia longo artigo no Correio de apoio ao Dr. Artur
Bernardes, candidato à presidência da República.
— A água da Xinduba, levada ao Rio pelo Dr. Graccho Cardoso, dava o seguinte
resultado, do meticuloso exame procedido nos laboratórios de química do Ministério
da Agricultora: apreciável quantidade de cloreto de sódio, carbonato de cálcio, magnésia, ferro, albumina e sílica.
— Voltavam ao cargo de coletor e escrivão de Santo Amaro os funcionários Rogaciano Magno Leão Brasil e Vitor Dantas, acusados em relatório pelo inspetor fiscal
Sebastião de Melo Mensonge.
— Nas eleições de Campo do Brito o chefe local Emiliano Ribeiro falsificava 123
firmas de eleitores, inclusive de pessoas residentes em Aracaju e que no dia do pleito
para ali não viajaram.
— Regressava debaixo de foguetes o iate Presidente Lobo, de José Alcides,
depois de demorar nos portos de Ilhéus, Ponta d’Areia, Caravelas, Recife, Mossoró,
Paranaíba e Maceió.
— Aos 14 anos de idade impressionava o público carioca o exame vestibular
feito na Faculdade de Direito pelo sergipano José Barreto Filho.
— O Cinema Rio Branco estava abafado com o filme “Segredo Negro”, estrelado
pelo consagrado Pearl White, hoje aposentado e com netos.
— O coronel Próspero Ferreira de Faria Oliveira visitava a redação do Correio,
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em companhia do major Epifânio Góis, ambos políticos em Riachão, sendo o primeiro
Intendente.
— Tomava posse na Delegacia Fiscal, do cargo de fiscal do “selo adesivo”, o jovem Antônio Olívio de Paiva.
— O festival feminino pró-Catedral era organizado com a seguinte comissão:
SERVIÇO DE BAR — Donas Rosa Fontes e Faustina Rocha, senhoritas Caçula Barros,
Maria I. Cardoso, Purezinha Pinheiro, Eurídice Silva, Eudoxia Valadão e Otilia Cardoso.
CAFÉ E CHÁ — Donas Maria José de Carvalho, Jesuína Sandes, sinhás Salgado e Anita Cruz; senhoritas Ester Azevedo, Raulina Andrade, Anita Azevedo, Lisete Carvalho
e Dosinha Pinheiro. TELÉGRAFO — Senhoritas Ester e Hilda Aranha, Coralia Calazans,
Petrina Andrade, Nolita e Leida Regis, e Melania e Renilda Reis. TÔMBOLAS — Senhoritas Candoca Jorge, Laura Silva, Cesarina Regis e Luisinha Pais. REPRESENTAÇÕES
— Senhoritas Elifia S. Pereira, Dulce Graça Leite, Aurora e Laurinda Rocha e Clarice
Andrade.
A luta na imprensa governista e oposicionista era tremenda. O presidente Lobo
era rijamente atacado, inclusive pelo escritor Jackson de Figueiredo, no Rio. O governismo se defendia galhardamente. O Dr. Nobre de Lacerda, que era um homem bom,
sofria as consequências dos deslizes e improbidades do seu parente Dr. Manoel Nobre,
conhecido por Mané Cobra. Doria, Siqueira comiam fogo nas unhas dos detentores do
poder. Até o juiz de direito de Maruim, Dr. Armando Mesquita, entrava na dança, porque tinha parentes ligados à campanha pró-candidatura Nilo Peçanha. Os adeptos do
candidato Artur Bernardes trabalhavam para derrotar o candidato da Aliança Liberal,
com fúria, com tanta paixão política, que chegavam a negar os méritos incontestáveis do companheiro de chapa desse outro notável democrata J. J. Seabra. O que está
visto é que a ambição do poder produz cegueira até nos homens mais iluminados pela
inteligência.
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Estou relendo o Correio de 1927, dirigido, na época, pelo saudoso M. Xavier de
Oliveira e secretariado pelo então acadêmico M. Carvalho Barroso (Barrosinho), hoje
na procuradoria jurídica da prefeitura do Distrito Federal. Xavier de Oliveira, ex-aluno
da Escola Militar, bacharelado em direito, fazia política no Estado, sob a direção do
inolvidável presidente Manoel Dantas. Depois da degringolada de 1930, que pôs abaixo o regime instituído em 1889, o meu grande amigo Xavier de Oliveira, o Xavisca, da
minha intimidade, voltava às fileiras do Exército e iria morrer, no curso de brilhantíssima carreira política e militar, como deputado federal por Alagoas. A saudade que tenho do Xavisca é infinita, pois era desses que quanto mais sobem mais se aproximam
das velhas amizades.
car.

— Em 1° de outubro estrelava no “Rio Branco” a Companhia Iracema de Alen-

— Era decretada a falência da Tração Elétrica, sendo nomeados síndicos o Banco Mercantil, Loeser & Cia. e Dantas & Krauss.
— Grande corrida à Barreta para ver o aeroplano que ali aterrissava com defeito
no motor.
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— França Melo publicava violento artigo contra os provocadores da falência da
Tração.
— Defendido pelo advogado Alceu Dantas, era condenado a 30 anos Mateus de
Lima, assassino do administrador da Cadeia Pública.
— O acadêmico Carvalho Barroso e a advogada Dr. ª Maria Rita conseguiam a
absolvição do réu Heráclito Leão, gerente do Correio.
— Falecia a 14 de setembro, em sua residência à rua de Boquim, o ex-senador
Gonçalo Rollemberg, cujo cadáver seria transportado pelo trem para Japaratuba.
— O deputado independente Artur Fortes em eloquentíssimo discurso requeria
voto de pesar pelo falecimento do Apóstolo da Humanidade Teixeira Mendes.
— O jovem Di Cavalcante Freitas (hoje senador alagoano Freitas Cavalcante),
residente em Aracaju, escrevia nesta folha artigo elogiando o deputado estadual Gildo
Amado.
— O professor J. T. Sanz (por onde andará esse camarada?) realizava na Biblioteca Pública uma audição de piano com os seus alunos.
— Embarcava para o Rio, a fim de disputar o campeonato de futebol, vários
sportmens sob a direção dos chefes da Embaixada Clodomir Silva, Alfredo Leite e Armando Barreto.
— Otávio Soares Samango vinha, depois de vários anos de ausência, fundar
aqui um ateliê de modas femininas.
— Orlando Dantas contava, em artigo, as profecias do Alceu Dantas, que se tornara adversário rancoroso do tio, presidente Manoel Dantas.
— Era inaugurada a “Semana da Galinha”, iniciativa do inspetor federal Pereti
Guimarães.
— Falecia a 24 de setembro, com pesar de toda a população, Tales Ferraz, que
solicitara, na doença, fosse seu corpo sepultado nos Cambuís, cemitério dos pobres e
operários com quem mais em contato sempre vivera. Com capitalista desse porte não
haveria comunismo.
— Orlando Dantas, empossado no cargo de presidente do Recreio Club, oferecia
aos associados animado baile.
— Eram premiadas as galinhas raciadas de Magalhães Carneiro, Franco Freire,
Laís Brandão, Francisco Bessa, Ernesto Carvalho e Carlos Cruz.
— Consorciava-se no dia 7 de setembro o Sr. Nelson Bitencourt, gerente do Hotel Internacional, com a graciosa e prendada Senhorinha Zulida Couto Fernandes.
O coronel Manoel Dantas, presidente do Estado, em 10 de outubro ia a Propriá,
onde era recebido festivamente pelo que de mais seleto havia na sociedade local. O
Presidente, após a solene inauguração da Usina de Eletricidade, com brilhante discurso do engenheiro Leandro Maciel, voltava à residência do coronel Porfírio de Brito,
onde, com sua comitiva, lhe era oferecido lauto banquete. Foram oradores, à sobremesa, os Drs. José Ulisses Luna, Dr. Etelvino Tavares, Dr. Xavier de Oliveira e o
deputado Mecenas Peixoto. O Presidente agradeceu. Na ida recebera a comitiva, na
estação de Batinga, os cumprimentos do jovem político de Muribeca alferes Odilon Figueiredo. De regresso, na estação de Rosário, os amigos do Dr. Leandro Maciel, ovacionavam a luzida caravana, ouvindo-se o Hino da Pátria pelas alunas da professora
Alice Maciel e os acordes maviosos da filarmônica dirigida pelo maestro Antônio Garcia Sobrinho.
Tudo isso ocorreu há 29 anos.
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Estamos ainda compulsando exemplares do Correio, de setembro e outubro de
1927. O assunto principal do dia, 12 de setembro, é a chegada, pelo vapor Comandante Vasconcelos, do Rio, dos oficiais que tomaram parte no movimento revolucionário ocorrido nesta capital a 13 de julho de 1924. São eles o capitão Eurípedes Lima,
os tenentes Maynard Gomes, Soarino de Melo e Manoel Messias de Mendonça, escoltados pelo capitão Artur Benites Guimarães, Jorge Gonçalves Junior e Giusepe Amado
(irmão do Dr. Gilberto Amado). O desembarque efetuou-se na praia do Carvão, sendo
os presos militares conduzidos diretamente ao quartel do 28 BC.
— Na Assembleia o deputado Mecenas Peixoto propôs moção de pesar pelo
falecimento do ex-presidente Ciro Azevedo, a qual foi combatida com veemência pelo
deputado Bragança de Azevedo.
— O tenente João Lins de Carvalho, delegado regional de Propriá, prendeu 23
assassinos, entre os quais se encontravam os bandidos José Canário, Porfírio dos
Santos, José Jerônimo, autor este de 23 mortes, e Manoel Pedro, de 10.
— Os tenentes do Exército Teodureto e José Lobo, sem justificativa, protestam
contra a eleição de Humberto Dantas para presidente da Secção de Escoteiros.
— Dona Sinhá do Brejo oferece à Catedral a imagem da Sr.ª Santana, a qual
era entronizada pelo cônego Jugurta Franco, cura da Sé.
— Em Itabaiana faleciam, no mesmo dia e hora, 14 de outubro, Manoel Máximo de Jesus, de 86 anos, e sua esposa Rufina Francisca Teles, com 76 anos, os quais
viveram casados 63 anos.
— Atracaram-se, a sopapos, no Café Ponto Chic, o proprietário deste, Augusto
de Andrade Costa e Adroaldo Campos (Dudu), sendo este auxiliado, no fim da luta,
por Aderbal, Clovis, Dioscorides e Amado Fontes. Augusto saiu envolto em panos de
arnica.
— O poeta Pires Wynne inicia longa série de artigos sobre as vantagens do voto
secreto.
— O presidente Manoel Dantas dava recepção oficial em Palácio, a 24 de outubro, tendo orado o deputado João Tavares.
— Chega a esta capital o engenheiro José Gonçalves de Carvalho Melo para estudar e depois apresentar à Inspetoria de Portos e Canais as condições da nossa barra. Só 29 anos depois, depois de tanta luta, o governador Leandro Maciel conseguira
resolver tão angustioso problema, que era secular.
— Casa-se o telegrafista Colombo Zucarino Felizola com a Srtª. Fausta Andrade.
— Inaugura-se em Propriá o Colégio 7 de Setembro, de propriedade do agrônomo Luiz Sobreira.
— Antônio Borges, chefe político de Frei Paulo (S. Paulo), anuncia o aparecimento do semanário O Paulistano, dirigido por Josias Nunes.
É iniciado o julgamento dos oficiais revolucionários Eurípedes, Maynard, Soarino
e Messias. Os trabalhos se realizam no edifício da Assembleia Legislativa. A assistência é enorme. Os revolucionários contam com a simpatia geral dos seus coestaduanos. Pode-se dizer que poucos sergipanos não sentiam o comichão revolucionário.
Preside os trabalhos o juiz federal da Bahia, Dr. Paulo Fontes, servindo de escrivão o
Dr. Lustosa de Aragão. Funciona como procurador da República o Dr. Benigno de Assis, rapaz inteligente, irrequieto, sociável, que sente prazer imenso em dar tratos à
bola do Ulisses Faro, proprietário do Hotel Internacional, com a exigência de pratos
diários de galinha gorda e assada. São advogados dos réus os Drs. João Ferreira, Carvalho Neto e Costa Filho. Os debates são calorosos e interessantes. O velho causídico
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João Ferreira é tremendo na dialética. Carvalho Neto se atém à letra dos Códigos e o
ardoroso Costa Filho faz literatura, de vez que os seus dois colegas argumentam com
os maiores tratadistas nacionais e estrangeiros sobre a matéria com aplicação na causa que defendem calorosamente. As primeiras testemunhas ouvidas são Artur Fortes,
capitão Augusto Morais e Orlando Dantas. O capitão Eurípedes Declara, no interrogatório, ser culpado, tendo agido por motivo pessoal e não para mudar a forma de governo.
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Faz 43 anos. Leio o Correio de 1917. Mês de julho, de Senhora Santana. Governa o Estado, com pulso forte, o marechal Siqueira de Menezes. Não é administrador
simpatizado, porque, ao que se diz, quem governa é a Sr.ª Aninha, sua esposa. As
violências do seu chefe de polícia não são de modo a oferecer-lhe clima de cordialidade. Inaugura-se a linha de bonde que chega ao Santo Antônio. Discursam os doutores
Nobre de Lacerda, Evangelino Faro, Teixeira Fontes, Prado Sampaio, Caldas Barreto e
o menor Antônio Bragança. De regresso, com o Presidente no carro especial, o bonde
dispara, por falta de breque, contra o carro da frente, indo quebrar a espinha de um
burro, que morre horas depois. O Dr. Manoel Nobre não está presente para socorrer a
alimária.
— Falece no Hospital Santa Isabel o popular corcundinha Ananias, vendedor de
bilhetes.
— O coronel Pedro Leão de Campos, chefe dos Telégrafos, estranha, em carta
ao Correio, as repartições federais não hastearem aos domingos a Bandeira Nacional.
— O deputado estadual João Menezes faz elogio fúnebre ao Dr. Silvio Romero,
notável homem de letras, sergipano há pouco falecido.
— O Armazém Providencial, de Manoel Cendon, vende o quilo de charque especial a 1$200, batata portuguesa a 600 réis o quilo, sabão massa a 560 réis, manteiga
mineira a 4$000, manteiga dinamarquesa a 2$800 a libra, Vermont Cora a 2$700 a
garrafa, conhaque Macieira a 5$800, cerveja a dúzia a 11$000, biscoitos Leal Santos
a 1$500 a lata, goiabada a 1$000 a lata, litro de querosene a 280 réis, açúcar refinado de primeira a 400 réis o quilo, o quilo de bacalhau da Noruega a 1$000, ervilha
portuguesa a lata a 1$400, o quilo de bacalhau da Noruega a 1$000, ervilha portuguesa a lata a 1$400, o quilo de banha de Minas a 2$500, o quilo de café em caroço a
200 réis. Bom tempo, não?!
— É inaugurada, no Royal Cinema, a “Matinée Rose”, por Arnaldo Silveira Coelho.
— É assassinado em São Paulo, hoje Frei Paulo, o conselheiro municipal Francisco Tavares, pelo indivíduo Domingos de Naninha.
— Falece a 6 de julho o chefe valadonista, de Capela, Francisco de Aquino Vieira, proprietário do engenho Quiti.
— Procedente de Hamburgo entra o vapor alemão de carga e passageiro Corrientes, com escala por Antuérpia, Leixões, Lisboa, Maranhão, Fortaleza, Tutoya e
Natal. É seu agente em Aracaju, Carlos Loeser.
— Falece em Aracaju o Dr. Pedro Argolo, a velha Leopoldina, conhecido por Matusalém, e em Simão Dias, o negociante Joaquim Barbadinho.
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— Os jovens sergipanos de 40 anos passados mantinham a preocupação do
concurso. Quando não era para a Alfândega, Delegacia Fiscal, Correios e Telégrafos,
sem interferências do celebre DASP, que acabou com os pontos de véspera organizados pelas comissões examinadoras locais, sujeitavam-se aos exames que davam ingresso na praticagem de piloto. Procure você, leitor amigo, sergipano, que conseguiu
um emprego federal, se seu nome se encontra entre estes inscritos em 1917 para o
concurso de Guarda da Alfândega: Antônio Hora de Oliveira, Guilherme de Oliveira
Campos, Aristeu Profeta Ramos, Braz Bispo dos Santos, Zusartino de Oliveira César,
Adilson de Menezes Barros, Luiz Andrade Matos, José Freitas de Andrade, Péricles
Nogueira Barreto, Péricles Hora, Alcides Portugal Fontes, Carlos de Brito Silva, Antônio Barbosa Filho, Murilo Campos, Deusdeth Correia Dantas, Áureo Freire, Alcebíades
Correia Dantas, Carlos Dias de Góis, Benjamim Santiago, João Dias de Góis, Simeão
Vasconcelos, Pedro Álvares de Azevedo, Heraldo Cardoso de Matos, Emerson Batista Santos, Cantidiano Carlos dos Santos, Eugênio Vieira de Melo, Demócrito Cortes,
Eliezer David, Valdomiro Ribeiro, Antônio Muniz Teles, Onésimo de Araújo Pinto, Antônio Henrique dos Santos, Ulisses Soares de Melo, Giordano Chagas, Carlos Queiroz,
Milton Regis, João Firpo Filho, Antenor Azevedo, Luiz Alencar Lacerda, Alcino Teles de
Souza, Antônio Brandão Filho, Moisés Batista dos Santos, Anísio Viana, Lourival Brígido, Gontram Fontes, José F. Magno Leão, Josias Fraga, Antônio Amaral Carneiro, José
Leandro Vieira, João Nepomuceno dos Santos, Raul Barros, Epifânio Mendonça, Valdemar Mendonça, Jardelino Fontes, Daniel Viana, Aloísio Corumbá, Osvaldo de Araújo,
Lourival Pina, Atiço Pena, Benício Martins, Adalberto Azevedo Gomes, Bianor Sotero
Machado, Gentil França, Augusto Cruz, Silvino Mendonça, Otávio de Souza Aragão,
João Sobral Oliveira, Antônio Leão Morais, Antônio do Amor Divino, João Batista de
Oliveira, Mário Otaviano da Silva, Odilon Muniz Barreto, Fenelon Rodrigues, Oscar da
Silva Cardoso, Carlos Fontes Ribeiro e Felismino da Silva Filho.
Vários desses estão aposentados, outros mortos, muitos, não conseguindo classificação, seguiram outras carreiras.
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Estamos em janeiro de 1914. A transcrição de notícias registradas naquele ano
muito agrada aos contemporâneos do Misael Viana, Carlito Dantas, Constâncio Vieira,
Ávila Lima e outros que formariam lista de légua e meia. O assunto principal daquele
mês e ano é o surto aterrorizador do “ANDAÇO”, que entre outras pessoas conhecidas
e desconhecidas da cidade levara, no início, para o túmulo o negociante Monte Flores,
com armazém à rua São Cristóvão e esquina de Japaratuba (hoje João Pessoa), e o
popular cabeleireiro Graciliano Garcez. A imprensa apela para as autoridades sanitárias no sentido de ser feita à limpeza do lixo que se acumula nas ruas São Cristóvão,
Itabaianinha, Capela, Pacatuba, Av. Barão do Rio Branco, Praças Benjamim Constant
e Fausto Cardoso. Nuvens de moscas, maruins, muriçocas e carapanãs invadem as
residências e casas comerciais. O esterco de boi é queimado nos quintais e enchem-se os quartos de folhas de coirana, alecrim-do- mato e capim-santo, enquanto os
sanitaristas estufam meios de deter a propagação do mal endêmico.
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— Inaugura-se o Bar Chic, o primeiro em luxo e abundância de artigos de primeira qualidade, de propriedade de Higilberto Couto.
— Chega a esta capital, recentemente formado, o bacharel João de Melo Prado.
— Assume a direção da Alfaiataria Moderna o ás da tesoura Alirio Pretextato.
— Nicola Mandarino agencia a venda de goiabada da firma Rollemberg, Ferraz &
Cia.
— A loja Andrade expõe à venda especial morim marca Libra Esterlina a 16 mil
réis a peça (Cr$ 16,00, moeda de hoje).
— João de Aguiar Machado vende a sua usina Assunção, ex-engenho Canoa,
com vácuo a produzir 50 sacos.
— Pelo seu proprietário Pedro Chaves do Nascimento é restaurada a Java Sergipana, casa especialista em refresco.
— Júlio Sampaio vai estudar odontologia na Faculdade de Medicina da Bahia.
— Em Maruim, na rua da Cancela, o Dr. Francisco Fonseca, médico, faz exames
microbiológicos, de sangue, líquidos orgânicos, análises coprológicas e de suco gástricos.
— A Loja Curvelo vende guardanapos de linho a 1$500 a dúzia e lenço de cambraia a 200 réis (parece mentira!).
— Para execução da Lei n° 632, de 31 de outubro de 1913, por Ato n° 3, o presidente do Estado nomeia José Euclides de Souza para exercer o ofício de registrador
de títulos, documentos e outros papeis, na Capela.
— O Dr. Carlos Alberto Rola pela imprensa previne aos amigos que não se deixem explorar por espertalhões que se venham utilizar o seu nome, principalmente
para empréstimo de dinheiro.
— O dentista Osório Pais vem casar com a Srtª. Sinhá Polari, irmã do guarda-mor da Alfândega de Aracaju, Dr. Alfredo Polari.
— Falece o professor Baltazar Góis, diretor dos Grupos Escolares desta capital.
Antigamente Aracaju era visitada por interessantes companhias dramáticas.
Artistas de mérito, nacionais e estrangeiros, se exibiam na nossa capital com delírio da população. Daí o gosto dos nossos jovens daquela época pela arte de Talma e
João Caetano. Destacavam-se, como amadores, moços dados a literatura como Josino Cardoso, Artur Fortes, Domingo Gordo, Ascendino Cristo e outros que já se foram
para a Eternidade. Foi dessa época distante que nasceu a ideia de se fundar o Grêmio
Dramático Sergipano, que fez furor. Foram os seus primeiros membros diretores Hilário Rezende, Isaque de Brito Lima, Gileno Oliveira, Clodomir Silva, Pedro Azevedo,
Arnulfo Oliveira, Rodrigues Viana, Edgar Barroso (ainda vivo e esperto como um coelho), Garcilazo Muniz Teles e José Ouro Junior. Hoje, Aracaju não tem grêmio dramático, não tem sociedade filarmônica, nem reisado, nem chegança, nem nada. A feirinha
do Natal, que ainda resta, brevemente desaparecerá, se os governos persistirem em
comemorá-lo sem o jogo, que nele se arrasa quem for viciado.
Correio de Aracaju – 16/05/56
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PAPEIS VELHOS
Vamos respigar o noticiário do Correio, de setembro de 1917, há 39 anos, portanto. No dia 2 falecia nesta capital o vibrante jornalista e político, Antônio Mota. Fazia-lhe justiça a imprensa que o combatia, dizendo-o “bondoso, serviçal, o qual sabia
honrar os seus amigos, na mesma proporção que declarava guerra aberta aos seus
adversários.”
— José Coelho de Magalhães fornecia tijolos de 5 a 7 centímetros, fabricados na
Usina Cerâmica, de Laranjeiras.
— A Companhia Carris Urbanos vendia livros de passe com 10% de abatimento.
— Joaquim Soares Nogueira, proprietário da fazenda Jardim, no Socorro, aceitava até 300 cabeças de gado a 1$000 por mês.
— Mocinha Colchoeira, à rua Boquim, vendia travesseiros e almofadas a preços
populares.
— Clodomir Silva, Misael Viana e Ítala Silva lecionavam português, aritmética,
ciências e línguas à rua Maruim n° 93.
— Chegava do Rio o coronel Ivo do Prado, recebido pelo Tiro 136, Colégio Tobias, banda da Polícia, autoridades federais e estaduais.
— Grande quermesse no Jardim Olímpio Campos em benefício da Caixa Escolar
General Valadão.
— Grande matinê no “Recreio” organizada pelos jovens Joaquim Lins, Agripino
Leite, Jardelino Porto, Autran Costa, Jucundino Filho e Otoniel Santos.
— É inaugurado no Instituto Histórico o retrato do Dr. Manoel dos Passos.
— O historiador Rocha Pombo, em visita, deixa magnífica impressão escrita no
livro de ocorrências do Hospital Santa Isabel.
— Para Caravelas, Bahia, segue o telegrafista Euclides Machado, formado em
direito.
— O Dr. Alberto Binoum, formado pela Escola Nacional de Chicago, anuncia que
pelo método “cheropático” cura vista cansada, nervosismo, prisão de ventre e espasmo nas articulações.
— No Hotel dos Estados Isaque Ettinger é furtado em 210$000 e Braz Francisco, representante da “A Noite”, em duas peças de roupa.
— O intendente de Estância, Chico Martins, resolve comprar bois a 13$000 a
arroba para retalhar a $800 o quilo.
— É nomeado telegrafista de 5ª classe o jovem José de Góis Duarte, designado
para servir no distrito do Rio Grande do Norte.
— Dr. Pimentel Franco extrai, com êxito, uma catarata do olho de Francisco
Lapa.
— Casa-se no engenho Mirim o Sr. Leonardo Machado com a Srtª. Cecília Muniz
Barreto.
— Na feira da Colônia e no Mercado vendem-se: farinha de mandioca, terça
4$000; milho, terça, 5$500; camarão salgado, litro 700 réis; fresco 1$200; dúzia de
ovos, 600 réis; peixe fresco, quilo, 1$200; requeijão, quilo, 2$400; carne de criação,
quilo, 1$500; toucinho, quilo, 1$500; feijão, litro, 300 réis; milho em espiga, mão,
1$800 a 2$000; coco, cento, 14$000; batata doce, molho, 100 réis.
— Chegam a esta capital os engenheiros da Chemins Andrade Pinto, Floresta de
Miranda, Alípio Viana e Henry Martim.
Estava em moda o jornal falado intitulado Meio Dia. No dia 30 realizava-se na
Biblioteca Pública um jornal. Falaram os jovens intelectuais Edson Lacerda sobre a
“Bélgica Invadida”; Maviael Prado falou sobre o bandoleiro Manoel de Lili; João Ca71

bral recitou uma poesia sobre a Glória; Carlos Fontes reviveu o sentimentalismo doce
de Hermes Fontes; Carlota Sales de Campos declamou um dos seus belos sonetos;
Péricles Barreto empolgou com o recitativo da sua “Poeira”; Clodomir Silva provocou
a hilaridade com a palestra sobre Modas; Jordão de Oliveira e Antônio Sales caricaturaram as senhoras Elze Figueiredo, Maria Campos, Ester Moreira, Maria Sobral e
os cavalheiros D. Thomas, Dr. Monteiro de Almeida, Sabino Ribeiro e o Dr. Armando
Mesquita. Foram descritas, por Maviael do Prado, no desfile, as toaletes das senhorinhas Zélia Lacerda, Zulica Menezes, Candoca e Mariana Jorge, Elze e Natalia Sampaio, Maria Campos, Maria Muniz Barreto, Mariah e Mimi Sobral, Ida e Mimosa Coelho,
Josefina Silveira, Petronila e Maria Augusta Gouveia.
Cadê esses rapazes metidos a escritores, poetas, jornalistas, cronistas que poderiam imitar o que aqui se fazia no tempo de Clodomir e Maviael do Prado? Não tínhamos naquela época escolas superiores e só funcionavam os cursos secundários do
Ateneu, do Tobias e do Salesiano. É que havia gosto, entusiasmo e emulação. Hoje?
Vão esperando! Temos, entretanto, muitos moços de talento, não há negar.
Correio de Aracaju – 18/06/56

PAPEIS VELHOS
O que mais impressiona o homem de vida simples, modelada na modéstia,
despida de vaidades, infensa ao egoísmo, é a transformação porque passam certos
indivíduos, de passado humilde, quando, por feliz salto acrobático do destino, se vê
encarapitado na cúpula da fortuna.
Os homens que nasceram em berço de ouro, ao embalo da ventura, quase sempre se mostram indiferentes a tudo que lhes cerca: seja grande ou pequeno. O pobre,
entretanto, que arrastou com dificuldade o trem da vida, sempre submisso, cordial
ao lado dos companheiros de situação econômica e social, ao soprar-lhe o favônio da
prosperidade econômica muda logo de máscara, de maneiras de tratar os seus iguais,
estabelece a barreira cerimoniosa no comércio das aproximações e se torna neurótico
sem o ser, afidalgado sem o liame da tradição familiar.
Tenho longa experiência e observação dos rastaqueras, porque com eles hei vivido desde o começo em que vegetavam, desconfiados, na permanente pindaíba, merecendo, muitos, as minhas palavras de animação com exemplos patentes na política,
nas finanças e na sociedade.
Vários desses arrasados no início da vida profissional, os quais subiram pela
mão do protecionismo em paga de ações sabujas, e grande número pelo louvável e
edificante esforço próprio, se me mostram alheios ao passado.
Não teço aqui, como possivelmente pareça a algum leitor malicioso levado por
complexos e recalques, considerações sobre determinados indivíduos, mas resmungo
restos de palestra que entretive, há dias, no trem, de regresso da Bahia, com o amigo
Salustiano Soveral, caixeiro viajante, teosofista, psicólogo e colecionador de fatos que
escapam à percepção de muito sujeito inteligente, mas incapaz de estudo à base de
comparações no tempo e no espaço.
— Eu conheci — dizia-me o Soveral — na minha terra, lá nos confins do Piauí,
um médico muito jovem, de maneiras suaves, quase feminis, amigo sobretudo dos
mendigos e das crianças. Não ocultava que fora diplomado à custa de esforços de pais
72

modestos, fazendeiros arruinados, que se despojaram de minguados teres e haveres
para vê-lo com um pergaminho no canudo. Hilarião era o nome do esculápio tímido e
de escassa clientela. Tinha entrada em todos os lares como se fosse membro de cada
família. Pois não é que o rapaz simpático, embora clínico medíocre, arranjara casamento com a filha de riquíssimo proprietário?
— O felizardo — concluí — naturalmente não modificara os hábitos primitivos
nem relegara as antigas amizades que lhe deram popularidade.
— Qual o quê, meu amigo! O rapaz mudou logo de pelo, como se diz. Adquirira boas roupas, aumento de banhas em consequências de melhor regime alimentar,
bangalô com trepadeiras no alpendre, automóvel de rádio e quatro portas, geladeira,
charutos superfinos, óculos Ray-Ban sem sofrer da vista e deu para evitar conversas
com velhos conhecidos que antes lhe pagavam as receitas corrigidas pelo prático da
botica no tocante à posologia.
Hoje se desvia dos antigos conhecidos e sofre de fartura e d’ócio. Um príncipe
pela pose. Um príncipe de contrafação!
Eu não quis contar ao Soveral a história quase idêntica de um moço bacharel,
incapaz de redigir um despacho sem o concurso do tabelião, que só tinha um terno de
casimira cor de burro quando foge, três cuecas de algodãozinho e uns sapatos que já
recebera duas meias-solas. De promotor da comarca de Carrapatos, filante cínico de
almoços e jantares, por atender aos caprichos do chefe local galgou o posto de juiz,
vendeu sentença a grosso e a retalho e alcançou, por fim, a toga de desembargador.
Política e socialmente hoje bem situado, com palacete próprio onde explora clandestinamente o jogo e curte as camoecas, esqueceu os colegas de curso e de república,
finge não enxergar o cumprimento dos amigos de outrora, condena os desonestos e
paradoxalmente se proclama íntegro.
A conversa ia animadíssima com a afluência de interessados dos bancos contíguos, quando alguém nos interrompe para saber se éramos a favor ou contra o Lott.
Como não sou político e não acredito na infalibilidade do prestígio que blasonam figuras de importância transitória, desconversei habilmente, fingindo sonolência para não
passar por mal educado.
Correio de Aracaju – 27/07/56

PAPEIS VELHOS
Vamos ver o que ocorria em nossa terra, de acordo com o que registrava em
suas páginas o Correio de agosto e setembro de 1916, há 40 anos, portanto. O que
se comentava, de preferência, nas rodas bisbilhoteiras da cidade, era a situação de
certo Dr. Olímpio da Rocha, adventício procedente da Bahia, com assentos nas gazetas e a presença obrigatória, mesmo sem convites, em todos os círculos e festas
sociais. Acusado de certas leviandades, viera o Dr. Olímpio Rocha pela imprensa dizer
da sua importância com a publicação de duas cartas do Dr. J. J. Soares tratando-o de
ilustre e colega. O Dr. Olímpio Rocha aqui pouco se demorou, tomando rumo ignorado.
— Estava fazendo furor no Teatro Carlos Gomes a Companhia Dramática de Maria Castro.
— Corria uma subscrição para com o seu resultado construir-se o edifício no
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qual seria instalado o Instituto General Valadão.
— Falecia em Simão Dias, em consequência de tiroteio contra bandidos, o soldado Manoel Martins.
— Eram presas as ciganas espanholas Maria Mendes e Maria Brito que andavam
explorando o povo, pela feira e de porta em porta, lendo buena-dicha.
— De Mucambo para Gararu era removida a professora Josefa Honorata da Fonseca.
— José Domingos dos Reis Filho, conhecido por Zuca, implicado no assalto ao
“Preço Fixo”, depois de examinado pelos Drs. Manoel Nobre e Otaviano Melo, de acordo com o requerimento do juiz municipal, era entregue, mediante termo de responsabilidade, ao seu irmão Antônio Teles dos Reis.
— Chegava a esta capital o Dr. Esperidião Monteiro, candidato à vaga aberta
com o falecimento do deputado federal Felisbelo Freire.
— Aristides Araújo, da usina Pedras, expunha à venda o grande sítio Cabeça
Mole, nos arredores desta capital.
— O farmacêutico Efren Teles expunha à venda o seu preparado Cambará Creosotado, a dois mil réis o frasco.
— O Tribunal de Contas registrava o crédito de 60 contos para acabar o entupimento da lagoa de Propriá.
— Em Dores falecia o professor Tertuliano Junqueira Ferreira, afastado do magistério público por caprichos da política.
— Eram abatidos no dia 6 de setembro dezoito reses, retalhadas a 900 réis o
quilo pela manhã e a 600 réis à tarde.
— O coronel Luiz Sá e Almeida, improvisada figura que por aqui apareceu, diretor da Caixa Geral das Famílias (devia ser uma vistosa arapuca) era recebido na gare
por numerosos amigos, conduzido em bondes especiais ao hotel.
— Era disputada renhida partida de futebol na praça Pinheiro Machado, entre
os seguintes times: GREEN TEAM: Augusto, L. Sampaio, Valdomiro, Nelson, Cícero,
Valdemar, Eurídice, Clemente, Morais, Rolinha e Travassos. BLACK TEAM: Júlio, Alberto, Ático, Eduardo, Bessa, Luiz, Godofredo, Marques, Valmonte, Constâncio e Amaral.
LINESMAN: José Correia e Edgar Maciel. REFEREE: Dr. Alexandre Porto.
— Resultado das eleições para deputado federal em 21 colégios: Esperidião
Monteiro, 4.098 votos; João Menezes, 107; Mario Menezes, 15; Rodrigues Dórea, 2, e
Magalhães Carneiro 1.
Correio de Aracaju – 31/07/56

PAPEIS VELHOS
Estamos lendo o Correio de novembro e dezembro de 1917. O PRC sergipano
lança as candidaturas de Pereira Lobo, para presidente; Gonçalo de Faro Rolemberg,
para senador; João Menezes, Deodato Maia e Manoel de Carvalho Nobre, para deputados. Os mesmos foram eleitos, estava previsto.
— A Guarda Civil homenageava o Dr. Deodato Maia, apondo o seu retrato na
Sede, tendo orado o Sr. Edgard Magalhães. Onde estará, hoje, o retrato do velho Deodato? Tempora mutantur.
— É levada à cena, no “Carlos Gomes”, pela dupla Furlay-Pasquini, a “Cavalaria
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Rusticana”. Devia ter sido miseravelmente assassinada a ópera de Mascagni.
— Na “Preço Fixo” o marceneiro Aníbal Rodrigues de Oliveira expunha, de sua
autoria, um chapéu de madeira branca. Com ele andou, depois, o Odorico Magalhães.
— Manoel Cendon comprava, na Av. Rio Branco n° 43, ouricuri, piaçaba, lucurioba, caroá, tucum, mamona, borracha de mangabeira, maniçoba e óleo de copaíba.
— O padre Caio Tavares vendia em Japaratuba o engenho São José com 100
cabeças de gado a 50 bois de brocha. Como sabia economizar o reverendo!
— Era paga a importância de 3.600$000 a Francisco Antônio de Carvalho Lima
Junior pelo seu trabalho sobre limites de Sergipe. Sebrão, hoje, não encontra quem
lhe publique a obra vasta e preciosa.
— O juiz municipal de São Cristóvão, Dr. Olímpio Mendonça, é nomeado chefe
de polícia. Este caiu depois no espiritismo.
— Em solenidade presidida por Gonçalo Prado Rollemberg e secretariada por
José Calazans e Silva, respectivamente coronel comandante da Guarda Nacional e tenente-coronel secretário do vistoso Batalhão sem soldados, eram empossados, no dia
15 de novembro, os seguintes oficiais: tenente-coronel Vicente Ferreira de Figueiredo
Porto, majores Antônio Maciel Dantas e Ciro Silveira, capitão-cirurgião Manoel Durval
de Andrade, capitães José dos Santos Leite, Aurelino Pereira de Azevedo, alferes Florentino Menezes, Plácido Gama e Raul Barroso. Houve discurso e gengibirra. As fardas
estão hoje conservadas em solução de naftalina.
— Era assassinado traiçoeiramente, em Lagarto, o major Filadelfo Dórea, administrador da Mesa de Rendas de São Cristóvão. Lagarto sempre foi o diabo!
— Para examinar as instalações do Curtume Canindé, no povoado do mesmo
nome, era nomeada a comissão composta do engenheiro Firmo Freire, o mecânico
Ramon Gembarowsk e o escriturário Isaque de Brito Lima. A diária, para cada, era de
6 mil réis.
— Era nomeado bispo de Natal o vigário de Propriá Antônio dos Santos Cabral.
Hoje arcebispo de Belo Horizonte.
— Falecia na Capela Maria Quitéria de Oliveira com mais de cem anos de idade.
— Aos 96 anos de idade, no dia 5 de dezembro, falecia o coronel José Guilherme Vieira, respeitável cidadão, proprietário do engenho Carvão, município de Capela.
— Encontrava-se nesta capital o padre Dr. Arquibaldo Ribeiro, filho de Estância,
notável tribuno sacro, vigário de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
— A cidade estava consternada com a súbita morte da estimada festa literária,
no Gabinete de Leitura, com a presença da seleta sociedade local. Cícero Sampaio lê
o seu Ritmo da Morte; Aloísio Campos declama bem trabalhados versos de sua autoria; Anderson Vieira recita vários poemas escolhidos; Péricles Barreto discorre, em
prosa e verso, sobre o Natal. Na parte final da festa Cícero Sampaio traça os perfis,
em versos, de várias senhorinhas, entre elas Semira d’ Ávila, Zélia Dantas e Olga
Teles, incluindo, também na galeria, as caricaturas do coronel Gonçalo Rollemberg,
major Aurélio Dantas, tenente-coronel Maximino Ribeiro e coronel João Fonseca. Foi
uma grande festa, que deixou saudades.
Tratando-se de Maruim, eu desejava saber por que não faz o Senhor Prefeito uma bonita praça daquele largo e extenso trecho de terreno fronteiro à capela da
Boa Hora? Um serviço de terraplenagem ligeiro, sem grande dispêndio, transformaria
aquele local um belo parque. Nem ao menos a Prefeitura manda roçar aquele matagal
frondoso, sobre o terreno irregular, cheio de cômoros, dando positiva demonstração
de abandono completo. Eu não sou filho de Maruim, mas desejava ver bonita, limpa,
asseada, higienizada a terra do meu querido Alberto Deodato.
Correio de Aracaju – 09/08/56
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COISAS DO PASSADO
Como estou a receber, com frequência, pedidos de publicações acerca de fatos ocorridos durante os primeiros anos do regime republicano em nosso Estado, vou
extraindo vários, dos jornais da época, isto é, da primeira década, quando governava
Sergipe, pela primeira vez, o saudoso Oliveira Valadão, satisfazendo, assim, a curiosidade dos meus amáveis leitores que andam beirando a casa dos setenta anos de idade. Para começar esta série de notícias, vamos copiar o que registrava o Diário Oficial
de 1895, o qual fora suprimido pelo padre Olímpio, para ressurgir muitos anos depois.
— Em 1° de setembro de 1895 era inaugurado o Diário Oficial, com a presença
do presidente Cel. Valadão e inúmeras individualidades políticas e sociais.
— O Supremo Tribunal Federal concedia habeas corpus ao coronel Oliveira Valadão, presidente do Estado, e ao coronel Olímpio Ferraz, comandante do Batalhão aqui
aquartelado, pronunciados pelo juiz federal Mesquita Dantas e denunciados pelo bacharel Leandro Maciel Junior.
— O bacharel Marcolino Silveira Araújo comunicava que assumira o cargo de
juiz de direito de Capela.
— O tenente honorário do Exército Antônio Dórea assumia o encargo da estação
telegráfica de Maruim.
— O coronel Joseph Dórea Neto e o cidadão João Vitor de Matos coletavam
amostras de produtos da indústria sergipana para figurarem na Exposição de 1895,
no Rio.
— João Pais de Souza era o mais votado para Intendente de Capela, juntamente
com os seguintes figurantes da chapa constituída para conselheiros: Delfino José Lopes, Manoel de Melo Carvalho, Laurindo José Alves, Antônio Umbelino de Figueiredo,
Alípio Barbosa Cardoso, Irenio de Souza Brito e Luiz de Souza Freire.
— O tenente Cândido Getirana, por ordem do chefe de polícia, com doze praças,
seguia para o engenho Junco, município de Laranjeiras, a fim de trazer à capital o
coronel Antônio de Siqueira Horta, para prestar este informações sobre um telegrama
publicado no Jornal do Comércio, do Rio.
— A Assembleia Legislativa estava constituída dos seguintes deputados: Messias Valadão, João Aguiar, Xavier de Oliveira, Antônio Bezerra, Souza Leal, Padre Fonseca, do Riachão, Padre Freire, do Campo do Brito, Heráclito Diniz Gonçalves, Sebastião Andrade, Cornélio da Fonseca, Joaquim Dantas, João Menezes, João Fernandes,
Alexandre Freire, João Neto, Antônio Vieira, Evangelino Faro, Homero Oliveira, Padre
Dantas, de Maruim, Gouveia Lima, José de Lemos e Felix Diniz Barreto.
— Vamos ver, agora, como se comia bom e barato, em 1895. Cotejem os preços
as senhoras donas de casa, com os de hoje, e vejam que diferença!
Açúcar bruto, o quilo 250 réis. Azeite de coco, o litro, 10 réis. O cento de abóboras,
15 mil réis. Um peru, gordíssimo, de quintal, 3 mil réis. Um cento de charutos, fabricação nossa, porém bem feitos e bons, 2 mil réis. Um quilo de banha, 10 tostões.
Carne seca, jabá especial, 700 réis o quilo. E os ovos? Uma dúzia, de quintal, 5 tostões! A farinha de mandioca, finíssima, o litro 100 réis. O frango ou galinha, na feira
da Colônia, dois cruzados, isto é, 800 réis, hoje 80 centavos. O litro de feijão mulatinho, novinho, da safra vigente. O cento de cigarros de “seda” ou “polícia”, 800 réis. O
maço marca Flor do Bosque, de Rosa Queiroz, 200 réis (2 tostões). Um litro de genebra 400 réis. Um cento de coco, 5 mil réis. Um quilo de sabão de primeira, 500 réis.
Um cento de melancia, 5 mil réis. Um quilo de toucinho, 300 réis. Preços na capital.
No interior era tudo mais barato.
Ganhava-se pouco, é verdade, mas se comia bem, a fartar, e gente pobre, funcionários, caixeiros, pescadores, biscateiros, praças graduadas, tinham o seu rancho,
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o seu tijupás, onde cair morto, sem o fantasma dos fabulosos aluguéis e dos preços
econômicos da propriedade. Não tínhamos o cinema, a praga generalizada do futebol
que está diminuindo o gosto da mocidade pelas letras, mas não nos faltavam as frequentes companhias dramáticas; de circo, pelotiqueiros, reisados, cheganças, cavaladas, lambe-sujos, taieiras, parafusos, gato no pote, pau-de-sebo, papagaio, pião,
serenata ao luar, no estuário, piqueniques e constantes bailes familiares, além dos
realizados em clubes de gente do comércio. Tínhamos outras diversões como: namoro
às escondidas, atrás dos leques, por intermédio das cocadas, com bilhetinhos perfumados, trocas de sempre-vivas, rosa-chás, cravos brancos, cheirosos, com um galhinho de alecrim ao centro para despertar a paixão mais violenta. A atracação de hoje,
com a complacência tácita dos pais, não era conhecida.
Vou parar com esta descrição para evitar as lágrimas de saudades do Dr. Ávila
Lima e do cirurgião odontológico Misael Viana.
Correio de Aracaju – 01/03/57

FATOS DO PASSADO
Agora estou passando em revista O Estado de Sergipe, folha oficial, de 1909.
Faz 48 anos. Estava no governo o Dr. Rodrigues Dórea, que tinha como secretário o
Dr. Benício Freire, funcionário do Ministério da Fazenda, seu cunhado. O Dr. Dórea
trabalhara e economizara, devendo-se lhe a construção da Escola Normal, edifício
de vulto para a época, tanto assim que o povo o tinha, como chamava, na conta de
“suntuoso”. Vou transportar para aqui alguns fatos ocorridos, entre nós, há 48 anos.
— O Presidente, em companhia do vice, Dr. Batista Itajaí e do chefe de polícia,
Dr. João Maynard, visitava a cadeia e assistia experiências do serviço dactiloscópico
pelo funcionário Aristóteles Pinto Fontes.
— Chegava novo bote para a Escola de Marinheiros.
— Era nomeado Agente do Lloyd o Sr. Dario Alvim.
— Falecia na vila de São Paulo (Frei Paulo) o escrivão de órfãos Carregosa.
— Prado Sampaio publicava brilhante análise sobre “Zoilos e Estetas”, de Almaquio Diniz. Que maravilhosa inteligência e cultura de Prado Sampaio!
— Joaquim Maurício Cardoso (ainda hoje vivo, com 81 anos feitos em fevereiro), publicava longa poesia sob o título “Sultana das Flores”.
— Estavam no porto os vapores de carga e passageiros Unitas, Íris e Murupy.
— Antônio Jorge, no Bazar Lusitano, vendia queijo suíno a 5$500 o quilo.
— D. Adelaide Passos Cabral recebia 3 contos e 290 mil réis, da Amparo das
Famílias, pelo falecimento do seu esposo Francisco Felix Cabral.
— O Chefe de Polícia, em circular, determinava providências enérgicas contra a
falta de respeito nos bondes, na calçada da Matriz e na Ponte do Imperador.
— Em benefício do Club Esperanto era levada à cena a comédia “Tio Padre”,
tendo o inteligente caixeiro e amador Demócrito Rocha (que se tornaria mais tarde
telegrafista, dentista, professor de odontologia e deputado federal, no Ceará) recitado
o “Estudante Alsaciano”.
— O professor Dórea assistia à aula de Português, no Ateneu, do professor Bricio Cardoso.
— Nos exames das matérias para o curso de Farmácia, no Ateneu, era aprovada
Cesartina Regis, plenamente; Aderbal Fontes Cardoso, reprovado; José Andrade Car77

valho, reprovado; Edison Coelho, reprovado; não compareceu Aníbal Aires da Rocha.
Nos exames das matérias para o curso de Odontologia eram aprovados: Pedro Montalvão Amado, plenamente; Misael Viana, simplesmente; Euclides de Araújo Lima,
simplesmente (este hoje é médico, funcionário do Ministério da Fazenda e imprestável
sergipano), Everton Coelho, reprovado, e João Teixeira, que não compareceu à prova
oral. Exigiam-se para tais cursos seis preparatórios.
— Preços de mercadorias em abril de 1909: litro de farinha 100 réis; quilo de
carne seca e em salmoura 500 réis; litro de feijão ou fava 200 réis; galinha ou frango
10 tostões; o quilo de açúcar de turbina 216 réis; mascavo bruto 100 réis; demerara 180 réis; café pilado 320 réis o quilo; 10 tostões um par de chinelos de Lagarto e
Simão Dias; um cento de coco 6 mil réis; um cento de lenha 600 réis; uma rede fina,
de Itabaiana, 8 mil réis; uma dúzia de foguetes do ar 10 tostões; um peru gordo 4
mil réis; um litro de arroz meia pataca (160 réis ou oito vinténs); um papagaio do
sertão 2 mil réis; um quilo de toucinho 800 réis, e um abano 30 réis.
Os jornais da época a que estou me referindo tratam, apenas, com certo sensacionalismo, da política de Itabaiana, agitada pela prisão, em Bom Jardim, de José
Nunes de Oliveira e seu irmão Avelino Nunes de Oliveira, ambos protegidos de José
Sebrão de Carvalho. Houve luta, saindo ferido o sargento comandante do destacamento, mas os delinquentes foram presos. Quem mandava era o potentado do momento, Dr. Batista Itajaí.
Correio de Aracaju – 22/04/57

FATOS DO PASSADO
Estamos em 1904, percorrendo, com a vista e o cérebro, papeis impressos há
53 anos, mais de meio século. Governa o Estado o farmacêutico Josino Menezes e
dirige a folha oficial — O Estado de Sergipe — o professor Severiano Cardoso, poeta
e folclorista. Em janeiro era publicado, com sucesso, nesta ainda pequena capital de
ruas e praças arenosas, com cavalos e vacas leiteiras pastando nos logradouros públicos, o Evangelho de um triste, primeiro livro de versos do jovem Artur Fortes, que se
destaca sempre pela trescalante rosa escarlate que trazia presa à botoeira. As festas
mais importantes de Aracaju eram as carnavalescas e as do Senhor São João. Vamos
ver o que se passava aqui, há 53 anos, conforme o registro da gazeta oficial.
— Era concluída a construção da linha telegráfica de Boquim e Itabaianinha,
dirigida pelo engenheiro Heráclito de Faria Amado.
— Da rua do Desaperta para a capela de São Cristóvão eram trasladadas imagens e alfaias oferecidas pelo Sr. Antônio dos Santos Cristo à Confraria de São Benedito.
— Fundava-se o Colégio N. Sr.ª de Lourdes, dirigido pelas Irmãs Sacramentinas.
— Melquisedeque Amado assumia o cargo de Intendente Municipal de Itaporanga.
— No Teatro São José era levada à cena o drama “Deus e a Natureza” com desempenho da atriz Maria Ferreira e dos amadores Teodomiro Bastos, Domingos Gordo, Álvaro Silva e Oliveira Junior.
— Na Faculdade de Medicina da Bahia o doutorando Jessé Fontes defendia tese
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sobre “Síndrome da porção espinhal do feixe piramidal”.
— Era julgado caduco, por decreto do Presidente da República, o contrato de 17
de dezembro de 1889 para a construção da estrada de ferro de Aracaju a Simão Dias
com ramal de Laranjeiras a Capela.
— Eram reabertas as aulas da Escola Americana dirigida por Belle M. Pherson,
na rua da Aurora n° 5.
— Eram vagos três lugares no Conselho Municipal com a renúncia dos conselheiros tenente João Benvindo Ramos, farmacêutico Cícero Terêncio de Matos Pinto e
do major Francisco Melo. (Não havia, naquele tempo, o saboroso alpiste do subsídio.)
— Severiano Cardoso publicava 24 quadras sobre São Cristóvão, dedicadas ao
maestro (!?) Elias Carmelo. (Seria mesmo bom na clarineta o nosso bom Elias?)
— Era fundado em Laranjeiras o Clube Esportivo, com a seguinte diretoria: presidente: Cel. Joaquim Goulart Pimentel; Vice: coronel Antônio Curvelo de Mendonça;
1° Secretário: Cel. José Pereira de Magalhães; 2° Secretário: major Agripino Leite;
Tesoureiro: coronel Francisco José de Vasconcelos. (Como se vê, estava mobilizado o
estado maior da fogosa Guarda Nacional de Laranjeiras.)
— André Ramos e Maurino Rocha estavam empenhados em organizar a Filarmônica Santa Cecília. (onde andará hoje o instrumental dessa extinta charanga?)
— Manoel Heráclito de Oliveira, mais conhecido por Barbadinho, natural da
Capela, publicava um sentido soneto dedicado à memória de sua tia professora dona
Felícia de Oliveira Magalhães, esposa do Dr. José Magalhães.
— Era lavrado auto contra o negociante Cupertino Xavier de Oliveira por estar
vendendo charutos e cigarros sem selos.
— Achava-se entre nós o barão do Assú da Torre, proprietário da Usina Pitanga,
no município de Mata de S. João, estado da Bahia.
— No dia 13 de fevereiro era inaugurado o Teatro Carlos Gomes (hoje Cinema
Rio Branco, à rua de Japaratuba, hoje João Pessoa), pelo progressista negociante italiano Nicolau Pungitori.
Eis o fato mais importante ocorrido no dia 10 de fevereiro de 1904 em Aracaju.
O ex-negociante Joaquim Moreira fora denunciado à polícia como fomentador do jogo
do bicho. Preso, era recolhido à sala livre da Casa de Detenção. Grande reboliço na cidade. A favor do contraventor fora requerido pelos advogados Prado Sampaio e Alberto Rola o remédio libertador do habeas corpus. O então festejado e muito procurado
criminalista Rola, na defesa do seu constituinte, declarara, da tribuna, que a culpa das
infrações da leis cabia à polícia com a conivência do jornal oficial, que além de publicar o resultado do jogo ainda dava palpites. Populares, bicheiros e jogadores, invadiram as salas do Tribunal e prorromperam em escandalosos aplausos após a concessão
do habeas corpus.
Correio de Aracaju – 10/05/57

FATOS DO PASSADO
Estamos em 1820. Compulso o Correio de maio e junho daquele ano. Está no
governo o Sr. Pereira Lobo. Dirige o Correio o Dr. Gentil Tavares, é seu redator o Sr.
Cesário Martins e gerente o Sr. José Linhares. Jornal bem feito, com bem lançados
editoriais e completo noticiário. O comércio dava-lhes bons e fartos anúncios. Os
jornais de Aracaju, hoje, não se comparam com os de outrora, em aspectos diversos.
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Aqueles eram diários e os de hoje saem uma ou duas vezes por semana. É de causar
tristeza. Mas vamos ver o que por aqui ocorria há 37 anos.
Havia, aqui, naquela época, uma Delegacia da Superintendência de Abastecimento, avoenga da COAP atual, fiscalizada pelo estimado cidadão Armando de Barros
Pimentel. O povo, como o de agora, reclamava a falta dos preços, e porque o negociante André Ramos vendera meia garrafa de álcool por 800 réis, quase que vem o
mundo abaixo. Os preços até vinte de maio de 1920 eram os seguintes: o quilo de
charque especial, 2$800; especial açúcar refinado, quilo, 1$500; o quilo de carne
de porco, 2$000; o quilo de camarão, 700 réis; um frango gordo, de quintal, 1$500
a 2$500; a dúzia de ovos, 1$000; um quilo de toucinho fresco, 3$000; um quilo de
bacalhau, 2$300; quilo de carne-de-sol, 2$000; quarenta espigas de milho seco para
cuscuz, 2$800; litro de feijão, 400 réis; quarenta litros de farinha, 18$000. Tudo
estava caro porque a guerra europeia, terminada dois anos antes, afetara poderosamente a nossa economia. Mas, assim mesmo, vivia-se folgado.
— Aparecia, aqui, um tal Jack Murray, lutador, a desafiar quem com ele quisesse
medir forças no palco do “Rio Branco”.
— Falecia Pureza Brandão, esposa do acadêmico de direito Zaqueu Brandão.
— Pelo Almirante Jaceguai chegava o tenente da Armada Nelson Bastos Coelho.
— Em edital n° 13 a Intendência proibia o trânsito, pelas ruas e praças sem calçamento, de carros de bois.
— Rubina Santos adquiria do Sr. Otávio Gomes da Cunha o Hotel Internacional.
— Vendiam-se, a tratar na gerência do Correio, na Jabotiana, 4 tarefas de terra
por 400$000.
— O Dr. Otaviano Melo ia a Rosário do Catete dar cabo da varíola.
— O Cinema Rio Branco estava, com grande assistência, passando o filme “Herança Fatal”, estrelado por Maria Walcamp e Eddie Polo.
— A Intendência abria o crédito de 4 contos de réis para pagar aos desembargadores Caldas Barreto e Liberio Monteiro pela elaboração do Regulamento de Custas.
— Embarcava, de fraque, para Piranhas, a serviço de sua profissão de advogado, o bacharel Ávila Lima.
— Suicidava-se no Colégio Tobias Barreto o sargento do Exército João Rodrigues
Rosas.
— Recebia o grau de engenheiro eletricista, na Escola de Recife, o jovem Enéas
Coelho.
— Clodomir Silva Teles de Almeida, juiz municipal de Vila Nova, em exercício
temporário no termo de Pacatuba, voltava a exercer as suas funções na sede da sua
comarca.
O Dr. João Dantas Martins dos Reis, juiz de direito, interino, da comarca de Maruim, oferecia à Biblioteca Pública um guarda-chuva usado nos últimos dias do século
XVIII e primeiros do século XIX, pesando 1.225 gramas, excluída a cobertura, medindo 75 centímetros; o cabo, de osso lavrado, escondia, no âmago, um punhal cuja
lâmina media 40 centímetros de comprimento. Onde andará esse ornamento precioso
pela antiguidade? Quando o Epifânio Dória não puder mais prestar assistência ao Instituto Histórico, a rica coleção numismática, oferecida pelo Barrinhos, virará cânfora.
A coleção de moedas da Biblioteca Pública ninguém sabe onde se encontra, desapareceu há muitos anos.
Correio de Aracaju – 14/06/57
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FATOS DO PASSADO
O Correio de 23 de julho de 1920 publicava interessante editorial sobre o estado de desorganização em que esteve, em tempos idos, a Intendência Municipal, agora
com a esperança de vê-la em ritmo normal sob a gestão do Dr. Batista Bitencourt.
Recordava o referido editorial a abolição da antiga denominação de Intendente, eleito,
pelo de Prefeito, nomeado, cabendo ao general Siqueira de Menezes a primeira nomeação deste, na pessoa do velho médico Dr. Alexandre Freire, que se conduziu com
honestidade. Nessa época o Conselho era sempre escolhido, por eleição, como hoje,
entre representantes, na totalidade, de gente do comércio, da indústria. Não recebiam subsídios. Tal função era gratuita. E trabalhavam. Hoje... Bem, vamos pôr ponto
final aqui.
— O almirante Amintas Jorge desenvolvia grande atividade, fundando escolas
na capital e no interior, sob os auspícios da Liga Sergipana Contra o Analfabetismo,
criação dele. Quantas escolas existirão hoje, fundadas pela Liga e por esta mantida?
— Inaugurava-se A Atrativa, casa comercial de José do Amaral Carneiro e José
Moreira Santos, na rua Japaratuba, 5.
— Enchia-se a casa do Sr. Jocelin Menezes para festejar o aniversário de sua
graciosa filha Beltiz Menezes.
— O cirurgião-dentista Fernando Teixeira estava arrancando dentes na rua Itabaiana, n° 29.
— Era promovido a major fiscal da polícia Otaviano Silveira.
— Fabrício Vamprê Cortes, proprietário da Loja Elite, estava vendendo calçado
pelo preço do custo. (Seria possível?)
— Os Drs. Teodureto Nascimento e Alfredo Pinto Junior (filho do ministro da
Justiça) iam à Cachoeira de Paulo Afonso.
— Os doutores Cerilo Leite, Galdino Martins, Carlos Menezes, Eronides de Carvalho às quartas-feiras davam consultas grátis na sede da Loja Capitular Cotinguiba.
(E hoje?)
— O poeta João Pereira Barreto ia a São Cristóvão falar aos operários.
— Era nomeado coletor federal de Gararu o Sr. José Inácio de Rezende Silva.
— O deputado federal João Menezes apresentava à Câmara projeto equiparando
as adjuntas aos telegrafistas de 5ª classe.
— O pastor evangélico Adriano O. Bernardo viera inaugurar a 1ª Igreja Batista.
— José Maria Lopes e André Ramos dissolviam a sociedade comercial.
— O Sr. Nicola Mandarino era depositário exclusivo do sabão marmóreo.
— A Casa Yankee era, na opinião de João Urubu, o freio da carestia.
— O poeta e jornalista Otávio Tavares andava inspecionando os serviços de recenseamento.
— Com a presença dos doutores Carvalho Neto, Ascendino Argolo e major Xavier de Assis, eram entregues 197 uniformes e 55 quepes a alunos do Grupo Escolar
General Valadão.
— Era denegado habeas corpus impetrado a favor de Eliseu Domingos dos Santos, acusado de ter roubado joias a bordo do Almirante Jaceguai.
Chegavam a Aracaju dois notáveis vigaristas: Antônio Carneiro de Araújo e José
Valentim. Empurraram em Honório Cardoso Moreira, de Siriri, um paco de 5 contos
por 400 mil réis. Honório caiu como um pato. Carneiro ainda passou a José Antônio dos Passos um bilhete sorteado, de 10 contos, por 200 mil réis. Os dois otários,
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ao descobrirem a finta, deram o desespero. Os dois pilantras, denunciados, foram
trancafiados no xadrez pelo delegado e atual senador Júlio Leite, que, para os cujos,
requerera prisão preventiva, a qual foi deferida pelo juiz Loureiro Tavares.
Correio de Aracaju – 10/07/57

FATOS DO PASSADO
Estou passando a vista nos jornais desta capital, referentes aos meses de agosto e setembro de 1909. Quanta coisa diferente das de hoje! E os personagens que
aqui viveram naquela época! De acordo com o número de casas registradas na Prefeitura, na média de quatro pessoas por cada casa, terá Aracaju, hoje, no mínimo, 120
mil habitantes. Esta capital em 1909 era pequena mas nela havia intenso intercâmbio
social. Publicavam-se revistas ilustradas e jornais diários. Havia apenas um banco, o
Banco de Sergipe, com o capital de um milhão de cruzeiros (mil contos de réis). Sacava sobre Manaus, Recife, Pará, Bahia e Rio, apenas. Emitia vales-ouro para pagamento de direitos alfandegários. Abria contas-correntes garantidas. Emprestava dinheiro
sobre hipotecas, cauções e penhores, a prazo fixo, a juro convencional. Os empréstimos eram pequenos, irrisórios, comparados com os de hoje. O Banco de Sergipe
depois de 1928 começou a agonizar, vindo a expirar poucos anos depois.
Vamos anunciar o que publicava Correio de Aracaju em fins de agosto e setembro de há 48 anos.
— A estrada de ferro Timbó a Propriá, em construção, vendia em seus barracões, aos trabalhadores, carne seca a 900 réis o quilo; café em grão a 800 réis; farinha a 1.100 réis o litro; feijão a 200 réis; a caixa de fósforos a 60 réis; o maço de
cigarros Leite & Alves a 40 réis e o quilo de bacalhau a 700 réis.
— Entrava o vapor inglês “Mary Horne” trazendo material para a estrada de ferro.
— A firma F. Andrade Melo vendia o saco de farinha de trigo a 4$500.
— O Partido Republicano apresentava a seguinte chapa para Intendente — desembargador Simeão Teles de Menezes Sobral; para Conselheiros — João Rocha
(negociante), João Menezes (jornalista), João Artur de Carvalho (artista), Antônio
Cornélio da Fonseca (advogado), José Bomfim (industrial), coronel Raimundo Ribeiro
(proprietário), José Peixoto (negociante) e Cipriano Duarte (guarda-livros.)
— Era demitido a bem do serviço público o agente do Correio de Estância Pautilo Martins Fontes, sendo nomeado para substituí-lo Febronio de Andrade e ajudante
Leônidas Ferreira Matos.
— No engenho Feliz Independente João Barbosa matava a Manoel Barbosa por
este não lhe querer vender uma casa.
— Viajava para o Amazonas Augusto da Silveira, conduzindo Emerina Etelvina
da Silveira, a fim de esta unir-se ao esposo Haggés da Silveira Azevedo, no lugar Caroçal onde residia só há 14 anos.
— Viajavam ao Velho Mundo, de onde mandavam cartões postais ao Correio,
o senador Coelho e Campos, em Londres; D. Anita Bitencourt, em Paris; Dr. Serafim
Vieira e Dr. Manuel Bomfim, em Berlim.
— Chegavam do Rio os Senhores doutores Manuel Nobre, Francisco Fonseca,
major João de Góis, Rogério Freire, Alvino Cardoso e José de Faro Rollemberg.
— Manuel Emídio de Farias vendia no seu armazém na rua de Laranjeiras, 42,
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ovas de bacalhau e fígado de ganso; Dacio e Freire representavam a manteiga Krauser; Antônio Cabral vendia língua do Rio Grande a 800 réis; Jucundino & Filho tinham
o escritório de miudezas mais sortido, na rua da Aurora; Moisés Pinho fundava a Sapataria Modelo.
— Para os trabalhos da Assembleia Legislativa chegavam do interior os deputados Ernesto Souza, Xavier Monte, Monteiro Filho, Melquisedeque Amado, Gonçalo Diniz, Rufino Sampaio, João Dantas e Manuel Dantas. Destes, vivo, só resta o Dr. Xavier
Monte, que poderia traçar, mesmo resumidamente, os perfis dos seus contemporâneos desencarnados.
— Ceciliano Vasconcelos representava a cerveja gaúcha, marca Peru.
— No dia 13 de setembro falecia o popular Antônio Martelo, proprietário do Hotel Brasil.
Naqueles primeiros dias de setembro andava de boca em boca um grande escândalo, cujo protagonista era o deputado Manuel Nobre, que não tinha boa fama
como político. Chegavam a esta capital, pelo vapor baiano Comandatuba, cinco caixões com o rótulo de “Tesouro do Estado” mencionados no respectivo manifesto. Tais
volumes vieram acompanhados pelo deputado Manuel Nobre e foram, de bordo, retirados pelo seu preposto, João Costa, e conduzidos, diretamente, em carroças, à casa
comercial do referido deputado, onde, também, ele imprimia o seu jornal — Folha
de Sergipe. A Alfândega não fora ouvida nem cheirada. A imprensa caiu em cima de
Manuel Nobre, de marreta em punho, denunciando-o como contumaz contrabandista.
Vocês pensam que Manuel Nobre se incomodou? Ele nem estava aí diante da grita da
oposição. O homem tinha a sensibilidade política e moral anestesiada.
Correio de Aracaju – 30/08/57

FATOS PASSADOS
Desta vez vou rememorar coisas ocorridas na Capela nos anos de 1900 e 1901.
Por isso creio que só os capelenses se interessarão a leitura do que abaixo vai escrito
e extraído no jornal O Sergipano, redatoriado pelo professor Nilo Melo, proprietário do
Colégio Carmelitano, e sob a gerência do negociante João José Martins.
Tinha a Capela, àquela época, dois jornais: O Brasil, de vida efêmera, que foi
publicado, concomitantemente, durante dois meses, com O Sergipano. Depois ficou
só o segundo. Diga-se de passagem que também se publicou, por algum tempo, naquela mesma época, O Mimo, dirigido pelo adolescente Américo Cardoso. Três jornais,
na Capela, quase que ao mesmo tempo. Em 1906 saía O Capelense, dirigido pelo coronel José Ferreira da Silva, meu padrinho. Foi empastelado pelo intendente, coronel
João Pais Dias de Souza, pai do tabelião José Euclides, chefe político local, que não
suportara as críticas à sua administração, feitas pelo cabaú José Ferreira. João Pais
era peba intransigente. Mas vamos ao noticiário daquele jornal, há 56 e 57 anos decorridos:
— Manuel Rego, mestre da filarmônica União Capelense, dava retreta no Lá
Vem Um e no Alto do Fogão, bairros da cidade.
— Francisco V. de Melo Cabral e Presciliano de Araújo Farias exigiam pagamento
das assinaturas de O Brasil, referentes aos períodos de 20 de novembro de 1900 a 20
de junho de 1901. Presciliano, de Maruim, usava fraque diariamente e era capenga.
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— Joviano Dórea e Antônio Almeida despediam-se por terem de seguir para
Bahia em busca de colocação no comércio. Joviano morreu no Amazonas e Totonho
Almeida é vivo e reside em Belmonte.
— Seguiu enfermo para o sertão o Sr. Clementino Brito, comprador de couros e
cereais. Era rapaz galante que amava doidamente uma filha de sinhá Gracindo Espada
Fria, apelido de D. Gracinda Chaves, mãe do falecido capitalista, no Amazonas, Avelino Chaves.
— Casava-se no dia 27 de julho de 1900 o Sr. Antônio Manuel de Almeida com a
Srtª. Maria Pereira Meneses. Houve baile até às 5 horas da manhã do dia seguinte.
— Francisco Feliz de Moura vendia por 1.500$000 o sítio Claraiba, no termo de
Missão de Japaratuba, anexo ao sítio Poxim, entre Volta e o engenho Pão de Açúcar.
— O major Luiz de Oliveira Matos, senhor do engenho Junco, delegado de polícia, prendia o ladrão de cavalos José Joaquim, no povoado Pedras.
— O Colégio Carmelitano cobrava 450$000 por aluno interno, anualmente,
35$000 por semi-interno, mensalmente, e 4$000 por externo.
— Visitava a redação do O Sergipano o Dr. José Leandro Martins Soares, que
prometia colaboração.
— Maria Evangelina da Mota Cabral em 15 de setembro de 1901 declarava
transferir, com todos os efeitos jurídicos, sua residência para o engenho Pau Seco.
— O procurador da Sociedade Filarmônica, José Rodrigues de Melo, solicitava
aos sócios do interior regularidade nos pagamentos mensais.
— Uma jaracuçu se enrosca no filhinho do Sr. Manuel Teixeira Guimarães, lambera-o e não lhe fizera mal algum.
— O assinante do O Sergipano, João das Onças, pintara uma bonita tabuleta
para a frente do jornal. João das Onças era companheiro do pintor Cícero Paca.
— Estavam seriamente enfermos a Sr.ª Ana Joaquina de São José Couto e o Sr.
Augusto Nunes de Resende.
— Os compradores de açúcar estavam adquirindo aquela mercadoria a 7$000 o
saco, o que era considerado ótimo negócio. O açúcar era bruto.
— Roubaram de D. Izilina Campos, de cima de uma mesa da sala de jantar, dois
anéis (promessa de casamento), com duas mãozinhas que se apertam. Casara-se Izilina com o capitão Dr. Manuel Xavier de Oliveira, pai.
— Antônio Pais Barreto transferia a sua residência do engenho Pitombeira para
o sitio Castanhal, no município de Siriri. Era genitor do usineiro Ariovaldo Barreto,
meu antigo professor de dança.
— José Lopes de Azevedo vendia chapéus finos e grande quantidade de cobre,
estanho e chumbo na sua loja situada no engenho Alegrete.
— O Dr. Odilon Machado, chegado de Brejo Grande, estabelecia-se com consultório médico na Praça 15 de Novembro. Pai do professor Dr. Manuel Cabral Machado.
— Chegava de Belmonte o jovem negociante José Euclides de Souza. (É hoje
tabelião aposentado nesta capital). Ainda vivo e forte como um jequitibá.
— No dia 30 de novembro de 1901 o menor Gilson, filho do fogueteiro Clodoveu
Teles, morre queimado por ter chegado um candeeiro de querosene junto ao pilão
com pólvora. Tinha 8 anos.
— Chegava da Bahia o seminarista José da Mota Cabral, que era muito visitado.
Faleceu este ano como vigário da Capela.
— No Colégio Carmelitano tinham aproveitamento os seguintes alunos: Leôncio
Ferreira Leite – Cadeira de Honra; Ótimos – Leovigildo Cardoso e Júlio Couto. Bons –
Anísio e José Thomas; Regular – Júlio Souza, Virgílio Souza, Lopes de Azevedo, João
Gonçalves, Otacílio e Loyola. Sezinando não apresentou notas por não ter comparecido.
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Nos dias 23 e 24 de outubro de 1901, ano em que ocorreram as notícias acima, comemorou-se solenemente a Independência de Sergipe. Bem enfeitado “Carro
Triunfante” era conduzido à residência do Coronel José Cabral no dia 23. No dia 24
houve alvorada pela filarmônica União Capelense. As 11 horas missa solene oficiada
pelo vigário Leandro Ribeiro dos Santos. À tarde percorreram as ruas principais, sempre acompanhados de enorme multidão, os batalhões de Lanceiros, da Infância, das
Moças e dos Caboclos, vestidos a caráter. Vivas partiam de todas as direções. O “carro-triunfante”, com dois caboclos, puxado pelos batalhões, parava para as aclamações
nas ruas de Santa Cruz, Pedras, Visconde do Rio Branco, Direita, do Comércio, das
Palmeiras, praças da Matriz, do Amparo, do Mercado e da Quitanda. Recitaram versos
patrióticos os meninos Leovigildo Cardoso e Américo Cardoso, do Colégio Carmelitano, e a menina Maria Pastora Vieira, do Colégio N. Sr.ª da Conceição, da professora
Maria da Glória Mota Cabral (Lola) e Evangelina da Mota Cabral.
À noite, no palco armado no Mercado, com enorme assistência, era levado à
cena o drama sacro “Evangelização dos Coroados”, ensaiado por Evangelina Cabral e
Lourdes da Mota Cabral, tendo no mesmo tomado parte o aluno Zozimo Lima, fazendo o papel de Afonso, o Menino Branco. Ainda no dia 25 os batalhões foram desfilar
em frente às residências do padre Leandro e do coronel José Cabral, fazendeiro, este,
senhor do engenho Pedras e animador, apesar de sexagenário, de todas as festas públicas e religiosas. Era também amador da Sociedade Dramática local, representando
sempre papel de “centro”.
Nota explicativa: Américo Cardoso, acima citado, que depois adotou o sobrenome de Menezes, foi para o Rio e depois para Campinas, em cujo Seminário Teológico
Presbiteriano se ordenara. Foi pastor em várias igrejas do Rio, Minas e São Paulo.
Morreu como tal. Era pai do deputado Eurípides Cardoso de Menezes, que também foi
pastor e hoje é católico, como foi deputado pela legenda do PSD e hoje é da UDN.
Correio de Aracaju – 24/10/57

FATOS PASSADOS
O Brasil, jornal da Capela, de 23 de outubro de 1900 até 23 de junho de 1901,
publicava o noticiário abaixo. Vejam bem, as notícias são do O Brasil e não do O
Sergipano, jornal da mesma cidade e da mesma época, que viera, por fim, sozinho,
substituir o primeiro. O gerente era o tipógrafo Durval Rocha, que se casara, ali, com
a filha do oficial de justiça e carcereiro Cândido Manuel de França, mais conhecido por
Cândido Jacu. O Durval, extintos aqueles jornais, viera para Aracaju onde se demorara pouco, partindo, depois, para o Rio. Nunca mais se soube notícia dele. Era bom
rapaz, ótimo compositor gráfico e exemplar chefe de família. Essas notas fazem o capelense que viveu nos primeiros dias deste século suspirar de saudade!! É que poucos
vivem. A maioria jaz no cemitério da Capela.
— Para Salvador, a fim de adquirir sortimento, viajava o negociante Guilherme
José Vieira Sobrinho, Guilherme Jabu, que morreria, mais de trinta anos depois, na
miséria.
— Manuel Garangau, artista mecânico, fabricava relógios para as torres das
igrejas de Capela, Propriá, Estância e Laranjeiras.
— Andava pela cidade, angariando ações para a fundação de uma fábrica de
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fósforo em Laranjeiras, o Sr. Bernardo Leite Monteiro.
— Estabelecia-se na praça da Matriz, vindo de Propriá, o seleiro e músico Luiz
Vieira de Queiroz, que acabaria fugindo por ter feito mal à jovem que, depois de vários anos em comum, se casaria com o viúvo Luiz Matos, do engenho Junco Velho.
— O senador Coelho e Campos entregava a D. Maria Rosa de Jesus Mota a
quantia de 1.000$000 para auxiliar a construção do Hospital de Caridade, o mesmo
fazendo o Sr. Noberto José da Silva, e o coronel Francisco de Aquino Vieira (Chico do
Quiti.)
— O Dr. Pedro Muniz Barreto, médico local, obtinha 24 votos para o deputado
estadual. Viria morrer anos depois, nesta capital, onde fixara residência.
— Heitor de Morais, pseudônimo de Flaviano Andrade, de Dores, publicava
artigos no O Brasil, criticando o estilo bombástico do professor Nilo Melo, redator do
referido jornal.
— O Sr. Nilo Melo publicava uma poesia intitulada “Após a Morte”, de pés quebrados, dedicada a Mecenas Peixoto, em fevereiro de 1901.
— Honorino Leal, negociante, anunciava possuir grande sortimento de caixões
de defunto para todos os preços. Ainda está vivo e rijo.
— Mecenas Peixoto, que morava, naquele ano, em Dores, retribuía os versos de
Nilo Melo com outra poesia (uma miséria!) com o título “Ilusões”.
— Subscreviam várias charadas os colaboradores Semiramis M. do Prado, do
engenho Flor do Norte, Ceciliano Andrade, de Dores, e Américo Cardoso, de Capela.
— Galdino Melo, mais conhecido por Galdino Cupido, cuja existência atormentada, de paralítico, dera assunto para uma novela de Magalhães Carneiro, pedia aos
amigos entregassem os óbolos para manter-se ao oficial de justiça Cândido Jacu.
— Egas Muniz Barreto, caixeiro da Viúva Almeida Serafim, convida amigos para
assistirem à missa por alma de seu genitor, em Dores. O Egas Barreto era pai do Sr.
Paulo Barreto, hoje próspero negociante nesta capital.
— O Dr. Pedro Muniz Barreto e os farmacêuticos Ezequiel Manuel de Almeida e
Bruno Carvalho amputavam, com êxito, a coxa do preto Paulo, lacaio do senador Coelho e Campos. O negro comeu fogo nas unhas daqueles “cirurgiões”.
— O toureiro espanhol Manuel Bela Flor, auxiliado pelo maquinista Benedito, do
engenho Moquém, topava no touro velho, no redondel armado nos fundos da padaria
do Sr. Souza Freire. O estrangeiro virara a cabeça do belo sexo da época.
— O Sr. Sizinio Barreiros, de Penedo, de onde era filho, mas vivera muitos anos
na Capela, como negociante e proprietário de oficina de ourives, escrevia ao senador
Coelho e Campos, em 25 de março de 1901, doando a sua grande casa e o grande
pomar, na praça do Amparo, para nela ser edificado o Hospital de Caridade.
— Morria afogado no rio Japaratuba, onde pescava, embebedado pelo tingui, na
quarta-feira de trevas de 1901, o Sr. Timóteo José de Almeida.
— Em 26 de maio de 1901 era levada à cena, com extraordinário sucesso, no
Mercado, pelos amadores coronel José Cabral, major José Joaquim Soares de Melo,
professor Antônio Pereira, Otávio Cabral, Gonçalo Barreto, Euclides Souza, senhoritas
Mariinha e Emerentina, o dramalhão “A Órfã Paranaense” e a comédia “Um tolo como
há muitos”. O galã Honorino Leal arrancava vivíssimo aplausos da plateia.
Está aí um ângulo do retrato da Capela, do começo deste século.
Correio de Aracaju – 01/11/57
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PAPEIS VELHOS
Não faz mal recuarmos 36 anos para vermos, através do Correio de Aracaju, de
janeiro e fevereiro de 1920, o que mais de interessante ocorria por aqui, quando o
automóvel era coisa rara, não tínhamos edifício de seis andares, nem casas de modas
com anúncios luminosos nas vitrines e nas fachadas. Já tínhamos, é verdade, o bonde de burro, hoje desaparecido, banhos na Chica Chaves, Fundição e Atalaia Velha, e
farrinhas, com jinga e descaração, que o pudor impedia declarar, no sítio Canaã, do
boêmio sexagenário Abraão. Estamos folheando exemplares de janeiro e começo de
fevereiro de 1920.
— O presidente Pereira Lobo havia recomendado fosse o funcionalismo pago
complementarmente até 31 de dezembro, o que foi religiosamente obedecido.
— O jovem João Já de Almeida, proprietário do Hotel dos Estados, sito na rua
de São Cristóvão, assinava artigo no Correio congratulando-se com a posse do professor público aposentado Antônio Pereira no cargo de Intendente Municipal da Capela.
— O rebocador Calheiros da Graça conduzia, em procissão, a imagem do Senhor Bom Jesus dos Navegantes, pelo estuário, no dia 1° de janeiro. Celebrava-se
naquele dia, pela manhã, missa cantada, na Sé, pelo respectivo cura, e ocupava a
tribuna sacra, com extraordinário fulgor, o diácono José Augusto da Rocha Lima.
— Entravam no porto o vapor Canavieiras, cujo agente era Alfredo Amado, e
Javari, agenciado por Jocundino Filho.
— Antônio Porto, sucessor de Arnaldo Leite, adquiria e reformava o Hotel Comercial, da cidade de Capela.
— Chegava pelo Javari, do Rio, o senador Abdias Neves, sendo recebido no cais
pelo secretário do governo Dr. Álvaro Silva, Wenceslau Guimarães, chefe de polícia,
Drs. Mario Bastos, auxiliar de gabinete, deputado Romeu Amorim, coronéis da Briosa
Galdino Azevedo, João de Góis e João Artur.
— O major Tibério Bezerra tomava posse do cargo de Intendente de São Paulo,
sendo saudado, na solenidade, pelo clérigo Domingos Fonseca, telegrafista Alípio Menezes, capitão Francisco Bezerra, e tenente Isaque Ettinger.
— Trafegava pela vez primeira, partindo da praça do Palácio, pela rua Pacatuba,
saindo na praça Camerino, o bonde de burro.
— Fechava-se o Cinema Ideal, de propriedade de Romualdo Figueiredo, artista
dramático fracassado e que aqui se deixava ficar.
— O comerciante Alberto Teixeira Chaves era roubado em joias no valor de oito
contos de réis, no Hotel Guanabara, do Rio.
— Assumia a administração do Correio o Dr. Aragão e Melo.
— O inspetor agrícola Nunzio Gianastazio estava distribuindo sementes de algodão Upland, com 75% de germinação, e de arroz Ouro, com 95%.
— Em 31 de janeiro consorciava-se o Sr. Deoclides Azevedo, proprietário da
Empresa Telefônica, com a Srtª. Olga de Azevedo.
— A missa festiva de 2 de fevereiro, na Capela, era cantada pelo padre Elpidio
Lobo, acolitada pelo vigário José Cabral e o seminarista José Ferreira do Couto Sobrinho e encerrada com o sermão do monsenhor Juvêncio Brito, de Propriá.
— Regressava do Rio e São Paulo, restabelecido, o Dr. Pedro Muniz Barreto.
— A Loja Maison Moderne, de Gustavo Brandão, recebia sortimento de joias e
cronômetros da Suíça.
O movimento de opinião naqueles dias era em torno do processo movido contra
os irmãos José Júlio Vasconcelos e Manoel Raimundo de Vasconcelos. As acusações
contra os mesmos eram terríveis. Que eram responsáveis pela morte causada à do87

méstica Maria de Sant’Ana. Pelo que percebemos na leitura de alguns jornais, elementos do governo se empenhavam na derrota daqueles adiantados agricultores de
Riachuelo. O promotor público daquele município escrevera horrores nos autos contra
os dois irmãos. O advogado João Ferreira, contra o voto único do desembargador Caldas Barreto, ganhava o habeas corpus impetrado ao Tribunal da Relação em favor dos
rapazes. A imprensa, então, de simpatias governistas, despejava contra os dois riachuelenses vitoriosos o peso das objurgatórias, sem, todavia, resultado. O advogado
João Ferreira e a maioria do Tribunal colocavam-se acima dos interesses da política.
Afirmara-se, também, à boca pequena, caluniosamente, na opinião de alguns grupos,
que o dinheiro vadiou nos bolsos da justiça.
Correio de Aracaju – 21/12/57

PAPEIS VELHOS
Vou transcrever, sem comentários, algumas notas registradas em jornais de
1904, isto é, de 55 anos passados, para gáudio dos velhotes da minha geração. Vou
satisfazer o incurável saudosismo. Voltemos, pois, ao ano de 1904.
— O criminoso Manuel Joaquim de Souza, mais conhecido por Mané de Lili, preso no município de Aquidabã em 1899, condenado a 28 anos de prisão, foi recolhido à
Cadeia de Aracaju em 1904.
— O professor Clarismundo Marques, procedente da Bahia, fundou em Maruim
um curso elementar e de humanidades.
— As professoras Quintina Diniz e Eliza Diniz, de Laranjeiras, transferiram o
Colégio de N. Sr.ª. Santana para Aracaju, instalando-o no prédio do antigo Hotel Democrata, na rua do Barão.
— O carteiro do Correio João Clímaco da Cruz, mais conhecido por Azul Ferrete,
era demitido por ter violado uma carta.
— Foi terminada a construção da linha telegráfica de Boquim a Itabaianinha,
pelo engenheiro Heráclito de Faria Amado.
— Manuel Muniz Barreto foi nomeado inspetor de quarteirão, na zona constituída das ruas do Topo, Ferreirinhos, Crespo, Desaperta e Inácio Gaiola.
— Em 19 de março de 1903 falecia a professora D. Felícia de Andrade Magalhães, natural da Capela, esposa do Dr. José Moreira Magalhães.
— O farmacêutico Gilberto Amado, professor da Escola Normal, era em 11 de
abril de 1904 premiado pelo Magazine Vitor com uma capa de borracha.
— O agrônomo Mandacaru de Araújo dava aulas de português e matemática no
ateliê fotográfico de Lourenço Conceição, na travessa do Palácio n° 15.
— Por ato de 15 de abril de 1904 era promovido a alferes da Polícia o sargento
Verçosa Pitanga.
— No engenho Santo Antônio, Pacatuba, furtaram o cavalo do vigário Lucindo
Aprígio de Santana.
— O guarda-livros Otoniel Amado punha os seus serviços à disposição das casas
comerciais.
— O Intendente de Itabaiana José G. Batista de Góes assinava Lei criando o imposto de 5$000 anual para o açaimo de cachorros.
— Falecia a 15 de abril o barão de Aracaju, José Ignácio do Prado, na sua usina
Capim Pubo.
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— Na Escola Agrícola Salesiana, povoado Tebaida, era festejado São José, com
missa cantada pelo padre Pascoale, acolitado pelo padre Lourenço Giordano, e a presença do monsenhor Olímpio Campos, padre Raimundo Melo, vigário forâneo, padre
Alexandre Casais, Antônio Pereira Ribeiro, chefe de polícia, major Serafim Moreira e o
fotógrafo Lourenço Conceição.
À noite, depois da benção e do jantar, foi levado, pelos alunos, o drama “O Falso
Amigo”. A banda da Escola tocou vários dobrados.
Correio de Aracaju – 17/11/59

FATOS PASSADOS
Estou passando os olhos sobre páginas do Jornal de Aracaju, de novembro de
1871, onde encontro novidades para os amantes de velharias. São notícias de fatos
ocorridos há 89 anos.
— A escrava Eugenia, moça, mulata, cheia de corpo, com sinais de queimadura
numa das faces, pertencente ao Dr. Francisco Borges de Barros, fugiu com destino a
Maruim. Quem a capturar receberá de gratificação 20 mil réis.
— Na chácara do coronel Guerra, nesta capital, vendia-se ótima água de beber
a 10 réis o barril.
— Pelo vapor Penedo, procedente do Sul, saltou em Estância, para visita pastoral, o Arcebispo Primaz, Conde de São Salvador.
— Com o seu título confirmado, após exame na Bahia, regressou a esta capital,
para exercer a profissão, o dentista francês J. M. Leroux, hospedado no Hotel Benjamim.
— O Dr. José Donato Cupido, médico-cirurgião, estacionado em Maruim, anunciava que vinte medicações curavam moléstia dos olhos, da garganta e do aparelho
geniturinário.
— Morria em Laranjeiras o português José de Freitas Siri. O vice-cônsul Horácio
Urpia convidava os credores do de cujos para resolverem sobre o seu espólio.
— O engenheiro Gustavo Adolfo Wulfbain obtinha privilégio, concedido pela Assembleia, para assentar poços tubulares instantâneos nesta província.
— O governo mandava adiantar ao comandante Deoclecio Aurélio Carvalho a
importância de 332$000 para pagamento do seu soldo e das doze praças destacadas
em Japaratuba.
— Foram aprovados com distinção, em francês, no Ateneu, os estudantes Apulcro da Mota Rabelo, Silvério Martins Fontes, Antônio Batista Bitencourt, Epimaco Azevedo e Ciro Franklin de Azevedo.
— O Jornal de Aracaju atacava o delegado da vila da Capela, Felix Barreto de
Siqueira e Melo, por estar amparando interesses políticos dos Drs. Leandro Maciel e
Carvalho e Melo.
— O Vigário Geral José Sotero de Menezes exonerava o vigário encomendado
de N. Sr. ª das Dores, padre Sebastião de Andrade Vieira, e provisionava no mesmo
cargo o reverendo José Leandro de Oliveira.
— O Dr. Manuel Caldas Barreto, juiz municipal de Laranjeiras, determinava
pregão de venda e arrematação, depois de andar em praça por 16 contos de réis, o
engenho São Luiz, também denominado engenho do Meio, convizinho dos engenhos
Varzinha e Mandioca Brava.
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Era fundado na vila da Capela, sob a direção do padre Francisco Vieira de Melo,
o Colégio N. Sr. ª do Amparo, internato, com abertura em 15 de janeiro e encerramento em 30 de novembro. Ensinava-se português, aritmética, desenho, latim, francês e música. Dava comida farta, roupa lavada e engomada, tudo por 280 mil réis por
ano, pagos em quatro prestações! Fausto Cardoso era um dos alunos internos.
Correio de Aracaju - 02/04/60

FATOS DO PASSADO
O Sr. Manuel Leão, naquele ano de 1896, era proprietário do Hotel Democrata,
onde está hoje construído o Cine Palace, e em cujos fundos havia uma cachoeira do
mesmo, a qual dava motivo a constantes reclamações da vizinhança, pelo mau cheiro
que exalava. Manuel Leão, entretanto, não dava bolas aos reclamantes, porque era o
intendente municipal todo poderoso. Quem quisesse que se lixasse. Era assim Aracaju
em 1896.
Vamos ler o que se passava no mês de junho daquele ano:
— D. Mariana Diniz Barreto dava lições de piano em sua residência à praça
Mendes de Morais, n° 17.
— Álvaro Maciel, proprietário da Refinação Aracajuana, estabelecido à rua de
Laranjeiras n° 38, vendia o quilo de açúcar a 760 réis.
— A Loja Passos vendia a peça de madrasto lavado a 11$000.
— Serafim Santiago e Luiz Pitanga convidavam os aracajuanos para a missa de
7° dia a ser celebrada por alma do patriota João Bebe Água.
— Plácido Pena, o “mais humilde dos brasileiros”, como subscrevia os seus convites, mandava celebrar, no dia 13, missa por alma de D. Teresa Cristina, mãe da
Princesa Isabel.
— Estava à venda, na casa na praça José de Faro, um piano por 300 mil réis!
— A Loja Veneza vendia o metro de cretone francês por 500 réis.
— Estavam à venda os engenhos Cambuí, em Japaratuba, Ribeira, em Laranjeiras, e Quizanga, no Rosário.
— O vigário Lucindo, de Pacatuba, protestava contra a posse indébita das terras
deixadas àquela paróquia por D. Maria Rosa, bisavó do major Antônio Diniz Dantas e
Melo.
—Falecia em Simão Dias o coronel José Zacarias de Carvalho, casado com D.
Delfina Hora de Carvalho, irmão do cônego João Batista de Carvalho.
— Comercializavam-se em Lagarto o capitão Próspero Ferreira de Faria e Oliveira com a Srtª. Zulmira Hora de Oliveira, cunhada de Dr. Mesquita Dantas.
— Furtaram do quintal da residência da família do coronel Apulcro Mota todos
os perus e galinhas que estavam prontos para serem embarcados para Santos, onde
estava residindo aquele sergipano.
— Falecia na Capela o coronel Benjamim de Souza Teles, antigo professor primário em Siriri, depois chefe político, advogado e deputado estadual.
— O delegado de polícia Júlio Pinto, conhecido por Júlio Ourives, agitara por
dias a política da capital, por ter mandado prender uma mulher que fora cobrar 6$000
de leite fornecido ao Sr. Augusto Magalhães.
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No começo de junho a cidade de Aracaju encheu-se de alegria por ter chegado
e estreado no Teatro São José a Companhia Dramática dirigida pelos atores Lessa e
Ludegaria. O elenco era grande, dele fazendo parte Cícero Mota, sergipano. No seu
festival recitaram poesias, nos intervalos, Tibúrcio Ribeiro e Agenor Pacheco, D. Natinha Andrade tocara violino. Após o espetáculo, com a banda do 26° BC à frente, o
artista homenageado e a diretoria do Club Cordovínico foram visitar o jovem Estevão
Coelho, presidente do Club Mercuriano, que os recebeu com cerveja quente. Não havia gelo. Um festão que deixou memória na mais fina sociedade de Aracaju. Como se
era simples e feliz naquele tempo!
Correio de Aracaju – 24/05/60

PAPEIS VELHOS
Querem vocês recuar até o ano de 1897 para tomar conhecimento do que se
passava no oitavo ano de República nesta capital e em alguns pontos do Estado?
O diário A Notícia, de 4 de maio daquele ano, publicava que a família Gouveia
Lima denunciava planos do bacharel Loureiro Tavares de querer reavivar a antiga
questão do Morgado de Porto da Folha, com, outrora, péssimos resultados para os
litigantes.
Tais lutas, por ambição de terras, foram suspensas, acomodadas, antes, por interferência do coronel José de Dario. Agora, porém, desaparecido o chefe democrata,
a questão que fora liquidada, mediante contrato bilateral, voltava novamente à tona,
anulando a pacificação entre ambas as famílias, insuflada, era o que se anunciava,
pelo senador Coelho e Campos.
Vamos a outras notícias:
— Estava no porto os vapores de carga e passageiros Penedo, Caravelas, União
e Estrela. Hoje, 1960, nenhum!!
— O Dr. Deoclides Ferreira abria consultório médico na praça Benjamim Constant, n° 6.
— Assumia o cargo de delegado de polícia do 1° distrito o capitão João Pinto de
Mendonça, pai do nosso Corinto Mendonça.
— Com o pseudônimo de Armando Tiburimba o deputado estadual e diretor da
imprensa oficial João Meneses publicava uma série de poesias amorosas.
— Os gatunos penetravam nas residências do despachante José Lopes de Souza
e do bibliotecário Manuel Dario de Oliveira e levavam-lhe as roupas.
— Deixava o porto com destino ao Sul os vapores Planeta, Itabira e São Francisco. O nosso porto também era visitado por vapores alemães, ingleses e suecos.
— Por iniciativa dos senhores Lauro Bransford e Joaquim José Gomes, a rua de
Pacatuba, trecho entre as de Maruim e Estância, era iluminada com cinco lâmpadas a
querosene.
— Os gatunos roubavam 600$000 do português Francisco, conhecido por Chico
Araçá, negociante na rua Laranjeiras.
— O rebocador Rio Real, da Associação Sergipense, rebocava, da barra, o caíque Brasil e o iate Cruz Vermelha.
— A cheia do rio Japaratuba era tão grande que estava interrompendo o tráfego
naquele vale.
— O coronel Ernesto Barreto de Sá, chefe do Siriri, protestava, pela imprensa,
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contra os ataques que estavam fazendo os políticos cabaús.
Os habitantes desta capital, que não iam além de 15 mil, por muito favor, viviam dentro de um charco. Na praça da Matriz pescavam-se siris e camarões. Salvo
as ruas do Barão, Aurora e Laranjeiras, tudo mais era um lago. E o tifo, conhecido
pelo nome de “febre de Aracaju”, ceifava diariamente inúmeras vidas. Muitas delas
foram salvas pela acuidade clínica do habilíssimo Dr. José Francisco da Silva Melo.
O povo, desolado, indignado reclamava providências para a extinção daquelas
mefíticas lagoas no centro da cidade, ao intendente Manuel Leão, e este, displicentemente, respondia, conforme leio na A Notícia: “Já encomendei grande carregamento
de mata-borrão para chupar todas as águas que invadem a cidade”. Era uma autoridade irônica, que parecia ter contrato com as casas mortuárias.
Correio de Aracaju – 05/07/60

FATOS DO PASSADO
Vamos dar uma voltinha por este Aracaju e em mais duas cidades do interior,
em junho de 1896, e tomar conhecimento, através da Folha de Sergipe, do que era
escrito por penas envenenadas, principalmente contra o coronel Oliveira Valadão. No
Palácio, nas gazetas e nas ruas o assunto, nas vésperas do São João, era o fato de a
polícia de Dores, às ordens do poderoso chefe coronel Vicente Porto, acolitado pelo
vigário Justiniano Costa, ter, por questão fútil, aplicado 58 bolos de palmatórias num
pretinho de 16 anos. Os bolos nas prisões estavam em moda, naquele tempo. Na
mesma época, o coronel João Gomes do Coqueiro, de Riachuelo, prendia um trabalhador do engenho Araticum e aplicava-lhe trinta bolos. Como o negro, de natureza forte, não desse um gemido, João Gomes deu-lhe mais 48! O João Gomes era uma fera!
— Os gatunos foram às calças do Sr. Aristides Fontes e dos bolsos subtraíram
1.400$000. Uma fortuna para a época.
— O Capitão dos Portos, Rodolfo Fontes, viajou no Esperança para o Rio.
— Os larápios bateram 345$000 da casa comercial Magalhães & Irmão, na rua
da Aurora.
— A Folha, anunciando a chegada, do Rio, do coronel Valadão, escrevia: “Chegou pelo Caravelas o usurpador do governo do Estado”.
— O Sr. Antônio Dantas, empregado do açougue do Sr. José Cardoso, ganhou
300$000 da Loteria do Espírito Santo, com agência nesta capital.
— Realizara-se, com festas, o casamento da poetisa Natália Mariot Gomes, filha
do major Francisco Leal Gomes, com o tenente do Exército Cícero Ramos. A poetisa
morreu cedo.
— Assumia o governo do Estado, por ter o coronel Oliveira Valadão renunciado
a 27 de julho, o padre Dantas, presidente da Assembleia Legislativa.
— A Folha de Sergipe exigia do Sr. Manuel Leão, intendente, que ganhava
250$000 mensais, a extinção do charco na praça Mendes de Morais e do jogo de azar
no Hotel Democrata, de sua propriedade.
Chegara de Vitória, absolvido do processo administrativo, o coronel Apulcro
Mota, inspetor aduaneiro, recebido por numerosos amigos e correligionários. Foguetório estrelejava no espaço. Um deles penetrou na residência de Monsenhor Olímpio
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Campos. Assoalharam que foi de propósito. Que foi obra de Simeão Mota e Lauro
Bransford. Vivas, insultos, corre-corre. Cerveja quente e outras bebidas de elevada
graduação. Delírio, entusiasmo. Promessas de vindita. O pessoal do padre Olímpio
gritava devolvendo insultos. O pessoal de Apulcro vaiava os olimpistas tenente Antônio Benvindo e Wanderlei.
A exaltação entre ambas as partes chegou a tal altura que foi preciso o tenente-coronel Francisco Felix de Araújo, da Guarnição Federal e o tenente-coronel Inácio
Lobão, do Corpo de Segurança, interferirem no sentido de acalmar os ânimos.
Aracaju em 1896, com os seus 20 mil habitantes, era um permanente foco de
motins políticos.
Correio de Aracaju – 11/07/60

FATOS DO PASSADO
Em 1896 publicava-se nesta capital um jornal — A Notícia, diário da tarde, sob
a direção de Agapito Dantas. Era de formato agradável, bem redigido, vendido a 40
réis o número. Vamos transcrever, resumidas, algumas notícias referentes aos meses
de março e abril daquele ano.
— O saldo no Tesouro de fevereiro para março foi de 351:925$237.
— Em 2 de março o termômetro marcava 32 graus centígrados.
— O Alhambra, teatro em início de construção, estava servindo de valhacouto
de vagabundos.
— Um incêndio devorou quatro casas de palha na rua do Arauá.
— No domingo, no bairro Industrial, havia pau-de-sebo, leilão e dança na corda.
— Francisco Melo ia estabelecer açougues em vários pontos da cidade.
— No vapor Esperança seguia o jovem Adolfo Acioli do Prado para o Rio, a fim
de cursar a Escola Naval.
— Em Manchester, Inglaterra, o jovem Tales Ferraz brilhava no curso de Engenharia de Artes e Manufaturas.
— Ancoravam neste porto os vapores Caravelas, Penedo, Jacuípe, Comandante
Alvim e Itatiaia; todos de carga e passageiros.
— João de Góis, pianista de ouvido, punha à venda a valsa “Cheios d’água”, de
sua autoria.
— Falecia em Salvador o sergipano Barão de Itabaiana.
— No Beco do Açúcar Juvenal Santana, funileiro, vendia malas para viagem.
— Falecia D. Joaquina Valadão, de febre palustre, a 22 de março, esposa do coronel Presciliano Valadão.
— Na Sexta-Feira da Paixão o vigário da matriz, de esmolas recolheu 169$000.
— Na rua Japaratuba Samuel Bompet estabeleceu-se com loja de joias e demais
objetos de luxo.
— O jovem Graccho Cardoso, aluno da Escola Militar do Ceará, pronunciava na
Intendência arrebatadora conferência.
— O deputado João Menezes declarava que a Imprensa Oficial, da qual era redator, era boa fonte de renda.
Os jornais de Aracaju reclamavam a construção de um Mercado de maior amplitude, visto o atual ser pequeno para uma cidade de cerca de 30.000 habitantes. Ao
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mesmo tempo, governistas e oposicionistas, desalentados, com parcos rendimentos,
pediam a intervenção do governo para pôr um paradeiro na alta crescente dos gêneros de primeira necessidade.
Era inacreditável — diziam os jornais — para quem vivesse fora de Sergipe, que
o peixe atingisse o absurdo preço de 2$500 o quilo! E um quilo de sabão massa por
540 réis! E o litro de feijão por 800 réis! Não, o mundo estava para se acabar. Um
castigo do céu tanta carestia! Na última segunda-feira de abril a terça de farinha chegou a 8$000!!
Escrevia o redator da A Notícia: “Nunca passamos por uma crise tão dolorosa,
e se não houver um paradeiro a tantos males, é de presumir-se que o povo não sufoque os instintos de paz e de ordem”.
Quem ler o que está acima escrito, e cotejar os preços de ontem com os de
hoje, sorrirá e acabará soltando gostosas gargalhadas.
Correio de Aracaju – 28/07/60

FATOS DO PASSADO
Um dos grandes acontecimentos em Sergipe foi a visita, por muito tempo
aguardada, de Dom Jerônimo Tomé da Silva, Arcebispo Primaz do Brasil com sede
na Bahia. Foi em março de 1897. Não só a capital, mas todas as cidades do interior
desejavam receber e homenagear condignamente o seu pastor amado. Sua Excelência Reverendíssima, porém, não podia, dada a premência do tempo e a necessidade
de retornar a Salvador, satisfazer a todos que desejavam beijar a mão acostumada a
abençoar a todos que se lhe aproximavam. Visitou, todavia, várias cidades do Estado,
inclusive a minha, Capela, onde recebi o crisma por ele ministrado.
Vamos ler o que se passava em 1897, além da visita do arcebispo D. Jerônimo,
há 63 anos. Os velhos gostam dessas reminiscências.
— Em Maruim era realizado um meeting de protesto contra o assassínio dos
irmãos Brito, em Araraquara, tendo orado o vigário Leonardo Dantas, Cícero Mota, redator d’ O Progresso, capitão Guilhermino Cunha, rábula, e Manuel Brito, filho de uma
das vítimas.
— O alferes do Exército Nilo Guerra provocava polêmica, por questão política,
com a redação da A Notícia.
— No dia 27 de março um grupo de cangaceiros, agregados do coronel Guinô
da Furada, invadia a casa do delegado de polícia do Geru e depredava os móveis e
utensílios ao mesmo pertencentes.
— O bacharel Alfredo Nunes Correia rapava barba por 200 réis e aparava cabelo
por 400, na rua Santa Luiza, 50.
— O Dr. Heráclito Diniz seguia para Estância a fim de tomar posse do cargo de
juiz de direito.
— Falecia em São Cristóvão, causando consternação geral a jovem Zulnara
Mota.
— A doméstica Marina Silveira, que acompanhava a família do Sr. Jesuíno Torres, com destino ao Rio, atirou-se ao mar.
— Eram nomeados telegrafistas de 4ª classe os praticantes Beribo Leite e Mario
Menezes. O primeiro, anos depois, formar-se-ia em medicina, e o segundo em direito.
Ambos, hoje, mortos.
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Vamos tratar ainda da visita de D. Jerônimo Torres. Tendo desembarcado em
Estância, viajou via Itaporanga, a cavalo, para Aracaju, onde foi recebido distante
duas léguas da cidade, por um grupo de cavaleiros. Sua Excelência Reverendíssima
viajara a cavalo. Foi logo, ao descer, na casa do padre Diogo, visitado pelo Presidente
Martinho Garcês, que se fez acompanhar do Dr. Heráclito Diniz, chefe de polícia, desembargador Menezes Acioli, presidente do Tribunal da Relação e outras figuras oficiais. À noite, na matriz, foi entoado solene Te Deum. Tendo orado o cônego Dr. João
de Matos.
A política começou logo a pôr as mangas de fora. Mostrava, a D. Jerônimo, o
padre Olímpio Campos como transviado dos seus precípuos deveres de sacerdote,
afundado na politiquice. Houve sérios debates na imprensa, a ponto de compelir o
reverendo secretário do Arcebispo a vir em defesa do seu colega sergipano.
Correio de Aracaju – 19/08/60

FATOS DO PASSADO
Um sujeito, negociante aposentado, que se senta, todas as tardes, num dos
bancos que ficam entre a Assembleia e o Palácio, veio agradecer-me a transcrição das
notícias ocorridas em Sergipe no ano de 1904. Aqui vão outras, mais novas, do ano
de 1916, que agradarão aos saudosistas. Recuemos 45 anos.
— O padre Dr. Arquibaldo Ribeiro pronunciou na Biblioteca Pública uma conferência sobre o tema “Imortalizemos a Vida”. Esse padre suicidou-se, anos depois, no
Rio.
— Foi nomeado 2° tenente da banda da Polícia o maestro Ceciliano Avelino.
Anda aí, pelas ruas, completamente esquecido.
— O coronel Adolfo Rollemberg encaminhava imigrantes para a sua Usina Escurial, onde lhes daria trabalho.
— Chegava do Rio, acompanhado da esposa e da Srtª. Izabel Vieira, filha do Dr.
Serafim Vieira, o deputado federal Antônio Rollemberg.
— A fábrica de doce de goiaba de Rollemberg, Ferraz e Companhia, situada no
bairro Industrial, comprava caixões de querosene cheios daquela fruta a 4 mil réis.
— Entre Salgado e Boquim descarrilou o trem que vinha de Barracão, morrendo
o maquinista Pedro Carneiro.
— Pedro Leão de Campos, chefe do Telégrafo, comunicava o nascimento do seu
filho, sergipano, Domar de Campos.
— Em Riachuelo, no engenho Escuta, o Dr. Domingos Sobral dava uma grande
festa, sendo da missa celebrante o padre Nabuco, tendo, depois, discursado o acadêmico Carlos Sobral sobre o assassínio de Pinheiro Machado!
— O Sr. Manuel Campos, proprietário do Café Ideal, contratou trem especial
para levar, a 7$000, com retorno, passageiros para a festa de 2 de fevereiro na Capela.
— Foi repousar das lides jornalísticas, no engenho Cabral, o coronel João Menezes, proprietário do Correio.
— No Conselho Municipal reuniu-se a junta de alistamento eleitoral composta
dos senhores Clodomir Silva, Antônio Nobre, Silvério Fontes e suplentes Corinto de
Mendonça, Ricardo Lopes e Plácido Gama. Só mestre Corinto está vivo e fagueiro.
— Em benefício do Asilo Rio Branco foi promovido um espetáculo pelas senho95

ritas Fausta Andrade, Anete Andrade, Nair Nobre Freire e Aurora Melo. É possível que
hoje sejam vovós.
— A Pensão Confiança, de Joana Rollemberg de Souza, na Avenida Rio Branco,
com luz elétrica, banheiro e bonde à porta, tratava os pensionistas e viajantes à vela
de libra.
— Correio de Aracaju transcrevia discurso do deputado Antônio Carlos sobre
movimentos revolucionários no país, no qual dizia! “que o Brasil goza de liberdade e
que todos os cidadãos têm todas as garantias”.
O deputado Maurício de Lacerda, na ponta da língua: “nem só disso vivem os
povos: há ideais”.
Pergunta Antônio Carlos: “Quais?”
Mauricio responde: “O sistema parlamentar”.
O deputado Antônio Carlos replica: “O parlamentarismo no passado causou males que não necessito, no momento, apontar”.
O deputado Pedro Moacir: “Não apoiado. Queremos um regime de responsabilidade, como antigamente, em que os ministros caíam até por terem espancado presos. Atualmente pode-se afirmar que um ministro é ladrão e ele continua”.
A História se repete.
Correio de Aracaju – 24/01/61

FATOS DO PASSADO
Estas linhas são dedicadas aos saudosistas, que não cansam de me pedir a
transcrição de fatos e acontecimentos do passado não só em Aracaju mas em todo o
Estado. Voltemos, principalmente a Aracaju de 35.000 habitantes, quando hoje seria
mais de 100.000. Respiguemos fatos de 1911.
— O governo por ato de 25 de julho exonerava o lente em disponibilidade da
Escola Normal, Dr. Gilberto Amado, por ter sido antes, em 1909, nomeado 1° oficial
da Câmara dos Deputados de Pernambuco.
— Deolindo Nascimento casava-se em Riachuelo, a 29 de junho, com D. Leonor
Mesquita Nascimento.
— Em 8 de setembro era fundado o Tiro Rosarense, por Ioio das Caldas, tendo
como instrutor seu filho, o tenente Augusto Maynard.
— D. Maria José de Menezes expunha a venda o seu engenho Flores, no município da Capela.
— Seguia para a Inglaterra o jovem empregado no comércio Joaquim Lins de
Carvalho.
— Em 3 de julho casava-se Odorico Magalhães Carneiro com D. Adozinda Figueiredo.
— Falecia o italiano Braz Felizola, sogro do coronel Matias Curvelo, chefe político
de Rosário.
— Torquato Fontes Neto protestava contra o boato que o padre Fonseca estava
espalhando de ter sido seu mano Deusdete Fontes nomeado telegrafista por sua interferência.
— Francisco Xavier de Oliveira, com cocheira na rua das Laranjeiras, vendia cabaú em barris.
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— Benjamim Mendonça, negociante, era nomeado agente da fábrica de goiabada de Pesqueira.
— O major da Guarda Nacional Costa filho fundava o Centro Católico Sergipano.
— O coronel João Fernandes, de Propriá, retirava-se da política fazendo ataques, pela imprensa, ao presidente Rodrigues Doria.
— Falecia Braz Simões, de origem italiana, sogro do jornalista Apulcro Mota.
— Elizeu Carmelo era exonerado do cargo de fiscal em Itaporanga.
— A polícia embargava, no porto, a mobília do advogado João Antônio de Oliveira, sendo liberada pelo juiz seccional Dr. Lacerda.
— A firma comercial Leal & Coelho vendia o rolo de arame farpado, marca Netuno, por 18 mil réis.
Nos meios intelectuais comentava-se favoravelmente a conferência pronunciada
na Escola Normal pelo Dr. Leonardo Leite sobre o tema “A Moral através da Humanidade”. Naquele tempo os intelectuais sergipanos frequentavam amiúde os auditórios
das escolas e o palco dos teatros com os ameaçadores calhamaços com pretensão a
conferências sobre o beijo, a rosa-chá, a tristeza dos namorados sem ventura e o processo sutil de passar calote. Bons tempos de muita carne verde nos açougues a 600
réis o quilo.
Correio de Aracaju – 23/03/61

FATOS DO PASSADO
Vamos, neste número, ler o que se passava por aqui em 1890. Colijo o que a
Gazeta de Apulcro Mota, o atrevido e hábil jornalista, noticiava e comentava com muita inteligência e sagacidade. Está claro que não vou transcrever os tópicos políticos do
Apulcro, apenas respigar ocorrências que interessavam ao público ávido de novidades.
— Manuel Antônio Carneiro Leão conseguia privilégio para construir estrada de
ferro que partindo de Itaporanga terminasse em Campos com escala em Sapé, Lagoa
vermelha, Riachão, Samba e Macota.
— O engenheiro Emilio Cândido da Costa Alves também obtinha concessão para
construir outra via férrea, que partindo de Aracaju terminaria em Simão Dias, com
ramal para Capela e Estância. Tudo isso deu em água de barrela. Só muitos anos
depois, graças à influência política de Rodrigues Dórea e Coelho e Campos tivemos a
estrada de Timbó a Propriá.
— Era rescindido o contrato do Dr. Felisbelo Freire com o Estado, o qual permitia a construção de 20 casas com o Núcleo Colonial Patrimônio.
— O Dr. Fausto Cardoso estranhava ter o Dr. Felisbelo Freire tirado carta de médico na Faculdade de Salvador dando a naturalidade de baiano.
— Estevão Coelho estava queimando o côvado de merinol bege, morango, café,
cinza e lírio a 700 réis.
— Num tanque cavado em Vila Cristina foram encontrados vários patacões no
valor total de 400$000.
— O negociante José Dórea Neto comprava, na sua casa comercial na rua da
Aurora, patacões por bom preço.
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— Vicente Felizola Zucarino e seu sócio Vicente Freire Barreto declaravam publicar os nomes dos devedores rebeldes ao pagamento de dívidas contraídas em seu
estabelecimento adquirido a Alexandre José de Santiago.
— Estela Maria da Conceição e Miguel dos Anjos publicavam que residiam numa
das casas do Sr. Bastos Coelho a troco de serviços, sem pagamento algum em dinheiro.
— O negociante Gotardo Correia de Araújo, na sua loja Bela Aurora, em Rosário
do Catete, estava vendendo, para São João, ovos de Faraó, espigas japonesas, traques da Índia e rojões de quatro bombas a 1$200 a dúzia.
O caso mais importante ocorrido no mês de maio de 1890, que abalou os sentimentos cívicos dos sergipanos foi o seguinte: era demitido o major Siqueira de
Menezes do cargo de diretor das Obras Militares. O major Siqueira, estomagado,
despedira-se dos amigos e correligionários declarando, pela imprensa, que em breve
desenrolaria aos olhos do público, em quadros surpreendentes, os ângulos em que
se achavam a razão, a moralidade e a pureza dos sentimentos que destruíram a obra
que estava construindo.
Tenha-se em conta que, na ocasião, o major Siqueira de Menezes exercia o
mandato de 2° vice-governador eleito do Estado.
Correio de Aracaju – 08/06/61

FATOS DO PASSADO
Vamos ler uma série de coisas arquivadas e que precisam vir a lume no presente para conhecimento dos ignorantes de fatos pretéritos. Às vezes saem coisas
indiscretas, que trazem contrariedades aos familiares remanescentes que desejavam
ficassem sepultadas no olvido. Há muita coisa curiosa, afinal de contas, que servirão
a futuros historiadores preguiçosos ou comentadores.
— Nos dias 29 e 30 de junho de 1890, respectivamente, faleceram os reverendíssimos padres Francisco José da Silva Porto (meu avô materno), no povoado Araticum, município de Porto da Folha; e Firmino Brant da Rocha, em Penedo, Alagoas. O
jornal União Republicana, de Propriá, de 11 de julho do referido ano de 1890 assim
pronunciara sobre os falecidos sergipanos: “Moços ainda, e quando as suas faculdades intelectuais estavam em pleno vigor, foram arrebatados esses ilustres sacerdotes,
que deixam um vácuo imenso, difícil de preencher”.
— O Dr. João de Almeida Lopes, magistrado íntegro e muito inteligente, juiz em
várias comarcas da província, faleceu na cidade de Capela, onde jurisdicionava e lá
nascera, no dia 7 de abril de 1891. Sua esposa, pernambucana, seguira, pouco depois, após a viuvez, com os filhos para Recife. Eu ainda o conheci, menino, em Recife,
residente à rua da Penha, quando por lá passei, com meu pai, que era amigo íntimo
da família, no ano de 1905, com destino a Manaus.
— Leandro Pires Branco expunha à venda, pela imprensa, em 2 de setembro de
1882, pelo preço total de 2.500$000, quatro casas novas, bem construídas, na rua
Santa Luzia, as quais rendiam, anualmente, de aluguel, 384$000.
— No dia 20 de abril de 1891, na cidade de Capela, casavam-se Manoel Joaquim de Oliveira e D. Maria da Conceição Campos de Oliveira, pais do poeta Cleóme98

nes Campos, Dr. Antônio Campos de Oliveira e Adroaldo Campos.
— Vi, pela primeira vez, na Capela, um grupo dramático, de pigmeus, composto de Horácio, Salomão, Antônio, Julia e Eulina Lima, todos brasileiros, gaúchos, bem
vestidos, inteligentes, espirituosos, os quais eram dirigidos e ensaiados por um sujeito normal, que também era ventríloquo. A “Companhia de Pigmeus” hospedara-se no
Hotel (frege) do Sr. Ernesto Bacalhau. Dera espetáculos concorridíssimos num palco
armado do Mercado Municipal. Isto foi em 1903.
— Em 1900 chegara de Penedo, onde residia, o sergipano major José Lourenço da Costa, mais conhecido por Pataquinha. Estabelecera-se com bilhares na rua do
Barão (hoje João Pessoa) e instalara uma máquina de fazer gelo, a primeira introduzida em Sergipe. Os frajolas e as elegantes da época à tardinha e à noite corriam ao
Pataquinha para tomar sorvete, novidade gustativa que atraía gente do interior para
tomar aquela coisa fria e gostosa.
A vida em 1900 em Aracaju tocava às raias da inocência! Só que a política era
gelo especial.
Correio de Aracaju – 16/07/61

FATOS DO PASSADO
Vou publicar aqui, para quem gosta de velharias, fatos que se verificaram em
a nossa província há muitos anos. Os velhos e os apreciadores de histórias, verdadeiras, creio que se darão por satisfeitos. Vamos ler o que colhi em papeis antigos de
imprensa.
— No dia 24 de março de 1844, quando passava por uma estrada, próxima do
seu engenho, em Pintos, hoje Riachuelo, foi morto a tiros o capitão Gonçalo Rabelo
Leite. O matador, que não era estranho à família, foi preso em flagrante, sendo remetido para a cadeia de São Cristóvão, capital da província.
— O tenente-coronel Antônio Dias de Siqueira e Melo oferecia a quantia de
100$000 a quem matasse o cidadão Manuel Pereira Coelho, por ter o arrojo de cabalar na vila de Santo Amaro em favor do partido Camundongo. Manuel Pereira ganhara
o mato para fugir à ira de Siqueira e Melo, que também daria 50$000 a quem prendesse aquele cidadão. O jornal laranjeirense O Triunfo, de onde extraio esta notícia,
dizia: “Será bom que Sua Senhoria iguale os preços, porque assim haverá maior
número de pessoas que deseja ganhar o prêmio da empresa. Nem todos gostam de
matar — dizia a citada gazeta —, porém muitos gostam de ganhar”.
— No dia 19 de dezembro de 1877 faleceu no engenho Palma, município de Capela, o comendador Manuel José de Menezes, irmão do barão de Maruim.
— Em 8 de setembro de 1855 o barão de Maruim recebia pelo vapor inglês
Avon, de Londres, carta da firma Ruaoles & Foler comunicando que em novembro
estaria o vapor de nome Aracaju em Sergipe, integrando a frota da Companhia Sergipense, da qual era sócio o Barão.
— Leandro Pires Branco anunciava em 2 de dezembro de 1882 que expunha à
venda, na rua Santa Luzia, pelo preço total de 2.500$000, quatro casas novas, bem
construídas, naquela rua, as quais rendiam, anualmente, de aluguel, 384$000.
— Justiniano de Melo e Silva, autor da Nova luz sobre o passado, nascido em
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Laranjeiras a 8 de janeiro de 1853, era filho do advogado Felix José de Melo e Silva,
que foi secretário de Frei Caneca, chefe da revolução pernambucana em 1817, e de
D. Maria Alexandrina de Melo e Silva.
— Chamava-se José Lourenço da Costa Pataquinha, o cidadão que depois de viver muitos anos em Penedo voltou a Sergipe e em Aracaju se estabeleceu com bilhares na rua do Barão, hoje João Pessoa, e fundou incipiente fábrica de gelo, oferecendo
ao povo, pela primeira vez, revolucionando a cidade, o sorvete.
— Na feira da Colônia, nesta capital, em 1897, era vendido um capado gordo
por 500 réis, uma franga por 400 réis e um peru por 800 e 1000 réis. O meu secretário perpétuo Freire Ribeiro ao ler esta notícia sente não ter vindo ao mundo naquela
época!
Correio de Aracaju – 14/09/61

FATOS DO PASSADO
Continuo a ler O Imparcial de outubro e dezembro de 1918. Como os demais
jornais da época, de partidos diferentes, traziam eles noticiário abundante, de visitas de políticos do interior à redação, quase todos com patentes de major para cima.
Também a dos juízes, doutores, que moravam no interior, raramente vindos à capital. Hoje eles têm residência permanente em Aracaju, de onde só vai à sede das suas
comarcas quando o escrivão lhes comunica que os processos estão caindo de velhice,
com prejuízo para as partes.
Nos tempos atuais as gazetas não trazem mais as outrora tão lidas “NOTAS SOCIAIS”. Um erro, porque os correligionários, os amigos gostam do registro dos aniversários da família, dos falecimentos, das cerimônias matrimoniais etc.
Quando eu era redator de jornal, tinha especial cuidado com essas notas. Quem
não gosta de ver o nome estampado no jornal, ilustrando um acontecimento doméstico? As mocinhas, os barbados correm logo a vista na gazeta para ler a nota do seu
aniversário.
Vamos recordar, compilando, acontecimentos de 43 anos passados. A gazeta
que tenho em mãos comentava a alta do custo das utilidades, quando uma galinha
estava sendo vendida por Cr$ 5,00 (5 mil réis)! E lembrava, então, ao intendente, a
necessidade de enérgica providência contra os açambarcadores e atravessadores.
— A garrafa de querosene estava sendo vendida pelo absurdo preço de 600
réis, com possibilidade de aumento, devido à falta de tráfego marítimo com a América
do Norte, de vez que as tripulações estavam sendo dizimadas pela gripe espanhola.
— No vapor Javari, com destino ao Rio, a fim de ser internado no Hospício Nacional de Alienados, embarcava o capitão Candinho Itajaí, ex-comandante do Corpo
Policial do Estado.
— No último concurso para praticante de telegrafista foram aprovados 22 dos
54 inscritos.
— Na colina do Santo Antônio, por iniciativa do vigário Abílio Mendes, auxiliado
pelos doutores Garcia Rosa, Silvério Fontes, João Mota e Cesarina Regis, eram fornecidos remédios, pão, farinha de trigo, café, chá, e massa seca a centenas de gripados
pobres, principalmente dos subúrbios e das ruas Divina Pastora, Bonfim, Topo e Desaperta.
— Chegava do Rio, trazido pelo presidente Pereira Lobo, o Dr. Alfredo Paiva
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Melo para exercer o cargo de diretor de Obras, Indústria, Viação e Agricultura. Esse
cavalheiro teve seus dias de esplendor em Sergipe, caindo, depois da Revolução de
30, em franca decadência. Depois deu o fora, perdendo-se o seu nome no anonimato.
Gloria Transsit...
— O Grêmio Escolar, do desembargador Evangelino Faro, convidava os seus alunos, que desejassem requerer certificados de quatro preparatórios, à escolha, comparecessem à sede daquele grêmio, às dez horas. Seriam beneficiados pela imoralíssima
lei Jerônimo Monteiro. Um bacharel em Salvador disse-me, certa feita, que requerera
certificado de Português, História Universal, Física, Química e Matemática.
Uma petição redigida por ele era uma miséria!...
Correio de Aracaju – 10/10/61

FATOS DO PASSADO
Os jornais de Aracaju anunciaram com estardalhaços CONCERTO DO BARÍTONO
JOÃO CERRONE. Estávamos no ano de 1901 e a nossa capital tinha apenas 22.000
habitantes. Ao anúncio do concerto, novidade em Aracaju, o contágio de frenesi foi
coletivo. Moças, mancebos, velhos e matronas foram tomados de indizível arrebatamento. O programa era vasto e escolhido, e o cantor era irmão de D. Zaira Dantas,
também cantora clássica e pianista, esposa do ardoroso político, jornalista e advogado Olegário Dantas, pai do meu querido amigo Humberto Dantas.
No dia 15 de novembro de 1901, segundo aniversário da implantação da República, com o padre Olímpio já no governo, realizou-se o festival artístico no salão da
Assembleia Legislativa, que estava ricamente ornamentado de cortinas de Alençon e
flores em profusão. Eis o programa executado sob o delírio dos aplausos:
Sinfonia do Guarani (Carlos Gomes) – piano por D. Zaira Dantas e Ceres Bastos
Coelho.
Ária do Trovador (Verdi) – canto e piano por Cerrone e Zaira.
Lo Schiavo (Carlos Gomes) – canto e piano por Cerrone e Zaira.
Alla Stella Confidenti (Robaudi) – canto, violino e piano por Srtª. Pepina Lins,
Zaira e Clara Cerrone.
Duetto da Aida – canto e piano por Zaira e Clara Cerrone.
Se... (H. Denza) (melodia) – por Cerrone e Clara Cerrone.
Foi a primeira parte do programa. A plateia numerosa, que contava com a elite
da capital, deixou por momentos os comentários sobre os acontecimentos políticos
que se desenrolavam para aclamar os nomes dos artistas que se exibiam naquela noite inesquecível. Eis a segunda parte do programa:
Ernani (Verdi) (canto e piano) – barítono, Cerrone e Clara.
Mimi (G. P. Pirane) – violino, bandolim e piano, por Srtª. Pipi Lins, Zaira Dantas
e Clara Cerrone.
Amor Ti Chiedo (Cimino) – canto e piano, por Zaira e Clara Cerrone.
La Forza Del Destino (Verdi) – canto e piano, por Zaira e Clara.
Grand Fantasie Trionfal Sur L’hymne Nationale Bresilien (Gottschalk) – piano,
por Astréia Bastos Coelho.
Dueto do Trovador (Verdi) – canto e piano, pelo barítono João Cerrone e Senho101

ras Zaira Dantas e Clara Cerrone.
Diz a notícia da época que quando o padre Olímpio Campos se levantou para
retirar-se, com todas as honras de presidente do Estado, ao som do Hino Nacional,
executado ao piano pela senhorita Ceres Bastos Coelho, foram tantos os aplausos que
quase vem abaixo o assoalho da Assembleia que se encontrava superlotado.
Como era diferente, para melhor, o Aracaju de outrora! Temos ouvido, assistido
grandes exibições artísticas, mas de profissionais itinerantes.
Correio de Aracaju – 11/10/61

FATOS DO PASSADO
Vamos ler coisas velhas, de outubro de 1918, portanto de 43 anos passados,
estampadas nas colunas do O Imparcial, diário de propriedade de França Melo, redatoriado pelo poeta João Barreto e gerido por Teonilo Leite. Noticiário farto e colaboração amena e variada.
Iremos, apenas, para os saudosistas, transportar para esta coluna as notícias e
anúncios que ali eram publicadas. Um cotejo do passado com o presente.
Jornal bem feito literária e tipograficamente. Evandro Alves, pseudônimo do Dr.
Helvécio Andrade, diariamente escrevia uma deliciosa crônica sob o título de “Nulla
die sine linea”.
— Na segunda quinzena de outubro de 1918 eram exonerados, pelo presidente
Pereira Lobo, os doutores Monteiro de Almeida e Olímpio Mendonça, respectivamente
secretário-geral e chefe de polícia, cargos que foram ocupados, em substituição, pelos
doutores Álvaro Silva e Wenceslau Guimarães.
— No dia 18 casava-se o jovem Raul Leal, funcionário da Diretoria de Finanças,
com a senhorita Marieta Andrade.
— Comemoravam-se os aniversários natalícios de D. Izabel Góis, esposa do negociante João de Góis; senhorita Zizi Machado e a menina Olindina Tavares, irmã do
Dr. Gentil Tavares, diretor da Imprensa Oficial.
— Publicava a referida gazeta os seguintes anúncios: calçado Fox, à venda, na
Alfaiataria Moderna, de Lisipo Ferraz.
— “A Filha da Noite” era o filme exibido no Éden Cinema, de propriedade de
Romualdo & Lopes, com quarteto dirigido pelo maestro Pedro Barros e operador Clemente Freitas.
— Adolfo Schmidt, da Antártica, vendia Colaquina, conhaque Château Dauzac e
Vermute tipo Torino.
— Acolhiam grande freguesia, com pratos típicos preparados por peritos profissionais em forno e fogão, o Hotel Internacional, de Otávio Gomes da Cunha, e o Hotel
dos Estados, de João Já de Almeida.
— Amado & Companhia expunha à venda móveis, tecidos e zonofones marca
Edson.
— Augusto Fernandes de Luz queimava o seu grandioso estoque da Loja do
Povo.
— Alvino Cardoso recebia grande sortimento de joias e artigos de ótica.
— A Mobiliária, de Samuel Steremberg, vendia móveis a prestações, o mesmo
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fazendo Grossmann e Companhia e Bernardo Volcham na sua Alfaiataria Paris.
— Arquimedes Curvelo não tinha competidor no fabrico do pijama, camisas, ceroulas e roupetas para crianças.
— Celecino Filho & Companhia fabricava vinhos finos na Destilaria São José.
— Às 17 horas do dia 18 de outubro efetuava-se uma reunião, no Instituto Histórico, sob a presidência do professor Manuel Cândido, para debater-se a ideia de se
fundir o busto do jovem e malogrado poeta Péricles Barreto, o qual seria erguido em
uma das nossas praças públicas.
A iniciativa morreu no nascedouro.
Correio de Aracaju – 18/10/61

FATOS DO PASSADO
Depois das lutas políticas em Sergipe, das quais resultaram o covarde assassínio em praça pública do tribuno e deputado federal Fausto Cardoso, na manhã de 28
de agosto de 1906, o deputado Oliveira Valadão, chefe do Partido Republicano Sergipense, com auxílio de amigos dedicados, formava no dia 24 de outubro daquele ano o
Correio de Aracaju, sob a direção do jornalista João Menezes.
O coronel João Menezes, é preciso que se repita, foi o amigo mais dedicado que
Valadão teve em todos os tempos. E teve, por isso, a devida recompensa. O artigo de
abertura, com programa político de grandes perspectivas, traz a apologia do inolvidável chefe nacional Pinheiro Machado.
Vamos respigar, para os leitores do presente, ligeiro noticiário do Correio publicado em seu primeiro número, há 55 anos, na data de hoje:
— O governo do Estado baixava o Decreto n° 543 equiparando o Ateneu ao Ginásio Nacional.
— Era inaugurada, em Vila Nova, a Empresa de Transportes para fazer a navegação entre aquela cidade e a de Penedo. Passagem de 1ª 300 réis e de 2ª 100 réis.
— Chegava do Juruá, Amazonas, enfermo, o Dr. Manuel Melo, hospedando-se
na residência do seu irmão Dr. Silva Melo.
— Assumia a chefia da estação telegráfica o telegrafista Tobias Friedmann, em
substituição ao Sr. Corinto Freire.
— Casava-se no dia 27 o Dr. Álvaro Brito com a Srtª. Maria do Carmo Barreto.
— O cônsul português comendador Antônio Cardoso fraturava a coxa direita
ficando aos cuidados dos doutores Moreira Magalhães e A. Fontes.
— De síncope cardíaca falecia o ex-negociante Alípio Fortes.
— A filarmônica Santa Cecília tocava em frente à residência do seu presidente
Jucundino Filho, na praça do Palácio.
— Estava sendo vendido no Mercado: farinha a 2$000 a terça; feijão a 220 réis
o litro; milho a 50 réis o litro e açúcar a 2$000 a arroba.
— Noticiário, em quatro colunas, do casamento do Sr. Rodrigues da Cruz, filho
do Dr. Tomaz Cruz e D. Clara Rolemberg da Cruz, com a jovem Carolina Rodrigues da
Cruz, filha de D. Ana Aciole da Cruz e do falecido Carlos da Cruz. Foram oficiantes, no
religioso, o cônego Manuel Raimundo, e no civil o juiz de paz Eutiquio Lins.
Os nubentes viajaram para Maruim, no outro dia, 22, no vaporzinho Laranjeiras, acompanhados de cerca de cem pessoas. O banquete na residência do casal foi
um acontecimento quanto aos discursos e às iguarias.
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Noticiava o Correio que na sessão da Câmara, de 15 do corrente, o deputado Pedro Moacir anunciou veemente discurso contra o bárbaro assassínio de Fausto
Cardoso, e enviou à mesa um requerimento para que o governo informasse se a sua
intervenção nos negócios de Sergipe já cessou e se a representação feita ao presidente da República pelos sergipanos e outros documentos foram remetidos à Procuradoria para proceder na seção de Sergipe à apuração das responsabilidades. Nada se fez.
Fausto foi assassinado e ainda hoje há diferentes presunções sobre o responsável por
aquele hediondo crime.
Correio de Aracaju – 24/10/61

NOTAS DO PASSADO
Como alguns dos meus leitores, amigos de coisas do passado, inveterados tradicionalistas, estão sempre a me pedir a publicação de fatos ocorridos quando da
nossa capital ainda era São Cristóvão e Aracaju engatinhava, vou deixar aqui algumas
notas que a presente geração precisa conhecer e muitos patriarcas do meu tempo
ignoram.
— O Partenon Sergipense, acreditado colégio dirigido pelo Dr. Ascendino Ângelo
dos Reis, que preparava alunos para todos os cursos, e cuja inauguração se verificou
em 1879, tinha como professor de ginástica o Sr. Rolando Angico Jequitibá Peroba.
Esta notícia é extraída do Jornal de Sergipe, que tinha como administrador o Sr. Aristides Soares de Andrade, genitor da doutora Maria Rita. O Dr. Ascendino dos Reis,
sergipano, dá nome a uma das ruas de São Paulo. Em Aracaju qualquer cidadão, indistintamente, tem uma placa na esquina.
— Era mudada a sede da freguesia da vila do Espírito Santo, hoje Indiaroba,
para Campinhos, pela Resolução Provincial n° 852, de 9 de abril de 1870. Era seu juiz
de paz Antônio Francisco dos Santos e seu vigário o padre Francisco Freire de Melo.
Campinhos está hoje reduzida a tapera, enquanto Indiaroba prospera como cidade
depois que o Dr. Leandro Maciel se tornou fazendeiro naquela zona.
— Quem construiu o Mercado da Capela, minha terra, hoje demolido, foi o Sr.
Francisco Melquiedes de Siqueira, por contrato celebrado com o presidente da província em 1879.
— O Dr. Gonçalo Aguiar Boto de Menezes que faleceu como desembargador no
Tribunal de Justiça da Paraíba, deixara o cargo de diretor da Instrução Pública de Sergipe em março de 1877, oferecendo à província a importância de 800$000, dos seus
vencimentos a receber na Tesouraria. Casara-se com a célebre Jureminha, que fora,
em solteira, raptada por Braz de Maciel. Jureminha está sepultada em Sergipe e não
na Paraíba, como eu disse em outro escrito.
— Em 6 de novembro de 1823 era nomeado lente de Direito na Faculdade de
Olinda o padre-doutor (meu tio bisavô materno) Manuel José da Silva Porto. Começaram as desinteligências entre o Dr. Porto e o diretor daquela Faculdade, porque este
exigia a residência daquele em Olinda e não em Recife. Em 1835 o Dr. Porto abandonava a cátedra e aceitava o cargo de juiz de direito da comarca de Vila Nova do Rio
São Francisco (hoje Neópolis). O Dr. Porto recebera ordens canônicas e capelo em
Direito na Universidade de Coimbra.
O saudoso Costa Filho deixou inédito um trabalho de pesquisa sobre a tragédia
sangrenta em que esteve envolvido o Dr. Porto, na Capela, o qual, eu li, no original,
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que me foi mostrado por seu falecido filho, quando mantínhamos íntimas relações.
Correio de Aracaju – 05/11/61

FATOS DO PASSADO
Coisas antigas, do começo do século, vou passando para esta página, com alegria para os que têm mais de 60 anos, principalmente para os antigos coronéis dos
canaviais, e curiosidade para os novos que desejam conhecer o que era a vida social,
política, industrial e financeira de Sergipe, que hoje avança no progresso com os seus
115 mil habitantes.
Vamos, de começo, enumerar as usinas de açúcar que funcionavam em 1903,
há 58 anos, portanto. Eram catorze. Vamos dar-lhes os nomes e os de seus proprietários: Topo, do Dr. Gonçalo Rollemberg; Jericó, do Dr. Leandro Ribeiro de Siqueira
Maciel; Santa Clara (também de nome Várzea Grande), do Dr. Tomás Cruz; Cupertino,
do Dr. José Cupertino; Saco, do coronel Alfredo Franco; Caraíbas, do coronel João Gomes de M. Cardoso; São Joaquim, do coronel Gonçalo Rollemberg; São José, do coronel Albano do Prado P. Franco; Bismark, do engenheiro Teodoro Jungclausen; Pati,
do coronel Apolinário do Prado; Itaperoá, do Dr. Silvio Anacleto de Souza Bastos; São
Carlos, do coronel Alexandre Freire; Belém, do coronel Felisberto Freire, e Escurial, do
coronel Adolfo Rollemberg.
Existiam, ainda, 19 engenhos de aparelho Wetzell e grande número dos de almanjarra, vapor e porta d’água, como se dizia.
		
— No povoado Areia Branca, distrito de Riachuelo, há poucos anos reduto eleitoral do saudoso Pedro Diniz Gonçalves (Pedrinho do Brejo) o Sr. João Heliodoro
Santa Rosa fundara o HOTEL E HOSPEDARIA para viajantes e veranistas que para ali
acorriam em apreciável número.
— O desaparecido mas sempre lembrado Magazin Vitor, recebia diretamente
da Europa, para serem vendidos a 10$000 o vidro, os caros perfumes de L. T. Piver,
Roger & Gallet. Os mais procurados pelas elegantes da época eram o Houbiant, Deletrez, Jiky, Coeurr de Jeanette e Fleur d’ Amour.
— O deputado Olegário Dantas declarava, da tribuna da Assembleia, que ao
contrário do que anunciara o órgão oficial, continuava francamente oposicionista ao
governo de Josino Menezes.
Gozem agora, o estilo alambicado da notícia publicada no Estado de Sergipe,
órgão oficial, sobre o baile realizado a 6 de setembro de 1903 no famoso Clube Esmeraldino, o elegantíssimo da cidade:
“Esteve esplêndida a festa do Grêmio, deslumbrante mesmo, a começar pelas
gentis senhoritas, meigas falenas que esvoaçavam no salão numa graça de matar,
com um encanto arrebatador.”
Correio de Aracaju – 08/11/61
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COISAS PASSADAS
É interessante conhecermos, comparando, os preços atuais, das utilidades, com
os de, por exemplo, 78 anos passados.
No ano de 1884 o vice-cônsul de Portugal, nesta província, Sr. Tomás Narciso
Ferreira, punha em leilão os seguintes bens de raiz e semoventes, pertencentes ao
falecido súbdito Veríssimo José Gomes, viúvo, sem filhos, de 55 anos de idade, natural de Covas de Baixo, comarca de Braga, freguesia de Celeiros, filho legítimo de José
Bernardo Gomes e de Maria Josefa Gomes, pelos preços abaixo discriminados:
Um sítio de terras com uma casa e pasto avaliado em............. 1.500$000
Um sítio pequeno avaliado em........ 400$000
Onze sobrados na rua do Teatro........ 2.000$000
Uma fazenda denominada Riachão e benfeitorias..... 400$000
Trinta vacas, dezoito crias, três novilhos, um touro e quatro garrotes....
1.400$000
Três animais cavalares a.......... 440$000 cada
Uma fazenda denominada Malhador e casa em construção.......... 100$000
Doze vacas, oito crias, quatro garrotes e um touro a......... 25$000 620$000
Três animais cavalar a 40$000 cada......120$000
TOTAL.................6.665$000
O vice-cônsul convidava os credores do falecido para, no prazo de 30 dias, a
contar de 8 de fevereiro de 1884, apresentarem no vice-consulado as suas contas, a
fim de serem examinadas e oportunamente pagas com o produto da venda do espólio.
O falecimento ocorrera na cidade de Laranjeiras, onde Veríssimo José Gomes
tinha próspera casa comercial. O sobrado, na rua do Teatro, exposto à venda por
2.000$000, botava os fundos para a rua do Cangaleixo. É possível que ainda esteja
de pé, fazendo companhia ao velho teatro, onde se exibiam companhias líricas e dramáticas, procedentes da Corte.
___
Por esses dias darei notícia de como se realizou, com excepcional brilhantismo, o
benefício da notável cantora Beatriz Rosalva, figura principal do elenco da Companhia
Lírica dirigida pelo artista Afonso Vilela, no velho teatro de Laranjeiras.
___
Uma notícia antiga para variar. Em 5 de fevereiro de 1857, na vila de Santo
Amaro das Brotas, que era, àquela época, centro de atividade açucareira e de notável
movimento social e político, era metido na cadeia o cidadão Francisco José Travassos,
de distinguida linhagem, dos Travassos, por crime de injúria, ameaças e entrada violenta na casa do vigário da paróquia, Manuel Ribeiro Pontes, o qual, pelo seu comportamento sacerdotal, deveria merecer o maior respeito e consideração da parte do seu
agressor.
___
Irei publicando, aos poucos, embora resumidamente, notícias de acontecimentos trágicos e passionais ocorridos entre fidalgos, com remanescentes atuais, em
franca decadência, mas que insistem em aparecer, com o prestígio transitório da política, como individualidades intangíveis. Sou homem de arquivo fartamente documentado.
Correio de Aracaju – 19/03/62
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NOTAS VELHAS
Vou publicando, aos poucos, o resumo da matéria grossa que tenho em meu
arquivo. Se eu publicar, agora, o que tenho armazenado, sobre muita gente fina, aristocrática por suposição, seria um deus nos acuda, e até possível ser eu vítima de um
atentado por estar pondo para fora os podres guardados na geladeira do passado.
Vamos publicá-las, em resumo, espaçadamente, suprimindo os inconvenientes
para a atualidade. Vamos a notas inócuas e de interesse para quem gostaria de velharias. As primeiras serão dadas a lume a seu tempo.
						___
No dia 27 de maio de 1877, por iniciativa do capitão João Gomes de Melo, chefe
local, foi mudada a feira do povoado Aquidabã, que era realizada na segunda-feira.
Passou, então, daquela data em diante, a ser realizada aos domingos. O capitão Domingos Dias Cardoso, que se batia contra a tal mudança, por capricho político, protestou com energia. Foi, então, vaiado, insultado pelos partidários do capitão João
Gomes, que gritavam, encachaçados: VIVA O CAPITÃO COISA BOA E VIVA O CAPITÃO COISA RUIM!!! E percorreram as vilas com berros, zabumbas, pífanos, gaitas,
pandeiros, numa patuscada infernal.
O capitão Domingos meteu-se na sua engenhoca e não veio à rua com receio
de ser estrangulado.
						___
Comparem os preços de hoje, de certas mercadorias, com as do ano de 1877,
quando Aracaju estava com 22 anos de capital, rindo dos foguetes de João Bebe
Água:
1 litro de farinha de mandioca – 50 réis
1 litro de milho pra galinha – 50 réis
1 litro de feijão – 200 réis
1 quilo de carne verde – 360
1 quilo de toucinho – 80 réis
1 litro de sal – 5 réis
1 cento de lenha – 500 réis
1 lata de querosene – 6$000
1 dúzia de ovos – 100 réis
						___
A construção da Alfândega de Aracaju foi, pelo governo da Província, em 7 de
março de 1855, orçada em 223:211$462. Foi a primeira preocupação do governo, na
construção de edifícios públicos.
___
O major José Guilherme Vieira, avô da minha falecida esposa, conhecido por
José Guilherme do Carvão, nasceu em 1821 e faleceu em 1917, com 96 anos de idade. O engenho Carvão, de sua propriedade, no município da Capela, foi, pelo mesmo,
comprado ao padre Domingos Rezende, filho do capitão-mor Manuel de Melo Rezende
e de sua esposa dona Josefa Maria do Sacramento.
___
Lendo páginas do O Jornal do Comércio, desta capital, de 1877, encontro esta
mofina, em versos, que transcrevo por ser talvez pouco divulgada:
107

Do beiço faço tinteiro,
Da língua pena aparada,
Dos dentes letras miúdas,
Dos olhos carta fechada.
Lá no mato tem um pau,
Que dele se faz colher,
Não há navalha que corte
Como língua de mulher.
Irei, aos poucos, para gáudio dos meus leitores, transcrevendo notícias sérias e
patuscadas.
Correio de Aracaju – 21/03/62

FATOS DO PASSADO
		
Alguns dos meus leitores pedem-me sempre que transcreva, para avivar a
memória de alguns velhos e instruir os moços do presente, o relato de fatos ocorridos
em épocas distantes.
		
Como o meu arquivo é abundante em material que eu desejava fosse um
dia reunido em livro, o que tenho certeza não acontecerá por me faltarem os recursos
necessários e já se me avizinhar a morte, vou publicando, aqui, nesta coluna, os subsídios que poderão servir a outros. Mãos à obra, pois.
___
		
Em 9 de fevereiro de 1877, o promotor público da Capela oferecia denúncia contra o oficial de justiça Porfírio Conrado dos Santos por ter passado uma certidão falsa.
___
		
Dona Antônia Bernardes da Silva Travassos pediu ao governo da província
fosse adotada nas aulas de ensino primário a obra intitulada Apontamentos Históricos
e Topográficos sobre a Província de Sergipe, escrita e publicada por seu finado marido
comendador Antônio Jose da Silva Travassos.
___
		
Chegou de Maceió no dia 28 de agosto de 1877 o telegrafista de 2ª classe
Luiz da Silva Costa para substituir o seu colega José Antônio de Oliveira Costa, que
vinha exercendo o encargo da estação telegráfica desta capital.
___
		
O governo da província concedia 30 dias de licença ao vigário da paróquia
de Boquim Manuel Nogueira Cravo para tratar da saúde.
___
		
		
Na vila do Riachão o senhor Januário Carlos da Cruz fundava uma sapataria, na qual fabricava e vendia: 1 par de botas pretas ou brancas, por 10$000; 1 par
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de botinas de couro especial, 60$000; 1 par de sapatos para senhora, tipo francês,
2$500.
						___
		
O capitão Benjamim de Souza Teles, deputado provincial e advogado na
Capela e Siriri, vendia um piano americano, em ótimo estado, da fábrica Stenvay &
Fils, com todos os acessórios, por 1.400$000.
___
		
Era acusado, em setembro de 1877, o exator da vila da Capela Emiliano
Barbosa Leal de estar exorbitando na cobrança de impostos de exportação de escravos. O povo da vila levantou-se contra o acusador que se valia das páginas do Jornal
do Comércio para tal fim. Ficou provado a lisura do exator, e Emiliano Barbosa Leal,
no mesmo jornal, agradecia aos capelenses aquele gesto de solidariedade.
___
		
No fim da rua do Fiado, nesta capital, em 18 de setembro de 1877, próxima a rua do Araçá, uma sentinela estava sendo cantada tão alto, que foi necessário
a intervenção da polícia para impedir a reza do ofício naquele velório. Os amigos e
parentes do morto estavam todos com a pança cheia de aguardente de cana.
___
		
No dia 11 de agosto de 1902 as oficinas e redação do semanário A Razão,
de Estância, eram cercadas pela polícia, a fim de prender o seu proprietário e redator
Augusto Gomes, acusado de bancar o jogo do bicho.
___
		
Os jornais desta capital, de 7 de agosto de 1902, anunciavam a visita do
Dr. Alexandre Freire, clínico em Santa Rosa. Que proveito monetário tirava o distinto
médico em Santa Rosa?
Correio de Aracaju – 16/05/62

ACONTECIMENTOS DO PASSADO
Vou aqui, hoje, a pedido de leitores fanáticos por notícias sobre acontecimentos
ocorridos em Sergipe, no passado, recopilar o que encontro no Arquivo e na Biblioteca
Pública, repartições do Estado onde me é permitido revolver antigos documentos da
Monarquia e da República.
___
A construção da Alfândega de Aracaju foi orçada, em 1855, pela tesouraria da
Fazenda, em 23 contos, 211 mil e 462 réis.
___
O padre José Alves Pitangueira, político oposicionista em Lagarto, eleito verea109

dor da Câmara Municipal por maioria de votos, em 1845, contrariou muito o vigário-geral, cônego José Francisco de Menezes Sobral, vice-presidente da Província, que,
por aquilo, mandou recolhê-lo preso, à cadeia de São Cristóvão.
___
Garcilaso Muniz Teles, rapaz inteligente, poeta, filho do doutor Manoel dos Passos, era muito censurado nas revistas por não gostar de tomar banho.
___
Na vila de Campos, hoje Tobias Barreto, em 20 de setembro de 1903 era inaugurada solenemente, o serviço telegráfico.
___
O nome de batismo do muito conhecido Chico Feio, organizador de presépios de
Natal, era Francisco da Silva Quintel.
					
___
O negociante José de Santana Cardoso (Zé Cardoso) casou-se no dia 28 de junho de 1884 com a senhorita Isabel da Silveira Fontes.
___
No dia 1° de fevereiro de 1887 casava-se Estevão Coelho com a senhorita Jesuína Coelho Sampaio.
___
Leandro Pires Branco, em anúncio de 2 de setembro de 1882, expunha à venda,
na rua Santa Luzia, quatro casas por 255$000.
					
___
Na cidade de Capela, no dia 20 de abril de 1891, casavam-se Manoel Joaquim
de Oliveira e Maria da Conceição Campos, genitores de Adroaldo Campos (Dudu), Cleómenes, Manoelito, Antônio Campos de Oliveira (Oliveirinha), Bernadete e Guiomar.
___
José Victor de Matos, no seu grande Magazin, vendia a 10$000 o vidro de perfume francês fabricado por L. T. Piver Roger & Gallete e Houbigart.
___
A Loja Veneza, à rua do Barão, vendia chapéus ingleses, marca Christs, por
5$000.
___
Na rua Pacatuba, 49, em 1900 vendia-se uma casa com 2 quartos, 2 salas, dispensa cozinha, fonte grande no vasto quintal, por 1.800$000.
___
O doutor Sebastião Andrade, notável médico e operador, filho do casal Manuel
José de Andrade e Luiza da Silva Andrade, nascido em Itabaiana a 20 de janeiro de
1859, doutorou-se a 23 de outubro de 1855 e faleceu em Maruim a 30 de outubro de
1903.
___
Em 1897, com a carestia consequente da guerra de Canudos, vendiam-se 20 li110

tros de farinha (meio salamim) por 800 réis, 1 quilo de carne de porco por 400 réis, 1
litro de feijão por 160 réis, 1 quilo de jabá, da especial, por 800 réis, 1 mocotó de boi
por 120 réis, 1 dúzia de ovos por 200 réis, 1 coco seco por 80 réis, uma franga por
400 réis e 1 garrafa de querosene por 120 réis.
						
___
Depois, com o andar dos dias, para não espantar a gente nova, darei novos
preços das utilidades em anos diferentes, para cotejo.
Gazeta de Sergipe – 15/01/65

NOTAS VELHAS
Alguns camaradas se me queixam que não podem ler o que escrevo. Saem as
letras apagadas, sem pontuação, com palavras certamente criadas pelo compositor,
outras sem concordância com o assunto.
Eu me queixo do mesmo esperando que em breve a coisa melhore com a chegada de novas matrizes. Vamos esperar com paciência, decifrando o que rabisco.
Enquanto isto, porque não quero estragar umas croniquetas para mim muito interessantes, as quais muito agradarão aos meus leitores, vamos transcrevendo notas
do passado colhidas na imprensa.
___
No dia 23 de fevereiro de 1898, falecia o juiz preparador da comarca da Capela,
doutor Manuel Joaquim de Oliveira, casado com dona Evangelina de Oliveira, a qual,
pouco depois, convolaria segundas núpcias com o jovem Honorino Leal.
___
A população de Aracaju, em 1912, quando começava o seu surto de progresso
material, era de 40 mil habitantes.
___
O coronel Fausto Boto falecia no dia 1 de julho de 1897, deixando, na verba
testamentária, 20 contos de réis para a menina Rosa Sobral, sua afilhada, filha do seu
sogro, coronel Simeão Sobral.
___
No dia 2 de dezembro de 1903, com 16 anos de idade, chegava a Itaporanga
debaixo de festas, o adolescente Gilberto Amado, que acabava de se diplomar em farmácia.
___
No dia (...) de março de 1903 falecia nesta capital a professora Maria Felicia de
Andrade Magalhães, nascida no engenho Flor do Rio, Capela, esposa do doutor José
Magalhães, médico, professor do Ateneu Sergipense.
___
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Faleceu no dia 12 de outubro de 1879 o barão de Japaratuba, pai do coronel
José de Faro.
___
O armazém de Manuel Francisco Anequim, em 1897, estabelecido na rua Laranjeiras n° 57, vendia fósforos Gato Preto, que dizia ser melhor do que o Johnskoping.
___
O astrônomo vienense Rodolf Falb, levava ao mundo intranquilidade, anunciando que no dia 13 de novembro de 1899, o mundo se acabaria às 3 horas e 9 minutos
da tarde. Muitas pessoas foram levadas ao suicídio, apavoradas.
Gazeta de Sergipe – 20/04/65

FATOS DO PASSADO
O que vou escrever hoje é simplesmente rememorativo. Os leitores devem estar esquecidos de alguns fatos ocorridos no passado ou desconhecem mesmo, muitos
por não lerem ou não terem informações dos seus antepassados. Vamos meter a mão
na massa.
___
A linha telegráfica de Aracaju para Salvador foi inaugurada a 29 de setembro de
1874. Veio dirigir a Estação o telegrafista Antônio Júlio Urpia, que a recebeu do construtor da linha para o Nordeste, o engenheiro Koscky. As autoridades e o povo, com a
banda de música da polícia, estiveram presentes à inauguração. O primeiro telegrama
foi expedido para Salvador às 10 horas, com ótimos resultados.
___
A 16 de julho de 1955 era inaugurada a atual sede da Diretoria dos Correios e
Telégrafos, construída pelo ex-telegrafista e engenheiro Enfrosino Morais Alves Branco, o qual se suicidaria, mais tarde, em Copacabana.
___
A 28 de julho de 1936 era encontrado morto, retirado de uma lagoa, com sete
facadas e uma pedra amarrada ao pescoço, o fazendeiro Laudelino Melo, de Jatobá.
___
Falecia a 12 de janeiro de 1920, nesta capital, em casa de seu cunhado, coronel
Pedro Ferier, o padre José Cupertino da Silva, vigário de Muribeca, assaz conhecido
como o maior pão-duro de Sergipe.
___
Num concurso de feiura, aberto pelo Jornal de Sergipe, de Antônio Mota, em janeiro de 1902, foi vencedor o jovem José Alves da Costa, com 202 votos, recebendo,
como prêmio, um espelho.
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___

O presidente do Estado, monsenhor Olímpio Campos, por decreto n° 602, de 4
de março de 1902, criava uma lei que estabelecia multa para quem não tivesse seus
cavalos seguros na Companhia Equestre de Pernambuco, com agência nesta capital.
Dizia a oposição que era para favorecer interessados e protegidos do doutor Nobre de
Lacerda, juiz federal de Sergipe.
___
Faleceu em Brejo Grande, na fazenda de Apulcro Tojal, a senhorita Nair Dores,
irmã do professor Napoleão Dores, vítima da explosão de uma lata de álcool dentro
do quarto em que dormia, no dia 15 de agosto de 1957.
___
Falecia em Ubá, Minas, no dia 21 de junho de 1926, o beletrista sergipano João
Esteves da Silveira, em casa de um filho que seria, pouco depois, assassinado.
___
O padre-doutor Manuel José da Silva Porto, ex-catedrático da Faculdade de
Olinda, e ex-juiz de direito da comarca de Vila Nova de São Francisco, na segunda
sessão do júri de 1844 era absolvido do crime de responsabilidade no assassínio do
juiz de paz da Capela, José Alves. O padre-doutor Porto era meu tio bisavô materno.
___
“Estou nos braços de Marinete” — foi a senha, gritada, a distância, por Antônio
de Chiquinho, aos companheiros ocultos na mata, de emboscada, no dia 8 de junho
de 1936, no município de Frei Paulo, para abater o bandido Zé Baiano, no momento
que ardilosamente o coiteiro Antônio se abraçava com o bandido.
Gazeta de Sergipe – 24/06/65

VELHAS NOTÍCIAS DE CAPELA
Vocês, meus caros leitores, vão ler hoje velhas notícias da Capela, minha terra
e do meu caro amigo, confrade, diretor da casa, Orlando Dantas.
Muita gente pensa que o Orlando nasceu em Divina Pastora. Está redondamente
enganada. Veio ele ao mundo na Capela, na primeira década da República, comendo
sadia carne e leite puro do gado do engenho Palmeira. E bebendo água da Bica, incontaminada, cristalina, saudável, a melhor do Estado, inspiradora de poetas, como
Moacir Carvalho, filho da terra, e Cleómenes Campos, o cinzelário de Mãos Postas.
Mas vamos deixar de conversa comprida e entremos no miolo dos assuntos.
___
Em 1852 o senhor João Gonçalves Ds Coelho e Melo era intimado a pagar impostos integrais do alambique instalado anexo ao seu engenho Oiteiro do Meio.
___
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Em 24 de março de 1852 José Joaquim de Paula César, exator da Capela, reclamava do governo a perda de porcentagem na arrecadação.
___
No dia 12 de setembro de 1840 realizaram-se eleições para vereadores, na
Capela, fazendo parte, como membros da mesa apuradora, os senhores José Álvares
Pereira, juiz de paz, assassinado em 1841 pelo padre-doutor Porto, o padre Francisco
José da Silva Porto, vigário da freguesia, irmão do Porto, como presidentes; Antônio
Ferreira de Novais e Melo e o professor Manuel Joaquim de Oliveira Campos, secretários; Miguel Correia Novais e Gonçalo Faro Rollemberg, escrutinadores.
___
O senhor Sisino Barreiros, que doou a sua casa para nela ser instalado o atual
Hospital de Caridade da Capela, em 1877 escrevia duas valsas intituladas “Emília” e
“Penedense”.
___
Na feira da Capela, em 1877, vendia-se o litro de farinha por 40 réis (dois vinténs); o litro de feijão por 150 réis; o litro de milho por 40 réis; o quilo de carne verde por 400 réis; o cento de lenha por 500 réis e o litro de sal por 5 réis, isto é, quatro
litros por vinte réis, um vintém.
___
Em 4 de outubro de 1848 o exator de Capela Joaquim Cesário de Souza Campos era denunciado ao presidente Zacarias de Góes e Vasconcelos por estar, nos papeis, cobrando selo a mais.
___
No dia 7 de janeiro de 1905 Honorino da Silva Leal era empossado no cargo de
1° juiz de paz da Capela. Eu não sabia que Honorino tinha o sobrenome de Silva.
___
A São Zozimo (meu xará), monge da Palestina no século IV, Santa Maria Egipciaca confessou todos os seus erros cometidos, quando levava vida atirada, tornando-se, depois, modelo de santidade, alcançando a glória dos altares.
___
		

De outra vez eu serei mais extenso, sobre gerais ocorrências no passado.

Gazeta de Sergipe – 13/11/65

COISAS DO PASSADO
Deixem-me tratar de coisas do passado que agradam a muita gente que pouco
se incomoda com o que ocorre no presente.
Os acontecimentos do presente serão comentados pelos que vivem na atualidade e no futuro sobreviverão carregados d’anos que se escoam com a porta aberta
para o cemitério.
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Em 1884 o coronel Domingos Vieira de Melo, proprietário no termo de Capela,
genitor do virtuoso padre Francisco Vieira de Melo, vigário da freguesia, andara com o
nome no cartaz da notoriedade por ser parte na realização de um casamento julgado
desigual pelos aristocratas dos canaviais.
O Padre Vieira, de acordo com o pai, efetuara o casamento do sobrinho da esposa deste, jovem de 20 anos, órfão de José Sotero de Menezes, político que estendia
a sua atividade a Siriri, Capela e Divina Pastora, o qual se chamava Sebastião Sotero
de Menezes.
E com quem se casara o rapaz? É aí que a porca torce o rabo e dá motivo para
reclamações dos seus parentes residentes em Divina Pastora. O jovem casara com
uma mulata de papoco, mais velha do que ele dez anos, pois que orçava pelos 30.
Dizem as crônicas da época que a tia de Sebastião, esposa do coronel Domingos e
mãe do Padre Vieira, na ocasião do casamento se trancara num quarto, aos soluços,
como protesto mudo àquela união contrária aos preceitos vigorantes, que não admitia
casamento de branco com mulher de cor.
Os parentes de Divina Pastora gritaram pela imprensa, em publicação de 19 de
fevereiro, dois dias depois do casamento condenando o tio e o primo padre do mancebo.
E qual a reação do mancebo? Na Gazeta de 3 de março, Sebastião declarava
que o Cel. Domingos e o seu primo Padre Vieira, procederam de acordo com a sua
inabalável resolução. Até fizeram tudo para que tal casamento não se realizasse. Ele,
porém, tinha uma dívida de honra a pagar. Fora ele que desvirginara a mulata.
E adiantava que só agora é que tais parentes protestantes apareciam em sua
“defesa”, quando dele jamais se lembraram por qualquer coisa de importância.
E declarava, ainda mais com desassombro, vaidoso e orgulhosamente, que passaria a assinar-se, a partir do dia do casamento com a mulata dengosa e arrebatadora, nos estos do amor, Sebastião Vieira de Menezes, retirando o sobrenome Sotero.
E vieram desse matrimônio filhos bonitos, saudáveis e trabalhadores.
É que o amor desconhece barreiras sociais, discriminatórias.
Gazeta de Sergipe – 21/11/65

NOTAS ANTIGAS
Vocês agora vão ler algumas notas inéditas, muito interessantes por sua simplicidade, extraídas de um caderno que pertencera ao velho escritor conterrâneo Manuel
do Passos de Oliveira Teles, o qual me foi oferecido, depois da sua morte, por seu
genro, meu colega e compadre Aristeu Profeta Ramos, hoje sepultado no cemitério
baiano de Alagoinhas.
Creio, mesmo, que algumas dessas notas já tenham sido publicadas, mas não
deixam, ainda assim, repetidas, de satisfazer a curiosidade de muitos leitores, que as
não conhecem. Se já publicadas, como digo atrás, foram por mim, único possuidor
das notas em apreço. Mãos à obra.
___
No dia 24 de abril de 1892 comprei um anel de ouro com uma terça de polegada de largura, pela quantia de cinco mil réis. Comecei logo a usá-lo.
___
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No dia 2 de março de 1892, pelas 4 horas da manhã, acompanhado de comadre
Jerônima e da preta Florentina, fui a pé de São Cristóvão a Aracaju, levando Garcilaso
para ver e despedir-se de minha mãe que seguia pra Recife. Chegamos a Aracaju 10
horas da noite. Fazia bonito luar.
___
No dia 6 de março de 1892 tirei o retrato de Garcilaso em casa do fotógrafo Manuel Leonardo, rua São Cristóvão, em Aracaju.
Frei João de Coração de Jesus, frade carmelita, aqui chegou de São Cristóvão
no dia 29 de julho de 1892, e neste mesmo dia recebeu do vigário Cantidiano Campos
diversos objetos em prata e ouro pertencente ao Convento do Carmo, desta cidade,
mediante recibo.
Preparava-se o frade para seguir, de regresso, de madrugada, no dia 30, quando foi obstado pelo povo amotinado em frente ao convento. Foi necessária intervenção minha, como juiz, do escrivão Jovino e do delegado, alferes Mendonça.
Conseguimos do frade reentregar ao vigário ditos objetos para ficarem em depósito. O povo ficou satisfeito com este alvitre e cessou o motim sem desordem de
natureza alguma.
							
NOTA: Tenho das notas de Manuel dos Passos, escritor, latinista, magistrado, discípulo
de Tobias, interessante histórico sobre estripulias amorosas do padre Leonardo Dantas, quando vigário de Gararu, onde servia o memorialista como juiz municipal.
As cartas trocadas entre o padre Dantas e o juiz Manuel dos Passos, sobre escabroso assunto, envolvendo jovem de bem de família local, são longas e minuciosas. Não publicarei todas por pudor moral. É possível que mais tarde venham a lume.
Algumas são escritas em latim.
Gazeta de Sergipe – 31/12/65

NOTAS DO PASSADO
É necessário estou sempre a repetir que, vocês jovens e muitos velhos, conheçam alguns fatos ocorridos no passado, em nosso Estado, desinteressantes para uns e
de importância para outros, os quais se encontram sepultados nas páginas dos jornais
noticiosos de outras épocas. Vamos às transcrições.
— O secretário de Estado no governo do doutor Calazans, por determinação
deste, cumprindo o ato de 28 de janeiro de 1890, mandava recolher à prisão o guarda municipal de Capela, José de Santana, por crime de deserção.
— Por Ato de 7 de julho de 1890, do doutor Calazans, presidente do Estado, era
exonerado o padre Pedro da Silva Correia, do cargo de coletor de rendas da capital.
Esse padre tinha sido, na Monarquia, deputado à Assembleia Provincial.
— Foi chamado ao Ministério da Guerra, em fevereiro de 1888, o padre Diogo
José de Santana, capitão capelão da Companhia de Infantaria, sediado nesta capital.
O padre Diogo foi durante muitos anos vigário de Riachuelo.
— A 14 de março de 1888 era exonerado do cargo de promotor público da co116

marca de Laranjeiras o bacharel Fausto de Aguiar Cardoso, para ser substituído pelo
bacharel Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel Filho. Fausto Cardoso escrevia violento
artigo contra aqueles que promoveram a sua exoneração.
— Às 14 horas do dia 27 de julho de 1888, no engenho Unha de Gato, falecia
dona Amélia Dias Rollemberg, avó do Clovis Rollemberg.
— Em 1° de outubro de 1889, um ano e quatro meses depois do falecimento
de sua esposa dona Amélia Dias Rollemberg, falecia em Maruim o chefe conservador
coronel José de Faro Rollemberg, nascido no engenho Murta, município de Capela, em
fevereiro de 1845.
— No povoado Caraíbas, município de Itabaiana, o pastor protestante J. B. Kolb
realizava o casamento, pelo rito da sua religião, em 23 de março de 1877, de Álvaro
da Silva Teixeira com a jovem Maria Rosa da Conceição, depois dos proclamas antecipados de acordo com o Decreto Imperial n° 1.141, de 17 de abril de 1863.
— O doutor José Freire da Costa Pinto, avô do meu caro poeta brasílio-árabe
Freire Ribeiro, era por decreto imperial de setembro de 1887, nomeado juiz municipal
e de órfãos da comarca de Tocantins da Boa Vista, Goiás.
— Os missionários capuchinhos que pregavam no antigo sítio Gentio, denominado Enforcados, mudavam tal denominação para Nossa Senhora das Dores, ameaçando de excomunhão aqueles que repetissem o antigo nome.
— O vice-cônsul português nesta província, Horácio Urpia, negociante e agente
da Navegação Baiana, foi quem primeiro promoveu a canalização do rio Pitanga para
Aracaju.
Termino com uma nota que não constitui propaganda grátis: Nozinho Torres,
cirurgião-dentista formado, genitor do desembargador Serapião Torres, em 18 de dezembro de 1964 entregou-me uma dentadura que se me encaixou admiravelmente na
abóbada palatina. Eta dentista velho batuta!
Gazeta de Sergipe – 25/01/66

NOTÍCIAS DO PASSADO
		
Manuseando exemplares do antigo Estado de Sergipe, encontro, no dia 14
de fevereiro de 1919, na seção de ofertas, a seguinte notícia: “Dr. Antônio Diniz de
Faro Sobral — Paraná — manuscrito-autógrafo, de fragmento poético, do Dr. Leandro
Ribeiro de Siqueira Maciel, datada de 1848”. Procurei, e não encontrei tal autógrafo.
		
Nascido em 1825, teria o Dr. Leandro, pai, aos 23 anos, entrado em conúbio com as musas? É possível que naquela idade tivesse o notável político sergipano, nascido no engenho Serra Negra, perpetrado, como todo o jovem, os seus crimes
poéticos. Muita coisa preciosa está perdida na Biblioteca Pública.
___
		
Por ato de 22 de agosto de 1891 era exonerado, a pedido, do cargo de
tabelião público, judicial e de notas civis, e mais anexos, do termo de Riachão, o cidadão Filadelfo de Carvalho Fontes. Quem perderia, hoje, aquele apreciável e disputado
cargo, com direito a aposentadoria?
___
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Por aviso de 12 de abril de 1864, o ministro da Marinha concedia permissão ao capitão de Mar e Guerra, reformado, Jose Moreira Guerra, para residir em
Sergipe.
		
O capitão Moreira Guerra, pai do poeta Nilo Guerra, instalou a primitiva
fábrica de cerveja na rua do Geru.
___
		
		
Agora, leiam vocês, para cotejo com os preços atuais, os do ano de 1897,
no governo de Martinho Garcez e Pereira Lobo:
		
		
		
		
		
		
		
		

20 litros de farinha fina – 600 réis
1 quilo de feijão – 160 réis
1 quilo de fava – 80 réis
1 dúzia de ovos – 200 réis
1 quilo de jabá – 800 réis
1 coco seco – 80 réis
1 quilo de arroz – 160 réis
1 caixa de fósforos Jokopings – 50 réis
___

		
Alugava-se uma casa regular por 3 e 5 mil réis. Um professor público
de vila ganhava 60$000, e de cidade 80$000. Ladislau da Silva Ribeiro vendia por
1600$000 uma casa de taipa bem construída, com três quartos, na rua Divina Pastora.
___
		
Por ter votado no coronel Oliveira Valadão, a quem devia a sua nomeação,
era demitido do cargo de contador da administração dos Correios, em dezembro de
1905, com 25 anos de serviços, com mulher e filhos, o senhor João Pinto de Mendonça.
		

Como eram ferozes os chefes políticos daquele tempo!
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VELHARIAS INTERESSANTES
Como grande parte dos meus leitores gosta de ler coisas velhas, como eu as
trago, sempre, para aqui, vou prosseguir no desenterramento de várias, encontradas
nos arquivos, dentro dos quais opero com o vigor das traças.
___
Em publicação de 15 de agosto de 1891 o alemão Luis Schmidt, negociante em
Maruim, alertava o povo no sentido de não efetuar a compra do engenho Quizanga,
no município do Rosário, pertencente a Cândido Barbosa Madureira, por estar este lhe
devendo a importância de oito contos de réis (8 mil cruzeiros).
						___
118

No expediente de 18 de janeiro de 1861, do Presidente da Província, estava a
declaração de que fora supressa a cadeira de latim, na Capela, por falta de alunos.
						___
O arcebispo primaz da Bahia, D. Manuel, determinava aos arciprestes de Sergipe, por intermédio do vigário-geral José Gonçalves Barroso, em carta de 31 de março
de 1864, que obstassem o casamento de Braz Maciel com a jovem Jureminha (Joana
Ladislau de Faro), raptada violentamente do engenho Jurema, propriedade de seus
pais.
						___
No ano de 1864, quando mais devastadoramente o cólera-morbo assolava a Capela, principalmente os povoados Tapuio, Fuzil, Cafubá e Sítio do Meio, desenvolviam
atividade para debelar o mal os doutores Pedro José da Silva Ramalho e Joaquim
Sobral Pinto.
						___
		
O Dr. Pedro Ramalho era filho da escrava e cozinheira do vigário Gratuliano José da Silva Porto. Este mandara o menino, que não era seu filho, a Coimbra, de
onde voltara formado em medicina e matemática. Sua mãe, Ana, foi alforriada pelo
padre Gratuliano, para não envergonhar o filho doutor, e casada, pouco depois, com
o administrador do mesmo vigário, de nome José Gomes, homem branco e honesto,
segundo afirma Sebrão, sobrinho. Eu ainda hei de contar essa história dos Porto com
mais minuciosidade. Sou colateral deles, pelo lado materno. Todos os irmãos Porto,
Manuel, Gratuliano e José, padres ordenados em Portugal, capelenses, eram terríveis
mulherengos, povoadores da Capela de filhos ilegítimos.
					___
O coletor provincial da Capela, Joaquim Cesário de Souza Campos, foi denunciado ao presidente Zacarias de Góes e Vasconcelos, como cobrador a mais de selos.
O Tesouro, entretanto, depois de rigoroso exame constatou que o coletor Cesário de
Souza Campos era rigorosamente exato.
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GAVETA DE SAPATEIRO
Vamos, agora, tratar, novamente, de coisas velhas, que têm o sabor dos vinhos
portugueses guardados por várias décadas nos depósitos de Trás-os-Montes, Estremadura, Douro, Beira Alta e Baixa. Os vinhos portugueses, ao meu paladar, são os
melhores do mundo, como os melhores perfumes são só franceses, fabricados com as
rosas de Grasse.
						___
O Congresso Nacional decretou, em 23 de agosto de 1891, a concessão de um
auxílio anual na importância de 3.600$000 a dona Graça Barreto de Menezes, viúva
do filósofo e jurista sergipano Tobias Barreto.
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						___
O comandante do Corpo Policial Rufino Voltaire Carapeba, trazido de Pernambuco para exercer aquele cargo em Sergipe, foi demitido a 20 de junho de 1863, um dia
após ter tomado posse do governo o comendador Antônio Dias Coelho e Melo, depois
barão da Estância.
						___
Em 3 de setembro de 1863, desgostoso com a política e a ingratidão dos correligionários a quem muito servira, o comendador Sebastião Gaspar de Almeida Boto
lançava manifesto, assinado no engenho Lombada, despedindo-se daqueles que se
lhe conservaram fiéis.
						___
A 25 de dezembro de 1903 estreava no Teatro Carlos Gomes a Companhia Lírica e Dramática de Roberto Guimarães, de cujo elenco fazia parte a cantora espanhola
Cândida Palácios.
						___
Na vila do Lagarto o vigário Caetano da Silva da Natividade, que se batia pela
independência do Império, era envenenado pelo sacristão, no momento em que consagrava o vinho na celebração da missa.
						___
		
Foram os frades capuchinhos que antes de 1859, quando pregavam no sítio Gentio, deram o nome de N. Sr. ª das Dores ao povoado conhecido por Enforcados
e lançavam a excomunhão àqueles que usassem tal denominação.
					
___
Não me emprestem paternidade aos gravíssimos erros sintáticos perpetrados na
minha crônica “Encontro com o Passado”.
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GAVETA DE SAPATEIRO
Ato que não deixa de ser impressionante. Perdurará sempre o amor a Cristo e a
fé não morrerá.
Em Fortaleza, Ceará, a 10 de setembro último, o Sr. Carlos Pimentel Quixadá,
viúvo de 71 anos, pai de sete filhos, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo dom José
de Medeiros Delgado. Cerca de 50 padres participaram da cerimônia da “imposição
das mãos”.
Num século de descrença e materialismo é edificante tal resolução.
						___
Em Pindamonhangaba, S. Paulo, beneficiado por lei municipal, foi aposentado
um burro, por limite de idade, de nome “cabrita”, depois de prestar serviços, durante
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muitos anos, à Prefeitura, na coleta de lixo.
Houve discursos do prefeito e o burro, satisfeitíssimo, diante de um feixe de capim,
agradeceu com surros sucessivos.
						___
O reverendo Alexandre Newman da ordem dos dominicanos, casou-se com Teresa Davison, divorciada, com dois filhos, ex-esposa de Alexandre Davison, filho único
e herdeiro universal do barão Brougham. O namoro começou no confessionário. O
ex-sacerdote católico a casar-se este ano na Inglaterra foi o quarto, não o primeiro a
contrair matrimonio com mulher divorciada.
						___
O governo revolucionário de Atenas, presidido pelo general Patagos, proibiu as
moças do uso das minissaias e aos jovens os cabelos longos. Diz o chefe do governo
que tal medida se destina a purificar a vida dos gregos em geral. Quem desrespeitar
tal determinação vai parar no xilindró.
						___
Em Midland, Michigan, em 3 de agosto último, um cura católico e prioresa de
um convento contraíram núpcias numa igreja protestante. Ele, Franka Dewitt, de 36
anos, e ela, Marrylin Corby, de 34, casaram-se no rito episcopal, continuando, todavia, a praticar a religião católica romana.
Ah! Como é doce o amor profano!!! — disseram eles depois do “sim”.
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REVOLVENDO VELHARIAS
Assuntos sobre acontecimentos do passado são mais interessantes, principalmente para o entrado em anos, do que os fatos do presente. Vamos, pois, contar
coisas que ocorreram no pretérito.
						___
O chefe índio (cacique) da Ilha do Ouro chamava-se Pindaíba e o da tribo de
Curral de Pedras chamava-se Gararu. Daí o nome posterior da localidade.
						___
Major José Joaquim de Paula César, rábula em Nossa Senhora das Dores dos
Enforcados e exator da Capela, requeria ao presidente da Província, bacharel José
Antônio e Silva, em data de 24 de março de 1852, diferença de percentagem na arrecadação.
						___
Em fevereiro de 1852 foram metidos na cadeia da Capela os criminosos Vitor
Passarinho, Felipe Ministro de Santiago e o célebre Chicão, cujo filho menor, João Batista, foi enviado à Companhia de Aprendizes de Marinheiro.
						___
No expediente de 6 de novembro de 1852 o presidente da província recomen121

dava ao delegado de polícia de Itabaiana pronta instauração do processo referente ao
assassínio do capitão Manuel Cavalcante de Albuquerque, supostamente atribuído ao
capitão Gonçalo Rabelo Leite, mais tarde assassinado, por vingança, pelos filhos do
capitão Cavalcante.
						___
Faleceu a 29 de julho de 1890, no sítio Araticum, o padre Francisco da Silva
Porto, o maior orador sacro do nordeste sergipano (meu avô materno) e sepultado na
igreja de São Pedro, da Ilha do Ouro. No dia 30 do mesmo mês falecia em Penedo o
padre Firmino Brant Rocha, amigo de Porto, ambos natural de Capela.
						___
Em 1890 era vigário de Porto da Folha o padre Caio Loureiro Tavares, depois
transferido para a freguesia de Japaratuba.
						___
Em 1890 Capela tinha 600 eleitores, o maior colégio da província, seguindo-se
lhe Aracaju com 500 e Propriá com 582.
						___
Em 1890 um quilo de jabá custava 400 réis, de carne verde 280 réis, 20 litros
de farinha 1$600, 20 de feijão, idem, e 20 de milho 800 réis.
						___
A 15 de agosto de 1890 foi abalado por forte tremor de terra o engenho Limeira, distante da Capela duas léguas.
						___
Na Gazeta de Aracaju, anos de 1883/1885, da Ilha do Ouro o padre Francisco
da Silva Porto, com pseudônimo de Malvino Capão, escrevia versos galhofeiros e artigos fortes contra o Dr. Benvindo Pinto Lobão, juiz de direito de Gararu e o deputado
Gouveia Lima.
						___
Em 15 de abril de 1909 falecia em Japaratuba a senhora Euzébia do Espírito
Santo, genitora do político e jornalista João Meneses, diretor do Correio de Aracaju.
						___
Falecia a 8 de dezembro de 1922, na Capela, o honrado marceneiro Possidônio
da Silva, colega e amigo de meu pai, com grande acompanhamento, inclusive das
filarmônicas locais Santa Cecília e Coração de Jesus.
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A BELLE ÉPOQUE DE CAPELA
Há 68 anos, o jornal dominical O Brasil, de 23 de setembro de 1900, da Capela,
minha esquecida terra, anunciava que o artista mecânico e pirotécnico Manuel Garangau fabricara três relógios para as igrejas da Capela, Propriá e Laranjeiras, com corda
para 15 dias. Tais relógios ainda funcionam. Que inteligente artista era o Garangau!
						___
A Loja Cabral, de seu Cabral, na praça 15 de Novembro, vendia fazendas, miudezas, fabricava cigarros e era também gabinete odontológico. Seu Cabral, pai da declamadora Graziela Cabral, tinha um terrível boticão, apelidado de “vira-mundo”, com
o qual, sem anestésico, arrancava qualquer dente dos tabaréus. Nos dias de feira, dia
de arrancar dentes, ouviam-se gritos pavorosos no gabinete de seu Cabral. Era que
ele estava operando nas queixadas dos matutos.
						___
A filarmônica União, dirigida por mestre Mané Rêgo, ia, aos domingos, tocar
no Saco do Leitão, onde havia muita jaca; Lá vem um e Alto do Fogão. Mestre Mané
Rêgo meteu-se a conquistador, embora já casado, e foi parar no Rio, onde Valadão lhe
conseguira um emprego na Guarda Civil.
						___
O semanário O Brasil, dirigido pelo professor Nilo Melo, denunciava os preparativos para o seu empastelamento pela polícia, por estar atacando o delegado Luiz
Matos, que se tornara protetor de Agélio Dórea, em certo crime. Já, anos antes, O
Capelense, semanário do coronel José Ferreira, fora empastelado pelo intendente
João Pais, genitor do tabelião Euclides.
						___
Em 17 de março de 1901, noticiava O Brasil, o coronel Chico do Quiti entregara
a dona Maria Rosa de Jesus Mota, avó do doutor Mané Cabral, atual vice-presidente
do Estado, a importância de 1.000$000 para auxiliar as obras do hospital que estava
sendo construído por aquela respeitável e caridosa senhora de engenho.
						___
O delegado Luiz Matos, em 1901, prendia o renomado ladrão de cavalos José Joaquim, natural de Dores.
						___
O paralítico Galdino Cupido pedia aos amigos que os auxílios que lhe eram dados, viessem por intermédio do oficial de justiça Cândido Manuel de França, popularmente conhecido por Cândido Jacu.
Capela está hoje completamente decadente.
Gazeta de Sergipe – 19/10/68
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CRÔNICA TRÁGICA
Vocês que gostam de ler notícias espantosas, trágicas, ocorridas no passado,
aqui mesmo, no Brasil, leiam o que vai abaixo:
– Na manhã de 24 de novembro de 1920, o Dr. Raul de Souza Martins, juiz da
1ª Vara do então Distrito Federal, suicidou-se ingerindo ácido fênico, deixando à família o seguinte bilhete: “Confesso-me vencido, sem forças para lutar contra a perfídia
do homem”.
– Ricardo Gonçalves, poeta, que eu conheci em casa do Heitor de Morais, em
Santos, cunhado de Monteiro Lobato, suicidou-se com um tiro, dentro do automóvel,
na capital paulista, por ser traído por sua amante Maria do Carmo Oliveira.
– Dia 23 de outubro de 1923, o jovem advogado, poeta, humorista, matou,
dentro do automóvel, em São Paulo, a amante Romilda Machiavelli, conhecida nas
rodas boêmias por Nenê Romano, suicidando-se em seguida.
– Suicidou-se a 1º de janeiro de 1923, o festejado comediógrafo Roberto Gomes, atacado de profunda melancolia.
– Em 28 de janeiro de 1923 o Dr. Manuel Carvalho Madeira de Lei, que serviu,
aqui, em Sergipe, como engenheiro, nos estudos para a construção da estrada de
ferro Timbó a Propriá, suicidou-se, atirando-se do alto do Pão de Açúcar, por ter sido
prejudicado na promoção no quadro de engenheiros da Central do Brasil.
– Em 5 de janeiro de 1921, o senador Firmo Braga, que era médico, suicidou-se
atacado de incurável neurastenia.
– O nosso Hermes Fontes, como se sabe, desprezado pela esposa, suicidou-se
no dia de Natal de 1930. Outros suicídios ocorreram, como o de Getúlio Vargas, mas
deles tratarei em outras crônicas.
– Agora, trata-se de um assassínio. O senador goiano Gonzaga Jaime, de 64
anos de idade, casado, foi morto a facadas, em 1925, pelo funcionário do Ministério da Agricultura, Eustáquio de Carvalho, ao encontrá-lo nu, agarrado à sua esposa,
dentro de sua casa. O senador era cunhado do general Sócrates e deixou esposa, um
filho deputado federal, Alarico Jaime, o doutorando de medicina Genserico Jaime, o
doutorando em direito Ari Jaime, o ginasiano Marcelo Jaime, uma filha casada e a
menor Bety. O senador era terrível garanhão, sempre a ingerir catuaba em vinho do
Porto.
Gazeta de Sergipe – 13/01/70

ARACAJU HÁ 52 ANOS
Vamos deixar aqui lembrado o que se passava em nossa capital no ano de
1918. Umas figuras humanas desapareceram deste mundo, outras repousam na velhice. Mas é bom lembrar o passado.
— Em 1918 a “espanhola” dizimava as populações da capital e do interior. O
Dr. Gentil Tavares, diretor do Correio de Aracaju, sugeria a realização de um “bando”
precatório para com o seu produto ir ao encontro dos pobres enfermos e viúvas. E o
“bando” se realizou com a presença de João Esteves, pelo Diário da Manhã; Silva Via124

na, pelo O Imparcial; Edson Lacerda, pelo Jornal do Povo; Clodomir Silva, pelo Estado
de Sergipe; José Luduvice, pelo Século XX e Gentil Tavares, pelo Correio de Aracaju.
— A Loja Maçônica Cotinguiba era transformada em Hospital para abrigar os
pobres enfermos.
— O Dr. Helvécio Andrade era exonerado do cargo de Diretor da Instrução e
substituído pelo Dr. Carvalho Neto.
— O negociante Alfredo Busch pedia em casamento uma senhorita de Curitiba.
— Dr. Berilo Leite se defendia pelo Jornal do Povo da acusação de ter se negado
a debater a “espanhola”.
— Em Campo do Brito a gripe espanhola atacara 450 pessoas e na Estância,
500.
— A imprensa local combatia o aumento do leite de 400 réis para 600 a garrafa.
— O Intendente Jardelino Porto estava higienizando a “banca do peixe”.
— Chegava da Europa o jovem Carlos Cruz, diplomado pela Escola de Comércio
de Genebra, com o curso de Humanidades de Lausana.
— O Dr. Otaviano Melo propunha ao governo não consentir a construção de casas de palha.
— Foram vacinadas pela Maçonaria Cotinguiba 885 pessoas, de 14 de novembro
a 13 de dezembro.
— Faleceram, na Capela, D. Otília de Menezes Ramos, esposa do coletor federal Francisco Ramos dos Reis; em Aracaju, D. Maria Josefa de Barros Lima, esposa do
negociante João Barros Lima.
— O Dr. Wenceslau Guimarães, chefe de polícia, liberava, pelo Natal, os jogos
populares.
— Casava-se a Srtª. Joaquina de Figueiredo Lobo, filha do presidente Pereira
Lobo, com o jovem Dr. Milton de Carvalho, filho do major Artur Carvalho.
Iremos, depois, para satisfazer à curiosidade popular, relembrar acontecimentos
do passado. É melhor do que tratar de política.
Gazeta de Sergipe – 17/07/70
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