
100.12 1.2- RECORTES SOBRE VIAGENS DE GERALDO BEZERRA DE MENEZES PELO BRASIL. 1944-1 
:1956. 

..... 



.. 
,. 

-
' 

; 

• 



I 

Império". Finalmen te, t:o , 
dia 9. o Ministro Geraldo · 
·Bezerra de 111eii'ezes abor- 1 

dará o tema: "Ãsoectos da 
atividade política e socictl 
do Barão de Maroim". 

CONFERENCIAS .._ PRESENÇA DA IGREJA 

Todos os dias, de 5 a9 
de maio, será celebrada, 

Parte integrante das co
memorações do Centená
rio de Maroim será a bri
lhante série de conferêl! 

como parte das solenid -.-1 · 
_ des, uma Santa Missa, com : · 

cias programadas, a car~o 
1 de relevantes nomes no .,vang~lho . No pnmetro dta 1 

mundo intelectual. Todas falara o revmo. Frei Gil- : 
estas conferênciás serão berto Longo O. C'.; no dia 1 

pronunciadas no Gabinete 6 p:r;_e~ará o ;revmo. Fr d . 
de Leitura de Maroim às Eugemo Goselmg O.C. vi- · 
20 hs. dos seus respectivos gário_ de Maroim; no dia 7 · 
dias. falara o revmo. Frei G ·~-1 • 

raldo Meyer; no dia 8, ocu- 1. 

pregação, à est~ção do E- i 

No dia 5, falará o pro;·. pará a tribuna o revmo. 1 

Sebrão Sobrinho, sôbre v Frei Telésforo Veekens o. 
tema: "Nas entrelinhas da C.; finalmente, no dia 9 
História de Sergipe - Ma- · fará o ·último dos sermões' 
roim até 1954". No dia 'i, de acôrdo com o program; : 
falará o presidente do Ins- : o sxmo. sr. Bispo Dom Fm· 
tituto Histórico e Geográ- ; nando Gomes. 

1 fico de Sergipe, dezembar· Maroim, na passagem do 
gador Enock Santiago, só- seu primeiro centenário, 
bre o tema: "Maroim na homenageará tambem a 
história de Sergipe". No memória de João Gomei: 

\dia 7, será retransmitido, de Melo, Barão de Maroim, 
i . da Rádio Liberdade, o pro- cuja atuação na vida 1.: 
1 i grama "Joias Humanas de Sergipe vem, ultimamen 
1 
\Sergipe", focalizando o Ba- te, recebendo o destaquE 

· ·rã o de Maroim, em escrito a que fazia jús. Católico fi 
1 do jornalista Zózimo Lim?. . el, foi o Barão de Maroim 
\No dia 8, o dr. Adalberto que construiu a imponente 
•; Vieira Dantas pronunciará Igreja Matriz de Maroim 

uma conferência sôbre o que é um importante sím
. tema "Traços biográficos bolo da fidelidade da que
; do Barão de Maroim. Sua 
1 atuação na política do 2° ( Continúa na 6a página) 

..J.-· 

1 Primeiro C~ntenário ... 

(C t' , - d 1o , Desejando um amplo ê . , 
011 muaçao a pag. xito a todas · as solenidades r a e cordial de seus para-

la terra e daquele povo à cen~enária~, "A ~ruzada 'lbéns, pela.s expressivas fes
Igreja de Nosso Senhor J- env1a. aqm, aos f;lho~ d~ tas dos d1as 5 a 9 do cor· 
sus Cristo. Maro1m, e expressao smce- I rente. . . . 

) 
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I MINisTRoGERALDO BEZERRA DE MENEZES 
E s t á sendo esperado em 

Aracaju, nos primeiros dias 
do corrrente mês, o exmo. sr. 
Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, que, por mais de 
uma vez, já exerceu o elevado 
cargo qe Presidente do Supe
rior Tribunal do Trabalho. 

O Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes é membro da Aca

, demia Fluminense de Letras, 
·professor de Direito, e faz par
te de diversas associações · cul
turais do país. Entre as suas 
obras publicadas, destacam-se: 
"Homens e ideais à luz da Fé", 
"Política sindical brasileira", 
"Dissídios coletivos do Traba-
lho". . 

Católico convicto, o Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes 
vem atuando em várias enti
dades católicas, e assim é que 
é Presidente da Federação das 
Congregações Marianas da Dio
cese de Niteroi, desde 1938, e· 
foi também o primeiro presi-~ 
dente da Junta Diocesana da 
A. C. da mesma Diocese. 

A r e s p e i to de seu livro 
"Doutrina Social e Direito do 
Trabalho", várias autoridades 
católicas se têm pronunciado 
com as mais elogiosas pala
vras, sendo de destacar-se o 
depoimento do Reitor da Fa
culdade de Filosofia de Fri
burgo, Pe. Paulo Banwart S. 
J., e de Dom Joaquim Luna O. 
S. B. 

Entre os serviços públicos 
prestados ao país pelo Minis-

o 

tro Geraldo Bezerra de Mene
zes, destaca-se a atual estrutu
ração da Justiça do Trabalho 
no Brasil, pois foi êle o autor 
do projeto que se converteu 
no Decreto-lei n. 9.797, de 9 
de setembro de 1946. 

Especialmente convidado pe
la Comissão do Primeiro Cen
tenário de Maroim, o referido 
Ministro (cujos ascendentes 
têm raizes maroinenses) pro
nunciará naquela cidade, n J 

dia 9 do corrente, às 20hs., 
uma conferência, sôbre "As
pectos da atividade política e 
social do Barão de Maroim". 

"A Cruzada" apresenta, ao 
Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, as suas cordiais e 
respeitosas boas-vindas a Ser-
g_p:.___ ~-

.. 
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[n~alana~se Maro1m ~ara sua comemoração centenária 
A cidade vai ter o seu Ginásio ·· Será inaugurado o monumento do Barão de Maroim ·· Expos•são 
de antiguidades históricas ·· Prestito dvico ... Virá o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

t ' !' [!] 

11 ARACAJU -I 
Conforme o programa, que já divulgámos em outra edição, terão 

mtclo, amanhã, as festividades comemorativas do centenário de MHoim . 
às quais deverão comparecer o Exmo Snr. Governador do Estado e ou . 

tas autoridades civís, 
militares e eclesiásti· 
c as. 

Oéntre as soleni1a 
desde amanhã, desta.
cam se a instãbção do 
Ginásio M1roinense, · 
com a in:Juguração do 
respectivo Curso de 
AdrnisEão e a inélugú 
r ção do monumento · 

· do s~ udoso e bene
n:é ito João Gomes 
de Melo, B uão de 
Ma oi lJ, da qual será · 
orador ofi.ci I o Dr. 
Francisco Antonio de 

Dr. Francüco Antonio de Oliveira, sergipano 
Oliveira , ilustre, residente na 

capital fluminense, onde desf . uta de grande 
conceito soci2l e pclít co. · 

_ O Dr. . Francisco Olivt i r a c h gou a esta 
Capitd, domingo últin~JO, em r;vião_ da VAl<IG, 
dirigindo~se. ato contu~uo a M:uo1~ _ 

Orpois de inaugu .ada a tXposlçao.de an; 
tiguidades histó: icas, o P!C'~rama do d1a s~ra 
encerrado com uma conte. encu do Pro f. S· b·ao, 
Sobrinho, no O" b:nete de Ldtura. 

Durante os dias 6. 7 e 8. hwefá festivi 
dades diversas, inclusive divertimentos popu ... 

· 9 d fi t ' M in i3tro Geraldo Dez erra de 
lares, e, domi~~o vmd?u.r~,. o u~ ... n e! apos Meneze& 
a missa pontlf ~ cal, tera IniCIO a aud1enc1a so· 
Iene na sah do fôro, sendo aposto nessa ocasião o retrato do Dr. L~ · 
and;o Bezerra Monteiro, primeiro Juiz de Direito da Com Hca. 
· A~ 15 horas, um prestito cívico p~rcorrerá as prin ip1is ruas ~ 
cidade e, à noite. hrá uma confe,êrJcia sobre a ativid:~de política e soc1~l 
do Barão de Maroim, o Ministro G~raiJo B:zerra de: M-~ n ezes, qu~. aqu1, 
c:h -gará na próxim<J quinta feira, pel_1 VA_RG. , . 

Os muoínenses vão ter, ass1m, d11s memo ;aV-!13 , evJcmjJ o seu 

ANO V 

, 

111 
Diretor: DR. 

I REDAÇÃO E OFICINAS: 
1 Hua São Crietovão. 164 

assado nímbado de ló1 ias. 
--=-------------------------------------~ 
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• Diorgipe, 



• fnga la na-se Ma roi m par a ua com em o ração centenária 
A cidade vai .ter o seu Ginásio •• Será inaugurado o monumento do Barão de Maroim •• Exposi~ão 
de antiguidades históricas •• Prestito cívico •• Virá o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

C f ~ ! ,_,." t' . •• d" I . t d' - - ~ANO V 11 ARACAJU - TERÇA FEIRA 4 DE MAIO DE -195~ /,J N. 2608 on orme o programa, que Ja 1vu gamos em ou ra e rçao, terao 
início, amanhã, as festividades comemorativas do centenário de MJroim. 
às quais deverão comparecer o Exmo Snr. Governador do Estado e ou. 1 

tas autoridades civís, 
~x~::~i.~ ~~;~(i7!J~1l militares e eclesiásti• . 

c as. 
Dentre as solenija · 

desde amanhã. .e~t.a. 
cam se a instalação do ~li~~~i:i:,·ts}!:'ii\?s'tif., 
Ginásio M1roinense, 
com a inauguração do 
respectivo Curso de 
Admis~ão e a inwgú 
r ção do monumento 
do s:..udoso e bene· 
rr.é ito João Gomes 
de Melo, B.uão de 
Ma roi 11, da qual será 
orador afiei I o Dr. 
Franci5co Antonio de 

Dr. Franci$CO Antonio de Oliveira, sergipano 
Oliveira ilustre, residente na 

capital fluminense, onde desf. uta de grande 
conceito social e polít co. 

O Dr. fr(lncisco Oliv( ira ch gou a esta 
Capitd, domingo último, em ;;vião da VARIO, 
dirigindo·se. ato contínuo a MHci~ _ 

Depois de inaugu .ada a txposrçao_de an~ 
tiguidades histódcas, o P!Cf~rama do dra s~ra 
encerrado com uma confe. enCIJ do Pro f~ S· b·ao, 
Sobrinho no O.b;nete de Leitura. 

Dur~nte os dias 6, 7 e 8. haverá festivi 
dades diversas, inclu~ive divertimentos popu
lares e, domingo vindouro, 9 do fluentr, após· Mini.Jtro Geraldo Bezerra de 
a missa pontifccl. terá início a audiência so · Meneze$ 
Iene na sall do fôro, sendo aposto nessa ocasião o retrato do Dr. Le· 
and;o Bezerra Monteiro, primeiro Juiz de Direrto da Connrca. 

A~ 15 hmas, um prestito cívico p~rcorrerá as princip1is ruas .~c. 
cidade e, à noite, Luá uma confe.ê'1cia sobre a ativid:~de política e socr~l 
do Barão de Maroim, o Ministro O~raljo B:zerra d~ M~nezes, qu<>, aqu1, 
clrgará na próxima quin~<~ fdra, pel . .1 VA_RO . • . 

Os muoinenses vao ter, ass1m, dr 1s memo:aV.!IS, evJcmjJ o seu 
passado nimbado de gló; ias. 

Diretor: DR. MANUEL CABRAL MACJ-IADO 

REDAÇÃO E OFICINAS: 
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Redator: 
DR. MARllUES GUIMARÃES 

END. TELEG. 
• Diargipe» 
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MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENESES 
Chegou ontem a Aracaju, de avfão, o Mi

nistro Geraldo Bezerra de Meneses. O ilustre Mi
nistro do Superior Tribunal do Trabalho, sôbre 
quem divulgamos, em nossa edição passada, am
pla notícia, seguiu imediatamente para Maroim, 

li
de cujas festas centenáfias vem participar. ,· 

O dr. Geraldo Meneses é Presidente da Con
federação das Congregações Marianas da Dioce
se de Niteroi e dirige ainda, na mesma Diocese, 
os trabalhos da Ação Católica. 

Em Maroim, o dr. Geraldo Meneses pronun
ciará amanhã uma conferência, às 20hs., sôbre 
o tema: "Aspectos da atividade política e social 
do Barão de Maroim". 

\1 . "A Cruzada" apresenta ·a·o- ex mÓ. sr . . Minis
i tro ' Geraldo Meneses as respeitosas e cordiais 

bôas-vindas de Sergipe, que nêle vê um rebento 
,,do seu tronco, de vez que são conterrâneos nos-

i 
sos, oriufldos de Japaratuba, os ancestrais do 
ilustre homem que ora nos visito. 

J 

• 

3.:1- 'j6(} 
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LUIZ PEREIRA DE MELO Aracaju, 11 de Maio de 1954 
JUJ~ DE D IREITO DOS F EITOS .DA FAZENDA P0BLICA 

JUIZ DO TRIBUNAL REG IONAL ELEITORAL 
PROFESSOft DA FACULDADE DE DIREITO. CI Ê NCIAS JURi DICAS E SOCI AIS 

PROFESSOR DA F ACULDADE D E C IÊNCI AS ECONÔMICAS 

M E MBRO DA ACADSMIA SE RGIPAN" DE LETRAS. 

RUA ARAUÁ , 440 - CAIXA POSTAL, 230 

ARACAJU - SERGIPE - BRASIL 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. 

"' 

-;-

Devido grave e súbita enfermidade num dos membro~ de minha família, 
ensejou minha ausencia das festividades da cidade de Maruim. 
Hoje pela manhã, procurei-o para visita-lo. 
Com pezar, fui cientificado do regresso do ilustre amigo para N.iteroi. 

I 
Apresso-me em enviar ao nobre amigo dois recorte~ do " Diario de Ser-
gipe", de Aracaju, do dia 4 do corrente, contendo meu Comentario de 
nr. 7 4 8, exarado em minha ruitiga secção - " Vidá Judiciaria", apre
ciando sua obra- DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO.- que recebi ha 
uns 4 meses, com a.mabilissima dedica-toria. 
E um livro que produziu grande e ag.radavel impressão em meu espirito. 
Estou certo de que Vida Judiciaria, terá o perene ensejo de apreciar 
em suas colunas, muitas outras produções do culto Ministro e homem 
de letras. 
Renovo ao eminente amigo, o 
estima e real admiração. 

testemunho da continuidade de minha 

Corde~l abraço f o ) migo. 

~\~ele~ -

grande 
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fr O Ministro Bezerra de 

!1 Menezes visita a Fa-

culdade de J)iretio 
• 

Ontem, às dez horas, 
11 •. 

visitou a _Faculdade de f 
Direito o Ministro Ge~ 
rá.ldo Bezerra de Mene
zes, do Superior Tribu
nal do Trabalho. 

Recebido por profes-
:t,sores e alunos, o ilustre 
visitante foi saudado 
:em nome da congrega
Çã; pelo Diretor, profes
sor Gonçalo Rollemberg 
Leite, em nome do Cen
tro Acadêmico Sílvio 
'Homero, pelo seu presi
dente, acadêmico Adro-, . 
'aldo Campos Filho; . 

- I 
'Com a palavra, o Minis-

' tro Bezerra de Menezes 
!·após focalizar nomes de 
li sergipanos ilustres, co
mo de Carvalho Neto e 
Peodato Maia, que se 
destacaram no estudo 

'I do Direito do Trabalho, 
1 dissertou, cerca de uma 
hora, sobre.- A CONS

, ·TITUIÇAQ BRASILEI
RA E A LEGISLAÇÃO 

11 TRABALHISTA -, fa
zendo-o em linguagem 

) 

atraente e estilo elegan-
te, prendendo a aten-

1, 9ão dos ouvintes, que 
! 'intensamente o aplau
diram ao termino de. 

~ 
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Min. Geraldo Bezerra de Menezes 
Encontra-se nesta capital, vindo do Rio para to

mar parte na:s comemorações do 1. 0 Oentenario de 
Maroim, o dr. Geraldo· Bezerra de Menezes, descen
dente~· de ;;ergipanos, parentes do deputado Leandro 
Maciel, e Ministro do Suprior Tribunal de Justiça do 

. Trabalho. O dr. Geraldo Bezerra é, amda, notavel 
intelectual, jornalista, historiador e genealogilsta de 
grande porte. S. Exa. fez apreciado estudo, no en
cerramento das festas do Centenario de Maroim, so
bre a per;;onaliél.ade do Barão do Maroim e, á noite de 
ontem, brilhante conferencia n!o Instituto Historico e 
Geografico. ' .t:;.t, 

I >-> 

lt . I ,, 

O MINISTRO VISITA A FACUL
DADE DE DIREITO 

OntJem, às dez horas, visi;úou a 
F·a.cW'di:lrle i.':lie Dd~rei!Jbo o Milnii$ro 
Geraldo Booen-a dle Menezes, do 
S:tl!perilor '1\rilbUinal tdo TTabailho . 

R€<leb1do poli' p.Iioiiessooes e alÚ
no;;, o Hu1stre viJsianit·e foi saud!ado __ 
em nomle do ~alllg!Degação poel.o Dl:
r.etor, prof,ess'Or· Gon9ll)1o Rollem
beg Leitle, e €!ril 111i0mle \do Centro 
Acadêmico Si[vio Romero, peJo seu 
lpl'iesillenltJe·, academ!,i.oo AJdroa:qdo 
Campos Filho; Com a palavra, o 
Mililistro B.eZ'en1a die M!enez,es após 
focali'zar .nomes de s&gi1Pan!os i<lus
tr·es, corno Ca.rval:ho Neto e Deoda
to Maia1 q;ue se dkolstacar.am oo eS
tudo dk> DÍII'~ilto Ido T~rabalho, .dis
steJrltou, cerca ide 'llíllla h011a, sdbre -
A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 
E A LEGISLAÇÃO TRABALHIS
TA ....,, fazendo-·o em ·JringUJagem 

I 
atraente e estil~o e lega!Illte, prende.n
do a ·atenção 'dlos OUJvililtes, que, i.n-

1 
tensamemlte o lR!PLaudliram ao termi-
111o de sUJa mla!gniJfirca IIJUla. 

ti-----------......... ~~ 



* * * 
. O último dia lias comemorações centenárias ele Maruim, rlo

mmgo p . fmdo, começou com uma alvorada, continuando con 
o haste~ento _do pavilhão nacional e missa cantada, às !) horas, 
na IgreJa MatrlZ, no decorrer da qua l o Cônego Domingos..Fon e-

.s_a r~presental!,te do Exm_o: Revmo. Bispo Diocesano. proferiu 
magmfiCa oraçao gratulatona, que foi um hino de louvor às o·Jó-
rias impereciveis de Maruim. "' 

As 10 horas, na sala do Forum , teve início a audiência solene 
pres1d1da pelo Ex mo. Sr. Dr . Juiz de Direito da Comarca. Dr. 
Ab~0~1 de Barros Monte, e com a comparência dos Snrs. P"of. 
Acn~JO Cruz, Secretario de Justiça, representando o Chefe do 
Governo, Prof. João Marques Guimarães, por deleg:1ção do Vice
Governador Edélzio Vieira ele Melo. Cônego Domingos Fonseca. 
representa11do o Exmo. Revmo . Sr. Bispo Diocesano. Deputados 
Martms Fontes e Mattos Telles, pela Assembléia Legislativa . 
Des. Enoch . Santiago e Juiz Waldemar Fortuna de Castro, em 
nome do Tnbunal Regional Eleitoral, Srs. José Maia Cruz. Pre
feito local ,- outras altas autoridades civis e militares. além de nu-
merosa e distinta assistência. 

Lidos uma ata e telegranl'!!. pelo Escrivão Alcebíades Dantas. 
o presidente da audiência deu a palavra ao Dr. Joel Macieira 
Aguiar, ex-Ju_iz de Direito da Comarca e, atualmente, jurisdizen
do na de Estancia, que discorreu com a sua costumeira fluência 
sôbre as reminiscências do passado de Maruim citando vultos 
saudosos e queridos daquela cidade. ' 

~m nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção ele 
Sergipe, seu Pres1dente, Dr . Alvaro Fontes da Silva, pronunciou 
substancioso discurso, peça séria e inteiriça, com que o ilustrr 
orador deu o apôio dos advogados sergipanos à~ solenidades een
tenárias. 

A seguil·, o Dt' . .Abdon de Barros Monte leu longo e aprr
cil\.vel trabalho sô\:lre a virlf\ ,j udiciária de Maruim, focaliz<'mdo 

a per ·unalidade de cada um ctos titulare8 ela comarca, cujo C('JI~ 
tenár:o se comemorava. 

• N(J decorrer da oração em apr~ço, foi inaugurado o rol r." 1 n 
do Dr. Leandro Bezerrfl Monteiro, descerrado pelo Dr. Joel 
Macieira Aguiar. sob vibrantes e prolongadas palmas . O Dr. 
Abdon de Barros Monte, perorando, prestou expressiva hornena
gem à.s mães maruinenses. 

Levantou-se. ato contínuo, o Ministro Geraldo Moutedôuio 
Be err de M. 1eze!l. membro de relêvo do Superior Tribunal do 

1 Trab ·a, qu~ ronunciou comovido e eloquente agradecimento a 
aposição do retrato de seu avô, Dr. Leandro Bezerra Monteiro. • 
às referências ao seu pranteado inesquecível pai, que tanto amava 
Sergipe e a sua gente. 

Por fim, o Dr. Juiz de Direito encerrou a audiência a Que, 
além do Sr. Promotor Público da Comarca, Dr. Joaquim Va
lença dos Santos Leite, estavam presentes todos os servenLuários 
de .1tlstiça de Maruim, Rosário do Catête e Santo Amaro das 
Brotas. 

Finda a retreta programada, imponente préstito cívico, cons
tituído da mocidade escolar e das instituições religiosas. bent 
como da ma.ssa popular, percorreu as ruas da cidade, puxado pe!a 
Banda de Música do 28• B . C. e Euterpe Maruinense e concluztn
do em triunfo o pavilhão nacional, várias flâmulas e os retratos 
das personalidades mais importantes de Maruim, no seu passado 
nimbaclo de glórias. 

·o préstito concentrou-se finalmente. em tôrno do mollurncnto 
do Barão de Maruin1, onde se dissolveu, tendo antes usado da 
palavra diversos oradores . 

As 20 horas. as solenidades se encerrava _ÇQ.!)l_ilo c nfer~ncia" no 
Gabinete de Leitura, do Ministro Geraldo B~zerra de _Menezes. 
em sessao, magna presidida pelo Dr . Francisco Antônio rle y 
Oliveira, Presidente da Comissão Organizadora do Centenário, T 
que convidou para a Mêsa de Honra, não -somente o representante 
do Exmo. Sr. Governador do Estado, como também outra8 auto~ 
ridades. 

Após a--ª12.i·esentação do conferencist:-: . que esteve ao _caPo 
do Des-:- íi:J10Cl'i. Santiago. cuJa om.Q..JDlJI!J>SS.iOI.lllll vivap1entc. 
o Mm!Stro Gêfaldo Bezerrf> de Menezes, prendeu, mt.euamentc-. 

- ã atenção do numeL"oso e selecionado público, evocando aspectos 
da atividade político-social do Barão de Matuin1, tendo também 
aludido á atuação do seu avô, Dr . Leandro Bezerra Monteiro, 
prôcer do Partido Consen:<t.dor. . , . . 

Com uma documentaçao mcontestavel e abundante . " Mnus ~ 
tl'O Geraldo Bezerra de Menezes demonstrou seus profundos co
nhecimento históricos. ao tempo em que revelou vasta cultura 
e inteligência polimorfa. 

Franqueada a palavra. o poeta Freire ~beiro ctcclamo.u 
três lindos poemas de sua autona e o Prof. _Joao Marques GLil 
márães. depois de saúda1· o confer~ncista e d1zer do sentido pro
fWJ damente humano e cnstão da magistratUJ:a do Trabalho, 
pfestou tocante homenagem aos saveiristas de Maruim, arran
cando calorosos aplausos. 

Encerrada a sessão, o Dr. Francisco Antônio de Oliveira teve 
ensêjo de pronunciar magistral màção, em que vibrou o 3CU 
cora<:ão de maruinense, empolgando quantos o ou vil·am . 

A cidade esteve apinhada de visitantes, destacando-se Utn:il 
numerosa caravana de comerciários, promovida pelo SESC e 
tendo à frente o Prof. Carols Alberto Sampaio, Diretor do De
partamento Regional. 
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Deixando Maruim, pela manhã de segunda-feirn. últil118. o 
Ministro Geraldo Bczerrft de Menezes. sua exma . espôsa e o r> r . 
Francisco Antônio de OÍveu·a--X:umãram para esta Capital. 

Aquiescendo ao convite que lhe fôra feito, o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes visitou a Faculdade de Direito de Sergipe, 
onde foi recebido por doc~tes e discentes. 

No salão d3. Congregação. o Diretor, Prof. G<n~lg RoJ1@1tJ§l"K 
~eite. fez <UlJl_reJ>!mta~Q. Q,.Q]í'i§l.W.e v1sttaüfe, _Q~ foi sa\.tdado 
pelo acadêmiç;Q ÃÇÍ_r.Q_aldo Cam..l29~Q. Presjdçpte do Ceu.IJ"D 
Acadêmico «Süvio RomerOl>. Em segmda, o M1mstro Geraldo Bezerra produziu magnífica 
palestra sói:Ji·.:: a evcl11<:ão do Direito do Trabalho, deixando na
quela casa os traços indeléveis de sua fulgurante mentalidade. 

Logo mais, em companhia de vários professores da rcfc r itle~ 
Faculdctd.e, "lmoçou na residência do Dr. José Dantas Prado. Pre
sidente da Junta de Conciliação e Julgamento, que, junLan.1enlc 
com sua exma. espósa, o cumulou de gentilezas. 

Após o ágape, o preclaro membro elo Tribunal Superior do 
Trabalho esteve na Junta acima aludida e depois no Mercado 

«Antônio Franco». · Pouco depois das 16 horas, o Milústr Q.eraldo B.ezen:a c.lc 
· Jl<[eneze~m companhia do Dr. ranc1sco AntÔnio de Oliveira, c 

do Dr. José Dantas do Prado, foi. rPcebido, em Palácio, pelo 
~mo Sr Qoyerna dor ;.r··,alÜ" R.olcmber_g,Qarcez, _çom q_ue con• 

ersou -cordi~ent& .. Encoiítfavam-se também nc salão nobre o P rof. Acrísi'• 

1 

Cruz. Sec:·etário de Justiça e I nterior. Deputado Manncl Cabral 
Machado, Prof. Jo5é ::;ilvéno Leite Fontes, Seeretário ParticHiar, 
prof. João Marques Guimarães, Chefe do Serviço de Divulgação, 
e Pro f. Luiz Otávio de Aragão, Auxiiiar de Gabinete . 

Deixando o Palát.:~c, :) integro e culto magistrado pcn;oneu 
as pontes pitorescas da cidade, ~1do _sido, -ª'.J}oit.e,~Pç.i.QJ.:Hl.flf! . 
~efo Ins'~~o Histórico ~Gef$1~*-~ico pf!.ÇI~a o F..:.oL ..J1x~ e-po~ ecre ano 'fãiticular, represenLanc\o o 

. Exmo. Sr . Governador do Estado. Pela manhã de ontem, em avião da Real Transportes Aéreo:;, 

embarcaram para Sal"vador, o lVIinistro Gemldo Be7.<'1"l'a de Me
nezes, sua digní~sima consorte c o Dr. Francisco An Lómo de Oli
veira, que, no aeroporto, receberam os votos àc boa viagem elos 
Srs. P rof. José Silvório Leite Pontes, represcu tantc do Exmo. 
Sr. Governador do Estado, Prof . João Marques Guimarães, em 
nome do Sr. Vi!!e-Governador Dr. Edélzio Vieira de Melo, Depu
tado Federal Orl::-.1 •. ~o Vieira Dantas, uee. :C:p~.lmti ago, Pr e
sidente do Instit!!_to Hist6:ico e Ge<J~raHco,.Dr. ,lo3é n,,nLas do 
)?í'ãao, Presidente da Junta de conciliação c Julgpmento, Cel. 
JostaS Vleil"a Dant as, Ur. Cloctoaldo P~:~;sos <> Dr Adall!L' i"tll Vi-

ciru n "ntas . 

* ~' * 

• 
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DIA 5 (CENTENÁRIO DE MAROIM) DIAS 
5 horas - Alvorada. 
6 horas -- Após o hasteamento do Pavilhão Nacional, haverá missa 

campal, falando ao Evangelho o Revmo. Frei Gilberto 
José Longo O.C. . 

9 horas - Sessão solen~ da Camara de Vereádores, falando o 
Vereador Otávio de Melo Dantas. 

14 horas - Instalação do Ginásio Maroinense - Inauguração do 
Curso de Admissão. 

15 horas - Hetreta pela Banda Euterpe Maroinense. 
16 horas - Inauguração do Monumento do Barão de Maroim. Será 

Orador Oficial desta solenidade, o Presidente da Co
missão Organizadora o Sr. Dr. Francisco Antônio de 
Oliveira, oferecendo o Monumento à cidade; agrade
cimento do Sr. Prefeito Municipal. 

18 horas - Arream ento do Pavilhão Nacional. 
19,30 hs. - Inauguração da Exposição de antiguidades históricas, 

no Gabinete de Leitura. 
20 horas - Conferência no Gabinete de Leitura, pelo Professor 

Sebrão Sobrinho, sobre .J tema: "Nas entrelinhas da 
História de Sergipe - Maroim até 1854". 

DIA 6 

6 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional. 
7 horas - Missa solene, falando ao Evangelho, o Revmo. Frei 

., :::.Eugênio Goseling O. C. 
18 horas Arreamento do Pavilhão Nacional. . 
20 horas Conferência, no Gabinete de LeitUi'a, pelo Desembarga

dor Dr. Enock Santiago, Presidente do ·Instituto His
tórico e Geográfico de Sergipe --- ''Maroim na História 
de . Sergipe". · 

DIA 7 

6 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional. 
7 horas - Missa solene, falando ao Evangelho o Revmo. Frei 

Geraldo Meyer - O. C. 
18 horas - Arreamento do Pavilhão Nacional. 
20,30 hs. -- Retransmissão do programa da Rádio Liberdade «Joias 

Hun:anas de Sergipe», focalisando a personalidade do 
Barão de Maroim escrito pelo jornalista Zózimo Lima, 
memb-t·o da Academia Sergipana de Letras. Em vários 
trechos da praça Barão de Maroim, serão colocados 
alto-falantes. 

6 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacienal. 
7 horas - Missa solene, falando ao Evangelho o Revmo. Frei Te

lésforo Veekens O. C. 
16 horas Pugna amistosa de foot-ball, sendo disputada a taça 

«Centenário de Maroim•. 
18 horas Arreamento do Pavilhão Nacional. 
20 horas - Conf~ência no Gabinete de Leitura, pelo Dr. Adalberto 

Vieira Dantas - "Traços biográficos do Barão de Ma
roim. Sua atuação na Politica do 11 Império". 

DIA 9 
5 horas - Alvorada 
6 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional. 
9 horas - Missa com Assistência Pontificai e sermão pelo Exmo. 

e Revmo. Sr. Bispo Diocesano, D. Fernando Gomes .. 
14 horas - Audiência solene presidida pelo Exmn. Sr. Dr. Jmz de 

Direito da Coma-r-ca, Dr. Abdon de Barros Montes. Nes
sa ocasião, será inaugurado, na Sala do Fôro, o retrato 
do Dr. Leandro Bezerra Monteiro. 

15 horas - Retreta pela Banda do 28<>. B. C. 
16 horas - Préstito cívico, percorrendo as principais ruas da ci

dade, fal ando vários oradores. 
20 horas - Conferência no Gabinete àe Leitura pelo Exmo. Sr. 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes - «Aspectos da 
atividade política e social do Barã.o de Maroim•. 

Durante as noi.Ses dos dias 5 a 9, haverá feirinhas com di
versões públicas. 

COMISSÃO . ORGANIZADORA 

Dr. Abdon de Barros Montes ! 
Prefe-ito José Maia Cruz 
Cel. Gonçalo Rolemberg do Prado 

Francisco Antônio de Oliveira 
Clodoaldo Vieir·a Passos 
Antonio do Couto Lemos 
José Aurélio Barreto 
Aurélio Azevedo Barreto 

PRESIDENTES DE HONRA 

Presidente 
2o. Presidente 
3o. Presidente 
Secretário 
Tesoureiro 
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Comissão dos Festejos Comemorativos I Centenário Elevação Maroim 
à Categoria Cidade e Ereção Monumento ao Barão de 1\faroim 

Muroim,24 de laneirG de 1954. 

Exmg Sr. ..... 

Ministro Geraldo Bezerra de Menesea 
Rio de Jnneiro (D.F.) 

Este município vae comemorar eolenemen
te,no prÓximo dia 5 de Mnio,o centenário da e~evaçno de Maroim 
a categoria de oidade,e Q 9 do mesmo mês e ano,o da criação da 
ua Comarca. 

A :figura do ilu.etre avô de V. Ex:A,Sr. Dr. 
Leandro Beserra Monteiro,autor,nn Assembleia Provincial,do pro 

. -
jeto referente oo ato em apreço,devern êa~~~ ser condignnmen-
te homenageada. 

Assim,ousnmos solicitnr-lke n urgente re
mesaa,a esta Comiasâo,do retrato desse saudoso homem publico, 
destacodo ascendente de VI Exl. 

N~ mesma ocasiôo inauguroremoa,em praça 
publica,o busto em bronze,do Barão de Mnroim,eminehte político 
sergipnno, e prestigioso chefe do. Partido Consenrador,no tempo 
do Império,como preito de gratidão dos filhos â estQ terra ao 
seu maior b~eitor. 

Neste ensejo,ctlbe-.tJ.ô·a estenderna V9 Ex~ 
o convite para peasôo.lmente,participar das festividodes pro-
gramudas,nn qualidade de digno convia, doa Moroinenses, 

Renfirmnndo a VI h""'.."':~ o segurança dn no! 
sa consideração e da nossa especial eatimn,subscrovemo-noa 

Atenciosamente 

a..o A-u ·~
r~ ~oG~, 

~/ t elo.do.al.do "'" &~li-. ........., efk . 
o/ 6fi/rttt 

Awenl::la Jolio Ribeiro, 49 
Telefone 581 Ara c a Joi-SerQI'J)e 

\._ 

• 

3J- .A~ f? 



In~alana-se Maroim paras a co emoraçã-OCentenári 
A cidade vai ter o seu Ginásio ·· Será inaugura 
de antiguidades históricas- ·· Prestito cívico .. 

.. ,. ~. . . , I . "'1 ~ ·• ~ ~ , · · r ! l'~ · J. 

o monumento do Barão de Maroim ·· Exposisão 
irá o Ministro Geraldo Bezerra de M ezes 

li]===== 

Conforme o programa, que já divulgámos em outra edição, terão .\NO V ARACAJU - TERÇA FEIRA 4 DE MAIO DE 
início, amanhã, as festividades comemorativas do centenário de Muoiw, =============-=== ------- -
às quais deyerão comparecer o Exrno Snr. Governador do Estado e ou 

tas autoridades civís, 
militares e eclesiásti· 
c as. 

Dentre as soleni:iâ · 
des de amanhã. destl 
cam se a instalação do 
Ginásio Maroinense1 

com a inauguração do 
resprctivà Curso de 
Admis~ão e a iné'ugú · 
r ção do monumento 
do Sr< u-doso e bene· 
nié ito João Gomes 
de Melo, Buão de 
Maroi-n, da qual será 
orador afiei I o Dr. 
Francisco Antonio de 

Dr. FranciJco Antonio de Oliveira. sergipano 
Oliveira ilustre, residente na 

capital fluminense, onde desf. uta de grande 
conceito social e polít co. 

O Dr. Francisco Olivdra ch gou a esta 
Capitd, domingo último, em ;;vião. da VA~IG, 
dicigindo~se. ato contínuo a MHot~ _ 

Depois de inaugu. a da a tXpostçao. de an~ 
tiguidades históricas, o p!owama do dta s~ra 
encerrado com uma confe, e neta do Prof. s~ b·ao, 
Sobrinho, no G"bimte de Leitura. 

Durante os dias 6, 7 e 8, h:}verá festivi 
dades diversas, inclusive divertimentos popu
lares e domingo vindouro, 9 do fluente, após Miní3tro Gerald~· Bezerra de 

' ' M!nezeJ a missa pontificai, terá início a audiência so· 
Iene na sah do fôro, sendo aposto nessa ocasião o retrata do Dr. Le· 
-an~ Bezerra Monteir-o, primeiro Juiz de Diretto da Cot11 .uca. · 

A~ 15 horas, um prestito cívico p~rcorrerá as princip3is ruas ~a 
cidade e, à noite, fará uma confe1êrJcia sobre a atividade política e soct~l l 
do Barão de Maroim, o Ministro G~raUo Bezerra di:! M~nezes, qu~. aqut, 
chrgará na próxima quin~a fdra, PeJ.l VA.R:G. , . 

03 m Jroinenses v ao ter, asstm, dt1s memorav ~ts, e voe 1n jo o seu 
passado nimbado de glórias. 

·--------------- ---

E 
Diretor: DR. MANUEL CABRAL MACHADO 
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"Não me sur~reen~eram a ~eleza ~esta~ ~aisa~~n), o seu ~ ·o~re~so" 
. Fala à nossa reportagem o Ministro G~raldo B ~zerra de M ~n z ~q - Ern L:Jranj ~iras, a pnme1ra 
r 1grcp, no mundo, ergu1da e éonsag·ada ao DiVi'iio Coração 

Procedente da Capit ;1 d a R 'l públíca, cheg 1u, do em terrat flu n inen,e;, s6mpre m'l põ3 a pH de 
ontem, a esta c ipital, em avi ã'"l d a R lnl, o Mlni5tro tud o. 
Geraldo Bf'z arra de Menezes, · membro ilustre d o Su - Q 1 ~ nos diz V. Ex.cia. acê ·c 1 da matr iz de 
perior Tnbún al do T rabalh ), acotnplnhidO de su, L1r a nj ~ ir .. s ? 
fXm a. esposa, qu •) f 1i receb i 1o uo ae roporto de Ara - S ~ntí-rne f~liz ao pen'ltr .H ele p1ss 1gern, na 
c ju p elo Exm1, Sr. G . vern1d or do E·t-1do, em ~-'X ~ r tr ,ltlic ion"l Mitriz da L'ranjeird, L1ohd~ p ·lo Pe. 
cicio 0 <3 putado Silveira T4inll, M j H A11tonio Cuias 8:Jnucci . dl Comp1nhia de J~su• O meu SJUdoso pú, 
rto N 11cimento Juai'lr, S ecret á rio da F - z~n Ja, l:-'rof. 

1 
Dr. Jo~é G<3ral1J B l2;erra de M e ne2;~s. c 1m provas 

J osé Silvério L9ite FJnt"s S élc retário p orticul,r, De oIS m ã 19, reivin •iiC lU p ora Sergipe e ptA.ra o Brasil 
limíl10 G ·ntil, OdFg 1do R ·g i·Jn?i d 1 T ·"b :Ih •, De. estil gl Jria: a M •triz de L 1ranj liras foi a primeira no 
J. D,wtas Prado, Presi .Jente da Junta de C >nCili<içã > mundo erguida e c 0nsagradi:l ao Divino C Jraçã:> . 
e Julg menta, Sr . J sé M , ia Cruz, Prefeito de M 1roim, - Pode V. Excia noa informH o motivo da 

.. Or. Francisco Antonio , de Oliveira, Presidente, e homen •gem que vai ser prestada ao Dr, L~andro Se
membros da Comissão O ganiz 1dora do Centenário de zerra Monteir C'? . 
Maroim, - Coube a um antepaas2.do, meu · avô palei\Jl o, 

Em seguida, os distiogai clml visitantes rumuam Dr. L"lanrJrn Bezerra MJnteiro, a iniciativa da lei que 
pua a referid a cidade . aco m panh .ndo-os, em n ome deu, em 1854, a Marcijm a gl o ria de Cidade, 
t1o G 1verno do Est ado, o P r. f. Joã'l Mnques Guima Eis a r;,~ã ·J do CJ nvite hOnroso Ci; m que flli 
rães, Ch efe do S H viço de 01 vulgll,ã J. distinguido para participa r destas com~moraçõjJ cen. 

Na residenci a do C el. Ju siu o..~ntas, onde fic ou tenárias. 
h')spedJdo, o M1ni1tro ,G m.! lo B z~rra de Menfz~s - E, C)ncluindo, p ::; rque o Dr, Fr:3ncisco An· 
te ve enseJ > de blar a nossa rep)ft ~ g ·m, dlZ :mdo tonio de Oliveira estoiva ~ioso para ih~ mJstrar a 
ioici <" lment e : cidaje: 

- L~ gw:i o por tr a diç ão de bmílí 1 à terra sergi 
pan'~, que tantJs gl6 ·i ~ s te -r. dado ao Brasil, experi 

1 
mentn g rande em t ção ao conh ~ cê -la. 

S ou muito seosívd à g e nttl ~ Zl do G J vêrno Ea 
tadu al na amavf:l rece pção yne ma prop :_, r~iono u neste 
primeiro c o nL.cto c om este pedaço privilegiado de 
uoua Pátria , 

- Q_J • ÍI as imprt'l ôc;s d e V. Exch. no tr .. jeto 
de Arac"}ucr Marcim ? 

JustissimlS, p ::>r outro l-ado, a1 gr..~n Jes h >mena. 
gen• prestadas pelo povo maroiaens ~ ao pltrono da 
cidade : o BQ.r!\o de Muoim, 

O MinistJo Geral lo B ~z~rra de M,m ez '' perma. 
n ecerá em Maroim até aegunda feira vindour&. qua ndo 
virã p).ra esta capital, onde, a o qa •! estamJS informa
dos, fará uma conferencia 0 1 B'acul dade d r. D ireito e 
s ~ rá recepcionado pelo Inst 1tuto Ul , tóricfl e Geográ. 
f CJ. - Não me su rpreen tleram a 'i:Jd, z 1 destas pai 

z · gens, o aeu prr g resa1, p >i s o meu velh > amig' Dr.l S E Kcia . rU !ll'Há n o dia s egu inte, terça feira, 
,~. r~i sco Ant unto d.:_Oliveira . um serg•p " no em igra . pHa S , lvauor , donde regressará a o RI.' . 

!~ 11 .-...- ~! 
~~ ~ < i' no _... I 

=·tt:~ ~ == ~o . o · I 
~~ ~ I ;;· I ;> I 
-- . o j;loo I -c: -- :r:; 012 ... n 
~~ 1 o. . r: li 

_ .. _ .·i ?O- c --3:- I 

g +j ~ _., ~ 
s: . c•p ~ ~ 
; ~ ~l•t ó 
~1." · ij Ç? ....... . :1 ~ 
cn~ ~ co ~tJ' o 

~~ J ~ 191 11 ; 
;; l s; .. l õ 
):.1 ;;» o 
fh 1.2 ... tl;l 

;;» :õ o c.n 
- - I ~ 

ttj i Ü 
~ 2 
o o 
~·;.., - ... == 
~. t=J ... ~ ~ t"" ~ 
.. t,:rj r-.:1 

C) ~ 
o 



.,_!i- !)J.j 

O CALAMO - ~~~J 9""' ~ 

Geral~o Monte~onio ·Bezerr e Menezes 
B I O G RA F I 

G :r::llrio I.'Lmted.o:ni:l ::>czerra C:e Me~':zes 1nsc:;u a 11 de ju
lho de 1915, em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, filho rln 
Dr. Jo.<é G er ald-o Bezerra de Men2zes e de don:1 Lucinda Mo::.· 
tcdon ,o Bezerra de Menezes. 

r·"z oJ e:tudos n a capital fluminense: o curso primário no 
Grup::> Escala r Tomaz Gomes, o Eecundá:-io no Ginásio Bitten
curt Gilvo., de !92'1 a :931, o superior na Faculdade de Direito 
de Niterói, de 1::l32 a 1936, sendo orador oficial da t urm:t. Seu 
du;curso de c9l:>ção de grau foi puo;i:::aci 1 em f-o lhei o. P resi 
díônt ~ do C3:;'. N f':uoinense (; Es·.udos Jtddicos, em 1!?54, 
e t.lo C:::::1tro AcB•.iêmico Evariste da Veig-a, em 1936. Chefiou 
à delcga.ção d:: Faculdade de Direito de Niteroi ao I C:mgresw 
Jt:r!iic0 Unive: -.ilário do Brasil, realizado na cidade do Salvador 
na Bahia. · 

An'cc. de !::; .' :1arelar-~e. já se dedicaYa ao magistério. Pro
fe:::~::::· ::::c P~r;·.·:•· • ··-: e !iistória da Civiliz::~ção no Ginásio Bitten
eourt Sih' ::, de 1935 a 1939; e na Faculdade Flumineme de Co
m ércio, de 1937 e HJ39; de Sociologia, n J Cur3o Cmr.plcmentar 
da Faculds.de Fluminense de Medicina, 1937 a 1943. T eve a seu 
cargo a cadeira {;e Sociologifl, de l!H5 a 1947 e leciona Direito 
do Traba!':lG, :!e;;Ge 1945, na Escolà de s~rviço Socl.al do Estado I 
do Rio de ,)'ancuo; e Direito Comtitucional e C:>letivo do Tra
bali1o, n ~ C•2,50 de Divul:o(ação .e Aperfeiçoament-o du i...'i:eito do 1 
Tra b:?. lho, r'1::r:.tido pelo Ministério do Trabalho, Indústri:l e Co
m é··cio . Ne.s'-' curso, deu a aula inausural "A Justiça de> Tra
ba 1-:.o - su'3. sif':nificação n.a história jurídica social do Brasi.J" . 

Presidiu à 5." e a 2." Juntas de Conciliaçã-o e Julgamento 
do Distrito Federal (1939{,40, c 1943; 44), respec:ivamente. D esem
peni1ou o cargo de Procurador do Conselho Nacional do Trabalho, 
em l!l15, tendo sido p!·e~idente do mesmo, de fever eiro a setembro 
l 9L!. ... ~~-.-·" Jidn )::=t3 . ..:.êt1• ~Q ...fõH~fiW? 1 cie f 1"'· ·nrri 1 9 ttl s-':lttt:wl~1·o 

..à:e- :,..::3. M·rn:hro do Tri\:: :nl SuuzriJr -do Trabalho. Foi eleito 
prc ~'f'r!tl:: do Tl'il:wn:; l Sup~rior ·do Trabalilo. unanimemente, 
em 1946, em ub::r ;â:::1ci:J. t;, C:mstituição .de 1~46, e ree:eito, a in
dJ. .t1o vo:o tatân··mc de cl u. · p::u-es, pa;·:~ o . bi.ênio de maio de 
19/,:J ' mr~io de 1951. Pre1;iJenle da Comls.sãJ E:aboraâor a do 
P rr .. o c1c Có Jjç-.:J ·t=rocessu:.,l do T1abalho da Repúb~isa do1; Es
t:LG. ' Uni c os uo Br::ril. 

~· mr:;c~ro (:\ f'-:Jc:;_cr]0<le Internacional rl~ Direito S o:!ial, 
d o ·r.-:;tituto Gcnf1 1ó:>:k--, nrosileiro de S§.o P?.u lo, do In t.itFto 
H L< .. ócico e GEogT2fico rie Sergipe, do Instituto Hi.stó.ico de Pe
~ró~:o:is, In:;~itu:u :D.~.·as~~e~~J ele D~reito do 'Tu1.b·:1 l~1D, !.. cad(mia 
Nlt ...:-,Tien:2 de LEt:·:is íc::Jtir3 c~e que é p1~rcno cen p:u) d-:t q1 ~a l 
foi iJI;3SHiente, per deiç.~~o c rr~l€ição, de 19<;5 a 19-17, e da Ar.J. 
det:·_ rt Fluminen-,c de Letras, :mde tomou posse !'>m 2'2 de juJLo 
de !:'H!, na cadri:·a :r;r:troc:nada pelo abalicio:1bta C.ulJs de 
L:::cc:·da, sendo r ,-r8:Fcr ele Tem é Gujmarãts. Sa udou-o, em 
n~mc da Acade1r · Flur.:.1inensz. o Dr. Lu ;s Lam~go . O:; dj.:; 
curcoo, de sua l'EC ~ ,1ç.io acall~m'ca foram publicados em Iallldo. 
In tugra a Comi<;s:i'J de fcedaçáo da Acacl emla .F'!umi.n euse <V . 
vol. I, de out. de HH9, c Il, de mai'l d(' 191{}) . E' m:!rc.bru ~Gc · 
responciente do SEminário de Legislação Social da Faculdade 
de Di•:eito da Uni versidade d e São P aulo e honorário do Insttuto 
de Direito Social Lle Sã::> Paulo e da As2ociação Brasileira de 
T écnit:os em DirE iLl f:ecia l. 

Fm 27 c.e julbo de 1949, fo i-lhe confer ido o títul o de sócio 
HOl~cr-irio da As~-ocjaç:to B~neí ic-ent~ dos Funcionários da Jus
tiç::> '10 D istrito Fed~ràl. Em setembro d e 1951, foi eleito membro 
do Ccnselllo D eliberativo éfa Associação dos Magistrados Brasi-
leiros. , 

T fm publicados três livros: "Homens e Idéias à. Luz ·da Fé", 
1940: "iD'<llític-a l'i!Pdical ~r:Fi!e!ra" , 1941; e "Dissídios Coletivos 
do 'l'l· :o~,balho", 1\JuO, 2a. ed., além da monografia "A Justiça do 
T rabP'hn, sua. sign.ií:ica.-:ão na b!stória _jurídica e wcial do Bra
sil", ·1·:--7, c. · -~ .t:stlç:J. dn Trabalho no Brasil"- relatório das 
atividades no seu primeiro decênio como instituiQão autônoma, 
1950 . 

E' autor de h úm?i'C,<; e<tudos, artig:Js, discurws P. confe
r êr..cia s sôbre as ~;-ntos históric::>s, religiosos, jurídicos e sociaís, 
publicgoos Pm j0":1ai~ ~' rP.vist ::ts do p aís e do estrangeiro . Co
labm" ·' '1,> " '~ f' --' ·h 1'\.-,v;,'!na de Sociologia", do Instituto de 
Inves:!(\'[1-:'Õe<; l:'or:? lS d" Universidade Nacional Autônoma e vem 
colao:;rando n a "Gazeta dei 'l'ra bajo", de Buenos Aires . 

P ublicou mai<; : "0 Conselheiro Paulino- Aspectos da Polí
tica F:umir.::nsc a a 2. 0 Reinado", in Rev. do Instituto Histórico 
e Geo;:·ifico Brasileiro, c94S e " Características da Rerum No
varum ", in LeiturP.s Católicas de D . Boscõ, 1941. 

D :=sde 1938, é presidente da Federação da<> Congregações Ma
riana.~ d:1 D'::Jc3se de NitErói e vice-presidente, de 1947 a 1949, 
da C::Jnfeder ação Nacional das Congregações ~<1-ria~~end 
rcconuuziao pa!'a· os biênios de 19>19-1951 e 1951-1953; é IWlnbr, 
da Açlo Católica Brasileira e foi o 1.0 presidente da Junta Dio 
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cesana da Ação Católica em Niterói. Participou, cqmo confe
rencista, .dos Congressos Eucaristicos de Niterói, Barra do Piraí, 
Friburgo, São Gonçalo e Angra dos Reis e saudou o Episcopado 
Nacional reunido no Concílio Plenário Brasileiro em 1939, em
nome dos congregados brasileir0s. 

Fol: um dos oradores da sessão magna, realizada no 'I'oatro 
Municipal da capital da República, nas comemorações do ·cen
tenário de Dom Vital, Bispo deOlinda . Pronunciou conferên
cia sõbre a Rerum Novarum, na celebração do seu cinquentená
rio, promovida pela Aç'!o CatóLca da Diocese de Niterói, · em 
maio de 1941 . Foi o orador na sessão promovida pela Secre
taria de Educação e Cultura do Estado do Rio, na Academia 
Fluminnense de Letras, em comemoração ao centeári~ do !laS
cimento de Joaquim Nabuco, a 26 de agôsto de 1949. P araninfou 
a turma de bacharelandos de 1949 do Colégio Salesi:mo Santa 
Rosa, sendo o seu discurso puhlir~ dn Pm "O F•tqrlo ", óe 'Ni
terói, n . de 17 dezembro de 1949, e na revist? _ "V'ozes de Pe
trópolis", n. de janeiro-fevereiro de 1950. F-oi'Th.illbém para
ninfo das diplomadas de 1949 da Escola Industrial São José do 
Asilo Sta . Leopoldina, de Niterói, . Na Revista "Vozes de Pe
trópolis", julho-agôsto de 1951, publicou longo estudo sôbre ''Pie 
XII e a Questão Social" . 

Integrou a Delegação Nacional Brasileira, como represen
tante da. Confederaçiio Nacional das Congregações Marianas 
ao Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos, que se realilla 
em Roma de 7 a 15 de outubro de 1951. 

Professor da Fac. de Direito da Universidade Católica do 
Rio de Janeiro . 
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D~S fiHEIOS E TELÉGBAFI 
ICARJMBO DA &aTAÇÁO 
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.BI'O G RA 
JOÃO G0•.Hc'3 DE MELLO , 

Barão de Maroim. - Filho de 
Theotonio Corrêa Dantas e D . 
Clara Angelica de ~1cnczes, n as
ceu a l8 de setembro de 1809 no·· 
engPnl"''J ~~~ ··~·1.rb:.u·.q .,,., ,1 1.u-
cipio df ~_rq_ :::1 ~ f~ ,!2~eu. u ~3 
de Abril de 1 JD na capital feL. -
ral, onJe. • : irJ àc ... tie l!lU ' 1s 
ar!OS f:.., .. ê. Ylf';'"'~ ;-," ,..., 

famili:J., CC 'U'c!O ~"0 111 :-; 
nupcias co~c 'll! • rt'~peitavel ' 
nhora , i:·· .n fi_ dn VL~t·orH~~ ;J 

Uruguay. ::'r 1 ai • o e ... 
dos sepco <")"1 V'\ ... ~os d?-~inl:) -
se á l~t;0;:i-or~â>J-, -~:;ri.\ :~p·~·i,.:l 
tura, adqui..rinc:o nella rapida 
mente. avl~1~~tna f~p- ~ . .:.D::-., 6...; · .......... 
utilizou uma boa par:e na <..:u ,:;
tru.;ão do m:o~c;;tc. o templo, 
que ac~u.,l:'1f'n'·. ~ s•··rve de egrei:> 
matriz da cic:ac[c t1e l\1'\roim, e 
em dive,~·~fls ci.o:.~t~6e~ L:. li/·..: a. e~ - 
.sas de bcnefkit'ncias. l'il.:. me
nos pros:J.~ra f· ,i a carrt:inl. po
litica, <it ... t"' tlr :-·~>1.5 :tOfn.çuu, e na 
qual, clw~amiu [1 sçr consti
t uído ci1tfe do part:cto comer
vador, alc .. 1nçou a~ itiai:; tlc.va
das posições . Nobilitado pelo 
governo impé'ri&l !li 11 de Ou
tubro de ~348 com o título de 
ba rão com grandeza, foi mais · 

C0l11a~H.3. uü~......, oJUp~i'iG~~ da 
guarda nacional, -vicc-p.::\:;;i.Jcn
te da · provincüi., deputado pro
vincial por diversas vezes e de
puta::io gerHl n::s cres lec:u,a
turas de 1853 a 1864, no c-~mé
ço da ultima das .quaes, 1861, foi 
escolhido senador do imperio . 

Comn vice-presidente, admi
nistrou a província, desde 27 de 
Setembro de 1855 até 27 de F e
vereiro do anno seguinte. 

Um orgão de imprensa cario
ca , noticiando a sua morte, dis
se qüc, '"embora lhe faltassem 
as briihantes qualidades da .in-

t eligencia., procedeu sempre. 
tanto n a vida publica, como D!l. 
particular, de modo a deixar de 
si memoria honrada e bemquis
ta". Em confirmação da no
breza e rectidão desse procedi
mento faliam ainda bem alto os 
seus actos de generosidade e plli
iantropia, de que &5.o dignos de
cumentos as disanções hono
rificas recebidas do govel'
no do pais e de S. S., o che
fe supremo da i5;:-.ja catholica 
que o condecoraram eommenda-

. dor. da o'·t:<on. ;_;._ Christo, cava
lheiro das orden' do Cruzeiro, da 
Rosa e de S. Gregorio MagnQ, 
de Roma. Fez rnuis de uma vi 
gem a Europa. e Escreveu : 

RELATORIO com que foi en
tregue a admini~traçâo da pro
vincia de Sergipe no dia 27 de 
Fevereiro de 1856 ao Exmo. Dr . 
Salvador Conêa de Sá e Benevi
des pelo 1.0 vice-Presidente da 
mesma. No "Correio Sergipen
se" de Junho a 12 de Julho do 
referido ano. 
_ - 'RELA!;['OÍÜO da Directoria 
da "Associàção ., .Sergipense ", 
apresentado no dia I) de Março 
de 1857. No "Correio Sergipei)
se0' ae 14 do rriesmo mez e anuo. 

..,...,. .O .BAR.ÃO-DE-MAROIM· e 
o procesS~',""'- Rollemberg". · ;Ao 
publico e àmV seus amigos. Rio 
de J an eiro; ; 11!62, 12• pags. de .2 
columnas, in 8° gr.' :r:JWografia 

- Imperiar e Constitucional de J . 
Villeveuve & C. E' a reimpres
são de uma serie de artigos pu
blicados no "Jornal do Comer 
cio " do Rio de Janeiro, a come
çar no n° de 9 de. Julho de 1862. 
Ext : - · ' · · 

· · Diccionátio · Bio-Bibliografico 
sergipa no - Armindo Guaraná 
- P agina 137 - EdiGão do Es
tado de Sergipe - JA25 • 

.. 
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A'l!A DA SESSÃO DE INS'lALAÇlO DA COM.ISSlO 

OOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO I CEN!E

li.ARIO DA ELEVAQXO DE lüROIK À CATEGORIA 

.... 

Aos vinte e cinco dias do s de dezembro do ano de 
mil novecentos e cinquenta e três , às dezeaete horas , no Gabi
nete de Leitura de l~otm. presentes os Excelent!ssimos Senho-

"' , res Jose Maia Cruz , Prefeito Municipal; Frei Eug~nio Gozeling, 
o.c. Vi_g!!_r.j..o da Paróquia; Doutor Francis-co -Ant~~de --Olivci-
.. - -- .... ~~----

. ra; doutor Clodoaldo Vieira Passos; Josias Vieir~ Dantas ; Ot&-
vio de Melo Dantas; José Joaquim de Góis; Ant~o de Couto Le
mos; AlcebÍades Vieira Dantas; Aurélio Azevedo Earreto; e Jos 
Aurélio Barreto , reunirron-se , sob a prcsid~ncia do dout~r Fran 
cisco .Ant~nio de Oliveira, as pessoas acima , a fim de- tratare 
da constituição da Comissão Organizadora das festividades co
memorativas do Primeiro Centenário da elevação de Maroim à ca
tegoria de cid~de e ereção do busto do Barão de Maroim (João 
Gomes de Mel.o) . Aberta a sessão , o senhor ·Presidente , após u
sar de palavras cheias de amor à cidade b~rço. faz uma análi 
retrospectiva da história de Maroím, salientando quanto fez o 
Barão pela nossa cidade , . c~tando várias de suas obras , que t~m 
como marco indelével. a construção , às suas custas, de nossa m~ 
numental igreja matriz , relicário da fé cristã em nossa. terra. 
Foi dito ainda , pelo senhor Presidente , já haver tomado as de
vidas provid~ncias quanto à confecção do busto,, que,. após con-

• 
corr~ncia , foi confiada a competente e idôneo eacul.tor , o qual 
já se encontra f'ei to em gesso , . a.guardnndo o ~cmpo preciso para 
sua fundição no bronze , monumento êste que será o atestado in

sofismável da. gratidão de Maroim a seu eminente bemfeitor . Em 
seguida, ~~ o projeto referente às Comissões , que seriam conR
t ituidae de dois presidentes de honra; um presidente efetivo; 
um vice-presidente; um secretário.; um tesoureiro; mn orador o-
ficial; comissão religiosa; comissão municipal; comissão d 
convite e recepção; comissão de ereção do monumento e ornamen
tação; comissão de imprensa , rádio e propaganda , cujo projeto , 
submetido à votação , foi aprovado . Dando andamento aos traba
l.hoa1 o senhor Presidente indica para Presidentes de Honra o 
excelentísaimo senhor Prefeito Municipal José Maia Crg~e o ex 

- - .... -- -o - ------- - - - - -

celentíns~o senhor doutor Juiz de Direito da Comarca Abdo Ba~ 
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ros Monte. Submetida a proposta à votação, foi a mesma aprov~ 
da. Disse ainda o senhor Presidente que, no pro·jeto, foi apre
sentado o seu ~ome para Presidente Efetivo; no entanto, decli
nava dessa indicação. devido · estar ausente da cidade, o que o 
impedia da direção ativa da mesma, so2icitando f~sae apresent~ 
do um nome para substi tuí-J.o. Com a palavra o senhor Josias 
Vieira Dantas,. que disse não poder, absolutamente, ser outro o ._ 

Presidente senão o doutor Francisco de Oliveira,. pois foi êle 
o· idealizador da festa e o seu maio~ colaborador, tendo ainda, 
de igual maneira, se expressado o doutor C~odoa~Vieira Pas
sos e Aurélio Azevedo Barreto. Com a palavra o senhor Otávio 
de MelQ Dantas., que disse estar de acOrdo ~com a opinião do se
nhor Presidente, pois achava que a presidB~cia deveria ficar 
com uma pessoa que. tivesse em constante contacto com as demais 
Comissões, dizendo,, no entanto, que com isso não desejava me
nosprezar a ~igura brilhante do doutor Francisco de Oliveira. 
Pede a palavra o senhor Ant~nio do Couto Lemos, dizendo que a 
prcsid~ncia devia ca?er ao doutor Francisco de Oliveira, poie, 
~pesar de sua aus~ncia, havia o vice-presidente para substitui 
lo. SUbmetida à votação, ficou assentado t6sse eleito Presi
dente o ~enhor douto~ Francisco Ant8.nio de Oliveira~ Passou-se 
_e:m seguida à votação ;para o cargo de Vice-presidenta., . sendo e
lei to o doutor Cl.odoaWVieira Passos.. Proposta pelo senhor 0-
t!ivio de Melo Dantas a criação de uma segunda vice-presidência 
e indicando para êsse cargo o senhor AntOnio do Couto Lemos, 
foi unânim~ a sua aprovação. Em seguida• o senhor President 
indica para os cargos de Secretário e Teooureiro os senhores 

I 

Jos'é Aurélio :Barreto e AuréliP Azevedo, Barreto, respecti vamen-
te, sendo essas indicações a~vadas por unanimidade. Passou

\ se à apreciação e votação dos nomes indicados para a Comissão 
Religiosa, tendo como Presid~te o Reverendíssimo .Fr€i Eug~nio 
Gozeling 10.C., Vigário da P~Óquia, . e Vice~~sident~ o Reve-

- _. -......_.. "'---=--. 

/ ren~!ssimo Rei t _or da_ ~scola 4postÓlica N_OJSa_ S~cnhora do Carmo, 
e representante das AssociaçÕes religiosas, sendo aprovada por 
unanimidade. Submetida à ·discussão a constituição da Comissão 
Municipal, foi aprovado para Presidente o senhor Derniv~~ --ujo, Presidente da Cbar~ .Municipal, d~vendo ~l.c indicar os d.!;. 
ais componen~~s. Em prosseguimento foi discutida e votada a 

Comissão de Convite e Recepção, sendo aprovado fizesse parte 
dela os senhores doutor Gonçalo R. da Cruz Prado, Josias Viei
ra Dantas., Otávio de Melo Dn.ntas e Joel Almeida Teles. Para a 
Comissão de Ereção do MonULlento e Ornamentação, foram apresen
tados os nomes dos senhores Alcebíad.es Vieira Dantas, Ant"nio 
Vie~a Matos, Bráulio Me~ezes Barreto, Heitor Paz de Azevedo, 
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Carlos Santi , e Jos Silv ira de enezes. o que foi também 
prov do o unan1mi dade. Continuando com a palavra, o senhor 

Pr sidente dis e que iri su eter à vot ção uma das principais 
Co asões, a de Imprensa, 'dio e Pr pagand , que será, incgà
vc ente, uma das que mais tividades terá de .deoenvolver,pois 
d la dependerá repcrcus ão das festividades. i apresenta
do p a co ô-la os senhores João ~es C rdoso B rreto, Pro
fes r Sebrão Sobrinho, Epif io Dória, doutor iceu Dantas, 
doutor J l cieira de Aguiar, jornalista Z6z o Lima e Co
rint ndonça, sendo aprovad • Pede a palavra o senhor Ant6-
nio do Couto Lemo e sugcr que, por s Co as-o, f~sse en
eaminhad ao P der a Públicos um mnmori instituindo-se a 

festa do centen' io e que ~sse di f~ss dec tado fcriado,bem 
c o f~s e v tada erb par atend r s d pesas das fes
tividades. Foi aprovada est indicação. Com a p avra o se
nhor Jo ia Vieira Dantas, que sugeriu f sse arcada par o 
dia dezese e de janeiro próximo uma sessão a ~im de escolher o 
Orador oficial c to . . se outras proVidências sObre as comemo
rações centenária~ end o senhor sidente submetido ' vo
tação essa proposta, ~oi a mesma provada por unanimidade,Mais 
uma vez co a pal vra o senhor Otávio de Melo Dantas,. que eu~ . - , re a ida de uma comia ao o exce~ent1sa±mo senhor vernador oo 
Estado azer-lhe a comunicação das c morações o11ci-
tar de ua Excel ncia uma verba. com justo donativo do Estado, 

' 
p as festividade • s uma v z o se r Pre idente subme-
te votaç-o essa prop sta, que é apr ada. O s o José 1 
a Cruz, dign:!ssimo Prefeito do c.Ípio, o 1icit a p lavra 
sugerindo que f sse eomunic do Asse bléia as deliber çõe 
d sta Co iss-o, inc1usive solicitando provid ncias s~bre a o
ficialização ·da fe ta do centen'rio, decretaç-o de feriado mu
ni~ipal pa a data das festividade e vo aç-o de .uma verba p~ 
ra as solenidades, ratificando, assim, a proposta ~o senhor ~ 
t~nio do Couto Lemos. Com a palavra o senhor Presidente, que 
solicita de sua cxcel nela o senhor Prefei~o1 todo o empenho 
possível a fim de que poss~os apresentar aos nossos visitan
tes uma cidade à altura. encarecendo a · rescindível necessi
dade de ~erem ulti dos os erviços de calçam nto e jardina
monto da Praçe, -o de ~ e fo ger 1 do EdifÍcio da 
Prefeitura icipal,. para onde deverão acor~er tOdas as auto
ridades federais e estaduais convidadas a tomare parte na ses -são solene que ser' real.iza4a naquele próprio municipal,. tendo 
sua excel~ncia de nnstra,o b~ vontade em tudo fazer ao seu~ 
cance p maior bri1hantis o das comemorações. ada mais ha
vendo a tratar, o senhor Presidente agradece a presença das 

• 
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pessoas que atender ao convite par esta reuni-o, e depois de 
enaltecer a co1abor ção valiosa de seus dignos p re , comunica 
a s viagem n~ pr6ximo di vinte e oito e diz quo. por ~sse ~ 

tivo , passav , naquele instante, a presid ncia efetiva d co
missão geral ao senhor doutor Clodoaldo Vieira PaG~os, em cuja 
opcrosidade muito confiav , declarando encerrado os trab lhos. 
Eu , José Aurélio :S reto, s cret 'r·· , lavrei a pr,.., sente ata que 
subscrevo e assino . 

• 

aa) Francisco Antanio de Oliveira 
Clodoaldo Vieira Passos 

\.. Ant8nio do Couto Lemos 
José Auré~io Barreto 
Aurélio Azevedo Barreto 
Frei Eug io Gozeling .c. 
José i Cruz 
Ale bí dea Vieir Dantas 
Josi s Vieir Danta 
Ot 'vio de lo Dant s 

J sé J q de Gois . 

• 
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2a. EPO" A 

SENHORES 

Após varjos dias de ausencia, 
voltamos hoje à circulação com 
os mesmos proposjtos e progra
ma qual seja o de trabalharmos 
pelo progresso de Sergipe. 

Dentro do antigo desideratum 
· que s-:mpre mantivemos, as 
n os:o:as colur:as estarão sempre 
p!·on tas e à disposição dos que 
procurarem aprimorar o espí
ri to, em ~e tratando de assun
tos elevados . 

Aos cultores das letras, bem 
ccmo aos que se dedicam às ar
t~s. e~taremos igualmente da 
porta~ abertas às suas mani
festações. 

Ao Comércio. como fonte de 
desenvolvimento e economia, 
dHremos o nosso estimulo e espe
ramos igualmer.te dele receber 
a ::>~sistencia que merecermos 
c: ->!110 ó~·gão de imprensa jndi
gena. 

não prometemos uma nubli
cidar1J ck :lmp?.o folegÕ mas sim 
um 'W'';ódico condizente com as 
~ossas possibilidades. 

E~perarnos portanto. merecer 
o r l'" 'o ele todos e assim conse
guindo, ficaremos amplamente 
satisfeitos c :mim:tdos para pro
seguirmos no nosr;o· caminho, 
vencendo todas as dificuldades 
da hora presente. 

AsEim sendo, "O C álamo" 
saúda todos os seus leclores, e a 
todo:; formúla votos de felicida
des. 

I CENTENARIO Dj\ COMAR
CA DE MARUIM 

Homenagem do "O C álamo" ao 
Juiz de Direito 

i \,; 

nr. Abctón 

• 
; 

• 

Governa~or ~e todos os ser~1panos 
UM MARUINENSE CEM POR 

CENTO 

,•. 

. ! 
j 

I 
i 

j 
l 
l 

:I 
~ . i 

Maruinense cem por cento, 
vivendo com a alma e o cora
ção voltados .para sua cidade na
tal, o Dr. Francisco Antonio de 
Oliveira é mais um sergipano 
que venceu no sul do país, à 
custa de seus in:;entes esforços e 
incontE:staveis méritos. 
Atualmentt~. á frent~ dq Co

missão Organizadora do Gente
nano de Maruim, na qualidade 
de seu Presidente efetivo, o ilus
tre coestaduano tem sido duma 

Rosp il Jsa homenagem do "O 
preclaro governante de Sergipe, 
ROLEMBERG GARCEZ. 

CÁLAMO" ao 
sr. ARNALDO dedicação a toda prova, reve

lando-se um grande entus~q.sta 
as comemorações centenáras. 

NOSSO DIRETOR . Entregando o monumento do 
Barão de Maruim á cidade, o 
Dr. Francisco Antonio Oliveira 
pronunciou belíssimo discurso 
que pode, sem dúvida ser consi
:derado um:a· joia m.iatoria de 
fino louvor. 

Jornalista Antonio Ferraz 
Alvares vence, galhardamente, 
mais um,a etapa publicitário, 

' apresentando mais esta edição, 
que o produto do seu esforço 
e de sua operosidade sempre 

Homenageando o Dr. Fran
cisco Antonio de Oliveira, "O 
CALAMO " reconhece e procla
ma as virtudes excepcionais de 
um verdadeiro homem-coração. 

1854 1!} 54 

I CENTENARIO DE 1\IARUIM 

HOMENAGEM DO 

"O I(',j CÃLAMO" 

p-~;t~;·~à'""'Pr~va. • Que Deus] A O S 
continue a dar forças e tenaci- . . . 
dade ao nosso infatigável Di- Carre1ros de Bo1s, Savenstas. 
retor, para novas e sucessivas CÇ~mponêses, Op!;!rários da In-
vitórias, são os sinceros anhe- dústria e do Comércio de 
los dos que fazem " Cálamo". Maruim 



O CALAMO 

C]),., CL . Jranctsco 

c:Jonscca 

( BIOGRAFIA ) 

Francisco Qt:intiliano da Fonseca, filho legitimo de 
José Quintiliano da Fonseca e D. Maria Diniz da Fonseca, nas
ceu na cidade de Maroim a 26 de Fevereiro de 1882. Faz curso 
de Humanidades em Salvador - Gymnasio do mesmo nome -
findo o qual transferia-se para o Rio de Janeiro, em cuja Fa
culdade de Medicina doutorou-se em 20 de Abril · de 1907, com a 
These que escreveu sobre :...__ Estudo clinico das homoptyses tu
berculosas aprovada com distinção . 

Foi intetno ae Rocha Faria Casa de Misericordia e benefi
cencia Portuguesa, tendo posteriormente feito curso de aperfei
çoamento na l:<'rança e Alemanha (Paris e Hamburgo) . 

Fundador e primeiro presidente da primeira Sociedade Me
dica de Sergipe, fez parte da 2a Comissão Federal de Saude Pu
blica do E.-.;. ,,~-. D: putado à Assembléia Legislativa no bienio 
de 19!0-1911. 

Escre\ eu e colaborou em vários jornais da capital e do in
te,ior sob o ;; [k Cl.!denymos de Braz-Cubas Epaminondas Fradi
que Gravru.:ic. . 

Músico í~ o.. c,tr: o de piano no Conservatorio do Rio com Dar
bily e Franct_co Vale. 

( * ) tendo iniciado em 1922 o serviço de Radiologia em Ara
ca ju. 

Clinico nesta capital, bastante conhecido, a sua clinica es
tende-se não somente neste como nos Estados circumviLinhos. 

JOSIAS DANTAS 

O centenário da cidade de Maruim, está revesti-ndo-se de 
grande brilhantismo. Tem a frer.te as figuras de maior relevo 
e projessão social. Todas as classes, estão colaborando com os 
promotores das solenidades, sem medirem esforços nem sacri
!icios. Banqueiros, industriaes, comerciantes, faze.ndejros, usi
neiros e o pôvo, estão empenhados em dar aos visitar:tes, o ates
tado real do quanto amam a. terra berço. Josias Dantas, este 
dinamico industrial, amigo da terra e do seu povo, moço de ca
rater o mais puro integro de qualidades que o tom.am credor da 
admiração e respeito dos sergipanos e especialmente dos marui
ner:ses, "O Calamo", ao rgistrar o nome · honrado ~e Josias 
Dantas, sente-se contente, porque faz justiça a um cidadão dig
no . 

HOMENAGEM 

rnemor 

HOMENAGEM ;.:; 

Cel. Alcelyi.~lps 
Vieira Dantas 

Industrial ~ ex
prefeito qu 8 :" l
to traJalho· •_:, '0 

proges s n 
Maruim. 

e 

CEL. GONCALO ROLEM BF t::' r:; " 0 PRADO 
Procurando prestar as nossas homenagens áqueles que por seus m"rit~'" invulgares muito tem feito pelo engraL :eci

rnento da terra comum, não poderíamos deixar de focalizar , na galer ia dos hom .,r..s assjm, a personalidade dêsse distinguirlo ci
dadão que é o coronel Gonçalo Rollemberg do Prado. Industrial, u isneh·o, cria1or, as atividade do coronel Gonçalo Prado 
se subdvidem de tal forma que é de pasmar a sua capacidade de trabalho e genio empreendedor que possue. 

Ao coronel Gonçalo Prado, que é nosso amigo, rende m os age• · wssa~ ~<inceras homer.agens . 

• 

• 
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~1 -0. MENAGEM 
· DO 

BANCO DE. CREDITO O PULAR; S/A 
FUN.DADO EM 4 DE DEZEMBRO DE 1925 

Capital : 
Reservas: 

Cr. $ . 500.000,00 
C r._$ 302.000,00 

Io~as O~era~õcs Bancarias fxceto Cam~io 

DIR ET ORES: 

Presidente : Aurelio Azevedo Barretto 
secretario: José . Vieira Dantas 

[NDfRf~O: Rua -Dr. Fausto Cardoso 31 . 
~.l;~~~.~~- , 

r 
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OCÃLAMO 

A. Fonsêca & Cia. Ltda. 
Sucessores e JOSÉ QUINTILIANO DA FONSECA 

CASA FUNDADA EM 1867 

Matriz : ARACAJU - SERGIPE- Av. Rio Branco, s• -il:J 

CAIXA POSTAL, 7 - End. Teleg. AFONSECA 

Filiais : SALVADOR- BAHIA- Rua Plano Inclinado, 9 

Rua Prado Valadares, 6 (Largo dos Mares) 

Rua Dr. Seabra (Baixa do Sapateiro) 

CAIXA POSTAL, 5 - End . Teleg. JOFONSECA 

lmporta~ões - éomissões - Consigna~ões 
Representantes para o Estado de Sergipe : 

MOINHO INGLEZ 
• Tecides, Encerados etc. DO BRASIL S. A . Tintas em geral • 

BISCOITOS AYMORÉ LIMITADA Biscoito finos LEAO JUNIOR & CIA . S . A. Mate,''Leão" e "Delia" 

MASSAS ALIMENTICIAS Macarrão ALBERTO AMARAL & CIA .. Cofres "Amaral" 

AYMORÉ LIMITADA Talharim e etc. COl\IP ANIUA GERAL 

•• 
SOCIEDADE ANONYMA MOI~"RO DA BAHIA . . ... ' ... DE INDUSTRIAS Fogões "Geral" 
Farinha de trigo e Farelo. 

REFINAÇOES DE MILHO BRASIL S . A. 
Maisena, Cerelina e amidos de milho . CEitAMICA S. Caetana S. A. Ladrilhos S Caetano 

ORGANIZAÇAO CIA CIDERURGICA NACIONAL Ferros em Geral 

LEAO DO NORTE LIMITADA. Vinhos de Jurubeba WORTINGTON S. A. ._..bu, Compressores 

SHER\VIN WILLAMS CIMÉNTO ARAT(r S. A . Clmen&o Aratú 

. . Ferragens em geral - Artigos Sanitários c azulêjos. - Artigos para uso doméstico - Ferramentas agrí-

colas - Acessórios para usina de açúcar e fábrica d e tecidos - Perfumarias e miudezas - Tintas em 

Geral :::.. Drogas e especialidades farmacêuticas 

'P ANA IR DO BRASIL., S. A. 

COMPANHIA DE SEGUROS DA BAHIA 

Unicos distribuidores dM maquinas de costura inglezas "JONES" 

• 

I 

• 



...... -- O CALAMO \ --

da. 
~ 1854 1954 ~ 

...... 

. I CENT~~- I RUI 
, Inclinado, 9 I • 

dos Mares) 

.teiro) 

-- HO MEN A GEM 
DO ., 

~em geral 

ão" e "Delia" O CALAMO A J) 

· ·, I Prefeit níclpal 
... Amaral" 1 

..,. "Gerar· I , l 

· ~ 
hos S Caetano 

!IT09 em Geral 

Compressores 

Cimento Aratú 

' 

!Jtentas agrí-

~ 
Tintas em 

e I e 

· ~ 

< • 
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Dur val Mainart, C( mer
ciante, cuj1 CõD?cid~de 
modelar de f;atJ~llh) fo i 
o fato r de dt·<rr:vchri
mento do Çn~. ·cio de 

MarcmJ 

o 

Sabino R:beiro industrial 
e fX- Prdeito, qc1e muito 
trabalhou pelo prot. r es~o 

d:: M ;>;roim 

o 

M gximino Chw( ~~ J _,~ é 
R il5~irn, !'ceio ch 'l"por
tan te firma Sc.bií'!c' Ribfi· 
ro & Cia., foi um LX 'mp!o 
de tr;,.bJh::> l h-;n( :.dez .. 



O CALAMO 

Geral~o Monte~onio Bezerra ~e Menezes 
BIOGRAFIA 

G eraldo Ivi: Jntedon i:J Bezer ra C.e Me:E zes nasc~u a 11 de ju
lho cte 1915, em Niterói, no Esta do do Rio de JaneiTo, fili1o rio 
Dr . J a.sé G er aldo Bezerra de Men~zes e de don .l Lucinda Mo"' . 
tedon io B ezerra de Men ezes . 

F ez os e~tudos n a capita l flum in ense: o curso pr im á rio n o 
Grup o Escolar Te m az G om es, o Eecundário n o Ginásio Bitten
curt Siiva , de 1927 a ' 931, o sup erior na Faculdade de D ireito 
de Niterói, d :: 1932 a 1936, sendo orador oficial da i urrn 1 . .Seu 
discurso d e colação de grau fo i puiJ. i : ad 1 em fol~. e · o. P r esi
d ente do C ::)!1~ro F :umln en -:;e c~~ Es~ u:ics .!Ll.I'ídic:)S, e:-.1 1:.:54, 
e do Cen t r o Acadêmico Evar isto da Veil!a , em 193r; . Chef iou 
:1. delegação da Faculdade de Direito de Niteroi ao I C :mgreE.~ o 
J urídico Univers itário d o Bras il, r ealizado na cidade do Sa lvador 
na Bahia . 

An •P~ de bacharela r- :oe, já s '" dedica·; a ao magis té ~i·J . Pro
fessor d e Por tu~uês e História da Civilização no Ginásio B iarn
cour t Silva, de 1935 a 1939; e na Faculdade Flumineme de Co
m ércio, de 1937 e 1939; de S ociologia, nJ Curso Complnn ::ntar 
da. F aculdade Fluminense de Medicina , 1937 a 1943 . T ev e a seu 
ct'rgo a cadeira «e Socic!ogia de HH:l a 194'1 e leci:ma Direito 
do T rabalho, desde 1945, na Escola de S: rv iço Social do EstadD 
do R io de J aneiro ; e Direito Comtitucional e Coletivo do Tra
balho , n o Cm so de Div ulgação c Aper feiçoa m ento de iJL·eit o do 
T raba lho, m a n t ido pelo Minist ério do Tra balho, Indústr ia e Co
mércio. Nesse curso, deu a a u b L11au ~ura l ·• A Justiça d C' Tra 
balho - sua si[m ificação n:1 h istória .imídic'l SC1cial do Brasii ·· . 

P residiu à 5."- e a 2.8 Juntas à e Conciliação e Julgamento 
do Distrito F ederal (1939/oiV, e 1943/ 44) , respectivamente. Desem
peni1ou o car go de P rocurador do Conselho Nacional do Trabalho , 
em 1945, tendo sido p:·e; idente do mesm o, de fever ::!iro P. setembro 
194G, tendo sitio ) it:Stti.énc" elo m '!:o m J, àl' fnercilo a, setem bro 
d e !2.:3 . Mem bro do Tril:L !D. I Sup~d r ~lo T ra ba lho . Foi el 2ito 
pn;E: · 'c !l tc elo T rib' ' ll31 Sun~rior dn Tra ba lho . una n imornen •e, 
em 1946, en>:obse:-,ã~cia :~ Constituiçã·CJ de 1946, e r e3:eito, [;.in
da pelo voto unân·me de ~ lu.; p.1res , pa : :• o b.ê!lio de m J. io de 
1949 a m aio ele 1951. Presid~nte da C:mlls: ã J E.ia boracio~ a elo 
Frojr ~o do Có:i1go P racessct::l do T raba lho da Repúb:i:a do::; Es -
tsd">~ Unidos ua B::-a ~il. 1 

B ' r.:: :-::=1·:: c':t S ociedade Internackmal de Direito Socia l. 
do Imtitut o Gen ca lógic" Bn>Gileiro de São P a nl ::> , rl'1 I n t itnt·:.J 
H is tórico e G eGgráfico t'e Sergipe, do In::;t ituto H'.~ tó: ic o de P e
"ró•Jolis, Instituto Brasile.':CJ de D ~reito d 3 '1'ra i:nE10 , P c:! dr mia 
Niterciense de LE-tras 1caddra d i' que é p J.1 rono ss u p.1U lh qual 
foi p1 esiden te, por eleiçso c rc·::!~e içio , dz J 94.5 a !9-lí , e da Ac:t 
dem·r. Fluminense de Let ras, ·J nde t omou posse r:m 22 da julho 
de 19 :!8, n a cadeira pa troc;n:J.da pelo abolicümi>l a C:u iJs de 
!...<cerda, sendo [UCe2~or de Tcmé Guimar ães . Sa udou-o, em 
nome da Academ ia Fluminen~e. o Dr. Luís Lam =go . 0 > di3-
curso ~ de sua rec cpç3.o a cadêrn ;ca foram publicados c>m t:Jilld o . 
I ntegra a Com \ssáo àe Redação da Aca clPm ia Plutnillrn:;e !V . 
vol. I, de out. de 194.9, e Il, <i e ma i'l dr 1950 l . E ' nti!P~ bro CO"· 
re.>pondent e do Sfminá r io de Legislação Social da Faculdade 
de D ireito da Universidade de São Paulo e honorá.-io do Insttu to 
de Direito Social de São Paulo e da · As:ociação Brasileira de 
T écnicos em Direi t o E':ocial . 

Em 27 de julho de 1949, foi-lhe confer:do o titulo d:! sódo 
Hor:c r•l rio da Asc.ocjação B~nelic=nta dos Funcionári o3 da Jus
tiça -~1o Dlstr ito Federal. Em setembro de 1951, foi eleito m embro 
do Conselho D eliberativo da Associação dos Magistrados Brasi-
leiros . , 

T 2m publicados t rês livros : " Homens e Idéias à Luz da Fé " , 
19-!0; " P oF!ic-:>- ~;~~Ec'tl Brasileira " , 1941 ; e "Dissídios Coletivos 
,do Tra balho", 1950, 2". ed . , alé:n da monografia •· A Justiça do 
T raba lho, sua significação na hist ória jurídica e social do Bra
sil ", 1!)17, c " à Justiça elo Trabalho no Brasil" -relatório das 
atividades no seu primeiro decênio como instituição autônoma, 
woo . -

E ' autor de húm~ro.> ertudos, artigos, discur: os ~ confe
réncias sôbre a s-l;n to3 h istóri cCJ3 , religiosos, jurídicos e sochis, 
publica<los em jorna is e revista3 do país e do e.~trangeiro . Co
labo•·c" ' YJ~ " ~~-- ;-: ::. Mexicana de Sociologia", do Instituto de 
Invcs~ igações Scci9.is da Universidade Nacional Autônoma e vem 
colaborando na " Gazeta dei Trabajo", de Buenos Arres . 

P ublicou mais: "O Conselheiro Paulino- Aspectos da Polí
tica F luminense no 2.0 Reinado", in Rev. do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, ~ 946 e "Características da Rerum No
varum", in Leituras Católicas de D. Bosco, 1941. 

D ; sde 1938. é presidente da Federação dP.~ • Congregações Ma
J;iana.~ da D iocese de Niterói e vice-presidente, de 1947 a 1949, 
da Confederação Naciónal das Congregações Mariapa,s, sendo 
reconduzido para os biênios de 19•19-1951 e 1951-1953; é membro 
da Ação Católica Brasileira e foi o 1.0 presidente da Junta Dio-

I ~ --. 
L_!; 

cesana da Ação Católica em Niterói. Participou, como confe
rencista, dos Congressos Eucarísticos de Niterói, Barra do Pirai, 
Fribur go, São Gonçalo e Angra dos Reis e saudou 9 Episcopado 
Nacional reunido no Concílio Plenári0 Brasileiro em 1939, em 
nome dos congregados brasileiros. 

Foi um dos oradores da sessão magna, realizada no Teat1·o 
Municipal da capital da República, nas comemorações dQ cer>
tenário de Dom Vital, Bispo deO!inda. Pronunciou conferên
cia sõbre a Rerum Novarum, na celebraçã.o do seu cinquentenã
rio, promovida pela Ação Católica da Diocese de Niterói, em 
maio de 1941 . Foi o orador na sessão promovida pela Sec're
taria da Educação e Cultura do Estado do Rio, na Academia 
Fluminnense de Letras, (m comemoração ao centeári0 do ·Qas
cimento de Joaquim Nabuco, a 26 de agôsto de 1949. Paraninfcu 
a turma de bacharelandos de 1949 do Colégio Salesianc Santa 
Rosa, sendo o seu discurso publicado em "O Estado", de 'Ni
terói, n. de 17 dezembro de 1949, e na revista. "Vozes de 'Pe
trópolis", n . de janeiro-fevereiro de 1950. Foit'll.1nbém para
ninfo das diplomadas de 1949 da Escola Industrial São José do 
Asilo Sta . Leopoldina, de Niterói, . Na Revista " Vozes cl_e Pe
trópolis", julho-agôsto de 1951, publicou longo estudo sõbrc "Pi,o 
XII e a Questão Social" . 

,Integrou a Delegação Nacional Brasileira, como represcm
tante da Confederaçã-o Nacional das 'Congregações Marianas 
ao Congresso Mundial de Apostolado dos Lé~gos, que se realiza 
em Roma de 7 a 15 de outubro de 1951. 

Professor da Fac. de Direito da Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 
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e n úslria· s, 
Departamento Regional de Sergipe 

·Centro Socia~ ROBERTO SIMONEN 
RUA PARA' - BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS 

I · em Sergipe _para atender aos seus bene-

. fioiários mantem os seguin_tes · serviços ~ 

'! - ATIVIDADES DE SERVICO SOC:lAL 

1) - 'SERVIÇO SOCIAL DE CASOS INDIVIDUAIS 
. 2) - SERVIÇO SOCIAL DE GRUPOS 

1.1 .- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO SOCIAL 

1) -. EDUCAÇÃO SOCIAL DE ADULTOS E MENORh~ 
2) - ESPORTE E RECREAÇÃO 

!H - ATiVIDADES ASSISTENCIAIS · 

1) - ASSISTENCIA MEDICA 
2) .- ASSISTENCL'\ ODONTOLOGICA 
3) ._ ASSISTENCIA HOSPITALAR 
4} - ASSISTENCIA JURIDICA 

lV - ATIVIDADES DE ASSISTENClAECONOMICA 

1) - ASSISTENCIA ALIMENTAR 
2( - ASSISTENCIA FAR MACEUTICA 

... 

• 

V - ATIVIDADES OE ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS 

1) - ESTUDOS E PESQUISAS 

Direcão: 
' 

DIRETOR REGIONAL : DR. CARLOS RODRIGUES DA CRUZ 
DIRETOR DIV. ASST. SOCIAL : DR. AUGUSTO CESAR LEITE 
DIRETOR DIV. ADMINISTRAÇÃO: DURVAL 'VILA MAYNART 



DlARlO OI:'IClAL 'l'erça-:feira, ll 

NOTIC IÁRIO 
<="--

Q.&mo. Sr. Deputado Silveira Ljns. Governador em ex~ 
cicio. em companhia do Maior AntÔnio Carlos do NascimmlliJ 
~únior. Secretário _{j,a Fazenda"' P rodu,Çâo e O.br.MJ'úblicas, Pro!. 
Jo&é ,$iJv.ét:iP .. L(lite F0ntf§_,_ __ (:lec!:etá~;jo_Ea..rticula~0 Tenente_ 

enine Mendes de sua Casa Militar om areceu a desemb!lr
,que do Mims ·o era o Bezerra de Men ezes membro do Tr~::. 
bunal Superior do Trabalho, e de sua exma . espôsa, que, aq1!1_ 
chegaram em av1ao da Real, viaJando, ato cont muo, para Ma
l'Oim, até ,,nde foram acompan 1ados pelo Prof. Jc.f.o Marques 
Guimarães. Chefe do Serviço de Divulgação , em nome do Go
vêrno do Estado . 

O ilustre magistrado. que estava. sendo aguardado pelos Srs. 
Dr Emíl~:J Gc1:t!!, Delegado Regional do Trabalho, e Dr. J. Dan
tas elo Prado, Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, 
José Maia Cruz, Prefeito Municipal de Maroim, Drs. Francisco 
Antônin de Oliveira, Presidente. e· Clodoa ldo Vieira Passos, 20 
Presidente da Comissao Organizadora do Centenário de Marom, 

e Dr. Adalbe~·t..o Vieü·a De.uta.;, J..l ·anunciando na refenJ.a cidqne, 
uma coferêncin. focalisando interessantes aspectos da atividade 
política e social do Barão de Maroim, encerrando, destarte, o 
programa das comemorações centenál·ias. 

Em 1\l.iaroim, os distmguidos viajantes foram conJ.ignameute 
t•ecepcionados pelr Cel. J osias Vieira Dantas e sua digmssima fa
mma. 

*** 

.. 
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DO ESTAD DE SERGIPE 
-----~=--==~========~-~====================~~ 

ANü XXlV ARACAJU DOMINGO, 23 DE MAIO DE 1954 N. 3 877 

0 1·dem dos Advogados do Brasil · 

Secçâo elo Estado de Sergipe 

D iscurso projeTido 7J~:o Prcstdente da. 
Ordem dos . Advogados- do Ilra~il, DT. Al
var o Fontes da Silva , por· ocasião das 
comemorações do centenári.J da cria<;ti.o 
àa comarca de Maroi·u:. em 9 ele mu;o 
de 1954 

M ui to r r;1 t;1 é a Ordem doq Advoga
dos do Rnt~il J: 'l SPeeão deste Estado a 
oportun idac~"' que se lh~ nf0n •r:e de r;.u
tic i ar das solenidades comemorativa3 
dG primeiro centenáun oa cl ~vr:cfto :\ 
categoria de cid3de j e.s• :l le!,clá!·HÍ Ma
roim . cujo prelúdio histórico remonta aos 
1do" de 1828, e. sempre evoluindo, em 
todo~ os domínios de atividades, -na la
VL~..u.. , 1:.::. ~~-;., .. t .. t:tria, no con1ercto, r; a~:; le
tl·~". at.IC"I U c pc-;1to cnllr,<n ~.nl.~ de em
nório comercial do E<tado, e centro de 
lld·) cultura is . de acen'.uarb intP.nsido
~" de que é vivo a testaJo c Gabinete de 
Leitura de Maroim. 

Na polít ic8, teve a engnJ.llclEcer-lh e o 
nom e a per~on~ lidade preo t i >~ io~a de Jnão 
Gomef de M.el_o, Barão de Màroim, a quem 
DS fe«tas qeste momento envolvem num 
Preito de alto reconhecimento ao seu pa
tnoti>mo. ao seu t rabalho. à sua decisão 
no interesse oelos altos problemas da y,ua 
terra, perpetuando a sua mr"tnór;a 110 

menumento que vem de ser inaugurado 
nesta cida de. 

Maroim. meus senhores. pa;-UcDlar
mcnte toca vivamente ao meu sentimon
t':' afetiv? Af_!ui Viel·am à luz da exis
t~"n _cta do1s filhos. Um, o primeiro, desapa
rPc•do no <. nte-alvorar dos seus dois ano''· 
O cutro, mercê de Deus, vem Pnehf:'rtclo 
dE' alegrias o coração de toda a famtlia 
P_ela '> Vitórias que tem obtido no cf·m'l 
r ln d_e s_u as atividades, conqui~las de in 
telu;enct::c e de trabalho . 

A Maroim pois, e<;tou ligfl,'lo por 1~
ços mmto fortes de · ordem sentime•1tal, 
e t3 mbem pelo milito de honrosas e cati
vante<; con:;-iderações que recebi do seu no . 
~re povo quando aqui residi , por espaço de 
ov1s e melO nnos no exercício da Ma ois-
t ratura . M 

Dirse, de iuÍcio ser muito grata à Or
dem dos Advog:1clos do Brasil na Sec•,;\·J 
deste ~stado a oportunidade de sua pr r-
tlc tpaça o nas festas comemorativas elo 
1" Cen tel1 ário da cidaC.e de Maroim e 
da r rbção de sua Comarca. isto, prin
utp,r HnenLe porque, neste ambiet:te se 
r.·, Ji ,~a uma solene audicnci'l da Justi -
f 8 . pr-.!'> idida Dor um elo~ dignos j1 izes 
OllP . •11tegram o quadro da MagjsLrntmn,.. 
:>cr ·mr '"· e '1S. tida por uma das mai<; 
:-J1ta~· rxpress.:ies da Íl1agi~tratr;-ra -Nacio: 
::._al. o Ministro Gen :lclo Bezerrà de Me-: 
'lr7.rs . a quem p:;ste mome11to o Ordem 
L;o:; Advop.;actos rende um preito de mere-

• c·tc" l L0men[ gem. 
A 'l::tlavra dos Aclvos•:ados , meus ~e

nlnrcs, rm qua 'quer m.omot:Lo se asso -

sempre lutaram as inteligências puras 
e as consciências bem formadas . . 

Ao lado de Juizes, que dignificam e 
alteiam a sua classe, porque o poder ju
diciário, é sempre a esperança de todos , 
indivíduos e autoridades, pela confiança 
de que os direitos lhe serão assegurados, 
a lei será respeitada , a certeza de que a 
justiça se realizará, o Advogado tem sem
pre reservado o desempenho de papel de 
ig~ al valia, da m.esma rei vânGia, nesse 
imenso quadro da vida social , compa
nheiros que são eles de identica jorr:a
da . trabalhadores pelo mesmo ideal. 

Na justiça, todos o sabemos, está a 
harmonia e o próprio fim do Direito , por
que ela procura mais de pel'to criar e 
estabelecer . a felicidade humana e social, 
porquanto o Direito é a própria vida. 

E quem praticamente realiza o Direito 
sEnão o Magistrado e o Advogado 

Em alocução memora vel, falando aos 
m oçor que recebiam o grau de Bacharel 
na F aculdade Nacional de Direito, em 
1940, o insigne mestre professor Haroldo 
Valadão deste modo sigr.ificativo definiu 
a profissão do Advogado : 

" O Advogado é o real propulsor de 
todo o direito de um Pais. Vede o po
der que éle tem de fazer funcionar a 
m i quir:a judiciária, do Juiz mais inferior 
à suprema côrte, para a defesa dos direi
tos de seu constituinte. A sua pena, a 
sua voz. são duas forças permanentes, 
Eempre mobilisadas, para a luta jurídica ... 

Pode-se sentir. diante desta concei
tuação, o motivo por que, de longas eras, 
se procurou instituir entre os povos ~i
vilizados essa organização que é a Or
dem dos Advogados. com a superior mis
são de realizar a seleção, a defesa e a 
disciplina da. classe, em razão da !'Ua 
li,niluência no encaminhamento .e cle
'senvolvimento dos feitos JUdiciais . 

Já D'Aguesseau. em 1639. ao tratar da 
" Independência do Advogado " . conceitua
va que a Ordem dos Advogados é tão an
tig-a quanto a magistratura. tão nobre 
cgmnto a virtude, tão necessária quanto 
rt justiça". 

Vem, como se vê, de longas eras, essr: 
superior proposito de criar entrê os po
vor civilizados a instituição, a que Jus
til~iano já dera a. denominacão de Or-
dem. a "Ordo Advocatorum". . 

Na Franca . sob o Parlamento, por uma 
ordenar.ça de Felipl o Belo, em 1302, a 
congregação dos Advogados começou f1. 

esl,oçar-se em uma corporação especia I , 
como refere em brilhante monograf1a o 
ilustre Dr. Soares de Pinho, que acres
centa : ··já e1:tão existia uma Ordem dos 
Advogarias com o sentido de um conjun
to de pes<;oas de determinada. casta, cla<> 
~-;e ou categoria social, como eram a Or 
dem da Nobreza, a Ordem do Terceiro 
Estado. 

Outras organizações dessa natureza fo- · 
ram surgindo. noutros paires , previne!<~~ 
do i!:teresse social de bem regular tão 
nobre pr~fjssão . ·-------

' 

I. 



• 

I 

i 
; 

I 

·1o art. 2u do> E~ : o<tutos aprovados pelo 
f!r verno ImjJ ~·ria l. de organizar n Orrlem 
rlo~ A<ivcgarl · s, f m proveito d a ciência c 
<la jurisprudência". 

A idéi e, qu;; r empre vi eu r:o e~p:rit'l 
rlcs rultore8 elo Direito. da criação df1 
Ordc:n dC's Advogados do Brasil. com ~1.· 
>ltlibuições que a lei lhe confer -3. ,!urou , 
assim , quasi um século. 

Só em 1930, pelo decreto n. 19408. de 
18 de novembro desse ano, foi ela d1'
tituida, di~ pondo o art. 17 : .. F in cria 
da a Ordem dos Advogados Brasileiros, or 
gão de disciplit:a e seleção da cl8sse elos 
Advogados, que se reg·erá pelos estatutos 
que fo ram votados pelo Instituto ' da Or
dem dos Advogados Brasileiro!:', com a 
col aboração dos Institutos dos Estados e 
aprovados pelo Governo". 

Ao eminente jurista Levi Cam.eiro, é 
m ister salienta-lo. cabe o reconhecimer 

' to, oelos nossos h omens do Direito. de 
todo. esse afanoso trabalhp pela insti
t uição do orgão que h oje se ir;te:x -::1 tam
bem no nosso mecar:ismo constirucional 
como colaborador do iml.Jort.cn fs tL1l:.a
lho da seleção dos m embros da mag:~ 
Lratura vjtalícia . 

I mensa é a minha ~ati.o;f::~f:'l ~·n c:Jm
parrcer neste ambie1: te cü• Justiça . em 
mall-n.g aúdiêncifl , para particip<h' das ~o
lcnidades comemorHtivas do :n CE-nte:lú
rio da criação da Comarca de Maroim, 
pelo motivo de t er tami)e;:n aqui exerci
do a judicatura 1: os anos ;á r 2cua cl os de 
1924 a 1926 . 

Fui juiz ; entretanto fH io - vo~ agm "l 
com a repr <-sentação de Presid~n t ·' da 
Ordem dos Advogado~. n a Secçi 0 ckste 
Es tado, ate1: dendo a de~vane <'•3d or cm1-
vite do meu ilustre colega e pr0bo m a
gistrado Dr. A!Jdon de Barros Monte . 

E' uma alta represent 2.ção qu~ aqui 
m e tr az ; e, por menos que exprima a 
personali dade do mandatário. valer.í , ""m 
dúvida, a honra do ma·:ldato, que pro
vém de uma classe numerosa que tem 
sobre si , como já acen tuei, o diJDif ir-an 
te encargo, de, ao lado dos jui.,;es. pro 
pulsionar a realização do Direito, cri al:
do , deste modo, e estabelecendo, a fe
li cidade humana e social. 

Alta é pois, a misfão do advogado. E ' 
da ma jor impor tância, no seio da r a
cionalidade, a Ordem dos Adl'ogs.dos do 
Brasil. 

Em agosto de 1952, o Senador Attilio 
Vivaqua . na lumino~a alocução que pro 
feriu por ocasião de receber das mão.; cl'l 
emit:ente Ca'rvalho Neto, então l1\1S.So 
br ilhan te representante junto ao Come
lho Federal a inves~irlura, que lbe foi ou
torgada pelo seu alto merecimento . de 
Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, assim se expr~ssou sobre a nossa 
grar.de instituição : " Viveiro de valore ; 
morais ' e ir:telectuais e organização sá- . 
biam.en te modelada no sistema federativo, 
const itui uma das m ais sólidaE e ~ m
pla:: estr uturas sociais e espiritua is da 
nacionalidade. destinada, por sua autor i
dade e pres tigio, a exercer a gloriosa mis
são de orgão ecumênico ele uma civiliwcão 
jurídica" . · 

No sen tido de, aqui, n e hora , ren-
der pequena homenagem à memória do 
::a·ande homell) de letras - o aovogado 
Carvalho Neto, refiro que o atual presi
den te da Ordem dos Advogados do Bra 
~n. teve para o noss::J saudoso conte T" -
11€'0, raaueie in8tan te de vibl"\ÇÜO ele va 
lores altos da. inteligência, C'xpr essõcs 
como estas - : " um dos mai:: notn vei<; 
vultos da advocacia , das letras imídiC8' 
r do P :o: r la mento, e r rverPJJ <::i ado ::m tor 
do mil~ni f i co livro o ADVOGADO . 

MeHs ~enllores : 

F alando em nornc cl::1 Ordetn aos Ad -

vogado~;, .-""e: te mr n• ·1to. L tun -..l!i.-
L~ade c:..! t~o alta 1ific~ ~·0 ) d~ c.= 
fixar a , v~)Cl~1idl. ~ miE~ao do ..., ~·z e 
do Advo-;:<jn ·xr:.r-1 . o unidade de IOr
ça j r.su~~r:\vel n:: r~81·2:arêio do Dir2ito, 
é de meu de-ver C---~ir.nnr que à Ordem 
neste Estado incumbe nc3te mr·''L~to 
uma tarPfa digl:i!icr.c"vra, no àmbit J que 
lhe é traçado pel.J l2i, qual a d~ tra
balhar pelo desaparet ''11cnto da cri"!:! qu 
or a se manifesta em nosso fr.ro. n~l' 
ref~etida por ni.. · e, '':>as C'UC det~r
minam an:.:ívcl 1, ,:::. ':c nos Pretó
r ios de no1ssa te1 rt' · cc!'10 ac2ntua
da l imitacão das labutas do~ nossos pro
fi~soinais." e c01:seque-nte prejuízo de in
teresses de particulares, no fôro sergipa
llO, onde tarefas fecundas e brilhante.:
já foram realizadas. •·por esses operáfi0s, 
n a conceituação d .minente 
H aroldo Valadão que livremente pres 
os seus ser viços intelectuais. 

O quadro diretor dos trabalhos 
Ordem. sobre o qual recai inteira 
ponsHbilidade dos ato~ que· ind 
c!as reuniões colet ivas, é 
sua m aioria de moços. todos 
r ados na feliz execucão da sua 
a companhados do antigo mag;:;trado 
lhes preside aos trabalho~ . modesto 
interessado servidor da causa do 
desde os primeiros mome-ntos da sua 
m Htura . 

E' que os membros da Ordem dos 
vogados nesta Seccão . ple1:amente 
grados n a compreensão de Eeus 
levam no mais alto apreço as 
consagradoras da ?Çá0 do' 
da advocaci a do ilustre jurida Dr . 
rio de Almeida Magalhães, no XIII 
gresso da União Internacionrl do~ 
vogados, r eur.ido no Rio de JHneiro 
setembro de 1951, conste ntes dos 
do m esmo Congres~o : 

"A tarefa do Advogado, como 
sor militante dos direitos h 
apresenta mais relcva::J.~e llu.na wci 
de e numa E'poca em que Of valores 
rídicos fur.damentais ~e encontram 
ameaças m ais graves e sob ri<; co~ d:< 
versão e da negacão. que lhe a 
própria sobrevivência " . 

* * * 
A Ordem elos Ad\·"o;'loos do :R1·a 

Secção deste Est~do, ns~ccir.ndo-sP 
das as sc1r-:o;d::-c1es com~:r...;ruti' 
centt'nário da ci dadr- de MGroim. 
criação or. sa" com:1rc:t r. nind'l. à<; 
:ne.1qrPnF à memória oe JtiÜO u-om 
Melo Barão de M~roim, ~pre"c·:1ta 
congratula>,:úcs ao~ d;gno> 
f eftas t ão exp~'Pf' · ,... --. f'l,...., 1'("",, .. ,.,.,~ 
chama do amor r," tradi,õ-; dp um 
aue, nelo seu tr nbai'1o nu .• -; ~un~ 
des cívicaF c pPi» ~P'l intr>lie;ênc;, .· 
SP impõe à admirarão dos 
porâ-neos. 

SHlve Maroim ! 

Juizo de Direito d'l ~c~u·1< 
da Comm·ç,1 de A 1·aca;t 

Edital de cital•iin di' infP'<"'~(tdn~ h1 
com o p1·c,~o rle se~'(n/cr di(!' 

O Dr. HmnbArt·, D;ll;' S• 
,Jniz d~ Dirl'i1 n rl"l Rrn\1110'' 
riR Coma''C~}P 1\"~C'1 iu. n~:,it· 
F.stHdo oe -.,ergi 'P, l'U 
lei, et c. 

Faz ~aber a tono~ os ane o n;·r·· 
edit al virem 011 cl• ·!>: r:onhf'~".fllP'l' 'l 
rm que a este Ju ··;o foi rJi•·trihn'rh 
l'l cã o ci €' TJ~J:<'anião, re111Pridr nnr 
Maria dos Pr~zer"'' Snnto~. c<>llfollnt 
ticão do sPguintA t.côr : - PP 1 i~{t') 
'Exmo. Sr . Dr ,Juiz de> Dircltn. 
D. Maria ('los Prazeres Santos, brusil 
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[n~alana-se Maroim para 
A cidade vai ter o seu Ginásio ·· Será inaugura 
de antiguidades históricas ·· P restito cívico .• 

. " 

~ 

a comemoração centenári 
o monumento do Barão de Maroim ·· Exposição 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
TERÇA FEl~~- ~E M~;~-;;-E-~~~~ 11 N. 2608 

Conforme o programa, que já divulgárnos em outra edição, terão 
HllCIO, amanhã, as festividades comemorativas do centenário de M:noim lb=-=~=======-===z 
às quais deverão comparecer o Exmo Snr. Governador do Estado e ou. 

tas autoridades civís, 
~sw~d&J.ffMii.1F militares e eclesiásti· . 

c as. 
Dentre as soleni:Ja · 

desde amanhã. desta. 
cam se a instalação do 
Ginásio M1roinense, 
com a inauguração do 
resprctivo Curso de 
Admissão e a in:?ug~.J · 
r ção do monumento 
do s~ udoso e bene· 
o:é ito João Gomes 
de Melo, Buão de 
Maroi-n, da qual será 
orador afiei I o Dr. 
Francisco Antonio de 

Dr. Francüco Antonio de Oliveira, sergipano 
Oliveira ilustre, residente na 

capital fluminense. onde desf. uta de grande 
conceito social e polít co. · 
. O Dr. Francisco Olivt ira ch gou a esta 
Capitél, domingo último, em rsvião. da VA~IG, 
dirigindo~se. ato contínuo a M:JrcJ~ • 

Depois de inaugu a da a t xpos1çao. de an~ 
tiguidades históricas, o p!owama do d1a s~ra 
eAcerrado com uma confe. enc1a do Prof. S· b·ao, 
Sobrinho no G~b;mte de Leitura. 

Dur~nte os dias 6. 7 e 8. h~vetá festivi 
dades diversas, inclusive · tos 

cidade e norte, fará a confe1êr'lcia sobre a atividade política e 
do BarAo de Maroim, o Ministro O~raiJo B~zerra d~! M-!nezes, qu~, aqui, 
ch·gará na próxima quin~a fdra, pel.1 VA.RO. . . 

Os muoinenses vao ter, ass1m, d11s memo~av ~13 , evJC 1njJ o seu 
passado nimbado de gló• ias. 
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Maroim - Sergipe 



DIA 5 (CENTENÁRIO DE MAROIM) 
5 horas - Alvorada. 

DIAS 

6 horas -- Após o hasteamento do Pavilhão Nacional, haverá missa 
campal, falando ao Evangelho o Revmo. Frei Gilberto 
José Longo O. C. 

9 horas - Sessão solene da Camara de Vereadores, falando o 
Vereador Otávio de Melo Dantas. 

14 horas - Instalação do Ginásio Maroinense - Inauguração do 
Curso de Admissão. 

15 horas - Retreta pela Banda Euterpe Maroinense. 
16 horas - Inauguração do Monumento do Barão de Maroim. Será 

Orador Oficial desta solenidade, o Presidente da Co
missão Organizadora o Sr. Dr. Francisco Antônio de 
Oliveira, oferecendo o Monumento à cidade ; agrade
cimento do Sr. Prefeito Municipal. 

18 horas - Arreament<1 do Pavi.lhão Nacional. 
19,30 hs. - Inauguração da Exposição de antiguidades históricas, 

no Gabinete de Leitura. 
20 horas - Conferência no Gabinete de Leitura, pelo Professor 

e rão Sobrinho, sobre o tema: "Nas entre linhãs da
História de Ser i e - Maroim até 1 8521". 

DIA 6 

6 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional. 
7 horas - Missa solene, falando ao Evangelho, o Revma. Frei 

=Eugênio Goseling O. C. 
18 horas Arreamento do Pavilhão Nacional. 
20 horas - Conferência, no Gabinete de Leitura, pelo Desembarga

dor Dr. Enock Santiago, Presidente do Instituto His
tórico e Geográfico de Sergipe -- ''Maroim na História 
de .. Sergipe". 

DIA 7 

6 horas Hasteamento do Pavilhão Nacional. 
7 horas _ Missa solene, falando ao Evangelho o Revmo. Frei 

Geraldo Meyer - O. C. 
18 horas - Arreamento do Pavilhão Nacional. 
20 30 hs. -- Retransmissão do programa da Rádio Liberdade «Joias 

' Hun:anas de Sergipe», focalisando a personalidade do 
Barão de Maroim --· escrito pelo jornalista Zózimo Lima, 
membr·o da Academia Sergipana de Letras. Em vários 
trechos da praça Barão de Maroim, serão colocados 
alto-falantes. 

6 horas - Hasteamento do Pavilhão Naci0nal. 
7 horas - Missa solene, falando ao Evangelho o Revma. Frei Te

lésforo Veekens O. C. 
16 horas Pugna amistosa de foot-ball, sendo disputada a taça 

«Centenário de Maroim•. 
18 horas Arreamento do Pavilhão Nacional. 
20 horas - Conferência no Gabinete de Leitura, pelo Dr. Adalberto 

v· eira Dantas - "Traços biográficos do I!ªrão de 1\{a
roim. Sua atuação na Política do II Império". 

DIA 9 
5 horas - Alvorada 
6 horas - Hasteamento do Pavilhão Nacional. 
9 horas - Missa com Assistência Pontificai e sermão pelo Exmo. 

e Revmo . Sr. Bispo Diocesano, D. Fernando Gomes. 
14 horas - Audiência solene presidida pelo Exmo. Sr. Dr. J uiz de 

Direito da Comarca, Dr. A bdon de Barros Montes. N es
'Saücas ião,-serainau ura o na ala d.o Fôro o retrato 
'do Dr. Leandro Bezerra onteiro. 

15 horas - - Retreta pela Banda do 28°. B. C. 
16 horas - Préstito cívico, percorrendo as principais ruas da ci

dade, falando vários oradores. 
20 horas - Conferência no Gabinete de Leitura pelo Exmo. Sr. 

inistro Geraldo Bezerra de Menezes - 4:As ectos da 
_atividade olítica e social do Barão de Maroim:.. 

Durante as noites dos dias 5 a 9, haverá feirinhas com di
versões públicas. 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Dr. Abdon de Barros Montes 
Prefeito José Maia Cruz 
Cel. Gonçalo Rolembe1·g do Prado ! 

Francisco Antônio de Oliveira 
Clodoaldo Vieira Passos 
Antonio do Couto Lemos 
José Aurélio Barreto 
Aurélio Azevedo Barreto 

PRESIDENTES DE HONRA. 

Presidente 
2o. Presidente 
3o. Presidente 
Secretário 
Tesoureiro 




