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juízo da imprensa
SOBRE 0

« Annuario de Minas Geraes »

NOTÁVEL ITHLICAÇÂO
«Carta recebida da Capital do nosso Estado dá-nos a agracltivel noticia de se achar o nosso eminente com patrício, sr. dr.
Nelson de Senna, advogado e querido homem de letras, empenliado na publicação dó Annuario de Minas Gcraes,
que deve
ser poslo á venda em princípios de janeiro do futuro anno.
Pelo que nos informam, aquella publicação será mais uma
conquista na sua brilhante carreira literária.
O excellente Annuario conterá artigos sobre a lavoura, commercio e industria, literatura, artes, etc. etc, para o
que conta
o nosso eminente amigo com ampla, proveitosa o seguia collaboração.
Dado ao estudo da historia, como é,- reserva o dr. Nelson
grande parte do livro consagrado ás lendas e factòs mineiros,
vindo a sua excellente iniciativa a ser abraçada por todos os
iutellectuacs do listado.
Desde já levamos os nossos parabéns ao1 ardente batalhador, augurânelo á sim obra muitas o muitas prosperidades.»
(Da Cruzada, da cidade de S. Jòsc do Paraiso)
«

ANNUARIO DE MINAS GERAES

«Está sendo editado nas oíTicinas da Imprensa Qfliciàl do Estado o primeiro numèroclO Annuario de Minas Geraes, oreanisado pelo illustrado e competente escriptor mineiro sr. dr.
Nelson de Senna, sempre infaligavH em estudos referentes à
vida da nossa terra.
Previamente não podemos dar melhor noticia do Annuario
senão publicando-lhe o indice, pelo qual se verá
quanto é completo, para o primeiro numero de publicação dessa natureza, o
trabalho do nosso estimado collaborador.
Para o segundo volume do Annuario pede o dr. Nelson de
Senna, que pretende começar a organisar desde já os originaes
&se
respectivos, a collaboração dos homens de letras,
inque
teressem pelo progresso intellectual c material dó nosso Estado.
Eis o importante indico do Annuario a apparecçr
por lodo
este mez. (Seguia-se o indice).
(l)o Minas Geraes. órgão official do Estado, em Bello Horizonte.)
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ADVERTÊNCIA
PALAVRAS

PRELIMINARES

Vingt fois sur le métier remettez
votre ouvrage, polissez-le sans cesse
et le repolissez.
BOILEAU

« Celebremos a Pátria com todas as
energias que a constituem, com todos os característicos que a individualisam e assignalam: as origens, a
língua, a religião, a poesia, a historia, a política, a geographia, o solo,
a paizagem, os temperamentos, as
paixões, as tradições, os mvthos e
as lendas ».
Ràmalho Ortigão
De outra coisa não cuida o Ahnuaniõ, que hoje sáe a lume,
visando retratar ao vivo a Terra Mineira, na sua gente, no seu
labor, nos seus costumes, na sua opulencia, no seu progredir.
Si for bem acceito o livro e amparada a empreza, virão outròs volumes, pontualmente, cada anno um, de accordo com o
titulo.
O que falta ao seu organisador em competência, lhe é sobejo
em dedicação e amor por esta querida terra de Minas Geraes.
Que todos os espíritos cultos e de boa vontade tragam elementos de vida, d'ora avante, ao Annuario de Minas Geraes.
E que para os defeitos do volume de estréa, nos seja levado
em conta, pelos críticos tão somente isto : o nosso respeito pelo
sábio conselho de Bòileáu, seguindo o qual — polimos e repolimos este livro, e nem assim ponde elle sair escoimado de lacuhas e imperfeições.

CALENDÁRIO
Chroiiollogia clt» Minas Geraes
O anno de 190(3, da ora vulgar, que começa com o Nascimento de X. S. Jesus Clirísto, corresponde aos seguintes :
1873.° da morte de Jesus, em Jerusalém — Anno
33 D. Ch.
414.° da descoberta da America por Colombo...
1492
do Brasil por Cabral
406V da
1500

x"-"'

1

J.J.1

ANNUARIO
354." da l.a entrada no território de Minas Geraes (Spinosa e Navarro)
333.° da vinda de novos sertanistas da Bahia aos
rios Jequitinhonha e Doce
324.° do estabelecimento do Calendário Gregoriano pelo papa Gregorio XIII
295." da vinda do hollandez Wilholm Glimmer
ao Rio das Velhas e Sabará-Bnssu
246.° da vinda do capitão Marcos de Azeredo ao
Rio Doce (paiz das esmeraldas)
232.° da entrada da bandeira de Fernão Dias
Paes em busca das esmeraldas
225.° do assassinato de Dom Rodrigo de Caslel
Branco no arraial do Sumidouro ou Fidalgo (Rio das Velhas).
219.° da entrada do bandeirante paulista Antonio Rodrigues Arzão, no sertão do Casca
.4..
(Rio Pyranga)
213." da exploração da bandeira de Bãrtholomeu
Btieiib de Siqueira, no Rio das Velhas
206.° do registro das minas de ouro do Sabara
em nome do sertanista Borba Gato.
197." da creação da Capitania Unida de 8. Paulo
o das Minas Geraes dos Cataguás
196.° do fim da guerra entre Emboabas o Paulistas (Rio das Velhas e Rio das Mortes)
195.° da creação das primeiras Villás Mineiras
por D. Braz Balthazar da Silveira...,.
186.° da creação definitiva da Capitania das Minas Geraes (sede no Ribeirão do Carmo)
182.° da creação das primeiras parochias com
.
Vigários colhidos em Minas
163." da fundação da l.a cidade mineira, em Mariárià (antiga Villa do Carmo)
159.° da creação do 1.° bispado de Minas Geraes, em Mariana
156.° da fundação do l.1 Seminário de theologia
e humanidades em Minas (Mariana) ....
117.° da Inconfidência Mineira (delação de Silvo4rio dos Reis)
114° da execução cie Tiradentos (Silva Xavier),
no Rio de Janeiro,-como cabeça dos Gorijurados Mineiros
100.° do celebre testamento cio coronel Basilio
de Brittò Malhoiros (um dos traidores
da Inconfidência
da creação da 1." imprensa em Minas Villa
99.°
..
Rica, Padre Viegas de Menezes:
98." da abolição do ouro em pó como dinheiro
e adopçào das moedas como meio circuianlo em Minas.,.

1552
1573
1582
1611
1660
1674
1681

1637
1693
1700
1709
1710
1711
1720
1724
1743
1747
1750
1789
17í;2
1806
1807

1SJ3
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97.° da fundação da primeira fabrica de ferro
em Minas (Intendente Dr. Câmara, no
1809
• •
Morro do Pilar)... ...
86.° da fundação do Collegio do Caraça pelos
1820
Padres da Missão (Lazaristas)
84/ da vinda do Principe-Regente D. Pedro a
1822
Minas Cernes
:S2." do appareciniento do 1.° jornal, em Minas
1824
(Abelha do Itarolomy, Villa Rica)
78.° da inslallação do Conselho Geral da Pro1828
vincia de Minas Cera es
75/ da viagem do 1.° Iniperador do Brasil a
Minas (proclaniação de Pedro 1, em Villa
1831
Rica)...
';,
73." da sedição militar de Ouro Preto suffocada
1833
por Pinto Peixoto
71/ da inslallação da l.n Assembléa Legislativa
da Provincia de Minas
1835
67/ da creaçao do 1.° Instituto oflicial de humanidades (o Lyceu Mineiro) e da l.a
escola superior (a Escola de Pharmacia),
-.
1839
ambos em Ouro Preto
04/ da rebellião dos libera es em Minas, terminada pela victorin de Caxias em Santa
Luzia do Rio das Velhas.
1842
52/ da creação da 2." diocese mineira, em Diamantina (Norte de Minas—
1854
45/ da 1/ exposição industrial do Brasil, inaugurada em Ouro Preto
1861
42/ da posso de D. João Antônio dos Santos,
l.° bispo de Diamantina
1864
37/ da inauguração do 1.° trecho do caminho
m
de ferro, em Minas (Parahybuna), na E.
F. 1). Pedro II (hoje Central do Ilrasil)
1869
35/ da inauguração do telegrapho electrico em
Minas (linha de Juiz de Fora á então ca1871
pitai do Império).'
33." da installação do Tribunal da Relação da
ex-Provincia de Minas Gemes
1873
30/ da inauguração da Escola de Minas (nosso
1.° instituto de engenharia), em Ouro
Preto
1ST6
25/ da l.'1 viagem de Dom Pedro II á Provincia
de Minas (a 2." foi em 1889)
1831
17/ da elevação de Minasi de Provincia do Imperio á cathegoria de Estado da Federação Brasileira
1889
16/ da creação do Gymnasio Mineiro pelo Governador Bias Fortes
1890
15/ da installação do Congresso Constituinte e
1891
Legislativo do Estado de Minas Geraes .
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ANNUARIO

14/ da posse do 1/ Presidente constitucional do
Estado, General dr. Cesario Alvim......
13/ da primeira turma de bacharéis formados
na Faculdade de Direito de Minas Geraes
12/ do inicio dos trabalhos da Commissão
Constructora da Nova Capital Mineira
11/ da sahida do 1/ periódico editado em Bello
Horizonte (antigo Curral del-Rey)
9/ da installação official da cidade e inicio
do Governo Mineiro na Nova Capital....
8/ do inicio da presidência Silviano Brandão,
no Governo do Estado
6/ da morte do historiador mineiro, José Pedro Xavier da Veiga, em Ouro Preto
5/ da posse do 1.° Bispo da diocese sul-mineira
de Pouso Alegre, Dom João Baptista
Corrêa Nery
4/ da morte do 4.° Presidente Constitucional
de Minas, dr. Francisco Silviano de A.
Brandão, em Bello Horizonte...........
3/ da inauguração em Bello Horizonte do 1.°
Congresso Agrícola Commercial e Industrial no Estado
2/ da l.a exposição organisada na Nova Capital (productos destinados á feira universal de St. Louis, nos Estados Unidos)
1/ do íallecimento do 1.° Bispo de Diamantina,
Dom João, na sede de sua diocese

v*

1892
1893
1894
1895
1897
1898
1900
1901
1902
1903
1904
1905

&

?..
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FOLHINHA DOS MEZES
DO

ANMO DE 1906

CALENDÁRIO
Signo

lliL ^í>J Aquarius
Jp i_^*j_i_yit

JANEIRO
Crésc.
Cheia
Ming.
Nova.

a
a
a
a

2,
10,
17,
21.

ás
á
ás
ás

11
1
5
2

lis.
li.
hs.
hs.

da manhã.
da tarde.
»
da
»
da

São
] _s - * Circumcisào do Senhor. - o St, Eufrosina V.
Fulgencio. É' dia feriado nacional (Fraternidade universai).
2—T-C S. Isidoro B. C.
— Q -S. Antero P. M.
—Q - s. TitoB. C.
— s — S. Telesphoro P. M
(5 —S — >fr Heis.- o S. Melãivio 13. e S. André. Festa da £/>/os Presépios
phania ou dos Reis Magos. Encerram-se
do Natal.
— D— S. Luciano M.
—S — S. Maxim ia no M.
— T — S. JuÜão M.
10 — Q — © S. Agathuo P. C.
H_Q_S. Hygino P. M.
12 —S — S. Taciano M.
13 — S — S. Leoncio M.
14 — D — Ss. Nome de Jesus — o S. Hilário B.
15 _ S — St. Amaro Ab.
16 —T — SS. Berardoetc. Mm. de Marrocos.
17__q— 3 st. AnlãoAb.
18 — Q- Cadeira de S. Pedro em Roma - St. Prisca V.
19— S -S. Camilo Rei M.
20 —S - S. Fabiano e S. Sebastião Mm. Feriado guardado
polo povo catholico.
21 _ D - Sai/rada Família de ./. M. c José c St. lgnez V,
22 — S — SS. Vicente e1c. Mm.
23 — T- Desposorios de Nossa Sonhora-St. Enlercnciaiia V. M,
24 ~ Q - © S. Timotheo H. M.
25 — Q — Conversão de S. Paulo Ap. - S. Juventino M.
26 — S- S. Polycarpo P». M.
27 — S — S. João ChrisosIorno B. Dr.
28 - 1) — S. Flaviano M. Dia do SS. Nome de Jesus.
29__s —S. Francisco de Saílés C. Dr.
30 -T - St. Martinha V.
31 — q — S. Pedro Nolasco. S. Cyro.
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ANNUARIO

Signo

PlSCES

FEVEREIRO

Cresc.
Cheia
Ming.
Nova

a 1, ás
a 9, ás
a 16, á
a 23, ás

9
4
1
5

lis.
lis.
h.
lis.

da manhã.
da
»
da
»
da
»

— Q — £ s. Ignacio B. M.
- S-:* Purmcação de N. Snra. S Fôrtünaío M. Festa das Candeias ou Candelária.
— S. - S. Braz B. M.
4— D - St. André Corsino C.
-,ym
I
5-S-St. Agatha V. M.
tJ
6 - T - St. Dorothéa V.
~— »
S. Romualdo Ab.
Q
. 8 — Q - S. João da Matta C.
&
I
'
9-S -© St. Appollonia V.
.
10 — S - St. Escolastica V.
i
"
ll-D-SEPTÜAGESIMA.-N. S. dè
LCuMÔS ç S. GònÇáiO dê "
Amarante C.
12-S-S. Paulo. 1/ Eremitá.
13-T-Oração do Senhor no Horto
e St. lldefonso B. C
14-Q -S. Cyrillo Alexandrino B. C.
15 - Q — S. Rayjnundo do Penaíbrte B.
16-s - 3 St. Otiesimo B. M. e S.
Marcelló M.
1/-S -Nossa Senhora do Desterro e
S. Faustino B.
18 -D -Sexagesima e S. Simeão B.
19 - S - S. Theotonio B. M.
20 - T - Commemoração da Paixão e S.
Eleiiterio B.
*
21 - Q - S. Secimdiiio M.
-Cadeira de S. Pedro
em Antíoqiua e St. Abílio B. •
|-Q
16 — S — $ S. Felix B.
24 - S - S. Mathias Ap. - Feriado da
Constituição Brasileira de 1891.
25 - D - QüíNQ. Carnaval,-* St. Margarida
de Oõrtona. Feriacle domingo a terça-feira
gorda.
9« o - St.
oll°'!Alexandre
^uapdados
26-b
B. C.
27 -T - S. Bazilio B. e S. Leandro C.
23 - Q - Cinza Jejum até a Paschoa. S. Romão Ab. e S
João de Brito M.

ANNUARIO
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Aries

MARÇO
Cresc.
Cheia
Ming.
Nova

a
a
a
a

3,
10,
15,
24,

ás
ás
ás
ás

hs.
hs.
hs.
hs.

da
da
da
da

manhã.
tarde.
manhã,
tarde.

— Q — S. Donato, S. Albino - Eleição federal dos Presidenles
cia Republica Brasileira, de 4 em 4 annos
(a contar
de 1.° de março de 1894).
— 8 — Coroa de Espinhos do Senhor. — e St. Januaria M.
3—S —£ S. Marinho M.
— D — 1.» cia Quaresma — e S. Casimiro C.
— S — St. Adriano M.
6-T-S. Victor M.
~— —
Jej- S. Th omaz de AquinoC. Têmporas: Eleição osQ
tadoaP dos Presidentes de Minas, de 4 em 4 annos,
a contar de 7 de março de 1894.
S-Q S. João cie Deus C.
[9-S ¦Jej. Lança e Cravos do Senhor— e St. Francisca Romana Viv. Têmporas.
10 —s © Jej. Ss. Caio e Maçario Mm. Têmporas.
2.* da Quar. — e S. Zozimo M.
11-D
12—S ¦S. Gregorio Magno C. Dr.
13—T B. Sancha V.
14—Q
St. Mathikle Rainha.
15-Q
3> S. Longuinho C.
16 — S- SI. Sudario do Senhor. — e Ss. Cyriaco etc.
Mm.
17 - S S. Patrício B.
18 —D 3.fl da Quar. — e S. Gabriel Archanjo.
19 — S—^ S. José, Patrono da Igreja Catholica e do
Bispado
de Mariana — Grande lesta em Bello Horizonte, na
Matriz de S. José (Redemptoristas).
20 — T — S. Cyrillo de Jerusalém B.
(Entrada do Outomno).
21 - Q - S. Bento Ab.
22 — Q — 8. Benevenuto B.
23 —S —As 5 Chagas do Sr, e S. Turibio Are.
24 — S — ® S. Romulo M.
25 —D — 4.a da Quar.—AnminoiaoÂo da Snra. e S. Bom
Ladrâo C.
26 — S — S. Marciano M.
2~ — T — S. Lázaro Resuscitado.
28-Q-K. Prisco M. e S. João Capistrano C.
29 - Q - S. Pastor C.
30- S - Precioso Sangue do Sr. - e S.
Quirino.
31 — S — St. Balbina V. S. Benjamim
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ANNUAKiO

Signo

hG^K

Taurus

ABRIL.

Crcsc.
Cheia
Ming.
Nova

•Ift

a 2, á
a 9, ás
a 15, ás
a 23, á

li, da manhã;
lis. da »
lis. da tarde.
h. da »

1 - D - Paixão - e SI. Theotlora M. St. Calharina de Sena.
£ S. Francisco de Paula C.
2- S
S. Bénedicto e S. Pliiladeipho C. SI. Irene.
- T
- Q : S. lzidoro B. Dr.
S. Vicente Ferreira C.
5-Q
As 7 Dores de N. Snra. — o S. Xislo 1.° Papa M.
6- S
Si. Epiphanio M. Já foi feriado em Minas; hoje não
7- S
o é mais.
Ramos. - e Si. Concessa M.
8 - I)
9-S © SI. Acacio M.
10 -- T Si. lzcqiiicl Propheta.
11 — Q • Trevas — e S. Leão Magno.
Endoenças. - e vS. Júlio Papa. >J< do meio dia cm di12-Q
ante.
Paixão. - e Si. Hermenõgildp M. ^ ale o meio tlia.
13-S
AllelüiA.¦— e Ss. Tibiirciò e Jusiino Mm.
14 - S
15 - D
3 Paschoa. — e Si. Anastácia V. M.
1(5- S- Si. Engracia V. M.
St. Aniceio P. M.
17 - T
18-Q
Si. Apollònio M.
19 - Q. S. Leão IX Papa.
S. Cezario M.
20—S
21-S- St. Anselmo B. C. Dr. — Feriado Nacional (Supplicio
do Tiradentes, 1792 — Conjuração de Minas Gcraes).
22-D— S. Sotero P. M. Paschoela (Descoberta do Brasil, em 1500 — Cal. Juliano).
23 — S - * S. Jorge M.
24—T — S. Fidelis de Sigmaringa.
25 — Q — S. Marcos Evangelista.
26 — Q — S. Marcellino Papa.
27 — S — Bcinavcnturada Zila V.
28-S - S. Paulo da Cruz C.
29 — D — Nossa Snra. dos Prazeres. — e S. Pedro M.
30 — s - Sta. Sophia-Sto. Eutropio.

</v
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Signo

jML
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Gemini

MAIO
Cresc.
Cheia
Ming.
' Nova.
Cresc

a 1, ás
a 8. ás
a 15, ás
a 23, ás
a 31, ás

(i
11
4
5
3

hs.
hs.
hs.
hs.
hs.

da tarde.
da manhã.
»
da
»
da
»
da

- T - 3 Ss. Filippc e Thiago App.
— Q — S1. Athanasio Dr.
- Q - Invenção do Santa Cruz.-S. Juvenal.—Feriado Nacionai. (Descoberta do Brasil, pela correcção do Calencl.
Gregoriano. quando a descoberta se deu de lacto a
22 de abril de 1500. vigorando o Calond. Juliano;.
- S — SC Monica Viuva.
- S — Conversão de S. Agostinho (Doutor da Egrcja). St.
Ângelo.
6- D ~- Patrocínio de S. José.- X. Sra. Mãe do Divino Pastor — e S. João ante Portam Latinam.— Festa da
Maternidade de X. Sra.
— S — St. Estanislau.
- T - © Apparição de S. Miguel Archanjo.
9— Q —S. Grego rio Naziazenó.
10-Q — N. Sra. do Bom Conselho c S. Gordiano.
11 — 8 — S. João Damasceno.
12 - s - S. Xereo.
13 _ D - sta. Gliceria V. Feriado Nacional. (Abolição dos escravos, cm 1838). Fraternidade dos Brasileiros. Tom
começo neste dia as ferias do Gymnasio Mineiro.
14— S — St. Antonino.
15-T-C Sta. Maíálda V.
16 — Q — S. João Xepomuceno.
17— Q — S. Paschoal Bavão.
18 — 6 — S. Venancio, martyr.
19 _ S — S. Pedro Celestino P.
20 — D — S. Bernardino de Sena C. Rogações.
21— S —Ladainha. S. Marcos B. de Évora. iliogaçòes.
22— T — Ladainha. B. Rita de Cássia Viuva. Uogaçòes.
23 — Q— 0 Ladainha. B. Joanna V. Rogações.
24 - Q — ^ Ascençao do Senhor — e N. Sra, Âux, dos Christãos. Sta. A ira V.
25- S — S. Gregorio VII P.
26 - S - S. Felippe Nery C.
27— D —St. Maria Magdalena de Pazzi V.
28-S-S. Emilio. S. Germano.
29-T-St. Agostinho B. Dr.
30 — Q - S. Fernando Rei C. Sta. Emilia.
31 — Q — 3 Sta. Angela, Sta. Mericia e Sta. Petronila.
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ANNUARIO

Signo

_?¦__&
K

Câncer

JUNHO
Cheia
Ming.
Nova
Cresc.

a 6, ás 6
a 13, ás 4
a 21, ás 8
a 29, ás 11

hs.
hs.
hs.
hs.

da tarde.
»
da
»
da
da manhã.

— S — S. Firmo m. S. Ovidio.1
_ s — Jej. St. Eugênio P.
3-D- ESPIRITO SANTO e S. Cláudio K.Pentewstes. Festas
do Divino, em varias localidades do interior de Minas.
— S — S. Francisco Caraccioli C.— e S. Quirino B. M.
— T — S. Bonifácio M.
— Q — (£) Têmpora S. Noberto B. iC.
_ Q — S. Roberto Ab.
— S — Têmpora S. Severiano B. C.
— S— Têmpora Jej. Nossa Senhora das Graças— e S. Feliciano M.
10 —D— SS. Trindade —e St. Margarida, Rainha da Escossia,
%
—
S. Barnabé Ap. S. Felix.
11 — S
12 — t — S. João e S. Facundo C.
13 — Q — £ St. Antônio de Lisboa C. Noite de folguedos, na famiM
lia mineira, (serões, fogueiras, sortes, etc.)
14 - Q _ i£ CORPUS CHRISTI - e S. Bazilio B. C. Dr. Festa
do Corpo de Deus.
($
—S.
Vito M. S. Modesto. Feriado da Constituição do
15 —S
Estado de Minas Geraes (15 cie junho de 1891).—
Abertura do Congresso Estadoal ( Câmara e Senado.
16 — S — Sta. Julia M.
17 — D— Nossa Sra. do Perpetuo Socc- e B. Thereza Rainha
V. M.
18 — S — Sta. Marina V. M.
19 — T— Sta. Juliana de Falconeri V.
20 - Q — S. Silverio P. M.
"^
|
21 — Q— © S. Luiz Gonzaga C. (Patrono dos moços). Entra
V
Inverno.
V
22 — S — SS. C. de Jesus — e S. Paulino. Solemne festado Coração de Jesus.
23 — S — Jejum. Sta. Agripina V. M.
*
24 - D - S. JOÃO BAPTISTA (Feriado guardado polo nosso
.
povo
'"
e pelos Inglezes, nas Minas de ouro de Morro Velho).
25 — S — S. Guilherme Ab.
26 - T - Ss. João e Paulo M.
27 — Q — S. Ladislau, Rei de Hungria.
28 — Q — Jej. S. Leão 2.° P. C. e S. Benigno M.
29 - S - 3 i| S. PEDRO e S. Paulo App. Feriado
guardado
nosso
pelo
povo.
—•
Com. de S. Paulo e Sta. Luciana V.
30 — S
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Signo

z£Í8h

Leo

JULHO

Cheia
Ming.
Nova
Cresc.

•i

a 6, á 1 li.
a 13, ás 7 hs.
a 21, ás 10 hs.
a 28, ás 5 hs.

da manhã
»
da
da
»
da tarde

— D - Precioso Sangue do Senhor— e S'. Theodorico.
- S — Visitação da-Snr.' a St. Izabel — e S. Martiniano
M
- T — St. Anatolio B.
— Q — St. Izabel Rainha de Portugal, Viv.
5—Q- S. Cyrillo e Methodio Ce.
i
— S — © S. Izaias Propheta.
— S — St.' Pulcheria Viuva.
8—D-O Anjo Custodio do Brasil - e S. Procopio,
M. S.
Methodio.
9 - S - N. Snr." dos Prodígios -e St. Verônica Juliana,
Viuva.
10 — T — S. Vital e outros filhos de St. Felicidade, Mm.
11 - Q - St. Pelagia M.
12 — Q — S. João Gualberto, Ab.
13-S- £ S. AnacletoP. M.
14-S-S. Boaventura B. C. Dr.- Feriado Nacional
(Bastilha
em França, 1789). Commemoração da Independência
dos PoAros americanos.
15 — D — St. Henrique Imp.—e B. Angelina V.
16 - S - Nossa Senhora do Carmo. (Imponentes festivid.
em Ouro Preto, Diamantina, S. João d-EÍ-Rev)
17 - T - St. Aieixo, C.
18— Q— S. Camillo de Lellis, C.
19 — Q — S. Vicente de Paulo, C.
20—S —S. Jeronynio Emiliaho. C.
21 — S - © S. Marcai, B.
22 — D — St. Maria Magdalena Penitente.
23 — S — St. Apolinario, B. M.
24 — T — S. Francisco Solano, C.
25 - Q - S. Thiago, Ap.
26 — Q — St. Anna Mãe de Nossa S.
27 — S — Ss. Dyonisio e Pantaleão Mm.
28 — S — 3 S. Victor e St. Innocencio, Pp. M.
29 —D- St. Martlia, V. Festa de San^Anna.
30 — 8 — Ss. Abdou e Senen, Mm.
31 — T — St. Ignacio de Loyola, C, S. Germano.
A.— 2
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mm

imlgg

viroo

AGOSTO
Cheia
Ming.
Xova
Cresc.

a 4, ás
a 11, ás
a 19, ás
a 26, ás

10
11
10
9

lis.
lis.
lis.
lis.

da manha
cia tarde
»
da
»
da

Mez de ferias no íoro ostadoal mineiro
(l/< o 2/' infâncias)
— Q — "7 Ss. Martyres Machàbcos-c St. Fé.
— Q — N. Senhora, dos Anjos-o S. Estevão 1." P.
3- 8 - Invenção do St. Estevão Protomartyr o S,*Gamaliel
M.
— 8 — © S. Domingos, C.
—D—Nossa Senhora das Noves. S. Afra.
—S—Transfiguração do Senhor.—S. Xisto P
7-T-S. CaelanoC.
—Q —S. Cyriaco, M.
- Q - Prisão de S. Pedro Ap. S. Vcriano C.
10 — S — S. Lourenço, M.
11-S-C St. PhilomenaV.
12 — D — St. Clara V. Franciscana.
13 - s - St. AííbnsD M. do Ligorio Dr.
(Padroeiro dos p p &L
demptoristas).
14 ~ T — Jej. St. Emigdio, Jj. M.
15- Q _ * assumido de N. Senhora -e
St. Estanisláu Kostau
?
G. Grande;íesta das Mercês
(Diamantina).
10 — Q- S. Roque C.
17 — S — S. Liberal o M.
'
- .
18—S-S. JacinthoC. \

S' Jff/?/" (Pae Cl° X0SSil 'SlV')~c S. tülí B.
í!~
Z~
«
'«0— S— Bernardo,
Ab.

«#;'¦,

— st. Joanna F.
Çhantal Viuva.
21-T
22 — (v) — S. Thimoteo, M.
23— Q — s. Pheiippe Benicio, C.
24—S — S. BarthoJomeu, Ap.
25—S —S. Luiz, Rei de França, C.
~
"f~ Cüraí"0 'fc Mi"'«~o
S. Zoíbrino, P. M.
—
—
S~S
?
f
41 S
S. Jose de Calazans, C.
28 —T —Agostinho, B. C. ]>.
29 - Q - Degolação de S. João Baptista.
30 — Q—. St. Rosa de Lima. V '(] * ^mí, nu
i
docontlA°"tó
americano).
f"l,tt
31-S-S Raynmndo Nonato,
C._ Ki,ld;ü„.se noste (lja as
lonas do Gymnasio Mineiro
(Inlernato t,„ Barbace^
Externalo em Bello Horizonte).
'
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m°

ML.

Ll1^

sete mi tu o
Cheia
Ming.
Nova
Cresc.

a
a
a
a

2, ás 8 hs. da tarde.
10, ás 6 hs. cia
»
18, ás 9 lis. da manhã.
»
25», ás 3 hs. da

1- S - St. Euvdio, Ah.
2-D.-© S. Estevão, Rei C.
— 8 —AT. Senhora da Consolarão — e St. Sorapia V. M.
— T"-:St. Rosa de Vitcrbo e St. Rosalia V.
- Q— S. Lourenço JusiinianoB. Ç.
ti — Q — S. Zâchàrias Prophéta.
7-S-S. Pedro Claver, C. St. Regiim. - Feriado Nacional
(Independência em 1822 ). Posse dos Présideutes do
Estado de Minas Gcraes, de 4 em 4 annos
(a
oonlar de 7 de setembro de 1891).
8 — S — ^ NATIVIDADE DE N. SENHORA.- St. Nestoi' M.

Q -. D: - SS. Nome do Maria - e S. Sérgio.
10 - S- £ S. Nicolau Tolenlino C.
11 _ t - St. Enhliano. B.
12 — Q — S. Yaleriano M.
13 —Q -8. Maurilio. 13;
14 — S — Exaltação da Santa Cruz e S. Crescencio M.
15:— S— S. Nicomedes, ju.—Encerra-se o Congresso Legislativo Mineiro.
16 — D— As Dores de A\ Sénr,a — e Ss. Cornelio, etc. m.
17 —S — As Chagas cie S. Francisco - e S. Pedro de Arbues.
P. M.
18-T~© José Cupertino. C.
19— Q — Jej. S. Januário, M. 'Têmpora
20-Q-S. EusüichíoM.
21 — S — Jej. S. Matheus Ap. Têmpora.
22 — S-Jej. S. Thomazcle YillaNova B. C. Têmpora.
23 —D —S. Lino P. m. Entra a Primavera.
24 —S —N. Snr.n das Mercez.—S. Geraldo B.
25-T- 3)8. Firmino Ç. e Santa Aurelia V.
26 — Q — Ss. Cipriano o Justina, Min.
27 — Q — Ss. Cosme e Dauiião, Mm.
28—S---S. Wencesláu, M.
29 — 8 — 8. Miguel Archanjo.
30 —D- 8. Joronyino. C. Dr. Sta. Sophia,

.'11' >•'
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SCORPIUS

OU1TKKO
Cheia
Ming.
Nova
Cresc.

a
a
a
a

2,
10,
17,
24,

ás
a
ás
ás

9
1
7
10

lis.
h.
hs.
lis.

da manhã
da 1arC]c.
da
da manhã.

— S — S. Veríssimo M, S. Remigio B.
— T — © Ss.Anjos Custódios.
—Q—St. Cândida, \. e Beato João de Messias
C.
— Q — S. Francisco de Assis C.
5—S—St. Flaviana V.
6— S —S. Bruno C.
;,Tv~D—W. Senhora do Rosário,- e S. Marcos Papa.
S. Sergio.-iGrande festa, em varias localidades mineiras
( reinados, congados o dansas dos negros; na festa do
Rosário).
8— S — St. Brigida Viuva.
9-T- S. Luiz Beltrão C.
10 —Q— <£ S. Francisco de Borja C.
11 — Q —¦ St. Anastácio m. S. Firmiano.
12-S-St. Seraphina C. S. Wilfrido.- Feriado
Nacional (Descoberta da America, 1492). Fundação da
Escola do
Minas de Ouro Prelo (1876).
13 — S — S. Eduardo Rei, C.
14- D — Maternidade de N. Senhora--e S.
Caíixto, P. M.
15 —S — St. Thereza de Jesus V.
16-T-S. Florentino, B. C.
Mitl'Sarida Mariil AJacoquo V. e S.
Mariano, M.
?"
]l~n~
$
—
lo
y — S. Lucas Evangelista.
19— S — S. Pedro de Alcântara C.
20;-S— St. Iria V.
n-D-Purezade N. üenhora.- o SI.
Ursula e companheiras MjI1-~ Festa cie N. Senhora dos Remédios.
—
—
ti
S
St. Maria Salomé.
23 — T— S. João Cancio C.
2t~(^~
$ 8' Rápliàel Arch. o S. Evergisto.
25—Q —SS. Chrispim c Chrispihiario
Mm.
26 —R —s. Evaristo, P. C.
27-S-S1. Edwiges, R. Si, Sabina,
M.
28 —D —Ss. Simão e Judas, Ap.
29 —S —Transladação de Si. Izabel.
30 — T — B. G onça! o de Lagos, C.
31 — Q — Jej, St. Lucilla V. M.

' «••
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Sagittarius

XOVEMBRO
Cheia
Ming.
Nova
Cresc.
Cheia
1
2

u 1,
1
a 9, ás 6
a 16, as 5
a 22, ás 9
a 30, ás 8

h.
hs.
hs.
hs.
hs.

da manhã,
da
»
da
»
da tarde,
da
»

© iji Todos os Santos.
Cómmemoração dos mortos. Feriado Nacional.— Visita
aos cemitérios.
i
s S. Germano, M.
3
4 - D
S. Carlos Borromeu, B. C.
o
B. MartinhoC. e S. Zacharias (Pae de S. João BaS
ptistá).
S. Louronco. C.
6
T
B. João PerboyaroM. e S. HerculanoB.
i — W
Ss. 4 Coroados Mm. S. Deusdedit C.
—Q
-S
C Dedicação da, B. de S. Salvador. S. TheodoroM.
10 -S
Santo André Avelino C.
11 - D Patrocínio de Nossa Senhora — e S. Martinho. B. C.
12-S
San+o Aurélio M.
13 - T S. Diogo, C.
14 —Q S. Josaphat, B. M.
15 - Q St. Qerfcrudes, V.
S. Leopoldo - Feriado Nacional
(Advento da Republica, 1889).
16- S
$ S. Fidencio, B.
S. Grogorio Thaumaturgo, B. C-Inicio do
17-S
governo
republicano, em Minas (1889).
18-D — Dedicação da Basiiica de S. Pedro o S. Paulo. S. Loopoldo C.
St. Isabel Viuva.
S
19
T S. Felix de Valóis, C.
20
21
Q Apresentação do Nossa Senhora.— S. Celso.
22
Q
3 St. Cecilia, V. M.
23
S. Clemente, P. M.
S
24 — SS - S. João da Cruz, C.
D- St. Catharina, V. M.
26 - SS — S. Pedro Alexandrino, B. M.
27
T- Xossa Senhora da Medalha o S. Leonardo C.
28
Q s. Mansueto, C.
29
Q S. Saturnino, M.
30
S- ©Santo André, Ap. St. Maura.
Q
S

-V
y

•\; .:,•.;.,_:':;.;;.
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Signo

Capricornius
DEZEMBRO

Ming.
Nova
Cresc.
Cheia

•^

a 8, ás 10 hs. da tarde.
»
a 15, ás 4 hs. da
»
a 22, á 1 h. da
»
a 30, ás 3 hs. cia

Mez de férias, nas escolas primarias do Estado de Minas.
- s - S. Elov, M.
— D — 1." do Advento — e St. Bibiana, V.
— S — S. Francisco Xavier, C—Grande festa, em Ouro Preto,
4-T—St. Barbara, V. M.
— Q — S. Pedro Chrysologo, B. M.
—Q —S. Nicolau, B.
— S-^Jej. St. Ambrosio, B.
— S — C Joj. >b Immaculada Conceiç7vo de Nossa Senhora,
9__.D--2,a do Adoento —St. Leocadia, V,
10 —S —St. Etüalia, V,
11 —T-S. Damaso, P. C.
12 — Q— S. Hermogenes,'M,- Data da inauguração ofíicial da
Cidade de Minas, hoje Bello Horizonte, em 1897, com
a installação ahi do governo c repartições publicai
do Estado.
13 - Q St. Luzia, V. M. Padroeira dos cegos,
14 —S Jej. St. Arsenio, M..
15-S< 0 Jej> S. Faustino, M.
1G-D- 3.* do Advento e S. Eusebio, B. M.
17-S. S. Lázaro B.— Neste dia, em 1894, insta llou-se em
Bello Horizonte.; (Curral d'El-Rey) a Commissão Constructora da Nova Capital Mineira.
18-T Expcctação do Parto de Nossa Senhora — o S. Graciano, B. C.
19 — Q—Jej. St. Fausta, V. Têmpora,
20-Q-S. Liberato, M.
21— S —Jcj.S. Thomé, Ap. Têmpora, — Entrada do verão
(até 20 de março).
22 —S— 3 Jej. Santa Honorata, M. Têmpora
23 — D— 4." do Advento — eS. Semilo, O.
24-. S — J&um. S. Del fino, B. C.
25 — T— ^ Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo e Santa
Eugenia, V. - Festas do Natal (missa da Meia Noite).
26 — Q— St. Estevão, Proto-martyr.
27 — Q— S. João Evangelista, Ap. {Proiector dos /f/poí/rap/tos),
28 — S — Ss. Innoçentés, Mm.
29—S —S. Thomaz, Arcebispo.
30 —D—©Ss. Sabino, e Honorio, Mm.
31 — S — S. Silvestre, P. C. S. Nominando.
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(9 Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
Actual Secretario de Estado dos Negócios de Finanças
do Governo
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O Governo e anetorldades superiores cio
Estado de Minas

/7

A suprema administração política do Estado federado do
Minas Geraes se compõe de um Presidente e um vice-Presidente (eleitos pelo povo, de 4 em 4 annos, eleição em 7 de
março , posso em 7 de setembro de cada qüatriennio); auxiliam o governo dõus Secretários de Estado, o das Finanças
(Fazenda, Viação, Industria, Commercio, Obras Publicas e Colonbação) e o do Interior (Justiçn, Instruccão Publica, Hygiene,
Segurança e Policia).
O actual Presidente do Estado é o Sr. Dr. Francisco Antonio de Salles, republicano sincero e moderado, político honostissimo e que vàe orientando a sua administração com a oxecução do um programma pratico e fecundo, de franca protecção aos interesses da lavoura e industrias do Estado de Minas
Geraes.
Os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciario, são organisados de accordo com a Constituição estadoal
de 15 de junho do 1891 (modificada em 1903, em alguns pontos),
tudo, porem, sob a inspiração do regimen político da Consti-?
tuição federal da Republica Brasileira (de 24 de fevereiro de
1891). O poder legislativo é exercido pelo Congresso Estadoal,
dividido ora Câmara dos Deputados (48 membros) e Senado (24
membros). Em Minas e nos outros Estados, a exemplo da
União Brasileira, o systema político (republicano presidencial)
foi accommodado ás sabias disposições do direito constitucional norte-americano, cujas fontes nos servem de optimo subsidio no Brasil. A grande obra O Federqlüta, de Hamilton, Madison e Jay, está entre nós, os Mineiros, largamente vulgarisada, bem como os commentarios de Story, de Marshall e outros publicistas anglo-americanos, não nos sendo extranhos os
estudos que dos Estados-Unidos fizeram Laboulaye, Tocqueville,
Bourget, Groussac c os Srs. Drs. Thcophilo Ribeiro e Oliveira
Lima, tal a sympathia que ha entro nós pelo grande povo
americano do Norte. A constituição argentinae lambem fonte
subsidiaria da nossa.
Presidente do estado . (7 de setembro de 1902 a 7 de setembro
de 1906). O Dr. Francisco Antônio de Salles, natural da cidade de
Lavras cio Funil, bacharel em direito, antigo magistrado, exdeputado o senador estadoal, ox-Secretario de Estado (2 vezes)
deputado federal o Prefeito da Capital, etc. Residência oííiciai, o Palácio da Presidência, no fundo da Praça da Liberd a de.
Secretario de Estado das Finanças : o Dr. Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada, natural da cidade de Barbacena, bacharel
em direito, já foi magistrado, advogado e jornalista, em Juiz
de Fora. Na sua pasta estão comprehendidos os serviços da
Fazenda, Contabilidade, Thesouro, Agricultura, Obras Publicas,
Minas, Viação, Terras, Colonização, ele.

<
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Secretario do Interior : o Dr. Delfim Moreira da Costa Ribeiro, natural de Santa Rita do Sapucahy, sul de Minas, bachareliem direito, antigo magistrado, advogado e fazendeiro, exdeputado estadoal. Pela sua pasta correm os serviços
políticos
do Estado, a Justiça, Força Publica, Hygiorie, Instrucção Primaria e Secundaria e Superior, Archivo e Estatística, etc.
Vige-Presidente do Estado (quatriennio de 7 de setembro
de 1902 a 7 de setembro de 1906) : o Dr. Pacifico Gonçalves da
Silva Mascarenhas, natural da cidade do Curvello, medico, fazendeiro e industrial, antigo deputado geral no Império e na
Constituinte Republicana.
.ájt
Presidente do Tribunal da Relação : o Desembargador João
Braulio Moinhos de Vilhena, natural da cidade cia Campanha e
antigo magistrado.
Presidente do Senado Estadoal : o Commendador Antônio
Martins Ferreira da Silva, advogado e chefe político na cidade
de Ponte Nova.
Presidente da Câmara dos Deputados: o Dr. Joaquim Domingues Leite de Castro, deputado estadoal e presidente, da
Câmara Municipal, da cidade de S. João dei Rey.
Procurador Geral i>o Estado : o Dr. .Arthur Ribeiro de
Oliveira, antigo. magistrado, natural de Entre Rios, de cuja comarca foi juiz cie direito. ...
Chefe de Policia do Estado : o Dr. João Olavo Eloy de Anclrade, antigo magistrado, natural da cidade de Ouro Preto.
Prefeito da. Capital : o Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que é também o Secretario cie Finanças.
Sub-Procurador Geral do Estado : o Dr. Aureliano Morei'magistrado,
ra de Magalhães, antigo
natural da cidade de
Christina.
Director Geral-da Viação e Industria: o Dr. Arthur dá
Costa Guimarães, engenheiro e natural de Ouro Preto.
Director da Imprensa Official : o Dr. Álvaro Astolpho da
Silveira, engenheiro, escriptor e natural da cidade de Passos.
Director da Secretaria do Interior : o Dr.. Edmundo da
Veiga, bacharel cm direito e antigo jornalista.
Director da Secretaria de Finanças : o Dr. Theopliilo Domingues Alves Ribeiro, bacharel em direito e lente cia Facúlclade cie Direito.
Director, em exercício, da Faculdade de Direito : o Dr.
Antônio Gonçalves Chaves, ex-senador federal
por Minas, antigo magistrado e natural da cidade de Montes Claros.
Reitores do Externato e Internato do Gymnasio Mineiro :
o Sr. Gustavo Penna, advogado e escriptor, natural de Lavras,
e Dr. Antônio José da Cunha, módico,
professor, natural de
Itaverava.
Director do Archivo Publico: o Dr. Antônio Augusto de
Lima, antigo magistrado, professor da Faculdade de Direito e
natural de Villa Nova de Lima,

<
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O ZV. a^p Moreira da Costa Ribeiro
Actual Secretario do Interior
do Governo do Estado de Minas
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Inspector de Terras e Colonisaçâo : o Dr. Carlos Leopoldo
Prates, engenheiro do minas, natural de Terra Branca
(norte
do Estado).
Inspector de Obras Publicas e Agricultura : o Dr. Cypriano José de Carvalho, engenheiro civil.
Director da Escola de Pharmacia (Ouro Preto): o Dr. Jovelino Mineiro, professor e bacharel em sciencias naturaes, natural da cidade de Mariana.
Director da Recebedoria do Estado de Minas (na Capital
Federal): Coronel Joaquim Libanio Gomes Teixeira, natural
de Pouso Alegre.
Presidente da Junta Commerciau do Estado : Coronel José
Benjamim, negociante e capitalista em Bello Horizonte.
Commandante Superior Interino da Guarda Nacional do
Estado de Minas : Coronel Júlio César Pinto Coelho, agora substituido pelo Coronel João Ribeiro Vianna, commandante da
1/ brigada ide cavallaria da Capital.

Aiiotoridades

federaes no Estado de Minas

Seccional: o Dr. Eduardo Ernesto da Gama Cerqueij§||jK
Juiz
M?fra> antigo advogado em Cataguazes, ex-vice-Presidente do Estado e bacharel em direito.
JBk
Juiz Substituto: o Dr. Sezino Ribeiro do Valle, bacharel
^^
em
direito.
Procurador da Republica : o Dr. Albino Alves Filho, bacharel em direito e natural de Soledade de Itajubá.
Delegado Fiscal do Thesouro Federal : o Coronel Leopoldo
Bhering, funecionario de Fazenda e natural de Ouro Preto.
Procurador Fiscal : o Dr. Martim Francisco Duarte de Andrada, bacharel em direito e natural de Barbacena, antigo advogado e professor.
,^
Administrador dos Correios: o Dr. Francisco José de AlBrant, antigo magistrado e bacharel em direito, natu%, 'M nieida
ral
de Diamantina.
W$}
Chefe do Districto Telegrphico (Minas-Sul, sede Bello Horizonte) : o Dr. José Joaquim de S.á Freire, engenheiro.
Director da* Caixa Econômica : o Capitão Cláudio Andrade,
natural de Ouro Preto.
Divisão

judiciaria

è administrativa

As leis do Estado são liberaes, os costumes muito tolerantes cm matéria política e religiosa. O território mineiro está
dividido em 71 comarcas, abrangendo 119 termosjudiciários,
a
regular
administração
para
da justiça, Ha 136 municípios no
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Estado, dos quaes 116 têm por sede cidades, e 20 tem
por sede
villas.
Os 136 municipios comprehendem ~22 districtos de
paz, cada
município se decompondo em districtos de
paz e estes em districtos policiaes.
Nas sedes dos municipios ha as Câmaras Municipaes, com
o Presidente, Agente Executivo e Vereadores, cujo numero
varia de 7 a 15.
Nas sedes de comarcas ha sempre um Juiz de Direito
o o
Promotor de Justiça formados em Direito; nos termos
judicianos, um Juiz municipal, também
graduado em direito e o
Promotor adj une to.
Nas sedes dè municipios, ha uma Câmara Municipal
e nas
sedes dos districtos de paz funecionava até ha
pouco o Conselho
Districtal.
Jnizes de paz, de eleição popular, existem em
todos os
districtos, cidades e villas, para
julgar as pequenas demandas,
de modo rápido e pouco dispendioso.
Na Capital do Estado (Bello Horizonte), funeciona
um alto
Tribunal deminstância, a Relação, dividida em
duas Câmaras
-a Civil e Criminal, cada uma
com 7 ministros de Justiça ou
Desembargadores.
O Presidente da Relação, Desembargador João
Braulio Moi"nos de Vilheucr, preside as duas Câmaras,
em dias alternados,
JUIZES DA CÂMARA CIVIL

Desembargador Antônio Luiz Ferreira Tinòco.
José Antônio Saraiva.
Francisco José Alves de Albuquerque.
Francisco Júlio da Veiga.
Edmundo Pereira Lins.
Hermenegildo Rodrigues de Barros.
«p

JUIZES DA CÂMARA CRIMINAL

Desembargador José Joaquim Fernandes: Torres.
João Emilio de Resende Costa.
Theophilo Pereira da Silva.
Emiliano Pires de Amorim.
"
»
Amador Alvares da Silva.
Eugênio de Paula Ferreira.

Secretaria do Tribunal da Relação
Secretario - Bacharel José Coelho de Magalhães Gomes.
Ofíicial — Francisco Júlio Malard.
Escrivães - Epaminondas Pirese Antônio Felippè D. Ribeiro.
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Amanuenses — Joaquim Nogueira Penido e Alfredo Ribeiro Mendes.
Officiaes de justiça -Luiz Cyrino e Orosimbo. Bretas.
Porteiro — Antônio Fclippe Gomes.
Continuo — Francisco Guimarães.

DIAS DE FESTA NACIONAL
da Republica fios Estados Unidos do Brasil

ÚÍÂ

1.° de Janeiro — consagrado á com m em oração da fraterna
da de universal.
24 de Fevereiro — consagrado á commemoração da data em
que foi proclamada a Constituição da Republica.
21 de Abril — consagrado á commemoração dos precurse?
res da Independência Brasileira, resumidos em Tiradentes,
3 de Maio — consagrado á commemoração da descoberta do
Brasil.
13 de Maio - consagrado á commemoração cia fraternidade
dos Brasileiros,
14 de Julho — consagrado á commemoração da Republica,
da Liberdade o da Independência dos povos americanos.
7 de Setembro — consagrado á commemoração da Indepeiv
dencia do Brasil.
12ide Outubro — consagrado á commemoração da descoberta da America.
2 de Novembro - consagrado á commemoração geral dos
mortos.
15 de Novembro — consagrado á commemoração da Pátria
Brasileira.
Em cada listado, os dias anniversarios da adhesão dos mesmos Estados á Independência Nacional, o do advento da Republica e o da proclamação da sua Gònstitiüção.

Feriados Estadoaes em Minas
15 de Junho. Promulgação da Constituição do Estado.
Feriados no foro* De Domingo de Ramos até Domingo
da Ressurreição. De 1.» a 31 de Acosto. De £i de
Dezembro até i% tle Janeiro*
No foro federal (Juizo Seccional) são feriados:

IO tle janeiro t todo o mex de
31 de dezembro*

de Si a

marços e de £i a
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FESTAS MOVEIS DA EGREJA CATHOLICA
que eahem em dias dlffereiites eada anno
Septuagesima.
Cinzas."
Ramos.
Paschoa.
Ascenção.

Espirito Santo.
Trindade.
Corpo de Deus.
Advento.

C0MPUT0 ECCLESIASTICO
Epacta
5 PeríodoJuliano
6.619
Áureo Numero
7 Letra Dominical
G
Cyclo solar
n Letra do Martyrologio...
e
Indicção romana «. 4 Proclamaçâo da Republica no Brasil
17

Festas inoveis
Septuagesima
Cinzas
Paschoa
Ladainhas....
Ascenção.,,,.

11
28
15
21,

de Fevereiro j Espirito Santo...
3 de junho
de Fevereiro Santíssima Trinde Abril
dade
10 de junho
22 e 23 de Corpo de Deus... 14 de junho
Maio
Coração do Jesus. 22 de junho
24 de Maio
1." Dominga dó
Advento."
2 i de dezembro

Têmporas
•*

Primeiras a 7, 9 e 10 de Março
Sef/undas a 6, 8 e 9 de Junho

Terceiras a 19, 21 e 22 de Selembro
Quartas a 19, 21 e 22 de Dézembro

Estações do a mio
O Outomno~prindpia a 21
O Inverno principia a 22
A Primavera principia a
manhã.
O Estio principia a 22 de

de Março, ás 6 horas da tarde.
de Junho, às 2 horas da tarde.
23 [de Setembro, ás 5 horas da
Dezembro, ás 11 horas da tarde.
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Religião e cultos
A iquasi totalidade da população ei catholico-romana, mas
existem protestantes (lutheranos allemães e methodistas c anglicanos inglezcs e americanos). mormente nas grandes cidades e nas companhias inglezas de mineração cie ouro ( Passagem,
Morro Velho, São Bento, etc). Ha no Estado 4 dioceses catholicas, cujos Bispos residem nas cidades de Diamantina (norte),
Mariana (centro), Pouso Alegre (sul) e Uberaba (oeste ou
triângulo); 1 Bispo protestante, em Juiz de Fora, e, além do
numeroso e disciplinado clero catholico, existem pastores protestantes (lutheranos, methodistas, evangélicos, anglicanos, etc),
em Araguary, Bello Horizonte, Juiz de Fora, Morro Velho (Vilia
Nova de Lima), Lavras, Ouro Preto, Passagem, Ubá, Uberaba,
Theophilo Ottoni, (Philadelphia) e outros pontos, onde existom colonos protestantes e alguns nacionaes acatholicos, adeptos
do protestantismo, mas de diflerentes seitas. A população Mineira, entretanto, como já vimos, è tradicionalmente fiel ao Catholicismo Romano.

fcpiscooado cia Província Ecclcsiastica do Sul
do Brasil, sob a jurisdicçào do arccliispado
de S. Sebastião do Rio de Janeiro

TV

Monsenhor D. Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavaicanti, Cardeal- Arcebispo do Rio de Janeiro. Palácio da Conceição.
D. Joaquim Silverio de Souza, Bispo de Diamantina. Palacio, na rua do Contracto.
D. Carlos Luiz de Amour, Bispo de Cuyabá.
D. Cyrillo de Paula Freitas, Coadjutor do Bispo de Cuyabá
(Matto Grosso).
D. Cláudio José Gonçalves Poncc de Leon, Bispo do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre.
Monsenhor D. Silverio Gomes Pimenta, Bispo de Mariana,
D. José de Camargo Barros, Bispo de S. Paulo. Palácio do
Carmo.
Monsenhor D. João.Baptista Corrêa Nery, Bispo de Pouso
Alegre ( Sul de Minas).
D. Fernando de Souza Monteiro, Bispo do Espirito Santo,
na Victoria.
D. João Francisco Braga, Bispo de Petropolis ( Estado do
Rio de Janeiro).
D. Duarte Leopoldo e Silva, Bispo de Curityba
(Paraná
c Santa Catharina ).
Destes Prelados são Mineiros: D. Joaquim Silverio, Monsenhor Silverio Pimenta e D. Cyrillo, este o mais recentemente
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sagrado. E' descendente de Mineiros, D. Fernando Monteiro;
ordenou-se cm Minas, Monsenhor João Braga.
Está nomeado Bispo do Rio Grande do Sul outro Mineiro,
Monsenhor Pimenta (Vigário cie Theophilo Ottohi).

Auctoriclaries ecclcsiasiicas cia diocese ile
Ufa ria na
IHspo — D. Silverio Gomes Pimenta.
Vigário Geral — Monsenhor Thesoureiro-Mór, José Maria Rodrigues de Moraes.
Secretário do Bispado — Monsenhor José Silverio Horta.
Escrivão ajudante do Bispado — Manoel Cosa rio Horta.

Despachos e audiências
O Exnio. Sr. Bispo Diocesano despacha todos os dias, excepto aos Domingos c dias Santos.
O Exnio. Revdmo. Sr. Vigário Geral do mesmo modo.

Superior do Seminário Theologico — Padre AUbnso Maria
Germe (Lazarista).
Superiora do Collegio Providencia — Irman Clotildc Bok:sv.
As ferias do Seminário começam a 30 de Junho e as cio CoL
íegio a 1 de Agosto c Analisam a 30 de Setembro, sendo o Collegio para meninas equiparado ás Escolas Normaes do Estado.
E' fiscal do Governo o Dr. Henrique Bawclen.

£
«$

São dias feriados na sécle episcopal:
Janeiro 13. Natalicio do Exmo. Sr. Bispo de Mariana.
Março 19. Dia onomástico de Pio X. Maio 13. Libertação dos Escravos. Maio 16. Anniversario da entrada solemne do Exmo. Sr. D. Silverio em Mariana. Junlio S. Natalicio de Pio X. Julho *#\ Anniversario da sentida morte
de D. Viçoso. Julho SO. Fallecimento de Leão XIII. Agosto 4L. Eleição de Pio X, Agosto 9. Coroação de Pio X.
Agosto 31. Sagração do Sr. Bispo Diocesano ( Orações por
S. Excia.). Dczcmhro 3. Eleição do [Sv. Bispo. ( Ora*
ções por S. Excia.). Dezembro 8. Consagração da Diocese ao Coração de Jesus e anniversario da inauguração do Cabido daCathcdral. Dezembro 31. Te Deum solemne, em
acção de graças.

v

*
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Preceitos e dia» de jejum no IBispado Mariaríeiisé

Toda a Quaresma, á exc.cpção dos Domingos. As 3 Temporas, a saber: 4/, 6/ e Sabbado depois da Dominga do Espirito Santo, depois cia Dominga 3/ de Setembro e Dezembro e
1 das Têmporas các na Quaresma.
Véspera do Espirito Santo e da SS. Trindade
Em Junho, as Vigílias do S. João c S. Pedro.
Em Agosto, a Vigilia d'Assumpção de Nossa Senhora.
Em Outubro, a Vigilia de Todos os Santos.
Em Dezembro, todas as Sextas e Sabbados do Advento e
Vigilia do Natal.

Dias cai que uao se n>»de comer carne nesta
Diocese (abrauge Hélio Horizonte e o centro
e parte do norte c oeste de Minas)
PeloRescriptodo Santo Officio de26 de Junho de 1896,o Exmo.
Sr. Bispo D. Silverip dispensa para todo o anno de ÍOOO na
abstinência, que se devia observar, excepto nas sextas-feiras
de todo o anno, 4.* feira de Cinza, 4.<\ 5/ e Sabbado da Semana Santa, Vigilia de Pentecostes, SS. Trindade, S. João Baptisla,
S. Pedro e S. Paulo, Assümpçãõ de N. Senhora, Todos
os
Santos e Natal. Nos outros dias permitte o uso da carne, a
qual só poderão comer uma vez ao jantar, nos dias de jejum,
os que jejuam.
Os lieis que usarem desta dispensa, devem compensar com
esmolas, orações e outras obras de piedade a mitigação
que se
lhes concede no rigor das leis da Igreja.
Nos dias de jejum, e mesmo nas Domingas da Quaresma
não se pôde misturar carne com peixe, mas sim
peixe com
ovos e lacticinios. (S. Ligorio II. Apost, Tract. XII n. 9).
Nos Sabbados, que não forem dias de jejum,
pócle-se fazer
a dita mistura e comer carne mais de uma vez.
(Resp. da Sagr.
Congr. Penitenciaria de U de Fev. de 1814.)

Dispensas do jejum e da abstinência
Em virtude do decreto da Sagrada. Congregação dos Negocios Ecclcsiasticos Extraordinários, de 6 de Julho de 1899 S.
Exc. Rcvm. concede por este anno a todos os Parochos,
Cuias"
e Sacerdotes approvados nesta diocese de Mariana, a faculdade
de dispensar do jejum c da abstinência a todos aquelles
que
pedirem tal dispensa, sob as seguintes condições:

i

¦

¦

'¦"

¦ •
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1.° Dispensar de todos os jejuns do anno, á excepção das
Sextas-feiras do Advento, Quartas e Sextas-feiras da
Quaresma
e Quinta-feira Santa;
2.° Dispensar da abstinência em todos os dias do anno,
a excepção de Quarta-feira de Cinza, Sextas-feiras da
Quaresma, -:
Quinta-feira da Semana Santa e nas Vigílias do Natal, Pentecostes, Assumpção de Nossa Senhora e dos Santos Apóstolos Pedro
e Paulo. Nestas quatro Vigílias só ha abstinência, mesmo dispensado o jejum. Nos dias de jejum sempre será licito a todos,
.
mesmo aos regulares, na collação da tarde, ainda
não
tenham pedido esta especial dispensa, usar de ovos que
e lacticinios.
Em todos osjejuns que não são com abstinência,
póde-se comer
carne uma vez ao jantar, como d'antes.
Os fieis que participarem deste indulto devem supprir com •
esmolas e orações estas dispensas do jejum e da abstinência.
Note-se bem que os revds. sacerdotes subdelegaclos só
¦"
podem
dispensar com os fieis que pedirem.

Bênçãos matrimoniaes
'-,..•-

•¦.#

Prohibem.se as bênçãos' matrimoniaes desde Quarta-feira
de
Cinzas até ao 1.° Domingo depois da Paschoa, e desde
o 1.°
Domingo do Advento até o dia de Reis, inclusive.

Foi creada pelo Breve Pontifício de 4 de Agosto de 1902, devido aos esforços do Monsenhor José Paulino de Andrade, auxiliado pelo povo pouso-alegrense e de todo o Sul de Minas,
que a eÜà
pertence.
Parte do território desta diocese foi desmembrada
do Bispado de Mariana e outra parte (muito menor), do de S.Paulo.
A sede é a cidade de Pouso Alegre.
Bispo diocesano: D. João Báptista Corrêa Nery,
nasceu em
Campinas, Estado de S. Paulo, a 6 de Outubro de 1863
foi ordenado presbytero a 11 de Abril de 1886,
preconisado Bispo do
Espirito Santo a 29 de Agosto de 1896 e trasladado
para este
Bispado a 18 de Maio de 1901.
câmara

¦

V

.

Dloeese.de Pouso Alegi*e

• <jfi

">

€3*f
\

'

ecclesiastica

Vigário geral e provisor - João de Almeida Ferrão,
Mon*
senhor.
. Secretario do Bispado - Octavio Chagas de Miranda, Padre,
1.° Official— Euclides Nery.
Procuradores ecclesiasticol- Alberto Braga
e João Ribas
d Ávila.
Promotor diocesano - Antônio Pinto, Coneoo.

*.
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Procurador do bispado — Òctavio Chagas de Miranda, Padre,
Secretario das visitas pastoraes— Jeronymo Mariv, Monsenhor.
SEMINÁRIO MAIOR

O Seminário maior de Nossa Senhora Auxiliadora, de Pouso
Alegro, estabelecimento fundado em Agosto de 1902,
insigno Monsenhor Nery, consliluo o curso superior dos pelo
que so
destinam,, no sul de Minas, á carreira eclesiástica.
Ret/jyr—,Joiiqmm Mámede da Silva Leite, C.onego.
; Prefeito geral — Henrique Magalhães, Padre.
Director espvrüual —.José Domingos., Padre.—'M/O. M.
Lentes
.
c

O Exibo. Sr. Bispo Diocesano, de Theologia Pastoral.
José Paulino de Andrade, Mons., de Theologia Dogmática
e
Moral. .
Aristóteles Benatti, Padre, de Direito Canonico e Hist.
Écclesiastiea.
- :. '
•
Joaquim Mamede da Silva Leito, Conego, de Philosophia.
Aristóteles Benatti, Padre, de Grego e Hermenêutica;
João do Almeida Ferrão; MÔlls.,' de Liturgia. .
.'.

%

'\v

*
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Possue uiais a diocese o Seminário Menor, o Collegio Diocesano do S. José. o Collegio da Visitação (
para meninas), a Escola Diocesana,, o Ápostòládo da Oração e o Cabido dá Caíhedral, na cidade de Pouso Alegre; as Congregações de Irim..
ns
da Piedade, em Lavras ; do Padres Jesuítas, na Campanha
; ass
Conferências de S. Vicente o varias Missões, Egrejas e Irmanclaespalhadas nas 101 parocíiias do Bispado Sul Mineiro.
cles
.

Diocese de Goya/ e Triângulo Mineiro - Sede s
cidade de 1 hciaiJia (Minas)
Bispo — Dom Eduardo Duarte Silva, empossado em 1891, e
com residência oílicial em Uberaba, dc^lc 1893.
Vigário geral do Bispado — Monsenhor Ignacio Xavier d;.
Silva.
Secretario — Padre Francisco Vaz da Costa.
A diocese tem Seminário Maior e Menor, Gymnasio
Diocesano, Convento Dominicano, Cathedral, Cabido, Varias
Missões,
Congregações, Collogios e. Irmandades. Abrange todas
as pai
rochias ecclesiasticas do Triângulo Mineiro.
A. —3
m

i
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Diocese *le IMamaiHiiBa (Xoi»te e Nordeste
ile Uliims ;
Bispo — Dom Joaquim Silvério do Souza, natural de S. Miguel do Piracicaba, sagrado em 1902, occíipu a diocese desde
1905, por morte de Dom João Antônio dos Santos.
Vigário geral— Monsenhor Augusto Júlio do Almeida, Bisporesignatariò ti.;
úo Goyaz;
Secretario —•Conego Sovoriano do Gáinpos Rocha,
Superior do Seminário — Padre Henrique Lacostc, (Laza
rista.)
Cura da Càtheclral —Conego Antônio dó Souza Neves. '
lledactor da EstreUa Polar (órgão da diocese,) - Conego
Lúcio Antunes de Souza.
Palácio Episcopal--Rua cio Contracto, na cidade de Diamanlina.
A cliocoso tem Seminário Tlioologico, Gymnasio Diocesano,
GÓllegio das írmans cie Caridade, Missões de Padres Lázaristás
o de S. Norbcrlo (Premonstratenses), Asylos do Orplians, Iriuaiidades o Confrarias diversas, etc.
•

n

SOBRE 0 ENSINO 1)0 CATEM)
#

«fF

Nao ha ambiente em que se possa respirar melhor a doutrina c 11rista do que o do lar doméstico.
Nos joelhos maternos, mais do que cm qualquer outra
parte, pode a creança entrar na vida religiosa, recebendo as
primeiras noções da Divindade, de envolta, com o sorriso càrinhoso de quem é a única capaz de lhe surpreliender os
primeirOs fulgores da intolligencia infantil.
Uma mão é o único altar em que o pequenino ser
pode
aprender perfeitamente a orar ao Papae do Céo.
Uma mãe e o único elemento celeste que resiste á acçao
deletéria deste mundo dissolveuio.
Uma mãe é, portanto, o meio mais seguro de abrir os corações dos pequenos aos santos influxos das Verdades Eternas.
E quantas nifios so esquecem deste dever sagrado!
Quantas existem que nunca so deram ao trabalho elei
juntar
as mãosinhas aos filhinhos, em nina oração do graças ao Creádor do Universo !
Quantas desconhecem esta obrigação santa, de que tem de
prestar as mais severas contas a Dous !
Deante de uma mãe carinhosa o de critério o mellioi-urofessor do catecliismo vale muito pouco, saiba ellc, embora.
Iodas as regras do Concilio de Trcnfo.
W que, si o mestre lom a sciencia, a mãe possue o amor,

M
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O mestre age sobre a memória, a mãe sobro o coração.
O mestre pode tornai' a religião aborrecida ; a mãe fal-a-á
sempre amada.
O ensino da religião, nas escolas, pouco proveito deixa,
quando no lar o menino nào vê os exemplos da virtude.
E1 com o exemplo que se ensina, e esse o pequeno só podo
recebei-o completo claquella que, na terra, é a expressão mais
completa do amor.
Em certos estaheiecimenlos religiosos a religião é abòrre*eida, porque é ministrada sob o aspecto severo do regulamentos
ferozes, que prendem a alma do menor nas malhas estreitas
do disposições duras e imítexiveis.
Não é a golpes de disciplinas, mas a golpes de carinhos,
que se prepara o coração infantil para. receber o amor de
Deus.
Uma oração que se aprende, contrariado, ê unia oração que
se aborrece, ou cujo sen lido fica prejudicado.
Escolas calholicas! muito bem; eu as desejo para o meu
paiz ; porém, primeiro, lares catliolicos.
As impressões que so receitem no lar doméstico são as
mais fortes c as mais duradouras, porque são feitas em uma
alma virgem do impressões.
(Jóia mãe de família que se descuida da instrucção religiosa
do seus filhos não tem o direito á gratidão destes, porque tudo
mais quanto lhe possa dar é por puro egoísmo materno ; não
tem, pois, grande valor.
Deaníe de Deus, a responsabilidade de .uma mãe que não
'GiTsihouos
iilhinhos a amal-o, só é comparável á responsabilidade
do sacerdote que profanou e enlameou o sen ministério.
Kscolas cothoiioas, sem lares calholicos. são uma burla !
Oi.IV Kl HA

e Sliva.

NOBILIARÍO MINEIRO
TitnBo* t» residências de s agraciados isncionac*
e extrçirigéiros residentes no E§íailo «le Miii;is, on <{«((% sendo mineiros* residem ffõra cio
listado :
Conde de Ceclofeita (Juiz de Fora).
Condcssa de Prados (Barbaeena).
Dr, Conde de Afíbnso Celso (Petropolis).
Visconde de Arautos (Turvo).
Visconde de Barbacena (Capital Federal)»
Visconde de Caldas (Poços de Caldas),

¦-?£&-7$»$v
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Visconde de Carandàhy (Barbaccna).
Dr. Visconde de Ibituruna (Capital Federal).
Visconde de Monte Mario (Juiz de Fora).
\)v. Visconde de Ouro Preto (Capital Federal).
Viscondessa deTtajubá (Rio de Janeiro).
Viscondcssa de Lima Duarte (idem).
Viscondessa do Rio das Velhas (Bello Horizonte).
Viscondessa de Santa Justa (Juiz de Fora).
'
Barão de Além Parahyba (Cidade de S. José d"Além Para. k
Novo).
Porto
hyba,
Barão do Àlfenas (Sul de Minas)
Barão de Avellar Rezende (S. José de Além Parahyba).
Barão da Bocaina (Mun. de Itajubá, S. Francisco dos Campos).
Barão do Cabo Verde (Muzambinho).
Barão de Camanducaia (Jaguary).
Barão de Motta Paes (S. José do Paraiso).
Dr. Barão de Camargos (Mariana).
Barão de Cambuhy (Sul de Minas).
Barão de Campo Mystico (Leopoldina).
Dr. Barão de Capanema (Capital Federal).
Barão de Cattas Altas (Guarará).
Barão cie Christma (Sul de Minas).
Barão de Contendas (idem).
.... .^
Barão da Cruz Alta (Boqueirão, mun. do Rio Preto).
1
Dr. Barão da Estrella (Caelhé).
•
{
Barão do Gorotuba (Norte de Minas).
^M^
Barão de Guararema (Mar de Hcspanha).
Barão do Ingahy (Lavras).
Çr"
\>
Dr. Barão de Itahype (S. João çlél-Rey).
Barão do Itapecerica (Prados).
Dr. Barão do Paraná (Porto Novo do Cunha).
Barão do Patrocínio (Triângulo Mineiro).
Barão de Piumhy (Formiga).
.liarão do Retiro (Juiz de Fora).
Barão de Rezende (idem).
Barão do, Ribeirão Fundo (Barbaccna).
A
£
Barão do Ribeirão Vermelho (Lavras).
^ Ifl
Dr. Barão cie Ribeiro de Almeida (Capital Federal).
>p(
Barão do Rio das Flores (S. Sebastião do Barrcado).
\
Barão do Rio Pomba (Matta de Minas).
Barão de S. José d1El-Rei (S. José do Mio Preto).
£
l)i-. Barão de S. Marcellino (Juiz do Fora).
Barào de Santa Barbara (mun. do Rio Preto).
Barão do Saramonha (Uberaba).
Dr. Barào do Serro (Serro Frio).
Barão de Sete Lagoas (Taboleiro Grande).
Barão da Varginlia (Pontal, sul do Minas).
Baroneza de Coromandel (Mun. de Queluz).
Baroneza de Itaverava (Mun. <le Ouro Preto).
Baroneza de Passos (Sul de Minas).

*f»

O Exmo, Sr. Dr. Xffonso Augusto Moreira Penna
Presidente eleito da Republica Brasileira,
cm 1." de março de 1906

——'

1
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c9 jEit/w. Sr. Z>r. 3^0 Pinheiro da Silva
em 7 demarco, para
Presidente do Estado de Minas, eleito
o período de 190fi - 1910
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• Baroneza de Queluz (Cidade de Queluz).
Baroneza cio Rio Verde (Sul de Minasj.
Baroneza de S. João dol-Rcy (Oeste de Minas).
Conselheiro» ile KmIímIo

t\

Dr. Antônio Joaquim Barbosa da Silva, form. em Dir. e fazendeiro (Jequitibá).
Dr. Barão de Ribeiro de Almeida, min. do Supr. Trib. Fed.
(no Rio de Jan.)
Barão de Capanema (dr. Guilherme Schuch de Capanema)
Eng-, nat. de Antônio Pereira, mora no Rio de Janeiro.
Dr. Carlos Aííbnso de Assis Figueiredo, aclv. no Rio é nat.
de Ouro Preto.
Dr. Aílbnso Augusto Moreira Penna, doutor em. Dir. por São
Paulo, nat. da cidade de Santa Barbara, actual vice-Presidente
da Republica e candidato indicado á Presidência, no período de
1906 a 1910, pela Convenção Nacional.
Visconde de Ouro Preto, dr. Aílbnso Celso cie Assis Figueireclo, ex-Prcsidente de Conselho, nat. de Ouro Preto e advogado
110 Rio.

Dr. Lucas Antônio de Oliveira Catta Preta, medico, nat. cie
Ouro Preto e resid. na Capital cia União.
Dr. Fidelis de Andrade Botelho, adv. e fazendeiro em
Ayuruoca,
Coronel Francisco de Paula Mayrink, ex-dep. federal, nat.
de Ouro Preto e banqueiro no Pio.
Dr. Cândido Luiz Maria de Oliveira, nat. do Curvei Io, douij.pt em Dir., ant. Ministro do Império o advogado no Rio.
Dr. Lafayette Rodrigues Pereira, nat. de Queluz, ant. Ministro no ex-Imperio, doutor em Dir. e resid. nó Rindo Janeiro.
Dr. Washington R. Pereira,, magistrado, irmão cio precedente, resid..no mim. de Queluz.

V

¦/.

Os aetcuie* semidòa^eísi j»or í^Sinsiw no Congresso
FtarleraJ
Dr.. João Pinheiro da Silva bach. em Dir., por S. Paulo, nat.
cio Serro, industrial om Gaethé, ex-G-overnador do Minas o seu
futuro Presidente no Çjuatriennio de 1906 a 1910.
Dr. Feliciano Penna, ant. Magistrado, nat. do Entre fitos,
advogado em Juiz de Fora
Coronel .Júlio Bnéno Brandão, advogado érii Quro Fino, ex
clep. estacloal e vico-Pres. indicado para o go.y. de Minas, no
próximo quatrienhio.
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SYSTEMA MÉTRICO
Metro, Litro, Grammo, Aro é Stereo
Multiplos
Myria
Kilo
Hecto
Deca

Divisores

10000
1000
100
10

Metro

Deci...
Centi..
Milli...

0,1
décima parte
0,01 centésima »
0,001 millesima »

Gramma ou Grammo

Myriametro,.. 10000
metros Kilogramma.. 1000 grammas
Kilometro....
1000
Hectogramma 100
»
Hectometro...
100
Decagramma.
»
10
Decametro....
10
Gramma
»
1
Metro
Decigramma..
»
0,1
Decimetro.... 0,1
Centigramma.
0,01 »
Centímetro... 0,01
Milligramma..
0,001 »
Millimetro.... 0,001
»
Aro
Litro
10000
aras
Tr., ,._,
Myriaro
Kilohtrp
1000
litros Hectaro
100 »
Hectolitro....
100
Aro
»
¦
Decalitro
10
Centiaro
0,01
»
Litro
»
Decilitro......
0,1
stereo
Centilitro
0,01
»
Decastereo...
MiHilitro
0,001
10 stereos.
»
Stereo
1

CONVERSÃO

DE

KIL0METR0S EM

LÉGUAS E

BRAÇAS E VICE-VERSA
Medidas itinerárias
**

KILOMETROS REDUZIDOS A

Kilometros
1
2
3
4
5
0
7
9
10

lecmas
1/4
1/4
1/2
3/4
3/4
1
1 1/4
11/4
1 1/2

LÉGUAS

DE 18

AO GRÃO

braças Kilometros
léguas braças
455
20 ....
675
208
30 ....
4 3/4 310
662 .
40 ...
61/4 648
415
50 ....
284
169
60 ....
91/2 621
623
70 .... 11 1/4 257
376
80 .... 12 3/4 594
130
90 •
.... 141/2 230
584
100 .... 16 567
337
1000 .... 162 62

*
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Léguas tle 18 ao gráo reduzidas a kilometros
Léguas

kilometros
6
12
18
24
30
37

2
3
4
5
8
9
10

......

• 4o

49
;. 55
61

metros
172
344
516
688
860
032
204
376
548
720

20
30
40
50
60
70
80
90
100
1000

• • * •

metros metros
123
440
185
160
246
880
308
600
370
320
432
040
493
760
555
480
617
200
6172 2000

INDICAÇÕES ÚTEIS
Sello Federal
lha.

0 recibo de 25$000 para cima pagará 300 réis em estampi-

Papeis em que houver promessa ou obrigação de pagamento, pagarão em estampilhas :
300 reis até o valor de 200$000. - 440 rs. de 200$0'0'0 a 400$000.
- 660 rs.de 400$000 a 600$000. - 880 rs. de 800$000 a 1:000$000.
E assim por deante, cobrando-se mais 1$100 por conto de
réis ou fracção desta quantia. Fica sujeito á multa de 6ÒÒ$0Õ0
a 2:l00$000 o que firmar documentos sujeitos ao sello, sem que
este tenha sido satisfeito e bem assim aquelle que, para evitar
o pagamento, passar 2.a via de documento do qual não tenha
existido a l.\, osta devidamente sellada.

Sello de documento
Para maior clareza repetimos a mesma tabeliã supra, sob'a
seguinte forma mais simples :
Todos os titulos de dividas ou quitação, públicos e particulares, estão sujeitos ao sello proporcional federal, sendo:
«
Até ao valor de
200$
$300
De mais de 200$ até
400$ $440
» » » 400$ ate
600$ $660
» » » 600$ até
800$ $880
» » » 800$ até
1:000$ 1$000
E assim por deante, cobrando-se sempre mais 1$100 por
1:000$ ou fracção desta quantia.

60
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Sello de estamnllha, no Estado de Minas
Pagam 440 réis por folha de 22 por 33 cent. os
papeis seguintes:
1.° Requerimentos, petições, memórias, memoriaes dirigidos
a qualquer auctoridade estadoal,
judiciaria ou administrativa;
2.° Attestados;
3.° Quaesquer actos, títulos e documentos
outro
motivo não estejam sujeitos a impostos do Estado,que por
nem a mais
300 pois de sello fixo, quando
juntos a requerimentos ou apresentados á auctoridade estadoal ;
4 o Provisões e instrumentos.

Pagam 330 réis por folha, idem, os papeis seguintes :
1 ° Actos lavrados por funccionarios da
justiça estadoal;
2.° Autos de qualquer espécie ;
3.° Sentenças extrahidas dos processos ;
4.° Editaese mandados judiciaes ;
5.° Cartas testemunhaveis, precatórias, avocatorias,
de
inquirição, arrematação e adjudicação dentro do Estado.
(j.° Certidões, copias que não foram designadas em
outros pa
ragra plios da tabeliã no Reg. do Sello,traslados e
publicas-fórmas'

Novos e Velhos Direitos a pagar nas Colleetorias Estacione* em Minas

«f»

Os novos e velhos direitos pagam-se na seguinte razão :
Ate o valor de 200$ - 3$520, inclusive 10
% addicionaes.
Ate o valor de 500$ - 5$280, inclusive 10 •/„ addicionaes.
Ate o valor de 1:000$ - 8$800, inclusive 10
% addicionaes.
E d'ahi por deante mais 880 réis de cada 100$ ou fracção
desta, quantia.

Nota* em recolhimento
As notas do Governo Brasileiro de 500$000 réis da sexta estampa e de 50$000 réis, 100$000 e 200$()00 da sétima estampa, de
20$000réis da oitava estampa e dos bancos, de õ$000 reis, 10$000
réis, 20$000 réis, 30$000 reis, 50$000 reis, 100*000 réis. 200*000
reis, e 500$000 reis,'estavam sujeitas no mez de dezembro ultimo
ao desconto de 20 por cento.

>¦
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As de lOOjOOO réis da nona estampa começaram a soffrer
desde o dia 1.° de Janeiro deste anno de 1906 o desconto de
2 por cento, marcado no art. 13 da lei n. 3.313, de 10 do
Outubro de 1886.

Até 31 de dezembro próximo eram estes os valores das
notas em recolhimento :
45(
500$000 da 6." estampa
180$000
200$000 da 7. a estampa
200$000 da 8.a estam pa
180$000
90$000
100$000 da 7.!l estampa
45$000
50$000 da 7.a estampa
18$000
da 8.? estampa

Já estão sem valor algum as seguintes notas :
500$000 da 5.a estampa.
200$000 da 6.ft estampa,
50$000 da 6." estampa.
20|000 da 7.,l estampa.
Em 31 de dezembro de 1905, findou o prazo do .recolhimento sem desconto das notas de 100$000 da V).- estampa.

.

¦;
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BRAZÍO E ARMAS DO ESTUDO DE MINAS
A insígnia do Estado cio Minas Geraiesj creadã pela Lei n. 1, de 14 de
Setembro cie 1891, contem: as aliegorias dá agricultura o da mineração,
a data de 15 de Junho de 1891 (da
Constituição do Estado) e a legenda —
Libertas qvai será tamen. Tal ê o
timbre ou sii.ete official do Governo
Mineiro e que reveste de autiienticidade os papeis públicos do Estado.

T?v'

TAMEN

Bandeira cia inconfidência Mineira
(1789)
Um triângulo equilatero verde sobre a banda branca
do pavilhão, representando o triângulo as três
pessoas cia
S. S. Trindade, circumdundo-o o versículo latino de Virgílio.
A lembrança closymbolo christão foi de Tiraçlentes e Alvarenga Peixoto propuzera antes o úi^Aco-Libertas aulnihü.
11

O
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Breve noção histórica cio Estado

-#

Como os demais Estados da União Brasileira, o de Minas
Goraes foi colônia portugueza até 1822, contituindo de 1822 a
1889 uma Província do ex-Imperio do Brasil, e de 1889 ate hoje
um Estado da Republica Federativa do Brasil. Na era colonial,
desde os fins do século XVII, durante todo o século XVIII, e
parte do XIX, a antiga Capitania Geral das Minas Geraes foi a
mais importante e rica possessão da metrópole, na America
Portugueza.
•
O ouro e os diamantes foram o alvo supremo das administrações coloniaes. O fisco portuguez arrecadou muitos milhões
de cruzados, com os pesadíssimos tributos lançados á população
mineira. Calcula-se que andasse em 7.000 arrobas de ouro só o
imposto dos quintos pagos pelos Mineiros á Coroa Lusitana, em
120 annos (de 1700 a 1820)!
O despotismo do governo colonial, o nenhum beneficio feito á Capitania, que vivia no atraso e no soffrimento, fizeram
os seus habitantes por varias vozes tentar sacudir o jugo da
metrópole.
De 1708 a 1711, tiveram Jogar as rivalidades entre os portuguezes o filhos do paiz, na guerra civil dos Emboabas.
Em 1720, estalou a revolta de Villa Rica contra as extorsões do fisco real, suílbcada com o martyrio de Felippe dos
Santos e o encarceramento de seus companheiros, no governo
fgg
do Conde de Àssumar. i%
De 1789 a 1792, governando a Capitania o Visconde de Barbacena, desenrolou-se o drama histórico da Inconfidência Mineira, acabando o proto-martyr Tiradcntcs (alfcres Silva Xavier)
no patibulo, e os outros Conjurados indo soííror os horrores do
exílio e degredo, nas costas da A ('rica.
Foi a Inconfidência o mais importante movimento de reacção
ao absolutismo, cm Minas, nos tempos coloniaes; e nelle tomaram parte médicos, militares, juristas, magistrados,
poetas,
§
clérigos, lavradores, negociantes e filhos do povo. Ehiíim, os
grandes vultos de Minas no lim do século XVIII
já queriam a
liberdade da Pátria.
Um dos heróes da Independência norte-americana, o
grando Jeflerson (o que a 30 de abril de 1803 comprou a Napoleão
Bonaparte o território francez da Louisianiaypara incorporai*¦
o á União Americana), foi cm França,
quando alli ministro
do seu paiz, muito instado por alguns ardcnlcs
patriotas brasileiros para que a nascente Republica do Norte ajudasse o movimento separatista de Minas Geraes, que se
queria libertar da tutella portugueza.
Em Pariz c em Nimes, houve mesmo conferências do illustre ministro americano com os jovens estudantes brasileiros
J. J. da Maia e Vidal Barbosa, que tramaram arrancar a Pátria
aos duros grilhões tio captiveiro lusitano.
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Em 1815, foi a Capitania do Minas elevada á Provincia, no
tempo de Dom João VI de Bragança, continuando Villa Rica
(Ouro Preto) como capital da Provincia.
Depois da Independência do Brasil (1822), houve cm Minas
Gcracs algumas seclições e rebelliões políticas (em 1833 o
1842), e desta ultima data até hoje tem sempre reinado a
paz.
cm Minas Geraes, cujo território é habitado por uma população
laboriosa, sadia e morigerada.
Dos principios do século XIX ao act.ua! tem havido constam
te progresso material e moral, em Minas ; introduziram-se o
tòlegrapho, os caminhos de ferro, os machinismos modernos, a
clectricidade; abriram-se escolas, bibliothecas, academias,
usinas, bancos c fabricas; adoptaram-se o systema legislativo, o
ensino obrigatório, o suffragio universal, a liberdade de cultos;
melhoraram-se as industrias agrícola, extractiva c manufacturcira; iniciou-se a colonisação européa, etc.
O regimcn republicano, no paiz, desde 1889, deo maior
chiste rio, com a Federação, ao desenvolvimento do Estado de
Minas Gcracs, [ sob o múltiplo aspecto intellectual, industrial,
econômico e político.
S<) a mudança da Capital, da velha cidade de Ouro Preto
pára a nova e bellissima cidade de llello Horizonte, cm 1897,
consütue um dos grandes passos dados pelo Estado, após a Uoriublica.

J

1

Situação do Wo de Minas (ler
O Estado de Minas Geraes é todo central e montanhoso, occupando grande parte do planalto interior do Brasil, estando situado entre 14° e 23° de Lat. S. ic 7o de Long. Occid., c 3" de
Loiig. Leste (longitude contada pelo meridiano do Observalorio
do Morro do Castello, na cidade do Rio de Janeiro).
Pelo aspecto montanhoso de seu território, doçura de seu
clima, gênio laborioso e Índole democrática de seu povo, Minas
Geraes tem sido chamada a « Suissa Brasileira». De fado, o reJevo alpino das suas serranias relembra as paizagens suissas.
As localidades sitas na cadeia da Mantiqueira (Sul de Minas)
possuem verdadeiro « clima das montanhas », comparável ao das
melhores altitudes, na Europa. Suas extensas cordilheiras percorrem o Estado em todas as direcções : o Espinhaço, a Man tiqueira, a Serra da Canastra, a Matta da Corda, a Serra das Vertentes e outras, que dividem as águas de opulentos valles fluviaes e balisam o território, com a eminência de seus pontos
culminanles.
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ANNUARIO

Limites de Minas
Dados «°"»Para*ivos com outro»
ao Brasil e do cxtrangciroEstado»
0 território de Minas é limitado
pelos visinhos Estados federados da Bahia (parte norte), Sâo Paulo
e Riode Janeiro (parte
sul) Bahia Espirito Santo e Rio de Janeiro
(parte leste), São
Paulo, Matto Grosso e Goyaz
(parte oeste). Com uma superfície
correspondente a 575.000 kilms.
quadrs., ou 20 mil legoas quadradas o Estado de Minas é maior 6 vezes
que o Reino de Por*U4al <90, n'ü ]'íloms-3). «cede um
pouco a área da França
"Í
lul0TmS' ]' abmnge 3 vezes ° te"itorio da Republica
aOriental , do
Uruguay (180 mil kiloms.2).
Comparada, por exemplo, com o território de alguns
Estados
da União Americana, a superfície de Minas
é mais ou menos
egual a área total dos 3 Estados de New York,
Oregon e Missouri;
e bem maior que a da Califórnia e è inferior
á do Texas.
Dos 20 Estados da Republica do Brasil, Minas
é o 5.» em tamanho ou extensão de território, só sendo
excedida a sua suna
ordem
perfíeie
crescente, pela dos Estados de Goyaz, Pará,
Matto Grosso e Amazonas.
'

Instrucçao publica

«t*

T.endo sido de 16.948.032$590 a receita
arrecadada pelo
Estado, em 1904 (ultimo exercício financeiro
definitivamente
liquidado), e de 15.833.182$954 a despesa
de todos os serviços
custeados pelo Estado, naquelle
só a verba despendi,
da com a Instrucçao Publica dos 3período,
secundaria
grãos
e superior) subio no orçamento a mais de (primaria,
2 m il contos de reis.
for esses dados se vê a
prosperidade do ensino, em Minas. Estado com o qual só competem os
seus co-irmãos bra
sileiros de S. Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia,
Pernambuco c
I ara, na organisação do ensino
publico, em seus diversos
ramos.
&

Ensino superior e secundário
Ha no Estado de Minas uma Faculdade cie Direito
(sciencias
jurídicas e sociaes, em Bello Horizonte); uma Escola Superior
de
Pharmacia, Obstetrícia e Odontologia,
(desde 1835, em Ouro Preto); uma afamada Escola de Engenharia Civil
e de Minas (desde
1876, em Ouro Preto); uma Academia de Commercio
e Artes (Juiz
de F ora,dirigida por congregados hollandezes);
vários Gymnasios
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de letras e scicncias(cii) Bello Horizonte, Barbaccna, Ouro Preto,
Juiz de Fora, Pouso Alegre, Caraça, Cachoeira do Campo,Diamantiha,Sao João dei Rey, Uberaba); muitos collcgios c lyccospara os
dois sexos, em varias localidades, Escolas Normacs mantidas
polo Estado e pelas municipalidades (em Arassuahy, Campanha,
Diamantina, Juiz de Fora, Ouro Preto, Barbaccna, Sabará, Montes Claros, Paracatú, Uberaba, Serro, Ponle Nova, Mariana,
Varginha, Três Pontas, Minas Novas, São Domingos do Prata,
São João d-El-Rey); quatro Seminários Theologicos, para ccclcsiasticos (em Diamantina, Mariana, Pouso Alegre e Uberaba);
Existem 1.492 escolas primarias mantidas pelo Governo do
Estado, alguns institutos cie artes e Jyccos de offi.cios,i sendo a
instrucção primaria obrigatória c mantida não só ipelos cofres
do Estado, como pelas municipalidades e por particulares.

Correios e Tclegraplios
E não só a escola, mas tambem o correio, o tclegrapho,
a imprensa, o foro, o caminho de ferro, são elementos de progrosso, que a maioria das cidades, villas e povoações do Estado de Minas, já possuem, principalmente nas zonas do sul,
oeste, triângulo, centro e norte cio Esiado.
Tanto o serviço postal'como o tolegraphico são custeados
pela União Federal. Todas as cidades, villas, estações ferreas c burgos populosos tem agencias postaes. Ha 733 agencias cm todo o Estado, sendo íiscalisadas pela Administração
Geral dos Correios de Ouro Preto (431) c pelas sub-Administrações postaes de Diamantina, ao norte (118 agencias), Campanhá, ao sul (117 agencias) c Uberaba, no extremo oeste
(67 agencias). Nas melhores cidades, o serviço de vales postaes c remessas do dinheiro para os paizes extrangeiros funcciona regularmente. Quanto á recle telegr aphica federal em
Minas, attinge cila uma extensão total de 2.670.035 metros,
dividida nos dons districlos ielegrapliicos de Minas—Sal (sede
Bello Horizonte) e de Minas-Norle (sede Diamantina), com
quarenta (40) estações espalhadas pelo sul, centro e norte do
Estado. Assim, de Poços de Caldas (villa no.extremo sul de
Minas) póde-se falar para Januaria (cidade no extremo norte
mineiro). Ao serviço publico e particular são franqueadas
as linhas telegrapbicas das Companhias de Estradas de Ferro,
existentes em Minas. Tem grande desenvolvimento kilometricô a recle telegraphica das vias férreas Central, Leopoldina,
Oeste, Sapucahy, Muz-ambinho, Piau, União Mineira, Minas o
Rio, Bahia e Mi'nas, Mor/f/a na, havendo na sede das innumeras
estações férreas serviço tolegraphico regularmente mstallado.
E'assim que na É: b\ Central lia 80 estações, E. F. Oeste 48
estações, na Lcopoldina Raüway (J0 estações, na E.F. Minas
e Rio 13 estações, na Bahia c Minas 7 estações, todas em
território mineiro.
A.-5
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A Colonisação em Minas
Nacionaes e extrângèiros vivem na melhor harmonia, no
seio de Abrahão da calma Terra Mineira. Além das 5 colônias
em torno da Capital (Bello Horizonte), ha mais os seguintes
núcleos coloniaes, no Estado : de Rodrigo Silva (municipio de
Barbacena), com grande producção de cereaes e. seda ; de Nova Baden (municipio de Águas Virtuosas do Lambary,) ao sul,
em clima ameno, quasi temperado; e de Francisco Salles
(municipio de Pouso Alegre), também ao sul, nos
vivem
quaes
italianos, hespanhóes, portuguezes, belgas, austriacos, syrios,
russos, suissos e allemaes, muito bom estabelecidos ao lado
cios nacionaes. Nas fazendas de caie da região da « Matta de
Minas », os colonos extrângèiros ( principalmente italianos ia)
zem sempre compensadoras economias, mesmo nos
periodos criticos de baixa do caie.
cie

*

A vastidão do território, a variedade de clima e de cultura, permittem que Minas Geraes possa receber milhares de immigrantes, com grande vantagens pessoaes
para os que se tornam colonos, pois só a área dos extensos terrenos dévolutos
(terras do Estado ), já medida de 1895 a 1902, sobe
'..'.'
843.137.738 ms 200, conforme dados da Repartição Officialde
Terras e Colonisação. Outros milhões de hectares estão ainda
por se medir, na opulenta região de este, no valle do Rio Doce
e seus aíílueiites. A colonisação, sendo o futuro deste Estado,
deve ser de preferencia encaminhada pelo
próprio immigranle
voluntário, que já não pôde se manter no tróp Plein da America
do Norte e da Europa, com as mesmas vantagens,
que encontrará, no centro do Brasil, em uma terra fértil e tranquilla,
como a de Minas Geraes.

<
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*
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Além das grandes cominodidades, que o Estado aqui faz ao
colono, tenta-se adaptar ao nosso meio a bella instituição nor-"
te-americana do homestead, o que ainda mais lixará o immigrante ao nosso solo.
Estando avaliado em 2.023.693 o numero de immigrantes de
varias nacionalidades (996.814 italianos, 454.406
portuguezes,
207.021 hespanhóes, 66.078 allemaes, 44.361 austriacos,° 39.388
russos, 10.511 francezes, 7.700 suissos, 2.746 belgas, 2.344
suecos e 186.785 diversos) entrados, no Brasil, de 1855 a 1901,
póde-se calcular, sem exaggero, que daquella massa de 2
milhões de colonos se localisaram em Minas Geraes não menos
de 250 mil immigrantes. nos últimos 50 annos.
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De 1888 a Í903; inclusive, ascendem a 72.788 os immigrantcs
introduzidos no Estado, por conta do Governo Mineiro, conforme o quadro abaixo, tendo regulado de 100 a 150 francos o
transporte de cada immigrante dos portos europeos para o porto do Rio de Janeiro.
Muitos decennios antes de 1888, já a antiga Provincia de
Minas cogitava de introduzir immigrantcs e iniciar a colonisaçao européa (leis provinciaes de 17 de dezembro de 1831 e de
20 de junho de 1856).
Faltam, porém, estatísticas perfeitas e completas do serviço
do immigração no Estado, no período anterior ao anno de
1888.
Ultimamente só entram em Minas immigrantes expontaneos.
•

h/
\;
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O Estado continua a manter os oitos núcleos coloniaes eitados, divididos em 1.027 lotes, com uma área de
77.164.224,2m 40.
Esses núcleos acham-se situados : no municipio de Barba'Silva;
no de Águas Virtuosas, o de Nova
cena, o de Rodrigo
Êaâén ; o de Francisco Salles, em Pouso Alegre; e os de Afforno Penna, Dias Fortes, Carlos Prales, Adalberto Ferraz,
Américo Werneck, nos subúrbios-da Capital (Bello Horic
zonie).
Sua producçao no anno de 1904 attingio a 395:573$000, elevando-se o valor das propriedades nclles existentes a 783:086$950.
A população nelles existente passa de 2.000 almas, entre nacionaes, italianos, portuguezes, allemães, etc.

Immigração extra ligeira
Faltam estatísticas perfeitas e completas do serviço de immigração no Estado.
Vieram para Minas Geraesi:
Em
1888
7.248
1889.,
3.711
1891
6.113
1892
3.103
1893
73
1894
4.554
1895.
6.631
1896
22.496
1897
15.57S
1898
2.228
1899
674
1900
136

1%
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1901

W

»
»

1902
1903

52
4

Total

.

.

^2.788

Dando a media, por anuo, de 4.549 immigrantcs curopeos,
(principalmente italianos o liespanhoes), entrados em Minas Geraes.

Civilização cios Índios
Para a colónisaçâo o catechcso cios indígenas, o Estado de Minas mantém a colônia indígena do Itambaciiry, (município de
Thcophilo Ottoni), onde existe uma população de 7.000 iudividuos, dos qua.es 1.500 são Índios Bolocudos já domesticados, devido tios esforços do benemérito sacerdote capuchinho, Frei Seraílm de Gorizia, auxiliado por Frei Ângelo de Sassòíerrato o
Frei Samuel cio Chiaramonte. È' tal o aproveitamento dos índios
cjuè um casal de selvicolas (i)omingos Pacó o Maria Ramos) já
chegou a exercer o magistério, nas 2 escolas primarias do aldoamonto de ltambacury.

.1 mineração no Estado
EXPORTAÇÃO DO OURO
a .nossa exportação 00 oüro'lím isauras, no período de 9(anintos,
de ls9t) a 1904, eol esta, segundo algarismos por nós compMtaòos, com dados okmciaes e particijlarmente colhidos:

ANNOS

Í-S|ig6
18<r/'. V.

VALOR OFE101AL
DO OURO EXQUANTIDADE PORTADO DE
MINAS GERAES
EM GRAMMAS

2.030.142
5.493:01
2.153.035
0.743:321$280

3.272.795 10.958:957$951
18n8' ¦'.';,\
189íj" [/..'...
3.974.273 12.999:846§9S3
1900.!!!!...!
4.420.422 13.804:977$90(>
ml\"///.!
4.045.802 10.986:375$301
m2]'!'!/];!
3.813.793,8 9.591:091$407
4.081.109 9.923:221$640
10.203:i89$713
§*
"
'
1&!!!!!!!.!
3.970.945,2
1904
Total do ouro expor lado em
89.704:582$493
31.702.317
•
9 annos

*
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mil, treTrinta e um milhões, setecentas e sessenta e duas
de noventa
zentas e dezesete grammas de ouro, valendo perto
mil contos de réis !
exporConvém dizer que a nossa maior quantidade de ouro
Velho
taclo em barra procede das minerações inglezas de Morro
(St. John cTEl-Rey Golã Mining Co), da Passagem (Ouro Preto
Bento Golã
Golã Mining Co Lmtd.), de S. Bento (The S.
seguida
Siales Lmtd.) e Descoberto (Rotulo Limited), vindo em
Florisouro procedente das minerações de Jucá Vieira, Dona
bella (Honorio Bicalho), Baliu, Ouro Preto (Lages), Diamantina,
faz, em
Mariana, Vira-Copos, Fumas, etc. A cunhagem se
Casa da Moeda (cia cidade
pequena escala c fora de Minas, na
do Rio de Janeiro.

Exportação <le «liamaiites
Ainda é no municipio norte-mineiro de Diamantina que está
vem
o maior centro de mineração de diamantes. Depois delle
oceio municipio da Bagagem (hoje Estreita do Sul), na parte
dental do Estado.
A exportação foi no ultimo triennio :
\o anno de 1900 de.
•
de
»» 1901
• •
»
v.nn uc
»
.•••
» 1902 de
»
»

2.411 grammas
2.191
"'¦••
2.59G

Total nestes três annos: 7.228 grammas de diamantes, que
ííscaes do lotado, escapando
pagaram imposto nas repartições
muitos diaiuantes pelo contrabando.

Exploração de inan^ajioz
O manganez existe em consideráveis depósitos náturàes,
Branas montanhas marginaes ao leito da E. de F. Central do
cm
sil, no municipio de Ouro Preto, oncle já é explorado,
-rande escala, nos arredjres de 8. Julião (estação cie Miguel
Rodrigo
Burnier), sendo encontrado, egualmcnte, em Capão,
municipio
Silva. Três Cruzes, Tripuhy e Saramcnha (náqueíle
logares
cie Ouro Preto) c cm ricas jazidas e cachimbos, em vários
Gage,
cio municipio do Queluz de Minas, como sejam: S. Gonçalo,
a
o
Morro da Mina, Piquirv, Lafayette, todos próximos, alguns
facilita em
maro-cm cia grande via-ferrea Central do Brasil, o que
Estrada ate
extremo a descida do minerco, pela bitola larga da
o Rio de Janeiro, porto de embarque no Atlântico, para quasi
Geraes .para
todos os valiosos procluctos exportados de Minas
o extrangeiro (o café, o ouro. o manganez/etc).
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1901
1902
1903
,[[
rr

* oiai

187
59
",'
4
,

,,
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Dando a media, por anuo, de 4.541) immigrantes europoos,
(principalmente italianos c hespanhoes), entrados em Minas Geracs.

CiviliSaçãô dos indios
Para a colonisaçao e catechese dos indígenas, o Estado de Minas mantém a colônia indigena do ítambacury, (miinicipio de
Thcophilo Ottoni), onde existe uma população de 7.000 inclividuos, dos qua.es 1.500sao Índios Bolocndos já domesticados, devido aos esforços do benemérito sacerdote capuchinho, Frei Serafim de Gorizia, auxiliado por Frei Ângelo de Sassolerralo c
Frei Samuel de Chiaramonta. E' tal o aproveitamento dos índios
(juo um casal de sclvicolas (Domingos Pacó o Maria Hamos)já
chegou a exercer o magistério, nas 2 escolas primarias cio aldeamento de ltambacurv.

A mineração no Estado
EXPORTAÇÃO DO O ÜRO
A NOSSA EXPORTAÇÃO DO OUROfEM HARRAS, NO PERÍODO DE 9 ANiNOS,
de INDO a 19.04, poi ESTA, SEGUNDO ALGARISMOS por NÓS COMPLETÀDOS, COM DADOS OFFIGIAES E PARTIGüLÃRMENTE COLHIDOS .*

ANNOS

<*7

1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

VALOR OFF1C1AI,
DO OURO EXQUANTIDADE PORTADO DE
EM GR A MM AS MINAS GERAES

2.030.142 5.493:600$252
2.153.035 6.743:321$280
3.272.795 10.95S:957$951
3.974.273
12.999:846$983
4.420.422 13.S04:977$906
4.045.802 10.986:375$3G1
3.813.793,8 9.591:091$407
3.970.945,2 9.923:221$610
1.081.109 10.203:189*713
i
¦

Total do ouro exportado em
9 annos

»¦

—~-

31.702.317 89.704:582$493
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Trinta e um milhões, setecentas e sessenta e duas mil, trezentas e dezesete grammas de ouro, valendo perto de noventa
mil contos de réis !
Convém dizer que a nossa maior quantidade de ouro exportado em barra procede das minerações inglezas de Morro Velho
(St. John d'El-Rcy Golã Mining Co), da Passagem (Ouro Prelo
Golã Mining Co Lmld.), de S. Bento (The S. Bento Golã
States Lmtd.) e Descoberto (Rotulo Limited)., vindo em seguida
ouro procedente das minerações de Jucá Vieira, Dona Florisbella (Honorio Bicalho), Baliu, Ouro Preto (Lages), Diamantina,
Mariana, Vira-Copos, Furnas, etc. A cunhagem se faz, em
pequena escala e fora de Minas, na Casa da Moeda (da cidade
do Rio de Janeiro.

Exportação do diamantes
Ainda é no município norte-mineiro de Diamantina que está
o maior centro de mineração de diamantes. Depois delle vem
o município da Bagagem (hoje Estrella do Sul), na parte oçcidental do Estado.
A exportação foi no ultimo triennio :
Xo anno de 1900 de...
»
» 1901 de
»
»
»
» 1902 de

.

2.441 grammas
2.191 »
2.59(5 »

Total nestes três annos: 7.228 grammas de diamantes, que
pagaram imposto nas repartições fiscaes do tCstado, escapando
muitos diamantes pelo contrabando.

Exploração do iiiaii&aiioz
O manganez existe em consideráveis depósitos naturaes,
nas montanhas marginaes ao leito da E. do F. Central do Brasil, no município de Ouro Preto, onde já é explorado, em
grande escala, nos arredjres de S. Julião (estação do Miguel
Burnier), sendo encontrado, egualmente, cm Capão, Rodrigo
Silva, Três Cruzes, Tripuhy o Saramenha (naquelle município
de Ouro Preto) e em ricas jazidas e cachimbos, em vários logarcs
do município de Queluz de Minas, como sejam: S. Gonçalo, Gagé,
Morro da Mina, Piquirv, Laíayctte, todos próximos, e alguns á
margem da grande via-íerrea Central do Brasil, o que facilita em
extremo a descida do minereo, pela bitola larga da Estrada ate
o Rio de Janeiro, porto de embarque no Atlântico, para quasi
todos os valiosos produetos exportados de Minas Geraes .para
o extrangeiro (o caie, o ouro. o manganez^eic).
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de capital, para explorar diamantes no município da Bagagem,
hoje Estrella do Sul, na zona do Triângulo Mineiro).
4. The Brasilian Diamond, and Exploration Company Limitecl{ organisada em Londres, em 1902, com o capital de
lb. 225.000, para explorar jazidas do diamantes cm Minas
Geraes).
5. The Brazüian Diamond Gold, and Developinr/ Company (companhia incorporada com capitães norte-americanos,
sede em Chicago, e explorando diamantes, no norte do Estado
de Minas). Director em Diamantina, Mr. Goorge Meyer.
Muitos particulares possuem lavras de <Ih mantos
por eli.es
exploradas, nos municípios de Diamanlina, da Bá|ágehi e
cie
Abaete.

Mineração do ouro
Funccionam no território cie Minas Geraes varias companinas de mineração de ouro, a maioria com capitães inglezes:
1. The Sl.John d'El-fíei Gold Mining
{The Morro Velho
Gold WtimgCo.), que trabalha desde 1838 ate hoje em Vil Ia
Nova de Lima, a 12 kilometros de Bello Horizonte o a 6 kilo
metros cia estação férrea de Honorio Bicàlho; é a mais
poderosa companhia de mineração aurifera do Brasil, com o capital
de $3.000.000 em stock e $650.000 em debentures; sendo
o seu
actual superintendente o notável engenheiro Mr. George Chalmers. Secretario, Mr. John Clemencc.
2. The Ouro Prelo
Gold Mines of Brasil Limited ( nas
minas da Passagem, a 8 kilometros da cidade do Ouro Preto
'
e
a três kilometros da velha cidade de Mariana) com o capital
de lb. 100.000 e até ha pouco superintendida
pela competência
de Mr. Henry I. Gifford, engenheiro de minas, hoje substituido por Mr.. Ben Snzan.
3. The Faria Gold Mining Com
pany Limld. (a 5 kilomotros de Raposos e ora diminuídos os seus
grandes serviços-).
Esteve sob a superintendência cíe Mr. Trianna.
4. The São Bento Gold States Limited a 6 kilometros
(
da cidade de Santa Barbara, perto cio arraial de São João do
Morro Grande) e sob a direcção deMr. James Miler.
Esta importante companhia teve, em 1903, uma renda lotai
de 50.380 libras esterlinas.
5. The Rotulo Company Limited (na fazenda do Rotulo*
Serra do Cipó, e nas lavras do Descoberto,
perto da cidade de
Sabará) superintendida por Mr. Tom RichaMs.
G. The Anglo Brasilian Gold Syndicale Limited
(«Companhia aurifera das lavras da Barra ou de Santa Quiteria » no
município cie Santa Barbara) e ora dirigida
por Mr. John Truran.
7. Companhia Aurifera de Minas Geraes
(companhia nacional, fundada em 1892, capital de 200 contos, depois elevado
a
1.000 contos de reis, para explorar as minas de Dona Floris-

*

r^

I

ir

ANNUARÍOíV

1T

bella, na estação de Honorio Bicalho, E. F. Central do Brasil).
Era dirigida até ha pouco pelo finado dr. Urbano Marcondes e
pelo engenheiro de minas dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires.
8. Companhia de Mineração do Brasil (concessionária da
exploração por dragagem do aurifero rio Pyranga, tendo
120 mil libras de capital t odo subscripto no paiz e chegou a
trabalhar sob a direcção te clinica dos engenheiros de minas
João JúlioProença e Luiz Caetano Ferraz).
9. Empreza Brasileira de Mineração (concessionária da
exploração de mineraes, no leito do Ribeirão do Carmo, municipio de Mariana e que f unccionou sob a direcção technica
do engenheiro Thimoteo da Costa, tendo sido organisada no
Rio de Janeiro, pelos drs. Luiz da Rocha Miranda, Alberto de
Faria e A. de Siqueira, em 1902 ).
10. The Neio Zéalancl and Brasilian Prjspecting Compamjj que íündió a New Zealand and Brasilian Prospecting Syndicate com a Rio das Mortes Gõld Dredging Company (incorporada pelos Engenheiros de minas Miguel Ar Rojado Ribeiro
Lisboa, Herbert Foley Gilpin e Humphrey Arthur Saltsmarshe,
concessionários da exploração de ouro e outros mineraes, nos
rios Piracicaba e das Mortes. Já füncciona a draga no rio
das Mortes, perto dcS. João dei Rey.
11. The Lat hon Golcl Mining Company Limited (nas minas do Jucá Fiei:ra,'município de Caethé ); é superintendida
por Mr. Richardson.
12. Engenheiro Domingos José da Rocha á Carlos J. da
Costa Wigg (concessionários da exploração de ouro e outros
mineraes no 1 eito do Rio das Velhas, desde a confluência do
rio Itabira do Campo até a foz do Guaycuhy, já estando em
vias delunccionar esla empresa nacional).
13. Barão da Estreita, dr. José Joaquim da Maia Monteiro
(varias minerações de ouro no município do Caethé, nas Furnas e outros pontos).
Na lista destas companhias e empresas particulares de
mineração devem-se encontrar omi ssões e faltas, forçosamente,
porque escassas são as fontes e quasi nenhu ns os subsídios de
informações para se escrever com segurança em tal assumpto.
A estatística dos nossos importa ntes serviços de mineração ainda não se fez, completamente.
De muitos cidadãos sabemos que exploram, tem contrado
ou possuem terrenos de mineração, como por exemplo nos municipios de Ouro Preto, Diamantina e em vários oulros. Mas
diííicii se torna citar essas iniciativas individuaes, falhas as
mais das vezes.

Antigas Companhias de mineração cie ouro, em

Minas Geraes
Ha perto de 90 annos, que varias companhias extrangeiras
começaram a se incorporar, para explorar lavras auriferas, noterritório mineiro., c dei Ias se dará aqui breve noticia, embora
taes Companhias se tenha pela maior parte dissolvido e liqujdado.

.*"!.
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I. Sociedade Mineralogica(incorporada
Barão Guilherme
von Eschwege, em 1819, em Ouro Preto,compelo
o capital de L. 1 900
para explorar as minas da Passagem, munieipio de Mariana,
a 7
kilometros de Ouro Preto).
¦•n.
Imperial BrazilianMining AssocMion
(incorporada por
°Xenf°rd' 6m 1S24'

W
Zrt
nms

Séde om hmã™s- capital L. .
ZV
eXpl°!'ar aS milm de Antonio Pereiradtàta Cavai
*'n° lDflCCraC
tT
° [Gma Preta)> e mals tarde as famosas miLdo Gongo-Soco, também

adquiridas pela dita companhia).
Jlra^m Com^am-> Lmtd(incorporada em Londres,
cnmííí' L,
r 00.000, em 1832,
capital
por Mr. Mornay e outros, para exnlorar as minas de Catta Branca
do Campo) effil
/l.r/«a QKMfti (Cattas Altas do (Itabira
Matto Dentro).
IV. flatfomtf Brazilian Mining Assoeialion
(incorporada
em Londres, em 1833,
para explorar as mina, auriferas de Coeaes
no município do Santa Barbara). Esta
companhia é a m sma
"',XXI ° h0j° CStá SUCCedMa
^Rotul° *«S
como acleante
conml:
f se diz.
V. The East deiReyMining Company
(incorporada em Lon< res em 1861, L. 90.000 de capital,
para explorar as minas aocl
Pt
(municil)i0 de Sab-ató) c as do atórr» te ,1l.
«1Bl
mas e de &«0 Zmha
Vicente, no munieipio de Ouro Preto).
VI. r/ig r^wan"* GoW Jftm»^ tawp^
JMrotfed (para exploraçao de ouro na íferm cio Taquaril, em Curral
dei Rey entao município de Sabará,
portanto nos arredores de Bello Hori-

Bmfm
MÍnína Çom*any Limited <°°nstitilda JXTerCd
' '
^ "^ ^ mUnÍCÍpi0
d°

de ^
ÍSentro)•
VIII. The Çandonga Gold Mining Co.
Limited (para expioração das riquíssimas o abandonadas
Jarras da Serra do Cahdon-

184°' M í,r0gUezÍa "e S- Mi§UGl e cirnas hoje
Zíu7TU',°'n
cidade de Guanhães, então comarca do

t.

Serro).
^flttfSmmS 'TOr "e Faria- h°Je «ubrtltulda
por
T,Jl'
lhe
bana Gold Mmmg Company Limited
of Brazil, a 4 kiloms.
da estação de Raposos, na B. B. Central, e município
de Villa Nova de Lima), sendo então aquella Socielè
de, Mine, dirigida pelo
engenheiro francez Dr.Arthur Thiré e depois
lUufre
a nora com panhia ingleza por Mr. Triana.
X
The Dom Pedro North dei Rey Gold
Mining Co. Li'mnas do Morro de SanVAnna, a i kiloms.
da cidap*§m
de cio Mariana, e actualmonte
parados os seus trabalhos,; embora
tenham sido adquiridas essas lavras
pela Comp. Ingleza da Passagem (íhe Ouro Preto Gold Umes of Brazil Limited).
XI. r^oAnglo Brazilian GoU Mining ComVany
(ov^iiisada cm Londres, em 1883, L. 100.000 de
capital, para' explorar
de novo as minas da Passagem
(Mariana) e as do córrego Püanguu (Cattas Altas de Matto Dentro). Mais tarde esta companhia
Umdio-se em 1880, junetamente, com outras lavras
e concessões
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na actual companhia ingleza da Passagem,
denominada The
Ouro Preto Gold Mines of Brazil com
o capital de L. 400.000.
XII. Roça Grande Brazilian Gold Mining
Compam, (or«-amsada em 1834, L. 100.000 (cem mü libras
esterlinas de capitei
para explorar as minas de Roça Grande, no município de CaeXI!o~ ¦Brazüian Consols Gokl Mining Compam,
(incorporaida em 18,3, L. 100.000
do capital, para explorar a
jazida de Taquara Queimada, no município de Ouro Preto).
_ ^í\ lh°*tmgUy G,M Mininí' c'»-£*™^ (incorporada
CXpl0rai" as &*V* ãü 1'^'ngm,,
Pm
1
CílPÍta''
em Wtí
Cattas Altas, município de Santa Barbara).
G0ld MÍnC* «inoorPorada em Londres,'em
ÍW|X7' MT/f™
WP& Pa™ ^l°™ as minas do Descoberto.
Itl
entre \'™-m<}e
Sabara e Caethé).
XVI. Companhia cie Mineração do Furguim
no
^ 189°' a Prin0ipi° com ° cal,ital de(organisada
réis
™Ífr?'
, . 00$000, depois elevado a 600 contos,
para ., explorar allnvioes
a n, eras do Rlbeirao ,Io -^ nQ
^ _.. ^
mm
pio de Manana)sob a direeção teelmica doDr. Joseph
de Jüe-her
engenheiro belga.
^^««%?é ^tótein, (incorporada
ilK Janeiro,
f0TfnWí'
no Riq.de
em 1891, com o capital do 2.000 contos
de
reis, para explorar as minas da Venda
do Campo e Falcão
no município de Ouro Preto).
'
Enlp'T, ã€ Minera*ào do Caethé
(organisada em
1WXIIU' '^ ^ d0 200:00af00°
réiS' para exPl0™ «Vrias
mÍTn°
minas
de ouro, no município de Caethé).
* S**ra« (organisada em,
1893X™
1893,
1.^"7í!",wVí.«''«^'>«
no Rio
de Janeiro, para explorar as minas
de ouro do
\ asado e Sumidouro, no município
de Mariana e alrmmn.
mtreiras neste Estado, entre as
as grandes mina,d°sa
htre da Serra do Baldim (margemqaaes
do Rio das Velhas)
XX. Companhia das Minas de Ouro-Falla
(organisada. em

C,° °Ur°-ma> «O^niciol
fL
Tfr
V™aS
S. Gonçalo
do Sapucahy, sul de Minas).
T/ífiAr'fÚMl fím:í,i«"
Kí-ninn Associalion (fundada
Ú ifl' para explorar varias lavra,
em1829,
em Minas Geraese ora sece ida pela Rotulo Limited, r,ue,
sob a direeção de M, T ,
Rchard s, explora as minas de Descoberto,
Capão. Ponipéo e ou1ras, nos municípios de
Sabará e Caethé).
XXII. Companhia Exlractwa Mineral
Brasileira (com sé
so"
de no Rio de Janeiro mas constituída
rnnsíihmin para operar
iCOIU
em. Minas
Geraes).
XXIII, Wolfrum cG Comp.
(sociedade allemã constituir],
recentemente, pelos srs. Wilholn,
Wolfrum o GeoZw\li'
.-^explorar ouro no município do
pto^lf £%
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A antiga proilucção do ouro em Minas
Gemes

*

Nâo ha nada como a estatística para a prova cxacta dos
factos. Por meio de dados oífíciaes se mostrará aqui a qnantidade da producção do ouro e dos diamantes, extrahidos no
nosso território, de accordo com as notas das repartições fiscães do Estado e da antiga Provincia e Capitania de Minas.
A producção do ouro, nos tempos coloniaes, era muito
mais avultada que hoje ; assim, durante o período de 120 annos (de 1700 a 1820 ), extrahiram-se nas minas de our o dos
seguintes districtos auriferos : Villa Rica, Mariana, Serro
Frio, Pitanguy, Sabará, S. João dei Rey, Paracatú, 35.687,5
arrobas do precioso metal, no valor de $267,656.500,00 (segundo o calculo do sr. Alcides Medrado, reduzindo a moeda portugueza de então, a dollars, na Br azilian Mining Review ).
Eschwege computou a producção do ouro em Minas Geraes,
no período de 1700 a 1820 (120 annos ) em 524.094 Inlogram¦mas, conforme se vc da sua obra Pluto Brasiliensis,
já em parte
vertida do allemão para o portuguez pelo Dr. Rodolpho Jacob.
O Professor C. Copsey avaliou em 7.000 arrobas a quantidade
de ouro recebida pela Coroa de Portugal, no pagamento do
celebre imposto dos quintos, naquelle período (1700 a 1820 ),
em Minas Geraes.
O Historiador Mineiro Xavier da Veiga diz que os dados
ofíiciaes de 1820 em deante são escassos, mas que durante o
dominio da metrópole, desde a descober ta do nosso território,
dos fins do século 17 ato ás vésperas da Independência do Brasil, se constatou ter attingido a (41) quarenta e uma mil arrobas ou 615.000 hüogrammas, a quantidade total do ouro
levado ás casas do fisco real, em Minas, para sobre ella se cobrarem os impostos da metrópole, que subiram a muitos milhões de cruzados.
Calculando-se o preço de 1$200 a 1$500 réis brasileiros a
oitava ( naquelle tempo, porque hoje o preço é muito mais elevado ), aquellas 41 mil arrobas de ouro montam por tão baixo preço em 250.000:000$0001
E isto só quanto ao ouro conhecido— não se faiando no
que foi desviado das Reaes Casas de Fundição pelo contrabando, pois quanto mais feroz e ganancioso o fisco portuguez,
tanto mais esforços os contrabandistas empregavam por lhe
escapar ás garras.
Essas 41.000 arrobas de ouro dariam uma pyramidomassiça,
de base quadrada, tendo de altura 8ms0 e de largura na base
2nis872, segundo um curioso calculo citado por X. da Veiga,

I
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Das quatro Capitanias auriferas do Brasil colonial existo o
seguiiite quadro da sua producção do precioso metal, cm
periodo rostricto a cada uma dellas :
Arrobas
Em 120 annos- Minas Gcraes —producção de
1694 * 1820
4I.0C0
Em 80 annos- Goyaz — producção do 1720 a

is°o

m>

Em 100 annos — Matto Grosso— producção de
1720 a 1820
3# 10T
Em 220 annos — São Paulo — producção do 1600
1.050
., *im
arrobas.

Total da producção

55.469

Mas, os seguintes íactos, dos quaes o primeiro vem referido
na notável obra do saudoso Engenheiro francez, Dr. Paul Ferrand {Lor d Minas Gcraes), frisam mais que qualquer outro
a riqueza dos depósitos e filões auriíeros de nosso Estado. Das
famosas minas de Gongo-Sòco (município de Santa Barbara
),
ao norte de Ouro Preto, tiraram-se cm ÍO dias (no anno de
IS2Ü) 347 Idlogrammas de ouro ou cerca de 21.7 Idlogrammas
por dia-i e nessas mesmas lavras do Gongo- Soco, o Capitãomor José Alves da Cunha, então seu proprietário, conseguio
tirar 170 kilos de ouro de um sò veeiro de jaculinga aurifera por elle descoberto. Isto se deo no anno de 1818, portanto, 11 annos antes do facto referido pelo Engenheiro Ferrand.
Ainda no Qongo-Sòco o famoso ricaço João Baptista Ferreira
de Souza Coutinho, a quem I). Pedro I deo o titulo de Barão de
Cattas Altas, apurou 200 kilos de ouro cm 2 mezes de trabalho, uo anno de 1824; e em princípios de 1830,
já quando'V
Gongo-Sôco tinha passado â propriedade da Imperial Ilrasüian
Mining Associdtion, o superintendente inglez Cap. Lyon apurou
IO milgrammas de ouro de uma porção de terra da mina,
porção trazida dentro do chapéo de couro de um escravo!

ltcile ferro-viaria do Estado

As vias de communicação do Estado de Minas são férreas,
lluviaes e de rodagem. A rèdc ferroviária do nosso Estado attingia, em 1." de janeiro de 1902, a 3.022 kilometros, em trafego, o
que representa uma quarta parte da rede total dos caminhos
<de ferro do Brasil (15.088 kiloms. em trafego a 1.° de
janeiro de
1902). Depois disso, em 1903, aiigmcntou-sc em Minas a extensão
em trafego, que era de 3.048.217 kiloms. em fins de 1903; de
3.731 kiloms. 256, cm fins de 1904; e hoje, com os augmentos da
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Central, Oeste e Mogyana, anda em perto de 4.000 kiloms.
(dez. 1905). Até fins do anno de 1901, a despesa total do Governo
Mineiro, em subvenções, garantias de juros e empréstimos aos
caminhos de ferro de concessão do Estado, montava á importante somma de 57.122:235$777.
Além das estradas já construidas e abertas ao trafego
(aigumashamais de 30annos), muitas vias férreas estão projectadas para diflerentes zonas de Minas Geraes, muitas dellas com
estudos feitos, e approvados, na extensão de 2.401.200 kiloms
em estudos619.000kiloms.,por estudar4.330.000kiloms., conforme
os dados do Relatório da Inspectoria da Viação do Estado,
para
1902.
Dessas concessões de novos caminhos de ferro, alguns estu'muito
dados e outros já em começo de execução, são
importantes para o desenvolvimento econômico do Estado
os
approximam as férteis zonas do norte e leste do Estado de que
Minas
da zona de beira-mar, no littoral do Estado do Espirito
Santo

A Estrada de Ferro deVi ctoria a Diamantina
(pelo Peçanha)
vae realizar esse grande emprehendimenfo dentro de
poucos annos, pois os seus trilhos já se acham perto da fronteira
do Espirito Santo com Minas Geraes, na villa Collatina, á margem
do
Rio Doce, tendo uma extensão em trafego de 82 kiloms.
Porto das Argollas a Pau Gigante) e sendo a extensão lotai(de
de Victoria a Diamantina de 650 kiloms.

Documentos officiaes recentes (Relatório cit. da Inspectoria
de Viação, em fins de 1903), e outras publicações a
recorremos, mostram que no território do Estado de Minas que
a extensão
total em trafego é de 3.648.277 kilometros, actuaJmcnte
discriminada pelas seguintes estradas, umas de concessão
propriamente mineira, outras de concessão federal ou da União:
I.

Leopoldina Railway Company
(com a sua
linha tronco de Porto Novo á Saúde e
seus vários ramaes e sub-ramaes e linhas dependentes: da SerrariaáLigaçâo, de Guarany ao Pomba, de PatrocinioaMuriahé, ramaes de Silveira Lobo
ao Travessão, de Cysneiro, Pirapetinga,
Leopoldina, Carangola, Mirahy, etc.,'
todos em território mineiro e sob o do-

Kilometros
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minio dessa grande companhia
ingleza)
"
'
tem em trafego, em Minas
832.255
JI- E. de F Oeste de
Minas (importante comanhia cuja linha tronco
sae da estação
toJf*>to>>B.F. Central)
para S. .João
lel-Rey e dahi se estendendo
linhas ao Rio São Francisco, por varias
ao Paraopeba, ao Rio Grande, com
vários ramaes
ervmdo assim ás zonas
do cem ro.oesl
te e parle do sul de Minas)
em trafego. 872 000
W- Convanm de Vi„m Fen,a
^
no sul de Minas e lijadá fa
es^rvindo
radas de ferro <?«,*«*,
MuzàÊtò&o
e Minas e Rio), tendo uma
rede
mente em trafego das linhas actualtronco e
annexas, de .
/?^Pn7.
""'
369.000
IV L'**»-S°to*eMina*
antichrése
(dada
d0 Estado de Minas e hojepor
por este arrendada, sae da Ponta
dei Areia, junto
ao porto marítimo de
Caravellas, no
estado daBahia e vem entrar
em Minas
na estação de Aymorés) sendo
o trecho'
mmeiro dahi A cidade de
TheophiloOttom antiga Philadelphia.de
m^
* • Companhia E. de F.
MuzamMnho
tstação Fluvial ao Areado, (linhas da
da Estação
de Freitas á cidade da Campanha
e a
de Três Corações), com
238.895
VI
F de
rl<> Ft? Central
r v
VI• C.
do Brasil (de propriedade
da União Federal, sae da
cidade do Rio
de Janeiro em demanda
da cachoeira do
1 mipora, no Rio S. Francisco),
atravessa
o território mineiro desde
a estação de
ate a de Curralinho
ferraria
Curvello) despedindo ramaes (munic. do
para Porto
Novo, Ouro Proto e Bello Horizonte,
tencio em trafego em Minas, desde
Paráhybnna ate Curralinho, 10 léguas
abaixo de
Curvello
vil
vil

viu.

i? ri, rr Mogyana
i,
h.deF.

¦'

660.000

(estrada paulista, de concessão federal), atravessa a zona
do chamado Triângulo Mineiro, desde
a fronteira de S. Paulo e Minas Geraes
ate á
cidade de Araguary e tem os
ramaes de
Gnaxupe (14 kiloms.) e de Cascavel
ai villa
halncaria de Poços de Caldas,
no sul de
Mm,, em trafego dentro de Minas
h.deí. Minas e Rio
(de propriedade da
União e hoje arrendada, sae da estação
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clc Cruzeiro, no Estado do S. Paulo),
percorre o sul de Minas, desde a estação doTunnel á cidade de Três Corações
do Rio Verde, com uni trafego em Mi117.000
nas de..,
E de F. Juiz de Fora ao Piau (da cidade
de Juiz de Fora á do Rio Novo, na zona
58.101
da «Matta de Minas»), em trafego
E. de F. João Gomes a Pitanga (está constrüido e em trafego o trecho da cidade
20.561
de Palmyra ao Livramento), com
Companhia E. de F. Paraopeba (está con*
struida e em trafego ti pequena linha
da estação de Jubileo (entroncamento
com a E. F. Central do Brasil) ao arraial
12;.; 000
de Congonhas do Campo
E. de F. Dores do Guaxwpè (em construcção c parte em trafego, no sul de Minas, ligando-se à via-ferrea Morjyana).. 50.000

Rios navegáveis* do Estudo de Minas
Pela rede de seus muitos rios n avegaveis—aíminhos rolante
ainda pouco aproveitados entre nós — ainda mais fácil se torna
a ligação de Minas cornos Estados visinhos. Felizmente, a industria extractiva volta suas vistas para a exploração dos rios
mineiros pela dragagem. A navegação dclles virá como conscquencia natural o então os nossos magníficos valles íluviacs se
encherão de vida, de populações índustriosas e fortes
No sul do Brasil, o Estado de Minas Geraes, se apresenta
admiravelmonte servido, sol) o aspecto potamographico. Opposta ao valle do Rio Grande (bacia do Rio da Prata), que cone
ao sul do Estado, com 1,353 kilometros de percurso, vem a cxcellcntc e vasta bacia do São Francisco, (só este com 2.900 kiloms. de curso segundo Em. Liais), que corre quàsi directo de sul
para norte e abrange os valles tributários do Rio das Velhas
íl.135 kiloms. de curso e quasi todo navegável), do Verde Graude (792 kiloms. decurso, sendo 10 navegáveis), do Paracatú (com
627 kiloms. de curso, muito navegável), do Preto (sub-allluente do Paracatú,com 528 kiloms.je do Ume úya (com 501 kiloms).
Ajuntem-se ainda as bacias secundarias do Parahyba do Sul (trecho mineiro de 22 léguas) e de seus coníluenles, o Parahybuna
(com 27 léguas de curso), o Pomba (com 36 léguas) e o Muriahc(14 léguas, no Irecho mineiro); do rio Doce (com 977 kiloms..
de curso, por um leito auriferoe diamantino); do Miicury (52S
kilms, com margens vestidas de espessas florestas); do Jequitinhonha (1.082 kilms da nascente á foz, no Occano,e sendo o seu valle,
em Minas, o centro das minerações de diamantes); e teremos, em
suas linhas geraes, a copiosa rede hydrographica do território
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Mineiro. Posto quo tributários de outros,
não deixam de ter
importância os valles do outros rios mineiros,
como o Paraopéba,
o Indaya, o Rio das Mortes, o PÍracicaba(ferro
e ouro), o Abaete (diamantes), o Bambuhy, o Pará, oPyràngâ
(auriíero), o Sapucahy o Parnahyba, o São Marcos, o Suassuhy, o Guanhãcs,
o
Santo Antônio, o Correntes, o Panado, o Cuyethé,
o Pardo do
Norte, o José Pedro, o Manuuassú, ele, todos
banhando férteis
zonas agrícolas, e dando rida ás
povoaçoos a elies ribeirinhas
nos quatro pontos eardéáes do Estado.
Naveg-aeão íluvSal
Navegáveis são guasi qtie todos os
rios do Estado de
Minas Geraes, comquanto só existam enigrandes
presas para regular naveSaçao a vapor, nos Rios São Praneisco, ao norte, o Sapucahy
o
Rio Grande, ao sul. Navegação
canoas
se
faz,
por
no Rio Doce
c seus affluentes, Suassuhy Grande,
o Cuyethé,; no Rio das Velhas, por canoas e barcos
; no rio Paracatú e em outros. Mas,
para a navegação iluvial a vapor, já existem as seguintes
compaEmpresa Viaçüu Central do Brasil,
de
concessão federal,(navega a secção mineira do Rio São Francisco, desde Morrinlios na irontoira com o Estado da
^Bahia) tem de Joazeiro até Pirapora...
II Oompanhin. de Navegação Sul-Mineira
ÍT-ie exporá a navegação <lo rio Sapucaliy, desde a estação da Fama
(na E.
. de F. Muzamhinho) até o porto de Cai-rito (município do Carmo do Rio Claro)

1,369 kiloms.

WS.000 kiloms.
m Gomp.
r°mt"'
111
Oeste de Minas\ (possuo a secção
Muvial, completando a sua rede de
caminhosde Jorro, no Rio Grande, desde
Ribeirão Vermelho ato a confluência
do Rio Capetinga com o Rio ílrando)
208.000 kiloms.
Total da navegação no S. Francisco,
Rio Grande o Sapucahv
i l.pSo.000
CU «> • • • •
«q-'aaa . -i
4
kiloms.

«Jotas ^(>l).'ea viaçâo dofEstaclo
-k *

Desde !„,, ,ie 1904 w<xtà inaugurado
o serviço deínaveêaçao do Rio Sapucahy entre o.s portos da Poma e Currüò
O
vapor bapucahy e que faz a viagem de
ida e volta- sem o me—
A.

o

.*
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nor incidente, e mostrando excellentes condições de navegabilidade.
Esse navio foi reconstruído nas oííicinas da Minas e Rio, em
Cruzeiro, sob o typo americano.
E' movido por helice, tem casco de aço e mede 20m,25.
Tem accommoclações para 30 pessoas e 10 a 12 toneladas de
carga. Dispõe de apparelhos de salvação e de signaes.
A navegação do Rio Sapucahy, num trecho de 108 kílometros desde o porto da Fama (que é também estação da ferro-via
Muzambinho) até o porto do Carrito, no municipio do Carmo do Rio Claro, interessa a importantes municípios sul-mineiros, ricos pela producção de café e lacticinios. A navegação
ahi é superintendida pela Directoria da E. cie F. Minas e Rio,
quesahe de Cruzeiro (Est. de S. Paulo, no entroncamento da
E. de F. Central do Brasil) e, galgando a Mantiqueira, vem a
Três Corações do Rio Verde (cidade celebre pela sua movimentada feira de gado, no sul de Minas).
•

*

A E. de F. Minas e Rio tem como prolongamento natural
a Muzambinho, que parte de Três Coraçües c termina no Areado
(municipio cleAlfenas), com um percurso de 152 kilometros. Essa
estrada gosa de garantia de juros sobre 95 kilometros.
O capital empregado nessa estrada é da própria zona percorrida, isso porque a Companhia Ingleza Minas and Rio não
cumprio todo o seu contracto e deixou caducar muitas concessoes em prejuízo de uma área enorme, cujo desenvolvimento
estava dependendo da viação rápida para o escoamento de seus
productos.
A Mazambin ho possue ainda um ramal que não se liga á sua
linha, e é o ramal da Campanha, com 86 kilometros de desenvolvimento, partindo de Freitas (no kilometro 106 da Minas and
Rio) dirigindo-se a Campanha e interessando importantes pontos
como sejam as estações de águase balnearias da Villa de Aguas'
Virtuosas do Lambary c Cambuquira, com garantia de
juros do
Governo Federal.

t

*
*

*
*

A E. de F. Muzambinho não tem podido conseguir a
prós.
poridade que se esperava, tanto que, tendo feito os estudos de seu
prolongamento de Areado a Monte Bello o construído parte dessa linha, com 38 kilometros, ainda não o concluio por falta de recursos, não se falando na conclusão da linha projectada até a cidade
mineira de S. Sebastião do Paraíso ;alem disso, tem todos os annos um déficit enorme no ramal de Freitas a Campanha,
que liga
as aguas de Lambary e Cambuquira ás linhas'cia Minas e Rio, em
Freitas e da E. F. Sapucahy, cm Soledade, para cá de Freitas.

$
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Por sua vez a Companhia Mogyana tem o
plano de levar a
de
seus
trilhos,
ponta
pelo ramal de Guaocupè,ti linha concedida á Muzambinho, e talvez obter
por compra esta estrada, estabelecer o trafego invertido oassenhorear-se
por essa formado
toda a producção dos municípios de Muzambinho, Cabo
Verde,
Guaranesia, Santa Rita de Cássia, Passos, Monto Santo,
S. Sebastião do Paraíso, VillaNovade Rezende, etc. emais
a de toda
a linha em trafego que actualmente é tributaria da Minas
& Rio.
D'esse estimulo entre as ferro-vias do sul do Estado
de certo, um bem: o melhoramento das communicações provirá,
entre os
nossos patrícios cia parte meridional de Minas.
Ha alli anomalias no trafego,
que devem desapparecer.
Por exemplo, o trem do ramal da Campanha chega, diariamente,
a Villa de *guas Virtuosas do Lambary, ás 7 da noite,
emquanto que para as estações seguintes (Cambuquir a-pitorescn
estação
de águas -e Campanha-importante cidade sul-mineira, sede
de
uma sub-administraçâo de Correios e cidade de veranistas) só ha
trem de 2 em 2 dias! Dizem que é um simples descuido da
Directoria da E. de F. Muzambinho.

A rede mineira da E. de Fen-o Oeste de Minas assim se decompunha, em fins de 1904:
Bitola estreita 0,ra76
Bitola larga l,m0
Navegação do Rio Grande...
Total

og4 kiloms.
235 »
208 »
1.127

kiloms.

No trecho mineiro de Aymorés á cidade de Theophilo Ottoni, na E. de F. Bahia e Minas, existem as seguintes estações: Aymorés, Mucary, Pedro Versiani, Bias Fortes, Francisco Sà, Pote, Urucú, etc. Toda a E. Bahia e Minas, do
porto marítimo e bahiano de Caravellas ( Ponta de Areia á cicla)
de de Theophilo Ottoni, está arrendada pelo Governo Mineiro
ao capitalista e industrial sr. José Bernardo de Almeida.

A viaçâo férrea do Estado teve, durante o anno de 1904,
um auginento de 86 km, 446.
Esse augmento veriíicou-sc nas seguintes estradas de
írro:
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de 53 küoins. 984 na Estrada de Ferro Central do Brasil, de
Cordisburgo á cidade do Curvello ;
de 18 kiloms. 464 na rede da Leopoldina, de Silveira Lobo ao
Travessão, (município de Mar cVHespanha), variante que foiconcedida pela lei n. 137, de 20 de setembro de 1895, conforme o
contracto de 6 de agosto de 1902;
del4kiloms. no ramal de Guaxupé, (comarca de Muzambinho) concedido pela lei n. 294, de 22 de agosto de 1900 e contractado a 5 de janeiro de 1901.
No fim de 1904, elevava-se, portanto, a 3.731 km,256 a extonsão total das estradas de ferro em trafego no Estado.
Nesse algarismo não se incluo a extensão de 26 km,544 da
Estrada de Ferro João Gomes a Piranga, de Palmyra a Livramonto., que estava sendo administrada pelo Estado e foi depositada judicialmente a 28 de outubro do annò passado, cessando o
seu iraiego.

Em 1905 (dezembro) abriram-se ao trafego mais o ramal de
Bugios á cidade de Formiga [E. de F. Oeste de Minas), com
jj
42kilomctros, servindo as novas estações de Bugios, Brasiola,
Timborè e Formiga ; e o trecho da cidade de Curvello ao povoado de Curralinho, cm pleno sertão, na linha tronco da E. de F.
Central do Brasil, que assim encurta de mais 60 kilometros o
»
sou percurso em demanda de Piraporá, no rio São Francisco.

A LéÒpÒUlina Railway Co. tem em vias de execução o prolongamento da sua linha do Cararigola para o Alto-Jequitibá, .
cm demanda dos centros produetores do extremo leste de Minas,
na zona de Manhuassú, José Pedro, Caratinga, Matipóo, Mutum. Chibata, etc.

^

A Estrada de Ferro de Victoria a Diamantina
HISTÓRICO E INFORMAÇÕES

São bastante interessantes as seguintes notas sobre o historico desta futurosa ferro-via, cujos trilhos não tardarão a pénetrar em território Mineiro.
Desde 1847 que se trabalha com muita solicitude para dar
ao Estado de Minas Geraes um porto de mar.
A Christiano Ottoni deve-se a primazia dessa idéa, que
tinha por objecto ligar a cidade de Philadelphia ao porto da

ü
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Victoria, para o que pedia credito ao Parlamento em ordem a
serem feitos os respectivos estudos.
Em 1874, o Engenheiro Miguel de Teive e Argollo assistiu
ao naufrágio da embarcação que transportava material e pessoai para aquelle fim.
Em 1876, o finado Engenheiro Hermillo Alves, por ordem do
Conselheiro Thomaz Coelho, então Ministro da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas, fez os estudos para uma linha
que, partindo da Victoria, terminasse em Natividade.
Quatro annos depois foi dada concessão a AVaring Brothers,
que fez os estudos da mesma linha. O Governo rescindio o
respectivo contracto, sendo o Conselheiro Carneiro da Rocha
Ministro de Obras Publicas e pagando L. 75.000 pelos estudos
e rescisão do contracto.
Em 1888, o Engenheiro Guilherme G-reenalgh fez um reconhecimento da mesma linha, alterando o traçado que devia
passar por Conde #Eu (núcleo). Egualmente nesse anno o engenheiro dr. Chagas Doria fez novo reconhecimento, condemnando o traçado dos inglezese Hermillo Alves, passando; também
pelo núcleo Conde d'Eu e valle do Pau Gigante.
Nessa occasião foi requerida ao Governo concessão para
uma linha que de Natividade se dirigisse a um porto no Estado
do Espirito Santo.
Em 1892, o engenheiro Alfredo de Oliveira, por parte do
Banco Constructor, fez novos estudos, passando ainda
pela villa
de Santa Thereza na cota 680 metros sobre o nivel do mar.
Actualmente está de novo estudada a linha, que passará
pela villa do Pau Gigante, como acertadamcnte escolherão cngenheiro Doria em 1888, attinginclo a linha a cota 212 sobre
o mar, em vez do 680.
E' preciso não esquecer que outra tentativa foi feita com
as concessões dadas pelo Governo Mineiro, na presidência Aífonso Penna ao Visconde de Guahy para as linhas do Espirito
Santo a Minas ; e só agora na Presidência F. Salles se resolveo
a definitiva rescisão do famoso contracto Guahy (1906).
Hoje se pode reputar uma realidade esta estrada de ferro,
cujo trafego já foi aberto na sua primeira secção e é
preciso
não esquecer os bons serviços prestados pelo Congresso
que
auetorisou o governo do Dr. Campos Salles a transferir a
garantia de juros cia antiga linha do Peçanha ao Araxá, com
888 kilometros de estudos approvados para uma outra
que, partindo da Victoria, fosse terminarem Diamantina, com a extensão de 680 kilometros. Ficou uma concessão viável e o Thesouro
Federal com menor extensão de linha garantida.
Eis o decreto, que teve o n. 4.337. de 1 de fevereiro, referendado pelo Sr. Dr. Alfredo Maia, então Ministro da Viação :
« O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auetorisação conferida pelo n. XVI, art. 18 da lei n.
834, de 30 de dezembro de 1901, e nos termos do accordo ceiebrado com a Companhia Estrada dr Ferro Victoria a Minas
decreta:
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Artigo único. E1 confirmada á Companhia Estrada de Ferro
%
Victoria a Minas a concessão feita pelo Dec. n. 1.082, de 28 de
novembro de 1890, pelas cláusulas que com este baixam, assignadas pelo Ministro de Estado da Industria, Viação e Obras
Publicas, substituindo, porém, o traçado, já approvado, da Estrada de Ferro do Peçanhd ao Araocá, por outro que partindo
da cidade da Victoria, Estado do Espirito Santo, passe por Peçanha e termine em Diamantina, no Estado de Minas Geraes,
ficando por essa forma extincta a concessão dada pelo dec. n.
574, de 12 de julho do mesmo anno. »
A directoriada Companhia não esquece o serviço quo então
prestou este Ministro e com a devida veniaassignalou com o seu
nome a 3.a estação aberta e entregue ao trafego, perto de S.
José do Queimado e de onde deverá partir futuramente o ramal
para a cidade do Cachoeiro de Santa Leopoldina.
— A Companhia da Estrada de Ferro do Peçanha ao Araxá foi reorganisada por deliberação da assemblea geral ordinaria de 25 de junho de 1901, que alterou a sua denominação
para a de Victoria a Minas denominação já lembrada em 1876
pelo finado Engenheiro Hermillo Alves.
Os capitães foram levantados na Europa, tendo sido encar%
regado da negociação da Companhia o sr. Visconde de Sapucahy, que conseguio com diversos banqueiros de Pariz e de
Bruxellas organisar um syndicato representado pelo sr. Henri
Bonnet.
Exigindo os banqueiros que a linha tivesse ligação com uma
^
estrada em trafego ou com um porto de mar, foi preciso recor&
rer-se ao Parlamento por não ser possivel utilisarem da concessão de uma estrada que de Peçanha se dirigia a Victoria e
cujos estudos aliás foram adquiridos. Em varias prorogações
do prazo concedidas á Peçanha ao Àraxá^ sempre defendeo
seus direitos o Deputado pelo Estado da Bahia Commor. João
Augusto Neiva.
Por mais de uma vez o negocio foi tratado na Europa, tendo, por causas imprevistas, ficado sem efleito.
Até que atinai ponde a directoria da Companhia Estrada de
Í
Fen"ode Victoria a Minas, devidamente auctorisada, contractar
um empréstimo em obrigações, debenlures, na praça de Amsterdam (Hollanda), para o que fez previamente publicar alli o respoctivo prospecto e, ratificando-o, publicou também na imprensa
da Capital Federal o seu transumpto e as demais declarações
exigidas por lei para a negociação e cotação desses titulos na
%
bolsa do Rio de Janeiro.
Eis o prospecto :
«Emissão de 20.000.000 de francos em obrigações de 5 %,
primeira hypotheca, em titulos de 500 francos, 2.500 francos e
5.000 francos embolsaveis ao par por sorteios cm 90 annos, fazendo parte de um total de 80.COO.000 de francos em obrigações,
cuja emissão foi auctorisada em assemblea de accionistas, de 19
de abril de 1902, publicada no Diário Offícicd de 25 de abril de
1902.
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A Companhia Estrada de Ferro de Vicloria a Minas, com o
capital de 40.000.000 de francos, tem sua sede no Rio de Janeiro, e o conselho de administração tem uma delegação em
Paris.
E' concessionária de.cerca de 700 kilometros de via férrea,
da bitola de um metro, partindo do porto da Victoria, no Estado
do Espirito Santo, dirigindo-se para a cidade do Peçanha, e terminando na cidade de Diamantina, ambas no Estado de Minas
Geraes.
De conformidade com o art. 31 do decreto de concessão de
1 de fevereiro do 1902, a Companhia tem o goso, durante 30 annos, de uma garantia kilometrica pagavel cm ouro, concedida
pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil.
Em virtude do art. 2." da mesma lei, é concedida á Compa
nhia a cessão gratuita de terrenos devolutos e nacionaes em
uma zona máxima de 20 kilometros de cada lado do eixo da linha, comtanto que a superfície total não ultrapasse a corresponde ntc á media de 10 kilometros de cada lado do eixo da via
sobre a extensão total da referida linha; do que resulta que a
concessão territorial pode attingir um máximo de 14.000 kilometros ao longo da linha e á escolha da Companhia.
Esta emissão foi auctorisada pela assembléa geral de 19 de
abril de 1902, em virtude da qual poderá a Companhia emittir até
oitenta milhões de francos em obrigações de 5 %, sendo os juros
e amortisações annuaes cobertos pela garantia do Governo dos
Estados Unidos do Brasil, durante os 30 primeiros annos.»

Os estudos começaram em agosto de 1902, tendo sido approvados em 5 do fevereiro do 1903. A construcção foi iniciada em
30 do março desse armo, pelos empreiteiros Sá íCarvalho &
Comp.

Em maio de 1901, foram inaugurados os primeiros 30 kilometros de Vicloria (Porto Velho) a Alfredo Maia.
Neste trecho, a principal obra é a ponte sobre o rio Marinho, com 30 metros de vão, sobre quatro cylindros de tijolo
cheios com concreto.
Ha alem disso as pontes sobre o Búbú, Mulundú, Areia e
Acca, e dois viaduetos de inundação. Todas as pontes já estão
com as respectivas siiperstructuras metallicas collocadas. Existom mais seis pontilhões do diversos vãos e alguns boeiros. Ha
dois muros de arrimo e três de sustentação de terras.
No local denominado Mulundú a construcção foi custosa,
em attençãoá insalubridade da zona quando se dou a baixadas
agiias do rio Santa Maria.
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A estação Alfredo Maia, em frente a S. José do
Queimado, dista 23 kilometros da Cachoeira de Santa Leopoldina,
cidade situada á margem do rio Santa Maria, A Companhia
projecta a construcção de um ramal que ponha a população,
na sua maior parte nacional, que habita essa margem, em
communicação com a zona de pequena lavoura atravessada .pelos
primeiros trinta kilometros.

Não menos de 75 obras do arte so encontram na linha,
nesse primeiro trecho, e dellas são dignas do nota a
já referida
ponte sobre o rio Marinho, que mede 30 metros do' vão entre
centros dos pilares constituídos por cylinclros ocos de tijolos
e
massiços cylindricos de alvenaria e
pedra sobre as quaes rea
superstruetura
pousa
do aço com o peso de 36.000 kiiõgrammas e a construcção das pontes de Mulundá c Areia
em terreno de vasa de 4.50 do profundidade, difficilimo
principalmente
pelas febres de máo caracter que atacaram o pessoal do trabalhadores.

.»}

As 75 obras do arte mencionadas são: drainsS; booiros
abertos 0.60, vão, 12; ditos capeados, 0.60X0.80,29; ditos
capeados 0.60X0.90, 1; ditos capeados 0.70x1.00, 5; ditos dupios 0.70X1,00, 3 ; pontilhões abortos 2- vão, 4; ditos ditos
20-' vão, 4; pontos de superstruetura metallica, 10"vão, 3 :
ponte do superstruetura metallica, 20'- vão, 1; ponto de'superstruetura metallica, 30-vão 1; muros de arrimoy 2 ; enrocamentos, 2; passagens americanas (C atile
guards), 5.
As condições tcchnicas dos 30 primeiros kilometros abertos
ao trafego em maio do 1904, são :
Bitola, 1 metro; raio minimo de curva, lOOm.lO; declividade máxima, 21/2 %; peso dos trilhos, 22 1/2 ks.
por metro;
numero de dormentes por kilometros, 1.250.
O movimento de terras executado foi de cerca de 300
000
metros cúbicos ou 10 metros cúbicos
por 10 metros correutos.
No trecho referido existem as estações de Porto Velho,
Cariacica e Alfredo Maia, e ainda, que os terrenos
próximos
linha não sejam dos melhores, floresce ahi a
pequena cultura,,
e ó numerosa a população, pela sua maior
parte nacional, havendo também elemento extrangeiro (italianos, allcmãcs o
portuguezes).
Pouco adianto de Alfredo Maia começa a variante do Páo
Gigante, ultimamente approvada pelo Governo, ficando abandonado o traçado primitivo por Símia Thereza, seguindo agora,
o
traçado por Itapicú, rio Timbohy, rio Fundão, Itãpird, Pendem-

*
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ga9"Pdo Gigante, (antigo CWfc d'#w), Dèmetrio Uihciro, Accioli,
Baunilha e villa Collatiha, onde alcança as margens do rio
Doce, a 156 kilometros de Victoria,

Para a construcção de parte da linha de Pão Gigante, ehtre os kilometros 30 o 52, foram empregados logo cerca de 600
trabalhadores, íazcndo a Companhia o máximo empenho cm
activar, como activou de facto, a construcção nesta linha,
que
passa por zona fértil, muito colonisada e de grande futuro.
E foi assim que, em 29 de dezembro de 1904
(menos de oito
mezes depois de inaugurado o l.o trecho)
ponde a Victoria a
Diamantina inaugurar as duas novas estações, de llapicú e
Timbohy, abrindo assim, ao trafego, um trecho de mais 24
kilometros entre Alfredo Maia e Tymbtivy, os
quaes, reunidos
aos 30 kilometros abertos a 13 de maio ultimo, completaram 54
kilometros entregues em 1904 ao serviço
publico.
Esse novo trecho de 24 kilometros faz parte da variante do
Pao Gigante, cujos estudos apresentados em
janeiro de 1904, e
approvados em maio, realisaram melhoramento considerável do
traçado, em suas condições technicas, servindo completamente
á zona mais povoada e colonisada do Estado do Espirito Santo;
o a sua construcção apresentou bastantes difficuJdades, demandando grande movimento de terra, tendo sido necessário atravessar alguns brejos profundos cujos aterros exigiram em alguns
casos o duplo da cubação prevista nos orçamentos, tendo acontecido sorver o brejo, no espaço de uma noite, o aterro todo depositado no dia anterior.
São também importantes as obras d'arte,
que constam principalmente das seguintes:
A ponte sobre o Rio de Santa Maria, com 40 metros de
abertura livre, tendo sólidos encontros de cantaria, e
pedra apparelhada, com elegante superstruetura de aço, de estrado inferior, com vigas lateraes em parapeito, contraventadas superiormente, e de forma polygonal typo Bowstring, tendo seus elomentos principaes fixados nas articulações com
pinos grossos de
aço, em logar dos rebites commummente usados.
Esta ponte, pesando 63 toneladas, foi completamente armada em 12 dias, facto talvez virgem no Brasil, e
que muito abona
seus construetores e o pessoal do armamento. O 2.° encontro
desta ponte foi fundado sobre a rocha viva abaixo d'agua, mas
o 1.» encontro teve de ser fundado sobre estacas do madeira de
lei, de 12 metros de comprimento, batidas até a
pega, e coroadas por um massiço de concreto.
Oviaducto sobre a várzea do Rio Santa Maria tem 20 metros de abertura livre, sendo sua superstruetura de aço, com
estrado inferior, do typo de trelliça em N e relutada.
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Occorrem ainda neste trecho, alem de grande numero de
boeiros e pontilhões, duas pontes de 10 metros de vão livre cada
uma, sobre os Rios Poção e Lage, e a ponte de um vão de 30m
de abertura sobre o rio Timbohy, pouco antes da estação do
mesmo nome, e cujos encontros são de cantaria nas quinas, capeamentos e pedras de assento, e alvenaria de cimento no nivel das
aguas ordinárias, que ahi se elevam de 8 metros nas enchentes
máximas.
A superstructura dessa ponte é de aço com as vigai em parapeito, do typo N rebitadas, e com o estrado inferior.
O trecho referido atravessa, em sua ultima parte, mattas virgens de grande valor, que abundam em madeiras de lei de primeira qualidade, e que, não podendo ser aproveitadas até agora
pelas difFiculdades de transporte, é de crer forneçam elemento
importante ao trafego, pela proximidade em que ficam do littoral e de um porto de mar, como é o da Victoria.
A estação de Itapocú íica a cerca de duas léguas da cidade
da Serra, importante centro nas fraldas septentrionaes da montanha do Mestre Álvaro e onde costumam veranear muitas familias da Victoria, e o território nas visinhanças da estação é
povoado e cultivado.
A estação de Timbohy fica a cerca de 2 léguas da colônia de
Santa Lúcia, no Alto Timbohy, e de Santa Thereza, com altitucies de 500 a 1.000 metros sobre o nivel do mar, e notáveis pela
fertilidade de suas terras, amenidade de seu clima e extensa cultura de café, vinha e cereaes, que muito contribuirão para o trafego.

*»}•

Em maio de 1905, a Companhia Estrada de Ferro de Victoria
a Minas entregou ao trafego mais 26 kilometros da Estrada de
Ferro de Victoria a Diamantina, abrangendo as estações do Fundão, Pcndanga e Lauro Muller. Ai duas primeiras receberam
os nomes das respectivas localidades e a terceira, situada no antigo núcleo Conde cVEu, hoje Villa Pao-Gigante, recebeo o nome
do.sr. Ministro da Industria pela animação e a honrosa visita
feita por S. Exc. na abertura ao trafego do primeiro trecho, no
dia 13 de maio de- 1901. Este trecho de linha faz parte
da variante de Pao Gigante, approvada pelo decreto n. 5.205, de
26 de abril de 1904.
Da estação do Timbohy, ponto terminal do trecho em trafe
go, inaugurado a 24 de dezembro de 1904, situado na altitude de
54m acima do nivel do mar e kilometro 56 do ponto inicial— Porto
das Argollas, continua a linha a desenvolver-se no meio de grandes mattas virgens que se estendem para leste e oeste, em uma
superfície superior a 5 léguas quadradas.
Cortando pequenos contrafortes e com rampas inferiores a
0,m02, attinge a linha á garganta da divisa de aguas do Rio Timbohy
e Rio Mincirinho na cota 62,m0 ; dahi começando a linha a des-
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cer atravessa o Rio Mineirinho na cota 32, m0, com uma ponte
metallica de 10™de vão, principiando alinha a subir com rampa
máxima de 2 % até attingir a garganta na cota 43, divisas de
águas do Mineirinho e Fundão, o qual é atravessado na cota 38
com uma ponte metallica de 30m, em dois vãos, sendo um de 20m
e outro de 10m sobre pilares e encontros de alvenaria no kilo"
metro 64. Acha-se próxima a essa travessia a primeira estação
inaugurada, situada em terrenos do sr. Cândido Vieira. Para esta
estação deverá convergir a producção dos valles dos Rios Fundão, Santa Lúcia, Três Barras e da Colônia Nova Lombardia;
clahi segue a linha, subindo e acompanhando o Rio Itapirá em
uma extensão de 8 kilometros, onde, atravessando-o na cota 49
com uma ponte metallica de 20m, construída sobre encontros de
alvenaria, chega á segunda estação inaugurada cio Pendanga,
kilometro 72. Esta estação acha-se localisada no meio de um
centro colonisado e prospero, devendo receber a producção do
Alio Itapirá, Bergamo e valle do Piabas0
Abandonando a linha a direcção ao rio Itapirá, começa a subir para galgar a garganta do Cuzzuol na cota 77, divisa de
águas entre o Rio Itapirá e Cachoeiro Comprido, com rampa
máxima de 2 %, dahi começa a linha a descer ato atravessar o
Cachoeiro Comprido na cota 59, com uma ponte metallica de 10
metros, construída sobre encontros de alvenaria. Abandonando a
linha, esse valle o procura subir, attingindo a
garganta do Campagnaro na cota 68, divisa de águas do Cachoeiro Comprido e
Rio Peroba, aílluentes do TaquàHcssu.
Dahi segue a linha acompanhando o Rio Peroba, atravessa-o
por três vezes com pontilhoes de superstructuras metallicas de
5 a 10metros de vão; chega-se, finalmente, á estação terminal
denominada Lauro Mullér, no kilometro 32.
*

Das novas estações de Fundão, Pendangaè Lauro Müller na
villa de Pao Gigante, dista da capital ospirito-santense 83 kilometros a ultima clellas.
*
* #

Até esse trecho trafegam as 2 locomotivas Dorison e O. Herelle.
*
* *

As principaes obras construídas no trecho de Fundão a Lauro Muller são: 1 ponto metallica, 30 metros em 2 vãos, 1 dita"
de 20 metros em 2 vãos, 2 ditas do 10 metros em 1 vão,' 3
pon'
tilhões de 5 metros, 2 boeiros, capoados, duplos ; 2 ditos aberlòs
08 ditos capeados.

96

ANNUARIO

Além de diversos muros de sustentação, existtm cortes de
mais de 10 metros de altura, sendo alguns em rocha.
*

A Companhia já tem adquirido o material fixo e rodante
para os 150 kilometros que se seguem.
Os trilhos são de 22,552 kilos por metro corrente e das fabricas Bachum, de Essen, e Jeàn Cocqueril.
*

A empresa constructora tem o seu serviço atacado além do
kilometro 130 o espora chegar ás margens do Rio Doce, em janciro de 1906, estando provida de materiaes para construcção
para mais de 150 kilometros, já em território Mineiro.
A sua locação já se acha nas margens do Rio Doce, kilometro 150. Si não foram as grandes chuvas, que desde o principio
do anno de 1905 cahiram na zona construída, e o impaludismo
que assolou grande parte do pessoal, no trecho que se inaugurou, já teria elle sido aberto ao trafego desde 31 de março do
anno de 1905.
Com o material existente e pessoal em numero superior a
dois mil homens, espera a Companhia chegar com os trilhos da
estrada no Estado de Minas, agora em 1906.
* *

Dirigia até ha ipouco os trabalhos como engenheiro • chefe o
illustre Dr. Emilio Schnoor.
Os actuaes directores da Companhia concessionária da estrada são os Drs. João Teixeira Soares, Augusto José Ferreira, Luiz
da Rocha Dias e Pedro Nolasco.
Na
construcção da estrada trabalham os Drs. Emilio Cunha,
Jorge Duquo-Estrada, Jorge Pettersen, Fernando Esquerdo, Alarico de Araújo,'Efreu Dantas, Abdias Magalhães leTourinho.
A locação de linha está entregue a duas turmas chefiadas pelos Engenheiros Pedro Versiani e Pereira Pacheco.
No oscriptorio, dirigido pelo Engenheiro Roberto Krompotz
trabalham os Desenhistas Souneri, Peyrroton e Marelli, alem de
outros auxiliares.
O representante da Companhia e chefe da locomoção c trafego é o Dr. Felippe Carpenter, c fiscal por parte do Governo o Dr.
Frederico Martins Guimarães.
A Companhia já tem adquirido 12 mil toneladas de trilhos
das fabricas Bachum e Cocqueril, assim como material rodante
e dormentes para levar a linha ao Rio Doce.
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O empreiteiro geral das obras é o Engenheiro Dr. Artluir de
Sá Carvalho.
* *

O: òbjectivo principal da E. Victoria. a Minas o o valle opulento do Rio Doce, que é de esperar seja attingido na villa Collatina, a 156 kilomelros de Victoria, nos primeiros mezes de 1906,
em vista da energia com que estão sendo atacadas os obras pela
Companhia Victoria c Minas.

Da Figueira ( porto sobre o Rio Doce e no municipio mineiro
do Peçanha) á cidade de Diamantina, aE.de F. Victoria a Minas terá um percurso de 433k^s400, extendeudo-sc da zona da Figueira á barra do Rio Santo Antônio ( 70 kms. ); desta
à barra do Rio do Peixe ( 152 kms. ); desta á cidade do Serro
{110 kms.), no Espinhaço ; do Serro ao Ribeirão Cubas, no Pianalto Diamantino. ( 46 kms.); c do Cubas á cidade de Diamantina (55,kias400 )•

Haverá nesse trecho mineiro de 433 kiloms. as seguintes estações : Figueira, Suassuhy Pequeno, Parra do Correntes, Parra
do Santo Antônio, Nac/i (k.90), Travessão, ( k. 110), Joanesia
(k. 126), Guanhães (k. 152 ), Sele Cachoeiras (k. 176), Santa
Anna de Ferros (k. 202), Barreaclo, Rio do Peixe, (k.222),
Santa Rita ( k. 238 ), São Domingos ( k. 270), Moranga (k. 296),
Santo Antônio ( k. 310 ), Serro Frio ( k. 331), Pouso Alto (k. 360),
Anãrèquicè (k. 378), Daltas (k. 395), Bandeirinhü (k. 417 ) o
Diamantina (k. 433 ).

Infelizmente, nesse percurso abandona a E. de F. Victoria a
Minas a parte mais densamente povoada, a mais rica em proclucção de toucinho, café, cereaes e fumo, nos 2 municípios de Santo Antônio do Peçanha e São Miguel de Guanhães, defendendose o traçado acima referi do comoencurtamento da distancia e
menor dispendio da construcção.
Mas é que de sobra se compensariam maiores despesas, no
pouco sensível augmento de kilometros da linha, com a grande
massa de produetosa transportar, uma vez que a E. de F. Vicioria tocasse nas cidades do Peçanha. e de S. Miguel, nos districtos
do Ramalhete, Bonito, S.Pedro cio Suassuhy, S. João Evangelista,
Santo Antônio de Guanhães, Patrocínio de Guanhães, Divino de
Guanhães, São Sebastião de Correntes, etc. Salvo opinião em con-
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trario, tão importante ferro-via se destina a ligar o maior numero possível de centros já povoados e de zonas agrícolas, no
valle mineiro do médio Rio Doce e valles deste dependentes,
(os 2 Suassuhys, o Correntes, o Santo Antônio, o Guanhães,
etc.)
Com o traçado actual, em caminho de execução, se impõem
de futuro, e fatalmente, novos ramaes, que se destinem a servir
os logares apontados. fit

Extensão das estradas de ferro mineiras, em
CONCESSÃO ESTADOAL

Leopoldina Railway
e
Ramal de Cataguazes
Oeste de Minas
Sapucahy
Bahia e Minas
Muzambinho
Juiz de Fora e Piau
João Gomes a Piranga
Paraopeba (Jubileo a Congonhas)..

kms.
784,055
kms.
832,255

48,200 .
684,000
-~
369,000
233,870
94,895
58,101
26,564

kms.
-

12,000

Linhas de eoneessão federal
de Minas

Central do Brasil.
Minas eRio
Muzambinho
Mogyana
Oeste de Minas
Total

2.310,685

no Estado

kms574,592
147,000
144,000
302,000
kms.
170,000
1.337,592
kms.
3.648,277

Ate junho de 1905 a extensão em" trafego passou a 3.732,724.m«
devido ao augmento da linha mineira da Leopoldina Raihoay
(Silveira Lobo ao Travessão) e da Central do Brasil (de Cordisburgo á cidade do Curvello). Em dezembro de 1905, cresceo o
percurso da rede ferro-viária do Estado com os trechos de Curvello a Curralinho (E. de. F. Central) e do ramal da E. de F.

|
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Oeste para a cidade da Formiga, por Bugios, Timboré e Brasiola. O trecho de Curvelloa Cirrralinho tem 54 kms.
O anno de 1906 elevará a 4 mil kilometros, seguramente, a
extensão dos caminhos de ferro em trafego, no território de
Minas Geraes.

A grande exportação cio Estado
Foi constituida pelos seguintes gêneros, que, em 1904, produziram a importância de 10.034:453$000, para os cofres mineiros, na ordem decrescente dos productos aqui mencionados:
Café
Gado vaccum
Fumo em rolo
Queijos
Gado suino
Manganez
Toucinho
Manteiga
Milho.
Aves
Borracha em bruto
Leite
Tecidos de algodão
Madeira de construcção
Couros seccos
Gado muar
Feijão
...
Gado cavallar
Cal
Sola
Batatas
Arroz pilado
Rapaduras
Ferro fundido
..
Outros productos

6.998:124$060
1.035:626$880
378:773$120
284:841 $648
197:609$000
140:296$320
140:127$111
85:775$3Ô1
81:850$035
67:640$496
38:665$760
35:743$368
24:488$324
23:101$175
20:865$280
20:545$920
19:475$528
15:723$520
14:713§939
12:698$784
10:757$628
8:836$156
6:044$904
1:161$800
370:906$883
10.034:453$000

A exportação mineira
Actualmente, nas pautas ofnciaes do Estado de Minas Geracs, figuram os seguintes gêneros de producção local, exportados para mercados de tora das nossas fronteiras:
Aço em barra, chapa ou verga.
Águas medicinaes e bebidas gazosas artificiaes.
Algodão em rama com caroço.
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Algodão sem caroço.
Alho.
Amendoim com casca.
ldem descascado.
Amiantho.
Arroz com casca.
Arroz pilado.
Arteíactos de aço e outros metaes.
Artefactos de ferro.
ldem de ferro fundido ou gusa.
Artefactos de chumbo.
Arteíactos de couro.
Assucar grosso.
ldem refinado.
Azeites ou oieos vegetaOs :
Azeite de amendoim,
ldem de inclayassú.
ldem cie caroços de algodão,
ldem de palmas ou coco.
ldem de copahyba.
ldem de gergelim,
.
'
ldem de mamona, impuro,
ldem expresso (de ricino).
Amethystas, águas marinhas e outras
pedras preciosas.
Areias monaziticas pretas.
ldem idem ámarellâs.
*t
Areias de quartzo.
W§
ldem de moldar.
Aguardente.
Idem distillada. (aleooi).
Aves domesticas.
Bagas de mamona.
Banha derretida.
Batatas, carás, etc.
Baunilha preparada.
Bebidas espirituosas.
;>
Biscoutos, roscas, ele.
Borracha em bruto.
Dita em tubos e outros artigos.
Bruacas ou saccos de couro.
Cacáo»
Café em grão, pilado, em coco ou casquinha.
Cal de pedra ou em pó.
Canna de assucar.
Café torrado ou moido.
Cascas, cipós e plantas medicinaes, em
geral.
Cascas de madeira para uso de còrtumes e tinturaria. Chapas de ferro para fogão.
Castanhas de varias especies-pinlmo, sapucaia,1 etc.
Canoas.

<¦—»M—M»
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Carvão vegetal,
Colhi vegetal.
Dita animal.
Cebolas.
Cera virgem.
Chapéos de palha.
Cinsa vegetal.
Cobre em barra ou em chapa.
Dito velho em obra e suas ligas.
Creme de leite.
Crina animal.
Dita, dita em obra.
Dita vegetal.
Crystal bruto. .
Cylindro de ferro.
Carne de vacca, fresca, secca e salgada.
Dita de porco, içlem, ideni.
Cerveja.
Chifres.
Cigarros.
seccos,
Couros crus
salgados.
Diamante em bruto.
Diamantes lapidados ou Brilhantes.
Doces.
Enxadas, ferraduras; loucos e machados.
Esteiras de tábua e junco.
Farinhas de mandioca.
Favas.
Farinhas de milho e outras.
Ferro fundido ou gusa em barra ou lingote.
Dito batido em barra, verga, etc.
Dito batido —trilhos.
Dito em peças de obra de ornamentação.
Fructas frescas ou passadas.
Fubá de arroz.
Fubá de milho, fino.
Dito grosso.
Fumo em folha ou em rama.
Dito beneficiado em pacote ou caixinha.
Dito em rolo.
Dito picado.
Dito desfiado.
Gado cabrum e lanigero.
Dito cavallar (cavallos, éguas, pòldros).
Gado mtiar manso»
Dito vaccum cm geral.
A. - 7
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2 Cevado-porco gordo ou magro.
l
' Leitão, pequeno,

Lenha
Madeiras de construcção, em toras,
pranchões, etc.
Ditas de construcção cm. dormentes,
Milho.
Hortaliça.
Kaolim e talco.
Leite.
Lingüiças.
Macella para almofadas.
Mica em bruto (malacacheta).
Dita preparada ou em obra;
Manganez.
Minereo de ferro.
Minéreos diversos, não especificados.

Manteiga.

«(?

Massas alimentícias.
Mangaritos, inhames e outros tuberciilos.
Mel de abelhas.
Mel de canna ou melaço.
Mel de fumo liquido ou em massa.
Moveis de madeira, novos.
Ditos de madeira, usados.
Manilhas ou canos de barro.
Ocros coloridos de diversos matizes.
Ossos.
Ovos.
Paina de seda..
Paina do brejo e semelhantes.
Palha de milho preparada para cigarro.
Pedras de amolar ou de afiar.
Pelles curtidas de cabra e outros animaes domésticos.
Pelles curtidas de lontra, onça e outros animaes sylvestres.
Peneiras finas.
Ditas i grossas.
Plantas vivas.
Poaia (ipocacuanha).
Polvilho, tapioca é feculas semelhantes.
Pólvora.
Plumas de garça.
Pennas de aves diversas.
Resina.
Rodas paramachinas ou carros.
Queijos.
Ouro em pó, cm barra ou em obra.
Prata, iclem, idem.
Mapadüras.
Sebo, graxa ou lubrificante.

¦¦*
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Sola.
Sabão, de qualquer qualidade.
Saccos novos de algodão, juta,etc.
Sellins ou sellás.
Silhões.
Sementes de algodão e outros vegetacs.
Sola em obras.
Talhas, moringues e outros artefactos de barro.
Tecidos de lã.
Ditos de linlió.
Ditos de juta.
Telhas á imitação das francezas. '
Ditas communs.
Tijolos.
Toucinho.
Tecidos de panno de algodão cie còr, natural ou riscados,
Turmalinas.
Tubos de ferro forjado ou chi aço.
Tubos de ferro fundido.
Vassouras de matérias vegetacs.
Velas de cera.
Ditas de sebo.
Velas cie stearina.
Vinagre.

Exportação

mineira

São os seguintes os produetos mineiros, que oecupam os
mais altos logares nas nossas estatísticas cie exportação : o café,
o gado vaceum, queijos, fumo, toucinho, gado suino e a manleiga, produetos que, como se vê, pertencem á grande industria agrícola de Minas.
Em seguida a esses produetos vem estes outros : milho, feijão, aguardente de cauna, assucar, arroz, aves domesticas,
batatas, cal de pedra., leite, madeiras, rapaduras, sola, couros
seccos, tecidos de algodão. E ó justamente com a maior parte
dos produetos, que constituem as principaes riquezas do solo e
da industria brasileiras, taes como: o café, o assucar, os couros, o ouro, o algodão e as madeiras— que Minas Geraes concorre para o augmento da grande exportação do Brasil.

Para melhor comprehensao da capacidade exportadora do
Rstado de Minas, deixamos aqui os algarismos e dados oíílciaes
dos nossos principaes gêneros exporlados nos annos de 1902,
1903 e 1904:
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1 Café... 178.121.955 kilogrammas, no valor de
réis,
83.36l:074$040
Gado vaccum 232.293 cabeças, idem, idem 23.220:300$000
Queijos
4.216.711 kilogrammas, idem. 7.800:915&350
Fumo
3.122.134 idem, idem..
2.966:027$300
Toucinho.... 3.852.757 idem, idem
4.268:854$756
.6 Gado suino.. 29.242 cabeças, idem, idem 2.046:930$000
7 Manteiga..... 276.184 kilogrammas, idem.
690:460$000

Vem logo depois os seguintes gêneros por quantidades, na
exportação do Estado de Minas Geraes, no anno de 1902, segundo notas oíliciaes :
Manganez
109.285.804
kilogrammas
Milho
11.421.770
»
Feijão
3.384.899
»
Madeiras..'
2.540.317 »
Leite
2.471.712
»
Cal
1.670.098
»
Batatas
1.441.721
»
Aves domesticas.
1.034.130 »
Tecidos de algodão
852.717 »
Arroz
785.063
»
Assucar
537.232
»
Rapaduras
432.719
»
Sola
431.605
»
Aguardente
309.375
»
Couros seccos
290.428
»
Exportaram-se ainda de Minas, em 1902, 3.813.793 grammas
de ouro e 2.596 grammas de diamantes.
A EXPORTAÇÃO DE 1903:
*

Os productos que mais contribui ram para a renda da ex~
portação do Estado do Minas Geraes, no exercício de 1903,
foram estes :
Cafó
187.278.404 kilogrs. 77.692:290$444
Gado vaccum
233.120 cabeças 23.312:000$000
Fumo em rolo.......... 2.782.220 kilogrs. 3.505:597$200
QueiJ°s
3.959.664
6.335:462$400
Manganez
217.650.000
4.353:000$000
Toucinho
4.458.130
3.856:282$450
Gado suino
43.800 cabeças 3.066:000$000
Aves
1.333.533
1.666:919$250
Mllno
22.922.320 kilogrs. 1.719:174$000
Manteiga
542.712
1.356:780$000
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Tecidos — Pannos de aig°da<>
799.155
Madeiras (para construcÇa°)
4.892.220
Leite
2.211.730
Borracha
157.431
S°la
312.962
Gado muar
1.730
Couros seccos
175.373
Gado cavallar
1 510
Cal
8.422.583
Batatas, carás, etc
1.485.740
Rapaduras
642.752
Pei.)a°
1.059.010
Arroz pilado
648.610
Ferro fundido..
1.042.700
0uro
3.950.750
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1.118:817$000
366:916$500
736:506$090
629:724$000
397:447$740
cabeças 346:000$000
kilogrs. 140:298$400
cabeças 302:000$000
kilogrs. 252:677$490
185:717$500
385:651$200
174:746$650
181:610$8OO
52:135$000
grams. 9.936:161,$400

A EXPORTAÇÃO DE 1904 :

O valor official dos productos exportados do nosso Estado,
em 1904, subio a 148.259:072$120 rs.
Caie
129.594.890 kilogrs. 77.756:934$000
Gado vaccum
254.718 cabeças 25.890:672$000
Fumo em rolo....
3.443.392 kilogrs. 4.208:590$222
QueiJ0s
4.521.296
7.121:041$200
Manganoz
194.856.000
3.507:408$000
Toucinho ,. 5.189.893
3.503:177$775
Gado suino
45.279 cabeças 4.940:227$500
27.268.345 kilogrs. 2.045:125$875
Milho..
Aves
1.409.177
1.691:012$400
Manteiga
849.261
2.144:384$025
Tecidos do algodão
874.583
612:208$100
Madeira de construcção 1.620.235
256:679$722
Leito
2.978.614
893:584$200
Borracha em bruto...
241.661
966:644$000
Sola
529.116
634:939$200
2.812 cabeças 5I3:648$000
Gado muar
260.816 kilogrs. 231:836$444
Couros seccos
Gado cavallar
2.172 cabeças 393:088$000
Cal....
14.713 939 kilogrs. 367:848$475
Rapaduras
671.656
302:245$200
Batatas
1.792.938
268:940$700
Feijão
2.434.441
486:888$200
Arroz pilado
220:903$900
631.154
Ferro fundido....
29:045$000
1.161.800 .
9:272$000
Outros productos
—
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A INDUSTRIA EM MINAS GEBflES
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Aqui no Brasil já vários Estados da União vão
se destacam
do ims; dos outros pelas suas
producções próprias, rogionaes ;
assim e que se fala do algodão de Pernambuco,
assacar de Alagoas, manteigas e peixes em conserva (do Santa Catharina),
xarque e graxa animal (do Rio Grande do
Sul), fumo "oyano
sedas de Petropolis, goiabada de Campos, veias
de carnaúba e
trabalhos de crivo (do Ceará), doces e castanhas
do Para, pirarucu e piassava do Amazonas, fructas, azeite
de coco o doces
em conservas (da Bahia), massas de trigo,
papel, ¦ phosphoros o
produetos ehimicos (de S. Paulo), etc.
Em Minas Geracs, entao, melhor localisadas se vem tanto a industria
maniifacturcira ou fabril, como a pastoril, extractiva, têxtil
o outras as
tem
seus
municípios, cidades o zonas peculiares a um daquaes
do gênero de producção. Si se trata de
jóias, adereços de ouro
o
prata brilhantes, açodem logo á ponna as afamadas ourivosarias'
da Diamantina, Formiga, Sabará e Poços de Caldas;
os lacticinios
cm geral (fresca manteiga,
queijos excellentes, saborosos cremes
leite, que processos de congelação conservam
suceulento), provem de Barbacena, colônia Rodrigo Silva, estações
do Sitio e
João Ayres, na serra da Mantiqueira, ou dos
campos do Rio
Verde, ao sul; as cervejas, os moveis delicados
e custosos de
madeira o ferro, as fundições e
produetos ehimicos, do Juiz' de
Fora e Ouro Preto; os calçados das sapatariás
de Diamantina, e
das afamadas ofílcinas dos sentenciados de Ouro
Preto • louças
de barro, argilla e kaolim e outros
produetos de cerâmica (vasos, manilhas, telhas), das fabricas de Caethó
e Barbacena-licores de fructas, de Caxambú e Barbacena; ferro
em chapas vio
desmanchado
-(trilhos,
cm obras
gas,
instrumentos aratorios
erragens, armas)-nas usinas Wigg, de Miguel
Burnier, Mon-''
levade, de Piracicaba, Santoqucs, de Ouro Preto,
Esperança
de
Itabira
do Campo, e nas fabricas de Santa Rita, Durão'
perto
ox-Iníiccionado. de Cattas Altas, Itabira
de Matto Dentro
Morro do Pilar, Jamboiro
(município do Serro) e Anua
Suja ou Ribeirão da Mesa,
(mnnicipio do Poçanha); os arreios
de sola o couro de anta (sellins, silhões, chicotes,
sellotes etc )
em Ferros, Itabira e Prados; os marmorestrabalhados,
do Gandarella e Carapuça (Sabará e Bello Horizonte),
os cr^stáes e
diamantes de Diamantina e valle do Jequitiniíonlia;
a melhor
aguardente de canna, de ParacatÚ, Unanimes, Pecanha
e Montes
Claros; vinlios de uva, da Campanha, collegio
do Caraça, CatIas Al as, Santa Rita Durão, SeteLagoasè
Diamantina (Scminario, collegio das Irmãs, etc); tecidos e riscados
de algodão e lã
das tabneas do Biribiriy, São Roberto, Itihga,
Macacos, Márza'
gao, Melancias, Pedreira, Gabiroba, Mascarenhas, São Vicente
Lavras. Paulo Moreira. Viçosa, Perpetua.
Rio Manso. Sóte La
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goas, Cedro, Cachoeira, Tabuleiro Grande, etc. ; os brilhantes,
daslapidaçdesdaGouvòa, Palha, e Biribiry
(Diamantina): os eigarros de Barbacena, fumo em corda, rolo, desfiado e
picado
do Rio Novo, Pomba, Patrocínio do Guanhães,
o Muriahé; chapeos de lã, lebre o feltro, do Gouvôa, Cúrvéllo o Jniz de Fora
;
o mtelhor café dos municipios de übá, Leopoldina,
Cataguazes,
Alem Parahyba, Rio Branco, Carangola, Caratinga,
Muriahc
alma, Ponte Nova, JuiZ de Fora, Pomba, Rio
Novo, Mar de'
Iespanha, Guarará, Pouso Alegre, Ouro Fino
e Poçanha • excel
lentes águas inineraes, aperitivas c therapeuticus,
do Caxambú
Cambuqmra, Lambary, Águas Virtuosas, Poços
de Caldas, São'
Lpurenço Araxa, Contendas o Santa Barbara:
toucinho, rapa
duras o farinha, de milho, dos municipios do
Serro o Pecanba •
excellonte assucar dos engenhos centraes do
Rio Branco AracV
• ty e Barra Longa; topazios de Rodrigo
Silva, ex-Josc Correia e
de S Caetano; amiantho do Taquaral; cinabrio
do Tripuhv'- o
excellonte o fulgidp onro, das minas inglezas
de
1 assagem, Sant'Anna, Faria, S. Bento, Mac,nino, Morro Velho
das companinas nacionaes de Ilonorio Biçalho, Raposos,
Santo Antônio Itabira de Matto Dentro, Diamantina e Ouro
Preto ; salitre da
d° JeflUÍta^' e Mont- Claros'
saíTlo
sal, do Calhau
círi'Ín,10;1>i'',ma,,,tina)'
ou Arassuahy, do Salinas, Januaria o
S. Francish
co; gnano, das margens do Rio das Velha,;
esmeraldas' «aS
mphas,, hyacinthos o orysolitas, do riquíssimo
leito d"C
Doce; manganez, dasminasde S. Julião
o Lafayette; .,ldo g
n°rt0.C Wan^ Occidental d
Minas
^iZiTI^r1^
(Ura, Abaote, Araxá, Paracatu, GrãoMogol, Montes
Cia
roa, Minas Novas, Uberaba, Prata, Monte Alegre
Tr^sCor oot"
(sul, etc. ; borrada do manga,,, dos sertões do Rio
lÜfe
S, hrancisco ; farinha de mandioca, do
Serro; burros, poldros
bestas eçavallos, da zona. criadora de
Coneoição do Sc'r o C0l-'
¦•os curtidos e sola, do Bocayuva, Contendas,
Diamantina e Ub aba; mstrumentos do corda
(violas, violões o
1 Queluz; eassim por deante. machetes),
"y
N.deS.
A urotlncçao «tva! ao E^tnil»
<|<» Miam s {*era<\<-j
A prodncção go,,,l do Estado de Minas,
nos três reinos da
natureza e na lavoura, industria, o
manuiacturas e
,uito
abundante e variada.
T0
São estos, por ordem alphabetica, os
gêneros o arti-os da
grande e pequena prodncção mineira, dos
quaesem su/'naxi
na parto cogrtam as pautas do ífaco
esiadoal, par" cobrar
sobro olles os respectivos impostos de
exportação
1. Águas niineraes das afamadas fontes
naturaos do Ca
xainbu, Contendas, Águas Virtuosa,
do Lambai v O n,
'•a. Poços de Caldas, Sãoiourenço o
A,V1<l-Vl
lx las ^^
'""
N
^cis primeiras
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d'estas estações ao sul de Minas e que exportam, para diversos
pontos do paiz epara oextrangeiro, milhões de litros de suas
diversas águas alcalino e acidulo-ga zosas, magnesianas, sulphurosas, etc.
2. Algodão em rama, com e sem caroço (do norte, centro
e oeste de Minas), vendi do para as fabricas de tecidtos dos municipios de Diamantina, Curvello, Sete Lagoas, Santa Luzia e
Pitanguy.
3. Aguardente ou restillo de canna (alguns milhões de litros por anno, sendo já também empregado industrialmente o
álcool de canna, tão forte e puro como o de uvas).
4. Alhos e cebolas roxas e brancas, em resteas.
(As chamadas cebolas do Rio Grande se aclimam muito bem nasçolonias do districto de Bello Horizonte, onde
já existe grande
de
cebolas, annualmente.
producção
5. Alumen ou pedra-hume (das margens do Rio Doce).
6. Amendoim com casca e pilado. Exportado
para a cidade do Rio de Janeiro.
, 7. Amethystas e águas marinhas (do Rio Doce, Arassuahy
e Salinas).
8. Amiantho ou asbestos (das jazidas de Rodrigo Silva e
Taquaral, município de Ouro Preto).
9. Arroz branco e vermelho, com casca e pilado,
(grande
producção nos valles do Paraopeba, Suassuhy, Guanhães, Verde, Sapucahy e Pomba).
Ha usinas para o beneíiciamento do arroz, em Pouso Alegre (colônia Francisco Salles), Oliveira (engenho central) c
Leopoldina.
10. Artefactos vários de ferro (chapas, colhoros, enxadas,
foices, machados, cravos, freios, ferraduras, esporas, armações
diversas, etc.) Companhia Mechanica Mineira, de Juiz de Fora,
Usina Wigg, em Miguel Burnier, Usina Esperança (Eng. Queiroz Júnior), fabrica Monlevade, em Piracicaba, o outras em Itabira, Conceição, etc.
11. Areias monaziticas e areias amarellas (das margens do
Parahyba do Sul, nos municípios de Além Parahyba e Mar de
Hespanha ; e nos municípios de Palma, Theophilo Ottoni, Peçanha e Caratinga, no Rio Doce).
12. Artefactos diversos de madeira (mobílias, bengalas,
canoas, utensílios vários).
13. Artefactos diversos do couro (sellas, scllins, sollotos,
cangalhas, rabichos, peitoraes, chicotes, rédeas, apetrechos de
arreios em geral, vindos das grandes oííicinas de Prados, Lagoa Dourada, Itabira, Ferros, Senhora do Porto de Guanhães,
etc).
14. Assucar branco, mascavo c mascavinho, grosso, crystalisado e refinado (assucar de canna - grandes usinas c engenhos centraes cm Ponte Nova, Rio Branco etc.) Usinado
Ponte Nova, Vieira Martins & Comp.\
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15; Azeites ou óleos : de mamona ou carrapateira, de
paimas ou coco (dendê, macahubas, indayassú, coco de gosma), de
caroços de algodão, de gergelim, de amendoim, etc. Usina
Itacolomy, do dr. Theophilo Ribeiro (Bello Horizonte).
16. Aves domesticas (gallinhas, frangos, patos, perus,
marrecos, etc, com grande exportação para a cidade do Rio de
Janeiro, mormente da zona do Sul de Minas (E. F. Sapucahy).
17. Bagas de mamoneira (ricino).
18. Banha derretida, em barris e latas. Industria em começo.
19. Balas e confeitos de assucar e essências (fabricas em
Ouro Preto, Juiz de Fora e Capital.
20. Batatinhas inglezas, batatas doces e do reino, e outros
tuberculos (carás, mangaritos, inhames, jacutupés, etc). Grande
producção de batatas em Miguel Burnier, Congonhas do Campó, etc, no município de Ouro Preto e no sul do Minas (Itajubá, Pouso Alegre, etc).
21. Baunilha em bruto ou preparada, em vagens (Rio
Doce, Mucury, Guandu).
22. Biscoutos de polvilho de mandioca e de fubá de milho,
roscas e bolachas de trigo, etc. (Fabricas em Bello Horizonte,
Sabará e Barbacona).
23. Bebidas espirituosas e gazosas artificiaes (genebras,
xaropes, vinhos espumosos, licores de peccgo c outros fructos,
champcujnes, aloás de arroz, sodas, groselhas, etc). Varias fabricas na Capital, Juiz de Fora, Barbacona, Porto Novo, Passagem, Ouro Preto, Pequory, etc.
24. Borracha de mangabeira e de maniçoba, em estado
bruto (do Norte e Oeste de Minas). Municipios ribeirinhos dos
Rios S. Francisco, das Velhas e Paraopeba.
25. Bruacas, surrõos, malas, alforges e saccos de couro
para viagem.
26. Café em grão, pilado, em coco ou casquinha, torrado
ou moido (em saccas, pacotes e latas - grande exportação das
zonas da matta, parte do sul e centro de Minas). A exportaçao do café mineiro orçou cm 1904 por cerca de 130 milhões
de kilogrammas (129.594.890) e sahiu pelos portos do Rio de Janeiro (café procedente das regiões da matta e centro, servidas
pelas Estradas Central, Oeste, Piau c Leopoldina) ; de Santos
café procedente do sul, parte da região servida pelas Estradas
Sapucahy, Muzamhinho, Minas e Rio e Uogyana) ; da Victoria
(café de leste, na zona de navegação fluvial do Rio Doce e do
alguns municipios da zona do Alto Carangola, do Alto Jequitibá, etc). Os municipios cafeeiros em Minas assim se distribuem : ao Norte—Peçanha, Guanhães, Serro, Conceição, Perros, Itabira, Prata, Alvinopolis ; ao Centro-Pará, Pitanguv,
Bomlím, Santa Quitòria, ltauna, Rio das Velhas, Caethe ; a
Oeste— lndayá, Oliveira, Lavras, Itapccerica, Campo Bello,
Boa Esperança ; ao Sul-Jacutinga, Ouro Fino, Caldas, Cabo
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Verde, Alfenas, Muzambinhò, Guaranesia, Monte Santo, Machado, Varginha, Três Pontas, Campos Geraes, Paraíso, Pouso
Alegre, Extrema; na matta (empório do café mineiro)—Pont e
Nova, Viçosa, Rio Branco, Ubá, Pomba, Oatagimes, São João
Nepomuceno, Rio Novo, Juiz de Fora, Rio Preto, Mar de Hospanha, Guarará, Alem. Parahyba, Leopoldina, Palma, Muriahé,
S. Manoel, Carangola, Manhuassú, Abre Campo, Caratinga.
27. Cal de pedra ou em pó (caieiras de Bello Horizonte,
Vespasiano, Ouro Preto, Pedra, do Sino, Carandahy, etc).
28. Cascas de cortumes e tinturarias (cascas de barbatimão, sassafràz, sobrazih páu de drago, angico, almécoga, etc).
29. Castanhas de quaesquer espécies (do castanheiro, de
sapucaia, pinhões, etc).
30. Chapas de ferro, vigas, cylindros, rodas,
peças de
machinas (Usina Esperança, em Itabira do Campo, Mechanica
Mineira, em Juiz do Fora, Usina Wigg, etc.)
31. Canoas do madeira para navegação, batêas, carumbés,
gamellas, etc. Nas zonas, de navegação fluvial (Rio Verde,'
Sapucahy, das Velhas, S. Francisco, Doce, etc.)
32. Canna de assucar e vários fruetos
(uvas, maçãs, laranjas, bananas, pecegps, abacaxis, ananazes, cajus, mangas,
abacates). Grande exportação para o Rio de Janeiro.
33. Carne de vacca (chamada carne do vento ou do sertão)
e de porco fresca o salgada, secca o em conserva de salmoura.
34. Chifres, ossos o colla anima].
35. Chá das grandes plantações do Jardim Botânico, de
Ouro Preto, (o afamadõ Chã (ja Comp. Villa Rica o da Chacara do Thcsoureiro, em Mariana).
36. Jerveja, branca o preta (grandes fabricas a vapor, em
Juiz de Fora e Bello Horizonte, Ouro Preto, Passagem, Diamantina, etc.) Marcas : Rhenania, Itacolumy, Kremor, Weiss,
Mineira, etc.
37. Cora virgem e em velas, cera de canaúba, cera da
torra (de colmeias sylvestrès). Apicültura aperfeiçoada, no
Collcgio Salesiano de Cachoeira do Campo.
38. Cigarros de palha e fumo mineiro
(das afamadas íãbricas de Barbacena, Sitio, etc). Grande exportação
para o
Rio.
39. Chapéós e esteiras, (de palha de coqueiro, de
junco,
tabúa, burity, etc). Industria sertaneja do Norte o Oeste.
40. Chapéos de lebre, feltro e castor, sendo o
pèllo imfabricas
a
vapor em Curvello, Gouveia, Diaportado (grandes
mantina, etc).
41. ^ Cinza vegetal e carvão de madeira. Fornecimento do
carvão ás companhias do mineração, na Passagem, Morro Velho. etc
42. Cipós diversos e palhinha (libras de
pita, agave, tucum, cipó caboclo, aram iria vegetal). Campo experimentai de
piteiras, em Bello Horizonte.
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43. Couros seccos e salgados, polles curtidas, sola (cortumos importantes a vapor em Juiz do Fora o outros em Itabira
do Campo, Ayuruoca, Diamantina, Montes Claros, etc).
41. Crystal de rocha (grandes depósitos naturaes, no Norte do Minas) e no commercio de transito de Goyaz para o Triangulo Mineiro.
45. Crina animal, crina e paina vegetal para almofadas,
colchões, etc. A paina vem do sertão do norte e oeste do
. Estado.
46. Diamantes brutos o brilhantes lapidados, pingos era"colorados
(grandes fabricas de lapidação em
gua o diamantes
Diamantina, Biribiry, Palha, Gouveia,
Formação, Jocjiiitahy,
etc). Diamantes do Jequitinhonha, Bóa Vista,
Bagagem,
Abaeté.
47. Doces cm calda, compota, conserva o em massa, geléas e fruptas. crystalisadas¦ Fabricas no Sitio, Barbacena, Diamantina, Cachoeira do Campo, etc.
48. Drogas e procluctos ruedicinaes c pharmacouticos (como
unguontos, vinhos tônicos,
xaropes, pastilhas,
emulsues,
granidos, composições e preparados com ingredientes da FloraBrasileira) — Drogarias o laboratórios, em Ouro Preto, BelIo Horizonte, Uberaba, Diamantina, Juiz de Fora, Itabira,
São João d^l-Roy, que exportam e fabricam tacs produetos.
49. Farinha de mandioca, de milho, tapioca, fubá de milho o -de arroz e cangica. Fabrica de polvilho, a vapor, em Juiz
de Fora.
50. Feijão branco, preto o mulatinho, favas, ervilhas e
feijão guandu, de todas as zonas agrícolas do Estado.
51. Ferro fundido—das Usinas já citadas. Export. em 1904 :
1.161.800 kilogrs.
52. Fumo cm folha, em rama, picado, desfiado o em corda:
. exportado em rolos, Jatas, caixas, pacotes, etc (aíamado fumo
do Pomba, Carangola, Unanimes, Rio Novo, Tiros, Patrocínio,
Divino, etc.) marcas Daniel, Borboleta, etc.
Gado em pé, cavallar, vaceum, muar, Janigero, ca53.
brum e suíno — grandes sítios de criação muar o cavallar,
em Conceição, Guanhães, Serro e outros pontos do Norte de
Minas, omquanto que a industrio pastoril para a criação e engorda e exportação de bovinos tem os seus grandes centros nos
municípios do Triângulo Mineiro, zona de Oeste e Serra da
Mantiqueira.
Só de gado vaceum mineiro foram, em 1904,
abastecer o Rio de Janeiro (matadouro de Santa Cruz) perto
do 255 mil cabeças.
O gado bovino mineiro passa pelas feiras ofliciaes estabelecidas em Três Corações do Rio Verde (do sul do listado, na E.
F. Minas & Rio) c estação de Hemíica (entre Juiz de Fora c
Palmyra, na E. F. Central do Brasil), onde milhares de cabeças de gado destinado ao abastecimento do Rio de Janeiro e S.
Paulo são vendidas mensal menti4.
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Na E. de F. Central ha vários sitios de embarque (Curvello,
Silva Xavier-, Sete Lagoas) para o gado do centro e norte deMinas, que desce para o Rio,, passando pela feira de Bemfica.
54. Hortaliças, fructas e legumes (Capital, Barbacena, etc).
55. Kaolim, talco, pedra-sa bao e productos desta
(paneiIas e outros utensílios de pedra, para usos domésticos). Fabricação em ltabira, Conceição, Serro, Peçanha, etc.
56. Leite fresco (grandes leiterias em Barbacena, Sitio, João
Ayres, Mantiqueira, Palmyra, etc, com grande exportação
para
o Rio de Janeiro de leite fresco pasteurisado em câmaras frias
pelo gelo) Leite exportado, em 1904 : 2.978.614 kilogrammas.
57. Lingüiças, carnes, chouriços e o afamado « lombo de
Minas». Salsicha rias e charcuterias, em Juiz cie Fora,
58. Lenha em achas e toros. Grande consumo em vins-ferreas, fabricas, minas, usinas.
59. Manilhas e canos de barro e outros productos decoramica, como vasos, talhas, potes, bilhas, pratos, balaustres, etc,
(da « Cerâmica Nacional » de Caethé, e outras fabricas, em Barbacena, Carmo da Matta, Penha Longa, Bello Horizonte, Juiz de
Fora, etc).
60. Manteiga pura de Minas (egual ás melhores marcas da
Europa, podendo competir com as marcas dinamarquezas — The
United Danish Butter o de Haymann, com a. Henry Tynn
{GranjaBlanca) com as francezas Demagny, Pierre de fiacour,
Bretcl Fréres (Isigmj), com as marcas italianas de A. Facciolic
Modesto Gallone o outras marcas curop cas que vinham ao nosso
mercado, em grande escala, algumas bem impuras, aliás, com
margarina e outras substancias, o já hoje se vem corridas e em
parte eliminadas do com mercio nacional pelo magnifico proclucto das fabricas mineiras de lacticinios : Barbacena, Mantiqueira,
Sitio, Palmyra, João Ayres, Traituba, Pontalete, Lima Duarte,
Turvo, Lagoa Dourada, São Gonçalo do Sapucahy, S. João d'ElRey, Carmo da Matta, Tiradcntes, Caxambu, Francisco Salles,
Pedra Negra, Capivary, Oliveira, Bias Fortes, Carrancas, Carmo
das Luminárias, Aureliano Mourão, Santa Rita Ibituruna, Rio
das Mortes, Sucupira, Nazareth, Prados, Entre Rios, Carmo do
Rio Claro, Queluz, Uberaba, Ayuruoca, Baependy, Lavras, 'Juiz
de Fora, etc). Producção em 1903 : 542.712 kiíogrammas ; em
1904 : 849.261 kilogrammas ; podendo elevar-se a producção da
manteiga mineira a mais de 1.500 000 kilos annualmente. Syndicato de Lacticinios Mineiros, na Capital Federal, com modernas
installações.
61. Madeiras de lei para construcção, dormcntes de linhas
férreas, taboados, pranchões, toras, etc (Nas mattas de leste,
Mucury, Rio Doce, Manhuassú, principalmente). Exportação
em 1904; 4.620.235 kilogrammas.
62. Macella, paina e capim do campo para colchoaria.
63. Massas alimentícias, diversas, de trigo (fabricas irinumeras em Juiz de Fora, Ouro Preto, Sàbárá, Bello Horizonte
ç
em outros pontos).
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64. Manganez (minereo exportado em bruto das companhias
de Miguel Burnier e Queluz). Exportação de 1903 : 217.650 toneladas ; cm 1904 : 194.856 toneladas (é menor a exportação agora para a Inglaterra, França, Allemanha e Estados Unidos, de
vido á alta brusca do cambio no Brasil).
65. Mármores e calcareos brancos e polychromicos (jazi
das cio Gandarella, Caraça, Carapuça, Acaba-Mundo, etc).
66. Mel de abelhas (do abelha européa e abelha sylvestrc),
mel do caldo de canna de assucar, ou melaço, em barris e garraias.
67. Mel de fumo, liquido ou em massa.
68. Mica em bruto (malacachèta—de diilerentes pontos do
Estado, sendo as mais bellas e de lâminas mais largas as do Rio
Doce).
69. Milho branco oamarollo, em saccos, (muito melhor do
que o do Rio da Prata, pois é do grão maior o mais nutritivo).
Exportação em 1904 : 27 milhões e 300 mil kilogrammas.
70. Minereosdo ferro, (ferro specular, chromado, limonito,
oligisto, itabiritos, cangas, jacutinga, etc).
71. Mineroos diversos, de cobro, ouro, galenas, cinabrio,
etc, (para amostras, collecções scicntiíicas o alguns exportados para fins industriaes).
72. Monazitos (areias monaziticas pretas o amarellas, da
matta de Minas o do nordeste do Estado). Estão em exploração
as dos municípios de Mar de Hespanha o Além Parahyba.
73. Moveis do madeira, com palhinha ou com estofos, simpios e de luxo, mobiliários de todos os estylos: etc, (fabricação
nas grandes officinas a vapor de Corroa & Corroa (Juiz de Fora)
e em outras officinas do vários pontos de Minas e principalmente
em Bello Horizonte (Casadio, Panicali e outros fabricantes).
74. Obras de sola o de couro d-anta (Diamantina, Itabira,
Ferros, Prados, Bello Horizonte, Ouro Preto, etc).
75. Ocros coloridos de diversos matizes, tintas, terra de
Sienna, talco, greda bruta, cal, tabatinga, etc, (pequenas fabricas de tintas em Ouro Preto, Juiz de Fora é S. João deiRey).
76. Óleos vogcta.es (de copahyba, sahdalo, amendoim, cedro
e angico).
77. Ovos, (grande exportação para o Rio de Janeiro).
78. Ouro era pó, em barra o mu obras (trabalhos do coco,
brilhantes e ouro, jóias de ouro das aíamadas ourivesarias de
Formiga, Diamantina, Montes Claros, Sabará, etc). Exportacão do ouro em barra, em 1903: 3.950.750 grammas.
79. Palhas de milho preparadas para cigarros (superiores ás
palhas portuguesas, de tanto renome). Fabricas no Sitio, Passa
Quatro, Barbacena, etc.
80. Palmitos doces (de coqueiro) e cocos chamados da Bahia,
demacahubas, indayá, andiroba, etc. Exportação para o Rio.
81. Pássaros vivos (aves eanóras : canários, sabiás, patativas. arapongas, cardeaes. corrichos. curiós, etc.).
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82. Pedras de moinho (mós), pedras de amolar, esmeril
para afiar e outras. (Dos municípios de Itabira e Conceição do
Serro).
83. Pelles curtidas com pellos (pelles de onça, lontra, preguiça, gato do matto e de outros animaes de pello fino e sedoso,
muito bem cotadas no mercado). O commerciode pelles é extraordinário no leste, norte e triângulo.
84. Peneiras finas e grossas, (tecidas de taquara).
85. Plantas vivas, parasitas, orchidéas (bellos exemplares
de cattleyas sylvestres, nas mattas do Rio Doce, nas serras do
Cipó, Mantiqueira, etc, municípios de Peçanha, Caratinga, TheophiloOttoni, Manhuassu, etc.
S6. Papel (fabrica Baeta na estação do Rio Acima—E. F.
Central), no município de Villa Nova de Lima. Exportação de
papel pardo e grosso para embrulho, papelão e papel de imprensa.
87. Peixes seccos e salgados (surubins, dourados,
piaus,
etc.) dos sertões do rio São Francisco e Rio das Velhas. Grande commercio no porto de Pirapora.
88. Poaya ou ipecacuanha, branca, preta, rajada o
parda
(das mattas do Peçanha, Itambacury, Mucury, Conceição da
Poaya, Figueira, Cuyethé, etc, de onde se faz
grande exportade
raízes
de
ipeca).
Desde
ção
8$ a 40$ o kilo, no Rio e na
Europa.
89. Polvilho, tapioca, ararúta, fubá mimoso,
puba e outros preparados alimentícios. Fabricação
generalizada nas rofazendas
e
do
interior.
ças
90. Plumas de garça e pcnnas de aves
(araras, colibris
emas, erêrês, papagaios, etc), muito exportadas
casas de
modas, flores, chapéos. O Rio Doce é riquíssimo para
dessas aves
de plumas raras.
91. Pólvora grossa fabricada no Estado
(grandes jazidas de
sahtre na região do norte de Minas, em Curralinho,
Terra
Branca, Jequitahy, Arassuahy, Rio das Velhas c Rio Doce).
Fabricas de pólvora : Diamantina, Sabará, etc.
92. Prata em pó e em barra (pouca
quantidade) e bástahte prata em obras e jóias (bem trabalhados apetrechos de
prata
para montada, como chicotes, estribos, passadores, esporas etc
em Itabira de Matto Dentro, Diamantina, Sabará, Formi-a
Serro, Prados, etc
b
93. Raizes medicinaes diversas (gengibre, velame,
ipeca,
salsaparrilha, sassafraz, cascas de quina, de angico
e de barbatimao amica do campo, etc). Exportação dos
municípios
do rheophiloOttoni,Peçanha,GuanhãeS,CaratingaoManhuassu.
94. Redes trançadas de algodão o fibras de
burity (fabricadas no Rio Pardo, Itinga, Salto Grande, etc, Norte
de Minas).
95. Resinas diversas (de copai, angico, andiroba,
angelim,
cedro, etc).
'
96. Rodas de ferro o de madeira,
para machinas, carro.se
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carroças. Fabricadas em Morro Velho, Juiz de Fora, Bollo
Horizonte, Miguel Burnicr.
97. Rapaduras de caiina de ássucar (o «assucar do
pobre »
no interior do paiz). Fabricação generalisada no Estado, em
todos os engenhos decanna.
98. ^ Queijos de diversas marcas, de
grande consumo dentro e fora de Minas (o aí amado queijo mineiro das
grandes iabricas da Mantiqueira, Sitio, Prados, Queluz, Lagoa Dourada,
Entre Rios, Palmyra, Paraòpeba, Serra da Canastra, Serro,
Conceição, Baependy, Traituba, Itacambira, Lavras, São João
d'El-R,ey, Lima Duarte, Barbaccna, Oliveira, Tiradentes, Uberaba, Prata, Araxá, Ouro Preto, etc, etc. ; os afamados requeijões pretos, brancos e mascavos, em forma de tijolos (dos sertoes de Minas) ; cremes e perfeitas imitações dos chamados
queijos Gruyère, Parmesão, flamengo e do Reino—grande exportação aos milhares, em caixas e jacas). Exportação cm 1904:
4.521.296 kilogrammas.
99. • Sabão virgem, sabão e sabonetes eguaes ás melhores
marcas francezas o inglezas ; aguas cie toucador o outros
preparados chimicos de perfumaria (exccllentes fabricas de produetos finos em Bollo Horizonte (Pratos & Guimarães) eJuiz
de Ferra, o de sabão grosseiro em diííerontes^pontos do Estado).
100. Saccos de algodão, aniagem e de
juta (fabricação mineira, em Juiz de Fora, na Usina Omstein, á electricidade).
101. Sal commiim ou de cosinha (chlorureto de sódio) c
salitro (grandes jazidas, no norte de Minas : em Calhau ou
Arassuahy, em Salinas, margens dos rios das Velhas, Jequitinhonha e Doce: nitreiras da Serra do Cabral, do MattaMatta, cie S. Sebastião do Salitre (Patrocínio), do Rio das Velhas, do Brejo Salgado (Januaria), etc
102. Sedas (produeção mineira na colônia Rodrigo Silva,
^Col
perto de Barbacena. Meias, lenços, gravatas, etc
heita
em 1900: 2.600 kilos de casulos (só na colônia) e em todo o
Estado de Minas 60 mil kilogrammas.
103. Sinos (fundição mineira, em Béllo Horizonte e Diamantina, de onde se exportam para vários
pontos dentro e
fora de Minas).
104. Sebo bovino, banha de porco, óleos de coco e mamona, graxas, azeites o outros oleaginosos o lubrificantes.
105. Sellas, sellins, silhões, sellotos, cangalha.s e outros
arreios (produeção de Itabira, Ferros, Prados, Ouro Preto, Lagòa Dourada, Barbacena, Serro, Diamantina, Guanhães, Minas
Novas, etc).
106. Tecidos de algodão, lio mineiro, de lã e de linho
(lio
importado), das grandes tecelagens e fabricas a vapor
(sendo
algumas dellas movidas por electricidade), em : Alvinopolis,
Biribiry, Brumado, Cachoeira, Cedro, Gabiroba, Itaima, Itinga,'
Lavras, Itabira do Campo, Macacos, Melancias, Marzagão o Pedreira. Juiz de Fora, Mariano Procopio, Suo Jouo Xepomuceno,
São João dVFl-Rey Ouro Prelo (Tombaclouro), Pedro Leopoldo,
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Pitanguy, Barbacena, Curvello, Sete Lagoas, Rio Preto, São
Roberto (Gouvèa), São Vicente, Viçosa, Taboloiro Grande, Machado, Santa Barbara, etc , todas produzindo, em grande escala,
riscados, americanos, trançados, mor ins, pannos alvejados, alvejado, casimiras, fazendas finas, toalhas, cobertas, etc. Existem
também três grandes fabricas de meias e camisas de meias,
com grande producção, em Juiz de Fora (movidas por electricidade ), e duas fabricas de meias de lan em Bello Horizonte.
107. Telhas curvas e telhas á imitação das do Marselha
(Roux Frères); tijolos communs e refract arios, tubos, canos,
manilhas, moringues, pratos, talhas, filtros e outros objectos
de barro e kaolim, havendo também Io uça grosseira de fabricação mineira e ensaios para o fabrico definitivo da porcellana,
em Caethé (varias cerâmicas, em Bello Horizonte, Barbacena,
Caethé, Carmo da Matta, Penha Longa, Juiz de Fora).
108. Tintas de escrever, tintas de cores variadas para desenho e pintura (Juiz de Fora, Ouro Preto, S. João d^l-Rey).'
109. Toucinho mineiro (grande centro de producção., na
zona do Peçanha, Guanhães, Ferros, Paraopeba, etc).
. 110. Turmalinas de varias cores (negras, verdes, «osmeraldas do Brasil »); granadas, almandinas, topazios roseos
amarellos claros, crysolitas, águas marinhas, etc, (turmalinas
do Rio Doce, Arassuahy e Salinas, topazios do Rodrigo Silva
(Ouro Preto), águas marinhas da Itinga, etc.
111. Vassouras de palha de coqueiro, espanadores de ponnas de aves. Fabricas em Bello Horizonte e Ouro Preto.
112. Velas de cera, do, sebo e de stearina (fabricas a vapor
de velas stearicas, em Bello Horizonte (Sigaud & Vianna) e Juiz

•

(4

¦

>

de Fora).

*

113. Vinagre branco e tinto (de uvas, jaboticabas e outros
fruetos).
114. Vinho mineiro, desde os leves vinhos de fruetas., (jaboticabas, ananaz, caju e de raiz de summa) até os excollentes
vinhos brancos, tintos e palhêtes de pura uva européa, já acelimada e mestiçada com parreiras americanas (zona viticola e
vinícola, em Caldas, Campanha, Ayuruoca, Báependy, Caracol,
Jaguary, Muzambinho, Ouro Fino, Caxambü, Passa Quatro, no
sul de Minas ; em Bom Succésso, Lavras, São João d^l-Rey,
Serro, Oliveira, Sete Lagoas, Ouro Preto (Tripuhy, Cachoeira
do Campo), Piedade de Minas Novas, Bello Horizonte (colônia
Carlos Prates, Villa Fidelyra), Santa Rita de Ibitipoca, Santo'
Antônio do Rio Abaixo, Alfiê, Mariana (Santa Rita Durão),
Santa Barbara (Caraça e Cattas Altas), Itabira de Matto Dentro,
Guanhães, Diamantina, Montes Claros, etc, producção de muitos mil hectolitros por anno, consumo dentro o fora de Minas
Geraes).

$
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NOTAS ESTATÍSTICAS
(minas geraes)
O município do Santo Antônio do Machado tem 3.250 aiqueires de cafezaes, produzindo 487.500 arrobas; exporta annualmente 15.000 rezes; possue excellente o farta crcação do
gado suino, ca valia r e lánigcró, cultura de fumo o cereacs; 16
usinas de beneficiar cale, uma fabrica de tecidos, 14 engenhos
de serrar madeira, duas ferrarias e tres sellarias; sua importação é de cerca de 1.0Ü0 contos de réis.
*
* *

O municipio de S. Miguel de Guanhãcs possuo diversas minas de ouro, ainda não exploradas, sendo, apenas, conhecidas
como riquíssimas a do Caudonga e a das Almas.
Encontram-se, também, eslanho, chumbo, enxofre, salitre e
grandes pederneiras para o fabrico do ferro, no território desse
municipio de leste do Estado.
*
* *

A vi lia balnearia de Poços de Caldas, cuja Long. Oeste
(Rio)
é de 3".221 e a Lat. S. de 21VÍ51, está a 1.200 ms. pouco mais ou
menos acima do nivel do mar; a triangulação da estação deo
l.LSOms.; mas uma casa na rua Marquez do Paraná está a 1.204
ms., ao passo que logo acima, na porteira que conduz á fazenda do Barreiro, a triangulação deo 1.240 metros.
*
* *

O districto de Volta Grande, municipio d'AJém Parahyba,
em Minas, está fadado para brilhante futuro industrial, tacs
são as riquezas do solo, onde a natureza accumulara os segredos que vão sendo desvendados pelos que não se cançam na
lueta pela existência.
A 6 kilometros da estação da E. F. Leopoldina, no logar
denominado Retiro, propriedade do sr. Coronel Antônio Custodio de Bittencourt, o sr. Dr. Costa Sena, illuslrc
geólogo brasiloiro, examinou uma excellente jazida de> gruphitc,
que considera de grande valor, nau só pela sua constituição
pliysica,
alia
que promctte
porcentagem como pelas dimensões do terreno por onde élla se estende.
A. - S

¦

¦

¦-'.¦
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*
* *

Os expositores de productos mineiros ou de riquezas naturaes deste Estado obtiveram, em 1904, na Exposição de S. Luiz
(Estados Unidos), dous grandes prêmios, quarenta medalhas de
ouro, cincoenta e oito de prata e sessenta e cinco de bronze.
*

Existem neste Estado 30 fabricas de tecidos,
de 11.765:519$403.
Empregada já nessas fabricas existe a quantia
e nellas trabalham 2.277 homens.
O numero de fusos das mesmas é de 35.510
2.291, sendo a força motriz em cavallos a vapor
1.602.
Essas fabricas mineiras produzem 13.414.000
cidos e consomem 1.218.521 kilos de algodão.

com o capital
de 901:200$000
e o de teares
108 e á água
metros de te-

*
* *

;*

Estão servidas por illuminaçâo electrica varias cidades e povoações mineiras: Juiz de Fora, Barbacena, S. João del-Rci,
Itapecerica, Bello Horizonte, Villa Nova de Lima (Morro Velho),
Ouro Preto, minas da Boa Vista (Diamantina), fabricas de tecidos de Mariano Procopio, do Tombadouro, de Lavras do Funil, do Cedro e Cachoeira, de S. João Nepomuccno, minas da
Passagem, cidade de Cataguazes, etc.
A gaz acetyleno, são illuminadas Carangola, Guanhães, Ubá,
Curvello e outras cidades mineiras; e a kerozene quasi todas as
cidades do interior de Minas.
Tèm viação urbana (boncls electricos) Bello Horizonte c Juiz
de Fofa, e bondsde tracçâo animal: Ubá, Alem Parahyba, Porto Novo, Mar de Hespanha (troly) a S. Pedro do Pequery, Parahybuna e outras localidades mineiras. De Curvello a Diamantina (21 léguas) ha serviço de carros americanos, e de Sabará a
Caethé (4 léguas) viagem por automóvel.
• *

O pico de Itabira dobMattoJDentro, em cuja base se acha
a cidade de Itabira, é um dos mais bellos do nosso Estado, destacando-se, mesmo a dezenas de léguas de distancia, dentre as
muitas elevações que com elle formam a serra do Espinhaço ; e
a sua altitude, determinada pelos Engenheiros Baeta e Barcellos,

(
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baseada na do ponto onde se cravou a estaca final da Estrada de
Ferro Leopoldina, que tem estudos leitos e approvados
para
seu prolongamento até aquella cidade, é, approximadamente,
de 1.386 metros.

*
* *

Sob o titulo Descripçãõ Physica do Município de Patrocinio — Estado de Minas — publicou o sr. Olympio Carlos dos
Santos um interessante folheto, onde vem realmente muitas
informações de utilidade sobre o importante município mineiro.
O município divide-se em 4 districtos: cidade do Patrocinio, S. Sebastião da Serra do Salitre, Abbadia dos Dourados e
Coromandel.
Cultivam-se em larga escala feijão, arroz, milho e outros cereaes, canna e fumo. 0 cale é* ainda pouco cultivado, si bem
que
os terrenos se prestem admiravelmente á sua cultura.
A criação de gado é a principal riqueza do município, onde
ha grandes invernadas, e de onde sabem annualmente 20 a 25
mil cabeças. A raça é a zebú.
Também os suinos são exportados em grande porção.
O município, cujo território, situado nas fraldas da serra
da Matta da Corda, apresenta extensas planícies de campinas
verdejantes e bellas, é cortado por vários rios, sendo o principal
o Paranahyba.
O clima é saudável. Não ha no município um medico
siquer.
A renda da Câmara foi, em 1903, de 23:124$000 e a da collectoria de 24:209$000.
A sua população é avaliada em 42.000 habitantes, espalhados por uma área de cerca de 4.800 kilometros quadrados.

• •

Ha -no Brasil, actualmente, 2.830 agencias do correio, despendcndo-se com o pagamento do respectivo pessoal a somma
de 1.831:560$000> annualmente.
Minas Geraes dispõe de 777 agencias, sendo 461 pertencen"
tes á Administração de Ouro Preto, 124 á sub-Administração de
Campanha, 124 á de Diamantina e 68 á de Uberaba.
A Administração que menor numero de agencias possue é a
de Matto Grosso, que tem 14.
A de Minas Geraes é a que tem maior numero, seguindo-se-lbe
S. Paulo, 438 e Rio de Janeiro, 433.
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Dei 1888 ia 1903, em 15 annos, entraram em Minas Geraes os
seguintes immigrantes extrangeiros:
Em
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
. »
»
»
»

I ',?4S
1888
' ••
1S89.,
•.
••
o. <11
1891
6-113
1892
3.103
1-/Q
189q••••• • < •••••»•••«.••••«• • y
1894
4. do4
1895
tí'031
1896
22.496
1897
I5-578
1898
2.228
1899
674
1900
136
1901
¦ ¦'
1902
52
1903
4
Total

^2.788

Dando a media, por anno, de 4.519 immigrantes europeus,
introduzidos no Estado do Minas.
*
* *

Pela quantia de 13:000$000 foi vendida ao sr. Luiz Garcia
Pereira, negociante no districto de Coromandel, comarca de Patrocinio, no Triângulo Mineiro, um beilo diamante, cor do prata, pesando 53 quilates, encontrado nas margens do Rio Doura(linlio por um octogenário chamado Pedro Velho.
* *

Em 1905 foram distribuidas as medalhas commcmorativas
do 50° anniversario do telegrapho brasileiro.
O verso da medalha representa a eííigie do Barão de Capanema, fundador dos telegraplios, e o reverso um ãpparelho telegraphico Breguet, primeiro systema usado no Brasil, em 1864
e um Baudot, o mais moderno (1906).
Foi em 11 de maio de 1904 que o telegrapho no Brasil completou 50 annos.
O sr. Barão de Capanema ó Mineiro, natural de Antônio Percira, município de Ouro Preto.

$
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*

Ha no municipio de Viçosa duas companhias de tecelagem
de pannos de algodão
A União Industrial (fabrica de tecidos). Director-presiden-praça
te: — Dr. José Felippe de Freitas Castro:-Escriptorio:
Silviano Brandão ; e a Comp. Progresso Fabril (fabrica de tecidos), Director-presidente : — tenente-coronel José Tinòco. Escriptorio : — rua Municipal.
¥•

A illumiuação electrica da cidade de Barbacena
àquella municipalidade a quantia de 130:000$000.

custou

* *

Segundo dados estatísticos, calcula-se que a extensão temtorial do Estado de Minas é de 3.860.284 alqueires, avaliados
em 4t0.924:(
*
* *

As importantes explorações auri feras do Morro Velho, em
Villa Nova de Lima (a 15 kilometros de Bello Horizonte), pertencem, ha cerca de 10 annos, a uma companhia ingleza, cujo
capital é de 12.00Ô:000$000.
As minas, primeira e segunda, foram destruídas após dous
desastres, sendo necessária a abertura de dous poços (shafts)
minas antigas
para que a exploração pudesse continuar. As
produziram 103.573:000$000, sendo o custeio ou importância
approximada de dinheiro que ficou no paiz 70.057:000$000.
A actual mina, até 30 de junho de 1904, produzio ouro no
valor de 43.022:000f000, o o seu custeio pode ser avaliado cm
38.132:O0O$OOO; o lucro approximaçlo, até 30 de junho de 1904,
foi de9.904:000$000.
A média dos dividendos da mina actual, comprehendendo o
°/0 ao anno.
periodo de sua exploração, tem sido 4 3 4
A cxtracção diária do minério é de 430 toneladas e o teor
médio, em ouro, nos últimos dous annos, foi de 22.gr.5. A porcontagem de prata, no metal extrahido, é de 20.
O numero de operários empregados, na média, é de 2.146.
A mina já tem 1.127 metros de profundidade, ou 291 metros abaixo do nível do mar, correspondendo esta profundidade,
mais ou menos, a 1 2/3 da altura do Corcovado.
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0 sétimo districto federal de Minas (1905), ficou estendido
na vasta região (mais de um terço) ao N. de uma linha que,
correndo^ de Theophilo Ottoni, vae terminar em Januaria, comprehendehdo 14 municípios, vastos em território, fartamente
populosos, com a média cada um de 45.000 almas, mais ou menos.
Tomada esta media, temos que o districto comprehende no
mínimo 630.000 habitantes, muito aquém do legitimo algarismo
que cabe a esta terça parte de um Estado, cuja população ó presumidamente de 4.500.000 almas.
Não é nem pode ser menor a média da população aqui tomada para cada município, como não é, por pequena, a calculada
para o districto que, á letra do censo, deve subir de 800 a 900
mil almas.
Para avaliara justeza deste calculo, é preciso conhecer os
grandes municípios de Diamantina, Montes Claros, Januaria,
Theophilo Ottoni, Minas Novas, Arassuahy; os médios de S.
Francisco, Tremedal, Salinas, Rio Pardo, Grão Mogol e os
pequenos de S. João Baptista, Bocayuva e Villa Brasília.
Alguns delles são vastos territórios de força a poder conter
vezes províncias inteiras de qualquer paiz da Europa.

i
A ultima qualificação eleitoral do município
deo o seguinte resultado:

$

do Poçanha

Districto de Santa Maria de S. Felix
417
Cidade
372
S. João Evangelista
320
S. Pedro
221
Columna
139
Jacury
135
Onça
112
Ramalhete
52
Bonito,
51
Figueira
17
Total...;

*

i.836 eleitores

*

Foi registrada em Londres a nova companhia denominada
Santa Rosa Rubber Prospecting Syndicate, cujo fim é adquirir
terrenos no Brasil para a plantação de arvores seringueiras
para o preparo da borracha.

*
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O capital do syndicato é de 5.000 libras esterlinas. Dado
que essa Companhia queira aproveitar os maniçobaes e os mangabazaes nativos do rio São Francisco e Paraopeba, no oeste
e norte de Minas, certo terá novo impulso a industria extractiva da borracha mineira cio sertão.
*

*

O álbum de Diamantina já está no prelo e brevemente chegará de Paris, onde se esta imprimindo, para ser entregue aos
seus assignantes. E' uma Obra de propaganda do Álbum Geral
Illustmdo do Estado de Minas, organisado pelo photographo
Mineiro Raymundo Pinto, e cuja parte literária terá a efficaz
collaboração de notáveis homens de letras da nossa terra.
•

*

O collegio Azeredo, para instrucção primaria e secundaria, é
um estabelecimento fundado em 1895, na aprasivel chácara do
Arraial Velho de Santo Antônio, á dons kilometros da cidade
de Sabãrá, e dirigido pelo seu proprietário Professor Caetano
de Azeredo Coútihho, auxiliado por vários e dedicados profes sores.
•

"N.

*

Foi auctorisado o Governo da União a prolongar até ás minas de manganez-do kilometro 501, no ramal de Ouro Preto, o
alargamento da bitola já realisado até Gagé, podendo despender
ato a quantia de 300 contos. Com essa medida ficará alargada
até adeante da estação de Miguel Burhièr a bitola da E. F. Centrai do Brasil.
¦k

*

O numero de gado vaceum existente no Rio Grande do
Sul está computado em 4.271.866 cabeças; a área de campos
pastoris é, mais ou menos, de 6 mil léguas quadradas. O gado
mineiro é avaliado em 2 milhões de cabeças,

A cidade de Itabira do Matto Dentro, edificada sobre um
dos contrafortes orientaes da serra do Espinhaço, fica a 120 kllometrosde Ouro Preto e a 105 de Sabará, estação da Estrada
de Ferro Centra] do Brasil, pelas quaes exporta seus principaes
productos.
Suas coordenadas geographicas, determinadas em outubro
de 1902, pelo Engenheiro Francisco Bhering, são: latitude
19° 37' 10" o diferença de longitude, oeste do Rio, 0,m12,fi7.
Situada a uma altitude média de 815 metros, e, pelas suas
condições topographicas, um dos logares onde a natureza, re-
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unio os mais preciosos elementos de vida; está na base de altas
serras sobre as quaes se assentam os elevados picos de Itabira
do Matto Dentro e da Conceição, aquelle com 1.836 metros de
altitude e este apparentemente mais baixo.
* •

A Companhia Manganez Queluz inaugurou ha poucos mezes
a sua linha férrea para a conducçâo do minereo ate o entroncamento com a Estrada de Ferro Central do Brasil; e, no mesmo
município de Queluz de Minas, já iniciou os seus trabalhos de
exploração de manganez a empresa dirigida pelo industrial sr.
A. Thum, proprietário da jazida da Água Preta, continuação da
jazida do Morro da Mina.
•

•

Completou ha pouco 30 annos de existência A Provincia
do Pará, um dos bons jornaes do Brasil, no extremo norte cio
paiz.
Foi fundado em 1875 pelo antigo chefe do partido liberal, o
fallecidoDr. Joaquim José de Assis, filho cia cidade cio Sorro,
neste Estado de Minas, pelo finado Francisco Cerqueira e pelo
sr. Antônio José de Lemos, actualmente senador no Congresso
do Estado do Pará e intendente municipal de Belém. A Provincia do Pará tem sido desde o inicio de sua vida um dos
mais importantes elementos de progresso intellectual e material do opulento Estado do Norte, cabendo, portanto, a um Mineiro a iniciativa cia sua creacão.

*

*

O diamante mineiro Estreita do Sul tem o peso bruto de 254,5
quilates e figurou na Exposição Universal de Pàriz, em 1859,
sendo avaliado em 2.000:000$000.
E' o maior diamante do Novo Mundo o tom a propriedade
de mudar de cor, desde a cor rosca á cor branca, conforme a
sua exposição á luz solar.
Pertence hoje ao Rajah de Baroda, na Índia Ingleza. E:
em homenagem a esse diamante que a velha cidade da Bagagem
tem hoje o nome official de Estreita do Sul.

*

*

Em Macbadinbo, localidade que fica a quatro kiloniciros da
cidade do Abaeté, acaba cie ser descoberta num grande minado
chumbo.
*

*

Um notável afíloramento de minereo de cobre é o existem
te na fazenda das Melancias, próximo á Cidade de Sole Lagoas,
em um ponio que tem o nome de Lwpa do Chumbo.
*

*
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Esta denominação foi dada ao logar, porque se dizia ser o
chumbo muito abundante alli; entretanto, nesse afíloramento a
galena se apresenta em pequenos e raros crystaes, predominando
nelle o malachito, o eupritò e o calcopirite.
*

*

As estações da E. de F. Oeste de Minas,
vino e lacticinios (principalmente manteigas)
Estado para o Rio de Janeiro, são estas :
Estações
Tartaria
Oliveira
• ••
Carmo da Matta
Gonçalves Ferreira * —
Itapccerica
Henrique Galvão
Abbadia
São Francisco
Pompéo
Paraopeba.
Perdões..
Canna Verde
Toscano de Brito
Candeias
Bugios
Lavras
Francisco Salles
Paula Freitas
Carrancas
• • * •
Ribeirão Vermelho
*

que mais gado boexportam do nosso
Municípios
Bom Successo
Oliveira
Itapccerica
Pitanguy
ldem
Abaetó
Lavras
Campo Bello
Idem
Formiga
Lavras
Turvo
Lavras

*

Pela actiial tabeliã de classificação das agencias postaes,
neste Estado, a sub-Administraçno de Diamantina tem a seu
car»'0 as 107 agencias seguintes, no norte de Minas:
Água Limpa de Minas Novas, Água Vermelha, Antônio
OlynHio, Baratina, Barreiras, Barreiro, Biribiry, Boa^Vista do
Jeqiiitinhonha, Boa Vista de Montes Claros, Bom Jesus doLufa,
Brojauba, Brejo das Almas, Caiçara, Campo Redondo, Camilli.
nho, Casa de Telha, Concórdia, Congonhas do Norie, Villa Brailia, Córregos, Curimatahy, Curralinho, Dattas, Divino de Guanhães, Dores de Guanhães, Extrema de Grão Mogol, Extrema
de Montes Claros, Felicio dos Santos, Fortaleza, Gouvea, Guaicuhy, Itahibé do Serro, Itapanhoacanga, Itinga, Jequitahy, Lençóes do Rio Verde, Malacacheta, Matto Verde, Matta Machado.
Mendanha, Mercês de Arassuahy, Milho Verde, Mórrinhos, N.
S. Mae dos Homens do Turvo, N. S. da Gloria, N. S. do Patrocinio de Guanhães, N. S. do Porto de Guanhães, Olhos
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d'Água, Penha de França, Piedade de Minas Novas, Ponte das Araras, Pouso Alto do Serro, Riacho das Varas, Riacho do Vento, Rio
Manso, Rio Pardo do Norte, Rio Vermelho, Salto Grande, Serra
Nova, Setubinha, Sucuriú, SanfAnna dos Olhos d1 Água Boa,
SanfAnna dos Fechados, SanfAnna do Inhahy, SanfAnna do
Suassuhy, Santa Cruz da Chapada, Santa Maria de S. Felix,
Santa Rita de ltinga, Santa Thereza do Bonito, S. S. Coração'
de Jesus, Santo Antônio da Columna, Santo Antônio do Gorut uba, Santo Antônio de Guanhães, Santo Antônio de ltacambira,
Santo Antônio do Riacho dos Machados, Santo Antônio do Rio
do Peixe, Santo Antônio da Tapera, S. Domingos de Arassuahy,
S. Domingos do Rio do Peixe, S. Gonçaio do Rio Preto, S.
Gonçalo do Ramalhete, S. João do Paraíso, S. João da Chapa-'
da, S. João Baptista da Terra Branca, S. João Evangelista, S .
João da Ponte, S. João da Vigia, S. José do Gorutuba, S. Jos é
do Jacury, S. José dos Paulistas, S. Miguel do Jequitinhonha, S.
Pedro do Jequitinhonha, S. Pedro de Suassuhy, S. Roque de
Arassuahy, S. Romão, S. Sebastião dos Correntes, S. Sebastião dos Ferreiros, S. Sebastião do Rio Preto, Tábua, Urucú
de Minas Novas, Estação de Urucn, Urbana de Diamantina, Veredinha de Minas Novas, Veredinha do Rio Pardo, Vieira de Andrade e Viamâo.

No município de Mar de Hespanha o sr. Joaquim José de
Souza descobrio em sua fazenda um mineral que pelas suas
própriedades mostra tratar-se de turfa.
Arde como o breu e desprende um cheiro especial. Em
muitos outros logares de Minas se encontram jazidas de turfa.
Minas Geraes, 1905.
Nessuno.

0 iiaflo na tecelagm Industriai do Brasl.'
Em 31 de agosto ultimo verificou-se a existencial de 10 8 fabricas de algodão em todo o Brasil.
A maior quantidade acha-se neste Estado, 30 fabricas ; segue pela mesma ordem S. Paulo, com 18 fabricas ; Bahia com
11; Maranhão e Districto Federal 18 cada um; 9 no Estado do
Rio; 5 em cada um dos Estados de Alagoas e Pernambuco 4
;'
no Ceará ; 2 cm Sergipe e 1 em cada um dos Estados da Parahyba e Rio Grande do Norte.
O maior capital empregado não é, como se poderia avaliar, proporcional ao maior numero de fábricas, que seria então
neste Estado; mas é o do Districto Federal, comprehendendo
reservas, ã2.033:030$000 e o menor no Rio Grande do Norte700:000$.

•:*
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O capital de todas as fabricas de S. Paulo, também incluindo reservas, é de 23.678:290$470.
Nas fabricas do Rio funccionam 209.200 fusos; em São Paulo,
110.996 5 neste Estado, 35.540.
A maior producção animal, em metros, sae do Districto
Federal : 75.199.868 ; a de São Paulo é de 36.646.000, ea deste
Estado, 13.414 000. O consumo também annual do algodão em
kilos, no Districto Federal, é de 7.882.000; em São Paulo,
6.640.800 ; no Estado do Rio, 4.627.800 ; neste Estado, 1.218.521.
O total de todos os Estados e Districto Federal reunidos é
o seguinte : Capitães, incluindo reserva, 162.939:950$951 ; fusos,
715.078; teares 26.054; (Districto Federal, 7.360; Estado do Rio,
3.414 ; São Paulo, 3.907; neste Estado, 1.291 ); o total de producção em metros é de 204.473.424, e em kilos é de
30.764.523.
Pelo Districto Federal são empregados nesse serviço 8.216
operários ;. pelo de São Paulo, 6.269 ; pelo do Rio de Janeiro,
5.314 ; pelo deste Estado, 2.237, Incluindo as
parcellas desses
municípios e dos outros, o total de operários é de 37.638.
Em Minas Geraes a maioria das fabricas de
pannos está
nos municípios de Diamantina, Curvollo, Sete Lagoas, Itabira,
Juiz de Fora e Viçosa; existindo ainda fabricas nos municípios
de Arassuahy, Rio das Velhas, Bello Horizonte, Ouro Preto,
S. João del-Rey, Lavras, S. João Nepomuceno, Barbacena,
Uberaba, Santa Barbara, Machado, etc.
Vejamos o seguinte quadro estatístico,
que melhor estuda
as fabricas de algodão neste Estado.
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A industria da tecelagem de algodão no Estado de Minas Geraes
cd

Força motriz em
cavallos
Nomes das fabricas

Municipi os onde estão situadas

Capital
e reservas

Proprietários

Empréstimos

Fusos

cS <-*

o,
cfl
?S O

Teares

'Si

o

cs ®

£cs vno

Observações sobre as especialidades da producçâo e outros
esclarecimentos
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a vapor
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a água
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Fabrica Industrial Mineira....
Fabrica Juiz de Fora

Juiz de Fora (matta)

Fabrica
Fabrica
Sete Lagoas (centro) I Fabrica
Fabrica
Fabrica
Pitanguy (oeste) ,. .. Fabrica
Fabrica
Fabrica
Diamantina (norte)

I

Arassuahy (norte)

Melancias • ••»••••••
do Cedro. ••••»•••• ••
da Cachoeira
de São Vicente. • • • • * • •
da Cachoeira de Macacos
do Brumado
.
S. Roberto (da Gouvèa)
do Biribirv

Companhia Industrial Mineira....
Viuva Bernardo Mascarenhas
Companhia Industrial- Melancias....
! Companjiia Cedro e Cachoeira
Companhjf
Companhif,
Companhia
Companhia

Cachoeira de Macacos. .
Industrial Pitanguyense
de F. e.T. S. Roberto...
Industrial Biribiry

Fabrica da Itinga

Companhia Industrial da Itinga

Montes Claros
São Sebastião
São José doTombadouro.
Itabira do Campo,
Oassu

Fabrica da Cachoeira
Fabrica do Rio do Peixe (Paulo Moreira)
Fahrica da Gabiroba
Itabira do Matto Dentro j Fabrica da Pedreira
Fabrica Santa Maria
Viçosa (leste).
j Fabrica S. Sivestre
S. João Nepomuceno (matta).... Fabrica de Tecidos Mineiros
Fabrica do Marza^ão
Bello Horizonte (centro)
• • • • t • •

'

Banco Hv bothecario do Brasil

Villa de Itaúna (centro)
Alvinopolis (leste).

lUtíoL \j ]••••••••«•,
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Fabrica Santa Barbara..

Montes Claros (norte)
Fabrica de
Curvello (norte)
Fabrica de
Ouro Preto (centro) J Fabricado
Fabrica da
Uberaba (triângulo)
Fabrica do

1 ha V I cio

I

Fabrica União Lavrense

1.839:174$560

301:200$000

452:307$310
2.200:000$000
634:000$000
425:000,$000
595:000$000
600:000$000

300:000$000
140:000$000

636:601$484

3.484

130
96

960
2.761
4.762
2 316
3.800
2 300
1.86

49
88
150
110
132
70
56
80

1.744

72

20
120
100

300

346

40
80
150
50
120
"10

/o
300
285

100

224
113
103

450 000
776.765
1.642.680
1.394.312
1 600.000
676 000
900.000

45.000
101 400
134.933
140.924
164 021
67.500
80.000

150

120

1.000.000

100.000

120
100

100
60
120

500.000
600.000
1.400.000

45.000
55.000
150.000

60

Tecidos crus e tintos. ISob a gerencia do Sr. Cecil Hogg.
Produz tecidos, riscados; alvejados, pannos. finos, etc. Sob
a gerenciado Dr. Agenor Barbosa.
Tecidos crus e tintos.
Tecidos tintes.
Tecidos crus e tintos.
Tecidos crus.
Tecidos brancos e de cbr.
Tecidos crus e tintos.
Tecidos brancos e tintos.
Esta fabrica, fundada pela família Felicio dos Santos, por
iniciativa do Bispo Dom João, esta hoje sob a gerencia do
major José Marques Nogueira Guerra.
Tecidos brancos, lisos e] entrançados. Sob a gerencia do Coronel Theophilo Marques Ferreira.
Esta fabrica esta em período de liquidação e quasi que o
capital nella empatado pertence a família Freire Murta.
Tecidos brancos.
Tecidos brancos.
Tecidos brancos.
Tecidos brancos.
Esteve parada a fabrica do Cassú, hoje de propriedade de um
grupo de capitalistas de Uberaba.
Tecidos brancos e tintos.

Silva, Ma ia &
Mascarenhas & Sobrinho
Oro-;imbo Vasconcellos &
Comp. Industrial Itabira do Campo
Foi do Barão de Saramenha

100:000$000
300:000$000
6l2:227$818
300:000$000

1.200
1.640
2.512

60
43
5*
105
52

Companhia de Tecidos Santannense..

665:552*0<;

1.920

(jú

90

98

800.000

90.000

A. Mascarjenhas
Companhia União itabiiana
Andrade Guerra &
Companhia Industrial Santa Maria..
Companhiji Industrial S. Silvestre...
SarmentoSIrmão &
Companhia Industrial Sabarense

180:000|000
300:000$000
134:0Ó0$0Õ0

1.884

M)

85

800.000

85.000 Tecidos crus.

72

46

288.000

27.000 Tecidos brancos e de còr.

406:655*510
655:01 )0|000

1.450
3.000

55
80
29
50
70
84
110

120

237
180

700.000
1.000.000

CompanhijliF. T. União Lavrense...

200:000$000

3.458

96

80

140

900.000

3.520

120
30
50

160

210

1.800.000

45.382

2.245

1.882

3.098

17.227.157

Santa Luzia do Rio das Velhas
Fabrica da Cachoeira Grande (esta(centro)
cão de Pedro Leopoldo (E. F. Centrai)
Companhia Fabril Cachoeira Grande
Santo Antônio do Machado (sul) Fabrica do Machado
Coronel Opofre Mendes
São João dei Rey (oeste)
Fabrica S. Joa nensc
Companhif Industrial S. .loanense..
Total da estatística de 29 fabricas em 19 municípios mineiros

O 73

800

160:0001

700:

11.965:519$403

901:200$000

40

138

418

72.000 Tecidos crus e tintos.
100.000 Tecidos crus e tintos. Sob a gerencia do Major José Xavier
Ourivio. Seus produetos foram premiados na Exposição
de S. Luiz, com medalha de ouro.
Tecidos
crus e tintos.
120.000

18.000 Tecidos crus e tintos.

1.595.778

Nota.-Este trabalho, em parte exirahido de uma resenha do sr. Cunha Vasco, publicada em julho de 1905, deixou de fora algumas fabricas do Estado, que e iii outra secçao damos (Industria Mineira).
da cidade de Santa Barbara do Matto Dentro (da família Penna) e algumas de simples iiação de algodão.

Assim, as fabricas da Perpetua e Rio Preto (Diamantina), a
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A Capital do Estados Cidade de Bello
Horizonte
A Capital do Estado de Minas Geraes é a bella e moderna
cidade de Bello Horizonte, começada a construir cm fevereiro
de 1894 e para onde se transferio o Governo, em 12 de dezembro de 1897, para ahi transportando todas as repartições publicas, que ate então funccionavam na velha Capital (Ouro Prcto, sede do Governo, de 1711 a 1897, desde a era colonial aos
nossos dias). Bello Horizonte, cidade ediíicada com rapidez e
audácia ganhes, dignas do nobre e enérgico povo Mineiro, eustou ao Thesouro do Estado rs. 33.073:000$000. Extrangeiros e
Brasileiros illustres, como o Coronel Charles Pagc Brvan (cxministro americano no Brasil), o Dr. Lauro Muller (ministro da
Industria), o Barão Alberic Falloil (antigo diplomata Belga), o
Conde do Arco Valley (ex-ministro da Àllemanha),osdous Presidentes da Republica, Dr. Campos Salles e Conselheiro Rodrigues Alves, Gaston Donnct (do Figaro, de Paris), o Dr. W. Valontim (redactor do lierliner Taglebatl), o Conde Pietro Antonelli (saudoso pleni potência rio italiano), o Barão Sughimura
(ministro Japonez), o Dr. Susviela Guarch (ex-ministro do Uruguay), os Drs. E. llussack e Orville Derby (geólogos americanos), M. De Kuczinscky (ex-representante da Áustria), o Barão A.
de La Barre (ex-ministro 11 espanhol), o conselheiro Camello Lam.
preia (plenipotenciario de Portugal, no Rio de Janeiro), os Bispos
catholicos Monsenhor Nery e D. Fernando Monteiro, o Bispo
americano rev. Tuckcr, o Conde Aílbnso Celso c vários outros
visitantes notáveis têm vindo á jovem Capital Mineira e todos
a proclamam de belleza e plano sem egual, em terra sul-amcricana. Hygiene, policia, architectura, salubridade, paizagem,
arborisação, estylo, ventilação, luz, espaço, conforto — tudo
nella se encontra, abundantemente.
Outr'ora denominada Curral del-Rey (então freguezia da
comarca c municipio de Sabará), a cidade de Bello Horizonte
está quasi ao centro do Estado, situada na encosta Occidental
do valle do Rio das Velhas, quasi no planalto divisor das águas
desse rio e do Paraopeba, conlluentes ambos do Rio São Francisco.
Collocada a 920 metros sobre o nivel do mar, lica a cidade
a 19055,22,, de Lat, S. e a Io ÍÇTôV de Long. Oeste (pelo meridiano do Castello, no Rio do Janeiro). Domina ella, em esplcndido e longínquo horizonte (dahi o seu nome), « a maior
parte do Chapadão, que se estende para o norte, e tem a boiIa fôrma de um vasto e amplo amphitheatro, aberto para o
oriente, encostando-se, ao sul, á Serra do Curral, que a protege contra os ventos frios e humidos, que nessa direcção atravessam as Serras do Ouro Branco e da Moeda, e, ao norte, á
Serra da Contagem, que attenúa os eítéitos dos ventos cálidos.
que sopram das margens do Rio São Francisco. Esse bello am-
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phitheatro oferece, soba fôrma de ura dodecágono, superfície
supenor a 1.900 hectares e é bera sufficiente,
portanto,
que a cidade comporte, no futuro, uma população de 190 para
mil
habitantes a razão de 100 metros
habitante.»
quadrados
(Relatório do Dr. Aarâo Reis, apresentado, era por
1893, ao Governo de Minas).
Dista da Capital da União (Rio de Janeiro) 605
kilometros
(pouco mais de 100 léguas brasileiras),c|ue se vencem
em 17
horas de viagem de trem de ferro,
pela E. de F. Central do
Brasü que da estação de General Carneiro
despede um ramal
de 14 kilometros para Bello Horizonte.
A cidade é banhada pelo Arrudas
(ribeirão affluente do
Rio das Velhas) e por vários córregos : -Mangabeiras,
Leitão,
Acaba-Mundo, Cercado, Serra, etc.
Seus serviços de exgottos, installações sanitárias
abastecimento de água potável, são dos melhores e redes do
no mundo
Avenidas emas largas e rectas,
praças, sarnres, parque, jardins casas particulares, edifícios
públicos, são illuminados á luz
electrica, sendo também movidos á electricidade
os carris urbanos (18 kilometros de linhas, no
percurso total).
A numeração das casas é por systema engenhoso
e único
no mundo-pela distancia a um
ponto de referencia, na extensa Avenida Circular (Avenida 17 de Dezembro),
que envolve
toda a cidade.
Imprensa diária, revistas de Direito, arte
e letras, serviço
de assistência publica e hospitalar, telegrapho,
telephones,
theatro, clubs, asylos, collegios, sociedades
e beneficentes
de sport (tiro e corridas), institutos leigos e pias
religiosos, templos
cathohcos e protestantes, bibliothecas, hotéis,
açougues, pohciamento, quartéis, prisões etc, são outros
tantos elementos
de progresso, que já possue a moderna Capital
Mineira.

r
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area total demarcada na carta cadastral do districto
A
de
Bello Horizonte, abrangendo a zona urbana
zona suburbana (24.930.803-2) é de trinta e três(8.815.382™2) c a
milhdes tetecentos e quarenta e seis mil, cento e oitenta e
cinco metros quaaraaoSt
Sua população actual ê de
quasi 20 mil almas.
O calçamento da cidade
já abrange enorme area e e. feito
por differentes systemas, desde o mac-adam ao
O systema de abastecimento d'agua á cidade parallelepipedo
foi calculado para
uma futura população de 200 mil habitantes.
A enero-ia da captaçao electrica pode subir a 224.658 woltts ou 305 ca&vallos-vapor, para a locomoção urbana e para attender a cerca
de 53
mil velas na illuminaçâo actual da cidade
e domicilio; a extensão^dos cabos de diversos diâmetros
é de 58.900 metros
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cm 530 lâmpadas de 32 velas, cada
uma, nas
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ruas e aveni

O cemitério publico abrange uma área murada
de 171.400
metros quadrados, menor ainda
que a do Matadouro, que é do
500 mil ms.2, toda cercada de arame
farpado, com ricas pastagens para o gado e varias dependências
para o pessoal alli
empregado.
O serviço tolephonico tem nada menos
de 100 kilometros
de linhas, com mais de 120 apparelhos
installados.
O bello e vasto Parque Publico da
cidade tem uma área
de 62 hectares (cerca de 572.400 ms.2),
quasi toda arborisada e
ajardinada, com formosos taboleiros
de relva, lagos, cascatas,
repuxos, viveiros de
plantas, e aves, etc.
Para o abastecimento d'água
ha 2 grandes reservatonos, com a capacidade total de potável
3 milhões de litros, e, actualmente, o consumo do
precioso liquido o de cerca de 13.092,200
litros por 24 horas, ou 545,712 litros
por hora, sendo a media
de consumo de 388 litros
cabeça, e 1.300 li(mínimo)
tros (máximo) para cada habitante, empor24 horas.
O consumo
diário da carne fresca attinge, na área urbana,
a 1.470 kilogrammos.
Os meios de locomoção mais usados na cidade de Bello
Horizonte são os bonds olectricos, carruagens diversas,
bicycletas
e animaes.
Fabricas a vapor já existem diversas : de cerveja,
velas
stearicas, meias, sabão e perfumes,
productos chimicos, moveis, e uma grande tecelagem (Marzagão), a 6 kiloms. da
Capitai e á margem da E. F. Central do Brasil.
Na população da cidade ha grande elemento extrangeiro,
predominando neste a colônia italiana (cerca de 2 mil);
por
isso, ahi residem representantes consulares da Bélgica,
Hespanha, Itália e Portugal.

São edifícios mais notáveis da Capital de Minas: o Palácio
Presidencial, as Secretarias do Estado
(Interior, Policia, Agricultura e Fazenda), o Palácio da Justiça, a Imprensa Oflicial,
o Gymnasio, a Faculdade de Direito, a Usina Electrica, o Mercado Publico, o Senado, a Câmara dos Deputados, a Delegacia
do Thesouro Federal, a Matriz de São José, a Santa Casa de
Misericórdia, a Estação Férrea, o Quartel de Policia, as egrejas de Santa Ifigênia, Bòa Viagem e Coração de Jesus, o Tempio Methodista, o Palácio do Correio, e muitos palecotes parti eu lares.
Todo o districto da Japital contém 20 mil almas e cerca
de 3 mil prédios.
E' Bello Horizente a sede das altas auetoridades civis o
militares do Estado e do funecionalismo federal, residente em

'•
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Minas (Correios, Telegraphos, Delegacia Fiscal o Juizo Scccional).
Cinco núcleos coloniaes suburbanos (Córrego da Malia, Carlos Prates, Affonso Penna, Bias Fortes, Adalberto Ferraz), povoados por colonos brasileiros e extrangeiros (italianos, portuguezes, hespanhóes, francezes, austríacos, allemães) abastecem
a Capital de fruetos, legumes, hortaliças, aves, lenha, leite,
ovos, el;c. Além da zona urbana (pelos sitios e subúrbios dá
Capital) crescem novos povoados de operários e gente rústica :
Calafate, Barro Preto, Pampulha, Menezes, Pastinho, Lagoinha
Navio, Cardosos, Bom Successo, Cercado, Córrego do Leitão,
Villa Bressane, Favella, Floresta, Carácará e outros.
Os nomes dos Estados e grandes rios do Brasil, dos vultos
notáveis da Historia Pátria Brasileira, das tribus indígenas,
das cidades e villas, dos metaos e minoraos, das datas cérebros,
dos filhos illustresde Minas Geraes, foram dados ás ruas, praças
e avenidas de Bello Horizonte, do modo que todo os visitantes
e forasteiros louvam esse cunho patriótico da formosa cidade,
já proclamada por todos a « Rainha do Planalto Brasileiro ».'
v

INFORMAÇÕES GERAES SOBRE BELLO HORIZONTE
Estação ia E. de F. Central do Brasil, na Capital de Minas
Chegada o sabida dos comboios da Central, em Bello Ho
rizonte:
M. B. 1.

A's0,45 da m., vindo da estação do Sabará.
da '"•' vlndo ,la Kst,"-Ífl° (Jojvtl'!l1
(Capitai
nfederal)
i
v e de.' .;V*
l1
Ouro Preto. E> o Irem nocturno,
que chcgaás 11
da n, e saca 1,4o da tarde para o mesmo destino,
chegando ao
Rio de Janeiro, no dia seguinte, ás 6 da m
M Ê, 3. A's3,20 da t. Chegado General
Carneiro, onde se
encontram os 2 trens, um que vem de Sabará
e outro que vem
deCurvello, na linha do centro.
M. li. 5. Chega a Bello Horizonte
(Exação cie Minas segundo o nome conservado pela Directoria da Centra»,
L 9 15
da^oite, trazendo cargas o
passageiros de .Juiz de ForaeVuro
,

Saem da capital 4 trens diários :
ás5hs da m.para Ouro Preto'o
Bárhaceua;
as 9,20 da m. para Sabará cCurvclIo;
a 1,45 da t. para o Rio (ê o trem
nocturno)as / da noite para Sabará
(é quasi um trem suburbano).
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Na cidade ha 6 òotós- electricos em trafego,
em 18 kiloms.
de linhas urbanas e suburbanas.
. As linhas são as do Ceará, Pernambuco,
Mercado, Quartel,
Floresta e Serra.

Cerca de lOJmil arvores
(magnolias,
acácias, eucalyptus, etc.) vestem as ruas e avenidas grevilias,
da cidade, dando sombra
aos passeios làteráes e belléza á
perspectiva das grandes vias
urbanas.

No districto da capital ha 17.490 catholicos
romanos, 87 prorestantes e 37 de crenças diversas.
( Censo de Junho 905 ).

r *

.*
.nicipal.
.

^-^Q brasileiros na capital, segundo a estatística

mu-

(1'825)' °S P°rt«S"eZes (297) o os hespanlioes
nJ\ÍtalÍa"0S
(ioò) sao as 3 maiores colônias extrangeiras de Bello H.orizonte.

Conta a cidade 1.238 prédios térreos e de
um e dois andares
no recinto urbano, intra-muros, e nelJa
se vêem: 5 egrejas cathoficas, 1 templo protestante, 1 Academia,
1 Gymnasio, 2 quarteis de policia, 2 delegacias, 1 cadeia, livrarias,
2
1 bibliotheca,
1 tncatro, o hotéis, 5 coliegios, 10
pharmacias, 1 estação férrea
1 estação de carris electricos, 1 Banco
de credito, 1 Fórum, 1
Mercado publico, 1 Convento, 1 Necrotério
e muitas fabricas e
oílicmas.

A illuminaçâo publica consta de
postes com lâmpadas ineandescentes de 32 velas cada uma
e de lâmpadas de arco voltaico de 600 velas cada uma.
A. —9
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A luz clcctrica a domicilio se distribúe por 37.157 velas, abi
incluída a illuminação cios palácios o edifícios públicos, das egrejas, theatro, etc.

Gs estabelecimentos de ensino superior e secundário da capitai são: a Facilidade de Direito, o Gymnasio Mineiro, os
collcgiòs Santa Maria elsabella Hendrix (para mcninas,o 1." catholico, o 2.° melhoclista), os collcgiòs c extornatos Dom Viçoso, Caetano Dias, Cassão, Coração de Jesus, Olynfho, Auxiliadora, São José, etc.

Existe, á rua do Rio Grande do Norte (esquina da de Frei
Santa Rita Durão), um grande armazém de comestíveis (gêneros
do paiz, seccos e molhados) pertencente á Cooperativa dos
Funccionarios Públicos da Capital, cujo capital é de 400 acções
de 50$000intcgralisadas. Esta prospera sociedade foi fundada
em agosto e inaugurada em 1.° de outubro de 1905.

V
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Funccionam na Capital as seguintes repartições do Estado e
da União:
Palácio Presidencial e secretaria do Governo ;
Secretaria do Interior (instrucçãp, magistratura, liygiene,
força publica);
Secretaria de Finanças (impostos, colledtorias, contas, estatistica econômica, etc);
Dircctoria Geral da Agricultura, Viação, Industria, com 2
Inspectorias de Obras Publicas (estradas, pontes, etc.) e de
4
Terras, Minas, Águas e Colonisação;
Collcctorias, estadoal e federal (venda do estámpilhas, pagamonto do direitos o impostos devidos ao Estado e á União);
Tribunal da Relação, dividido cm Câmara Civil e Câmara
Criminal, com Secretaria e 2 escrivães geraes;
Imprensa Official (typographia, impressão, encadernação, *
etc);
Administração dos Correios;
Distrieto telegraphico de Minas—Sul. e Repartição dos Te
legraphos;
Prefeitura Municipal, com a Directoria de Obras, Viação
Electricidacle, e outra de Contadoria, a Secretaria, Archivo,
Tombamento, Almoxariíado, Usinas da electricidacle, etc;
Delegacia Fiscal de Thcsouro Federal e
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Caixa Econômica Federal;
Juízo Seccional da União, no Estado
;
Caixa Econômica do Estado ;
Chefia de Policia do Estado, abrangendo
Secretaria, Commando Geral da Força Publica, Delegacia
Auxiliar, 2 Delegacias
urbanas, Secretaria militar, etc. etc.

Na Bibliotheca Municipal de Bello Horizonte
existem 4 389
volumes de obras sobre todos os ramos
de conhecimentos humanos, o no anno 1904-905 foram os seus saiões
do leitura irequentados por 5.975 leitores e consultantes,
Na reorganisação da Bibliotheca foram inscriptas
2.430 obras
representando 3.537 volumes,
que, addicionados a 750 de rovistas illustradas, seientifleas o literárias,
perfazem o numero total do 4.28/ volumes, dos
quacs são encadernados 736.
Na cifra desses livros estão incluídos 370 esplendidos
volumes «le matérias diversas, <|iic a importante
Livraria Alves, do
K.o, o lerecco a Bibliotheca,
por pedido do sr. Conselheiro Af
íonso Penna, o 376 preciosas obras de literatura,
direito c scien-"
cias positivas, que foram do saudoso
Mineiro Dr. Aristides
Mala.

O centro telepl.onico da Capital serve,
actualmeute, a P6
assignantes c pode comportar mais 80 apparelhos.

A população recensoada nodistricto da
Capital,em princípios
do 190,, era do 17.615 habitantes,dos
„uaeS 9.026 analphabetos
•
,,0
de
(mais
„) o .somente 731 de filiação illegitima. Hoje deve
attingir a 18 mil almas, seguramente.
Havia em princípios do mesmo anno 3.213
prédios urbanos
suburbanos e ruraes, no districto de Bello
Horizonte.
Em 1900, a população aqui recenseada
foi de 15 mil habitantcs.

Altitude ele varias íiioiitajiltas e
cies de Minas Geraes localidaBasta a menção de algumas altitudes de
montanhas e locaJuiades de Minas sobre o nivel
do mar, para se fazer idéa do
elevado planalto mineiro.

:
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Pico do Itatiaya (calculo de Masséna)
está a 3.180 metros
As Agulhas Negras do Itatiaya (na fronteira entre Minas, Rio eS. Paulo)... estão a 2.994
»
As Pyramides do Italiayussú (cadeia da
Mantiqueira) seg. Glaziou
» 2.713
»
»
O Pico da Serra do Papagaio (em Ayuruoca)
»
está » 2.293
O Pico do Passa Quatro (serra da Mantiqueira)..
»
» 2.252
»
A Serra de llajubá (Mantiqueira)
»
» 2.000
»
O Pico da Serra do Caraça (cadeia do
Espinhaço) segundo Liais
»
» 1.955
»
A Serra do Picú (sul de Minas)
»
» 1.900
»
O Pico do Itambé do Serro (Espinhaço).
»
» 1.817
»
A Garganta de João Ayres (E. F. Centrai)
» » 1.115
»
A Serra da Piedade (a 7 léguas de Bello
Horizonte)
»
» 1.787
»
O Alto da Figueira (ramal férreo de Ouro
Preto)
»
» 1.362
>/
O Pico do Uacolomy (a 18 kilomotros de
Ouro Preto)
» » 1.750
»
O Morro do Lopo (na cadeia da Manti»
» 1.655
»
queira)
A Serra da Pedra Branca (perto de
»
Caldas, ao sul)
» 1.710
O Pico de Poços de Caldas (ao sul), cal»
» 1.600
»
culo de Orv. Derby
O Pico de Itabifa do Campo (a leste de
»
Bello Horizonte)
» 1.520
»
A Serra de Ouro Branco (municipio de
»
Ouro Preto) seg. Alv. Silveira
» 1.570
»
A Serra da Moeda (municipio de Ouro
Preto)
»
» 1.455
»
»
» 1,390
O Pies do Curral (Bello Horizonte)
»
A Serra de Ouro Branco (ao sul de
»
» 1.260
»
Ouro Preto)
O Pico do Meio (serra do Curral dei
»
» 1.360
»
Rey)
A cidade de Barbacena (muito saudável,
na região do Campo)
A Villa de Pedra Branca (ao sul de Minas)
A cidade de Ouro Preto (antiga capital).
A cidade de Caldas (delicioso clima, ao
sul)
A cidade de Caethé (ao centro)
A cidade de Entre Rios (ao centro)
A cidade de Bello Horizonte (capital do

»

» 1.178

»

»
»

» 1.710
» 1.160

»
»

»
>>
»

» 1.000
»
943
»
938

>
»
»

f
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Estado, ao centro)
O arraial de Camargos (Mariana)
A povoação de Cambuquira (estação de
águas, ao sul)
O arraial de Cocaes (Santa Barbara)...
A cidade de Bom Successo (a oeste)...
A povoação de Santa Margarida (Manhuassu)
.'
A cidade de Itajubá (ao sul)
A povoação da Barra do Bacalháo (Pyrangi
'.,
A cidade de Pouso Alegre (ao sul)
A povoação de Cattas Altas de Matto
Centro
A Villa de Caxambu (estação de águas,
ao sul)
;/..;..
A ponte de Sabará (sobre o Rio das Velhas), segundo o calculo de Eschwege
A cidade de Mariana (a mais antiga
cidade de Minas)
A cidade de Juiz de Fora (a mais rica
cidade do Estado)
A cidade de Abre Campo (a, leste)
O porto da Figueira, (Rio Doce)
Estação do Maquine (E. F. Central)....

»
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920
781

9^4
762
844
742
838
600
814
71T
800'"

»

700

»

745

»

(575
553
536
671

Temperatui-a média animal de algumas
localidades de Minas
I Queluz (Estação de Lafayette, da E. F. Central du
Brasil)

Posição fijèófíraphiea

"

*

210,13, Lat. sul.
0°,2'Long.Occid.
19°,9

>/

Temperatu ra media, annual
máxima (observações de 5
29',8
. annos)
Chuva annual (media)
1.360 millimetros
Mczes mais chuvosos : outubro a março.
II Barraoena
2^,,13, Lat. sul
•
0%2' Long.Occid.
T em peratu ra media annual
17°,25
»
máxima (em 1902)
2SÔ,8
Chuva annual (media)
1308 millimetros
Mezes mais chuvosos: outubro a março.
Posição geou-raphica

)
I

*40
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III S4 João d'el-Reí
Posição geographica
,
..
S ^°^ Lat. sul
I 1°,5' Long.Occid.
Temperatura media, animal
i8» 5
»
máxima (dezembro de 1895) 3P,5
Chuva annual (media).
1200 millimetros
IV Juiz de Fora
Chuva annual (media)
¦

13ü0

mi|jimotros

¦

V Lavras
Temperatura media annual
máxima, (Anuo 1892)
Chuva annual (media)

1 o^o
30°.00
uu mi]iiniotl.os

VI Oliveira.
Temperatura, media annual
Chuva annual (media)
'.,

i8o (;
." ll5$ millimetros

VII TJberara
Temperatura media annual
Chuva annual (media)

'.'

22a 2
1600 millimetros

6L. é.
>>T

Notas cliorograpliicas dodistriclo de knçées do Rio Verde
(município de Boa Vista do Tranedal)
Sito no norte rio Estado

«ie Mina»

Oi-jm*

aspecto—O sólo dodistricto, mui montanhoso a S. E..,
ó
em_ sua mor parte plano, argllloso e levacissimo, cobertopor
catingas, que ostentam uma vegetação luxuriante e espessa.
(De junho a setembro, caem, porém, amareileoidas, as folhas da
catinga, que apresenla então em muitos logárèsa maior dosolação).

&
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Grande parte das caUngas, porém, tem sido derrubadas
para as roçadas que se queimam em agosto e setembro,
que
depois se convertem em capoeiras, ou tem sido
transformadas,
a íogo, em pastagens cercadas
para a criação de animaes cavallarese muares.
Nenhum ponto do extremo Norte de Minas
c mais perfeitamente irrigado do que este districto.
Tortos os rios ribeiros, etc. vertem paru o Rio Verde
pequeno. Convém' accrescentar que, devido á impatriotica descortinagom
das margens e cabeceiras dos riose córregos o em conseqüência das
secças periódicas que nos tem ílagellado, muitos
destes só desUsam nas épocas hibernaes.
orographia - As montanha* do districto a S.
E. participam de ramificações da serra das Almas (Serra Geral). A„N O
destaca-se uma cordilheira, quo tem no districto
os nomes
Serra do Poço, do João Teixeira, do Brejo, da Tabatinqa, dê
do
Caetano, etc.
Encontram-se também pequenos morros, colunas
e outeiros
em quasi todo o districto. O que é mais digno
de nota e o
monte conhecido por Morro do Pao Parco
(sobre a monianha do Piripiri-{Sem Geral) e é o
ponto mais elevado do extremo norte de Minas.
potamographia — Seusprincipaes rios são :
O Verde pequeno, que nasce na Serra Geral
(serra das Almas) e divide em todo o seu percurso, de cerca de mais
de 30
léguas, o Estado dé.MiNAS do da Bahia, banha
grande parte do
districto a N. E., onde se tem encontrado
grande porção de
ouro em pó (nas alluviões), havendo desse
precioso melai urna,
rica jazida no logar denominado impossível, daqui a
5 léguas.
Os seus principaes afluentes neste districto são:
O S. Domingos e o Ganabrava.
O Verde pequeno tem a sua foz no Verde
unindo, daqui
cerca de 22 léguas.
Tem o Verde pequeno, mesmo no território do districto,
macachoeiras
emped radas, capazes demover hydraulicàgniflcas
mente machinismos industriaes, e muitos açudes
que mantém
de
chácaras
o roças de canna, arroz, etc.
grande quantidade
O hnpossivcl ò um local de belleza excei)cional e
selvaAhi,
em
tempos
immempriaes, resiclio uma tribu de Índios,
gem.
que deixou estampadas nas paredes rochosas de unia
gruta diversas pinturas
a
tinta
vermelha (imã). Em outros
pias
tos do districto ainda se vêem signaes indeléveis dapassagem ponou
residência de Índios, como na Aldeia Bonita, etc. Nes1e°ultimo
logar, que lica no alio da cordilheira do Poço, daqui a cerca
de 3
léguas ao X., vêem-se diversas pinturas feitas na rocha
quartzosa,
as quaes, apesar de batidas pelo sol e pela chuva, conservam-sJ
nítidas como si fossem recentes. Ahi foram encontrados
canio*
chis com capacidade para 100 litros.
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O Verde, pequeno, partindo meio a meio a Serra Geral,
atravessa-a em um canal estreito, inexgottavel, intransitável e
forma em baixo uma grande bacia, a
que deram o nome de Poço
do Impossível ou possível paraicima,
pelo leito do rio, nem os
peixes transitam.
sempre no Impossível cardumes de dourados,
^Vêem-se
piaus, curymatâs, etc, á tona dágua e só podem ahi ser apanhados á linha.
O Impossível é poetisado e decantado
pela lenda popular como o palácio mysterioso da Mãe do ouro, formosíssima
e áurea nympha, vista em noites enluaradas ou ao raiar de
manhãs primaveris, a cantar seductora e canoramente, retoiçando á flor das águas azulinas e dormentes...
Na passagem da Cruz, neste districto, daqui a 2 léguas,
construio-se uma ponte, que seria até agora a melhor, feita
no'
extremo norte, si o Verde pequeno, numa cheia
que dera,
quando davam-se as ultimas de mãos a obra, não a destruísse
em grande parte.
Eis o que no seu vasto relatório sobre a
ponte do Rio Verde
na
estrada
de
Boa Vista do Tremedal á Condeüba, Estapequeno,
do da Bahia, escreveo o então engenheiro cia 8.a circumsc rincão
sr. F. Gambara:
« O Rio Verde pequeno que, em todo o seu
percurso, divide
o Estado de Minas com o da Bahia, durante a estação secca
parece de nenhuma importância e
pode-se quasi atravessa» a
pes enxutos, mas durante a estação chuvosa adquire importancia extraordinária, pela quantidade enorme de água
que elle
recolhe do seu alveo, e como os seus barrancos, em
geral, são
pouco elevados, especialmente o da margem esquerda do Estado de Minas, no tempo das chuvas elle espalha-se
pelas camcircumstantes,
formando
pinas
grandes alagadiços que, na época
cie transição entre a estação chuvosa e a secca, são causa
de
desenvolvimento da epiclenria de febres.»
OS. Domingos—que quasi eguala ao Verde em volume
cPagua,
o formado de diversos ribeiros, arroios o lacrimacs, sendo
os mai'
notáveis o riacho do Pasto do Meio, o Rio Grande, e o Limoeiro, que nascem nas montanhas a S. E.,
O S. Domingos que tem um curso de 10 legs. mais ou menos
percorre todo o districto, banhando os povos de Rio Grande, Santo Antônio, Mingü, Lençoes,Sant'Anna, Sussuarana e
Macacas
e deságua no Verde pequeno, d^iqui a uns 12 kilometros,
no lodenominado
Macacas, na estrada que vae a S. Rita.
gar
Este rio recebe na margem esquerda o córrego de S. Pedro
no
Mingu e o Bom Successo, \, kilometro abaixo desla
povoação de
Lençóes.
*
No leito do referido rio, ha mais de meio século, dizem,
extrahio-se grande quantidade de ouro em
pó.
Em virtude das seccas periódicas, mais a descoriina-em
dos
capões que ensombravam as suas nascentes, o S. Domingos,
nos
últimos mezcs do anno, deixa de desusar até mais de 20 kilome-
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tros de sua embocadura ; facto este que atè o anno de 1888 ainda não se havia dado. Sua água corrente é doce, fresca e agradabilissima; a água, porém, que se extrae das cacimbas é turva, de um sabor desagradável e nauseabundo e contém matérias
nocivas á saúde. Como o Verde pequeno, o S. Domingos tem. tambem um grande, profundíssimo e bonito poço egualmente chamado Impossível, onde o rio biparte a serra, atravessando-a
em um canal estreito e mysterioso, o qual, segundo a lenda popular, foi desde tempo memorável habitado pela Mãe tfagua,
encantada e lindissim a nympha on sereia, que na primeira cheia
dada pelo rio, após uma grande secca sobrevinda no século
passado, mudara-se para o magestoso S. Francisco, razão essa
pela qual o rio, a datar cPaqüélla época, diminuio tanto as
águas...
OBomSuccesso ou Galheiro- nasce a S. O., no districto
de Mamonas e depois de um curso de 2 léguas neste districto,
lança-se no S. Domingos, a % kilometro de distancia abaixo dosta povoação.
Os seus prinçipaes amuentes neste districto e á siia margem
esquerda, são o\Carahijbá\ o Gado Bravo; o riacho do Brejo que
recebe o córrego do Sitio; o riacho cVÂrêa e outros: o Jalahy e
córrego das Consultas
Sobre oBom Successo, nologar denominado Passagem do
Galheiro, foi em 1895 construída uma regular
ponte de macleira.
O Canabrava—formado cie dous fortes ribeiros, o Jáporê e
S. João, engrossado por diversos arroios e lacrimaos, corre a S.
E., banhando grande parto do districto o tributário do Verde
péquéiio. Como neste, e no S. Domingos, existem também no Cannabrava muitos açudes que regam espaçosos terrenos de canna,
feijão, café, mandioca, etc.
Lagoas-üs prinçipaes são : ã de Lênçoes, a de San? Anita,
que é a maior do districto, a cia Sitssiiiiranae&dQ Marrüaz aoN;
a do Morro, a E, e a dos Patos á ()., nos logares dos respectivos
nomes.
E1 digna de nota a lagoa denominada-G/-ande-que existe
nos limites deste Dist., ao N. e a 5 legs. do mesmo, constituindo
a maior massa d'agua, que possuímos no centro, alem do S. Francisco.
Esta lagoa, tão decantada e poetisacla pela lenda
popular
como a residência de monstros aquáticos, de ilhas verdoengas,
íluetuantese encantadas, etc, etc. tem cerca de 15 kiloms, de~extensão sobre 2 de larg. quando cheia. O vio Covas de mandioca &itravessa a mencionada lagoa, que, quando cheia, sangra
para o
Verde pequeno. Todos os peixes do S. Francisco
(incluindo o
suruby grande) ahi se encontram com abundância, e a
pesca e incessante, abastecendo os mercados desta localidade e das circum visinhas.
Lençóes— 1905 — Antônio de S. Neves

..
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0 MUNICÍPIO de arassüahy
(NORTE DE MINAS)
Enumeração das suas nriiicipaes jazidas <Ie iictiras coradai, graplilto e cassitcrita
E' rico em mineraes o municipio de Arassuahy e suas
visinhanças. Existem em abundância turmalinas, anuas marinhas]
beryilos, cymophanas, topazios brancos, amelhistas,
de
diííerentes colorações; as andaluzitasdichroicas e quartzo
as opalas
nobres npwvecem também. O graphito da
jazida da
íazenda Emparedado, contendo seguramente possante
80 por 100 de carbono puro, foi estudado em 1880
pelo professor Gorceix e em
1882 pelo Dr. Costa Sena. Na lavra de águas marinhas
do Farrancho, cinco léguas a leste deS. Miguel, distante dons
kilometros do Rio Jequitinhonha, do lado esquerdo, são encontrados
pedaços de graphito, que chegam a ter um kilo ; no Ribeirão
Água Preta, affiuente do Água Branca,
que deságua no Rio S.
Miguel, pedaços do mesmo peso são encontrados. Entre Capei'linha e a Ilha, de Minas Novas, no caminho da antiga
casa do
Cordeiro, no Itamarandiba, uma veia de graphito de um metro
de
corta
a
estrada.
possança
No logar denominado Quartéis, do districto de S. Miguel,
no Farrancho, em Fortaleza, no Boqueirão o no Brejo, entre
S. Pedro e Santa Rita do Jequitinhonha, na Ilha Alegre e
no
Lula, são encontradas as jazidas mais conhecidas de águas mavinhas, beryilos, crysoberis. Em Porteiras, Rio Piauhy, Laràhgeiras e Salinas existem asprincipaes jazidas cie turmalinas.
Todas essas jazidas distribuídas em uma área muito
grarido
estão mais ou menos eoogottadas. Tendo em vista a continuidade
de formação, outras desconhecidas devem existir nesta zona,
quasi virgem.
Apesar de serem muito freqüentes as turmalinas, águas mavinhas, bcryllo, e crysoberis, são relativamente raras as limpidas, transparentes e de bôa cor, que tenham valor commercial.
Os preços destas pedras coradas não são lixos; variam muito
com o logar e com a maior ou menor quantidade,
que appareça
no mercado. Sei que em principio deste anuo, 1905,
pagavam
até 10 marcos a uma gramma de turmalinas voseas, de cor de
rubim: até 15 marcos a uma gramma de beryilos, bem corados.
As turmalinas verdes estavam cotadas muito baixo — um marco por gramma. A baixa do preço da lurmalina verde vem
de ter sido descoberta na Bohemia uma quantidade enorme de
moldavüa, que a imita perfeitamente. Em S. Paulo uma maldavita lapidada e de dons qilates, custa 3 a 4 mil réis.
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Os crysoberis bem amarellos, límpidos e transparentes são
procurados ;— o valor é de occasião, porque são muito confimdidos comas triplianas, que nenhum valor tem.
O quartzo roseo é encontrado em abundância
perto de Q.uar~
leis, S. Miguel do Jequitinhonha.
Cassiterita. O cortejo habitual da cassiterita, bioxydo de
estanho, no granito, hyalomicto e felsito
porphyro é constituído
pelo quartzo, mica lepidolita, feldspátJto, topazio, yvolfram. o
mispichel, a molybdenüa, a ftuorina, etc.
O Dr. Costa Sena, tendo encontrado a, cassiterita, em amostrás de mineraes, procedentes dos arredores de Salinas, sendo
communsos seus principaes satellites, ricos em boro,
flúor e
phosphoro, poderosos agentes mineralisadores, diz que. muito
provavelmente, existem jazidas deste minereo de estanho nas bacias do Arassuahy^ e Jequitinhonha, a serem estudadas.
A cassiterita c pois encontrada nos Ribeirões Marambaia, c
Americanas e rio Prelo, e em outros
pontos do norte de Minas.

Algmtnas pedras notáveis da Ilha Alegre
Em S. Miguel vi uma água marinha, verde de água, límpida
e bem transparente, pesando 500
grammas.
O Coronel Deraldo Fagundes
possuía um beryUò- pesando, 2
kilos e 500grammas.
Uma, pedra copada, do verde ao azul, pesando 7 kilos, foi
vendida por 12:000$OOQ pelo sr. Afranio de Souza. O mesmo
senhor possiiia.oiitra, do verde alface ao verde folha,
pesando 2 kilos e 300 grammas, em prisma hexagonal.
Uma do sr. Ermelindo Gusmão, de cor verde carregada, bem
límpida, de 25 c/msde comprimento,
pesava 0.070 grammas. 0
sr. Afranio de Souza enviou para a Allemanha umberyllo,
de
cor azul forte, que foi muito apreciado :~
pesava 903 grammas.
O Dr. Nuno Mello tinha'uma água marinha, impura
e não
bem transparente, que pesava uns 4 kilos.
Águas marinhas, límpidas, perfeitas; em longo*
prismas hexagonaes, são facilmente achadas na
jazida da Ilha Alegre.
As grandes pedras têm a coloração forte
por causando graude volume; em pequenos fragmentos, a cor é muito mais"desmaiada.
,

TWiaiaí.Diias da* fraraii£eji»as e do P.auliy
Vi kilos e kilos de turinalinas roscas, imitando rubim. Em
Itinga encontrei uma de 470 grammas,- da lavra das Larangeiras. Na ponte do Piauhy encontrei uma
quantidade enorme de
lurmaUnas, de diílerenies colorações - da lavra Lagoa
do Alto.
Pode-se estimar a imporíancia das vendas de
pedras coradas, no município de Arassualiy, em 250;000$000 no anno
de
HÓnorio HermÉtÒ C. da Costa
(Engenheiro de
vil). 1905.

minas e
'

vci-
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POPULAÇÃO
DAS
mmtèé Fâi^gi ©© mwmm©
America
Europa
Ásia
África ,
Oceania

130 milhões de habitantes
370
>>
»
810
»
»
150
»
»
40
»
»

Total

1.500

»

POPULAÇÃO
DAS
H4 istEÂJié&è ei® ãmÉ® ®qi

mMÈÈm

(Cidades demais de um MILHÃ0 de habitantes)
Londres
(Inglaterra)
Nova-York
(Estados- Unidos). .
Paris
(França)
Cantão
(China) ,. .
Berlim
(Allemanha)
Chicago
(Estados-Uniáòs)...
Vienna
(Auslria-Iíungria).
S. Petersburgo... (Rússia)
Toldo
(Japão)...»
Philadelphia
(Eslados-Unidos)...
Moscou
(Rússia)
Pekim
(China)
Rio de Janeiro... (Brasil)
Buenos Ayres
(Argentina)

4.500.000. habitantes
3.500.000 »
2.500.000 »
2.000.000
»
2.100.000
»
1.500.000
»
1.400.000
1.300.000
»
1.300.000
1.200.000
»
1.000.000
»
1.000.000
1.000.000
»
1.000.000
»

população
DAS
mis ssâxQR&s mmãmm^ mo> mwmot
Rio de Janeiro (Capital Federal)
S. Paulo
Bahia ou cidade do Salvador

1.000.000 habitantes
280.000
»
200.000
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Recife (Capital de Pernambuco)
Belém do Pará
Porto Alegre (Rio Grande do Sul;

150.000 »
120.000 »
100.000
. »

DA
pofota^â© ©al smwwsm&él mo s&mx& mm 19©©
deduzido dos mais

recentes recenseamentos, conforme dados
colligidos e organisados
PELO FALLECIDO

Dr.

A. de

Toledo Piza

(de S. Paulo)

Estados
População
Alagoas
813.000
habitantes
Amazonas
252.000
»
Bahia
2.405.000
»
Ceará
1.000.000
»
»
Districto Federal
750.000
»
Espirito Santo
210.000
Goyaz
347.000
»
Maranhão
680.000
»
Matto Grosso
"160.000
»

10 Minas Geraes

#.360.000»

11
Pará
675.000
12
Parahyba
608,000
13
Paraná
370.000
14 Pernambuco
2.120.000
15
Piauhy
• 435.000
415.000
16 Rio Grande do Norte
1.360.000
17 Rio Grande do Sul
1.310.000
18 Rio do Janeiro
420.000
19 Santa Catharina
2.570.000
20 São Paulo
21
Sergipe
455.000

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

21.715.000

»

Souima

Crescimento constante da população de

Minas

Pelos seguintes dados, vè-se qual tem sido o crescimento
gradual da população em Minas, ha mais de uni século, conforme vários cálculos e estatísticas colhidas em diversas fontes,
jà oíliciaes, já particulares:
1.° censo de 1752 accusou 226.666 habitantes
319.769 »
»
» 1776
2.°
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3.° censo
4.°
5.°
6.°
7."
8.°
9.°
10.°
11.°
12.°
13.°
14.°
15.°'
16.°
17.°
18.»
19."

de 1786 accusou 396.286
» 1807
431.619
» 1813
480.000
» 1817
621.885
» 1821
800.000
» 1833
900.000
» 1852
1.000.000
» 1856
1.219.272
» 1865
1.620.190
» 1872
2.098.812
» 1882
2.760.000
» 1888
3.018.807
» 1890
3.184.099
» 1892
3.312.000
» 1897
3.643.000
» 1900
4.277.400
» 1906
4.500.000

hat
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

a, \&éwm&§M® P® Mmã& Gmmã,m$

Ha muito tempo que venho dando tractos no espirito á idéia
de encetar uma serie de estudos comprchensivos de assumptos
de palpitante interesse nacional. Desde o censo demographico,
a estatística industrial, o movimento de expansão de raças, cm
nosso paiz, ate á curva de evolução litteraria, computação' dos
nossos centros de cultura intellectual : tudo isso
quizera percorrer. Con tento-me, por agora, em proséguir nos
pequenos
estudos de demographia brasileira, abordando desta vez tal
assumpto no meu Estado natal.
População.—Sem exaggero, eleva-se a população deste Estado, actualmente, a 4 milhões o meio de habitantes, o
que dá
a proporção de quasi 8 habitantes por kilometro
quadrado, porcentagem lisonjeira si compararmos a superfície de Minas com
a dos Estados de Matto Grosso, Amazonas e Pará,
por exemplo,
onde a proporção de almas por kilometro é íiulla
quasi-mas
desfavorável quando consideramos que, com a densidade de individuos que povoam a Bélgica, a Inglaterra e a Itália, Minas
Geraes poderia conter 115 milhões do almas, isto ó, um terço
da população total cio continente ouropeo. Em todo caso, na
Federação, oecupamos o primeiro algarismo da
população, vindo
depois de nós a Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco;
e, deante de todas as Republicas sul-americanas, á excepção da
Argentina, que tem mais de 5 milhões, o nosso Estado, tem a
primazia pela população sobre o Chile, Peru, Bolívia, Colombia, etc.
E' curioso saber o numero de habitantes do Minas, em varias épocas. Em 1776, a população total da Capitania'se elevava a 319.767 habitantes ; no começo do finante século 19° a
611.000, não obstante o mappa estatístico da
população do Brasil, em 1820, aceusar só 585.000 almas, do censo aqui organisado

&
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pelo capitão-general D. Manuel de Portugal e Castro, naquelle
anno, censo imperfeito como o de agosto de 1872, o qual dá o
total de 2.010.000 habitantes para a então Província, assim ropartidos-1.643.420 pessoas livres o 366.580 de gente escrava.
Lacerda nos dá, em 1895, o numero de 3.118.807; R. Villa-Lobos, três milhões justos ; o Dr. Moreira Pinto só 3.200.000 e a
«Synopse» do primeiro recenseamento geral feito na Republica,
em 31 de dezembro de 1890, aceusa a existência de 3.184.099 habi.
tantos neste Estado. Esperemos o próximo terceiro censo decennal
da Republica, a 31 de dezembro de 1910, para, sob circumstancias mais favoráveis, vermos melhor apurada a estatística demographica de Minas. O Dr. Toledo Piza attribue a Minas 4 360.000
habitantes, na passagem do século 19° para o 20°.
O 2.° recenseamento geral do Brasil, a 31 de dezembro de
1900, deo a Minas Geraes uma população de 4.277.400 almas,
algarismo pouco inferior ao calculo do Dr. Piza.
A manifesta má vontade do nosso povo, atrazado, rotineiro
e ;supersticioso em grande maioria, o desleixo, a ignorância e
a incompetência dos agentes do censo, não remunerados, o que
os faz preguiçosos ; a vastidão do nosso território, falho de boas
vias de communicação, que levem a todos os recantos, aldêas,
arraiaes, sítios, commercios, povoados, fazendas e ermos, onde
ha sempre gente roceira e esparsa; tudo isto são causas, factores directos dos resultados negativos do recenseamento, não
só em Minas, como em todo o Brasil. Os elementos componentes da nossa população assim se dispõem : brancos nacionaes,
de descendência portugueza e paulista (dos aventureiros ou
emboabas e dos bandeiranlesou sertanistas); b ranços europeos,
que a corrente emigratoria nos tem trazido dos paizes latinos
e teuto-germanicos (principalmente italianos, portuguezes,
hespanhóes, poucos írancezes e belgas, allemães, inglezcs, etc);
amarellos americanos e asiáticos, provindos dos mongoloides
brasilicos (indígenas das mattas adjacentes á serra dos Aymorés,
aos rios Parnahyba, Mucury, Doce, Cricaré ou São Matheus,
Jequitinhonha, etc.) e dos emigrantes chinezes existentes em
Philadelphia, Morro Velho e outros pontos ; negros do origem
africana ou nacionaes, mantidos no captiveiro até 13 de maio de
1888; e, finalmente, a grande massa de mestiços sahidos desse
demorado e secular cruzamento ethnico do branco com o negro,
deste com o selvagem, do indio com o europeo, caldeamento
de raças que gerou os mulatos, caboclos,pardos, cafusos, creoulos, fidas, etc. Felizmente, zonas ha em Minas onde o elemento
puro, o branco, ficou quasi ou ao todo preponderando, ao sul e
norte ; ao passo que na vasta área da região agrícola da mattae
do centro, onde as minerações au ri feras e diamantina prosperavam, ahi a fusão dos três elementos (liiso-paulista, africano e aborigene) foi mais perfeita, mais cerrada. Mais de dez mil selvagens vagueiam ainda nas Ho restas virgens do leste e nordeste
de Minas, bem como no extremo oceidente do Estado (limites
com a Bahia, com o Espirilo Santo, Goyaz e Matto Grosso);
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essas tribus principaes são de bugres botocudos, como os Aymores, Jiporoks, Naknenuks, Malalis, Pojichás e Puris, Anajás,
Crixás, Cairiris, Craik-mús, Guerengs, etc.i
Em todo o caso, póde-se dizer que o aborígene está arredado da. concurrencia, no nosso meio demographico, ao passo
que o negro batido pelo sangue mixto vae desapparecendo na
voragem ethnica dos outros elementos branco e mestiço ; a
colonisação, por outro lado, nos vem auxiliar, poderosamente,
na limpeza e depuramento das cores, costumes, tendências e
temperamento, actuando como corrosivo, que fulmina de morte ogermenjmais fraco. O Mineiro do futuro será um novo
typo, similar do bérbere, trigueiro como o beduino, forte como ..*
o touareg norte-africano, enérgico de s eiva como aquelles
Lybi-phenicios da costa mauritania.
O numero de italianos localisados em Minas era avaliado .#
ha quatorze annos pelo Padre Pedro Maldotti em quarenta mil;
hoje excedem de 100 mil os italianos e estão localisados nos municipios cafeeiros de Ouro Fino, Pouso Alegre,
Juiz" de Fora,'
Rio Novo, Pomba, Ubá (5.000), Caiaguazes, Leor.oklina, Aícni
Parahyba, Mar de Hespanha, Muriahé, Carangola, Palma, Gnarara, etc. Também ha grande copia de estrangeiros (inglezes,
irlandezes, austríacos da Carinthia, Tyioi e da Silesia, italianos,
hespanhoes, portuguezes, alguns hergajese lülaccs), nascempanhias de mineração aurifera do. Morro Velho, do Morro de
SanfAnna, da Passagem, de São Bento; nas ccnsttucçccs de
'2É
vias férreas {Central, Victoria a D iamantina, Bahia cG Minas,
/
'
Sapucahy) ; nas colônias estadoaes de Rodrigo Silva, perto de
|Bj
Barbacena, núcleo de São João d'El-Rey, núcleo Maria Custo- ^
aia, perto de Sabará, colônias cio .Leitão, Barreiros, Carlos
1 rates, Bias Fortes, Affonso Pcnna, Adalberto Ferraz, Américo
Merneck, no municipio de Bello Horizonte, etc. Os allemães
existem em maioria nos municípios de Juiz de Fora (ex-colonias
de D. Pedro 11—e Morro do imperador) e de Philadelphia, hoje
cidade de Thoophi^p Ottoni, cm honra ao benemérito estadista,
preúdente da companhia colonisadora cio vallè do Mucury, que
alli fundou, de 1850 a 60, os primeiros núcleos alJemães (tam-f|
bem alguns chins) de S. Paulo, do Mucur,y e de Philadelphia. ' >•
>
'
As colônias de selvicolas, que possuímos, são as de liambàcury,
.'
confiada aos Capuchinhos, e de Dom Manuel ou Figueira, no
rio DOi'e, ha poucos annos extinefa, além deum ou outro .aideiame íto esparso (municipios do Caratinga e Arassuahy), onde
os indios já estão mestiçados com brancos.
. N. de S.
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VARIAS MEMÓRIAS CHORO II RAPHICAS
DE
illimicipios mineiros
Estão até agora publicadas as seguintes:
de S. João dei Rey— pelo Professor Aureliano Pimcntcl.
II de Barbacena —pelo Padre-Mestre J. J. Corroa de Almeida.
III da Campanha— pelo Jornalista Bernardo S. da Veiga.
IV do Serro - pelo Dr. Nelson Coelho de Senna.
do Jacuhy — pelo Capitão Francisco de Paula Souza.
VI da Itabira de Matto Dentro —pelo Conego Júlio Engracia.
VII de S. Domingos do Prata ~ pelo Dr. Antônio Serapião
de Carvalho.
VIU de Montes Claros - pelo Dr. Antônio Augusto Vclloso.
IX de Diamantina - pelo Sr. José Augusto Neves.
de Patrocínio — pelo Sr. Olympio Carlos dos Santos.
XI de Uberaba — pelo Coronel Antônio Borges Sampaio.
XII de Villa Nova de Lima — pelo Dr. Antônio Augusto de
Lima.
XIII cie* Bicas (município do Pará) pelo Professor P. Bambirra.
XIV de Entre Rios —pelo Advogado Arthur Alves de A.
Campos. .
XV de Guanhães— 1 pelo Professor Oscar A. Leão.
XVI »
—]>e!o Dr. Nelson C. de Senna.
XVII de Alto Rio Doce — pelo Sr. Bernàrdiho de Senna Figueiredo.
. XVIII de Poços de. Caldas—pelo Dr. Pedro Sanches de
Lemos.
XIX de Baeperidy — pelo Sr. J. A. Pelucio.
XX de Pitanguy — pelo Commendador Joaquim Antônio Go
mes da Silva.
XXI de L.ençóes do Rio Verde (districto do município do
Tremodal) — pelo Sr. Antônio de Souza Neves.
XXfl de Sania.Quiicria —pelo Professor Pedro Bambirra.
XXÍ11 de Dores da Boa Esperança — por Antônio Augusto

da Costa Portugal. '

XXIV do Prata (no Triângulo) — pelo Coronel Francisco
Itagiba.
XXV de Pedra Branca (villa)— por Antônio Martins de Menezes.
XXVI de Lavras (districto de Perdoes) — pelo Dr. Antônio
Ribeiro chi Silva.
XX.V11 do Poçanha (districto de S. João Evangelista) —uma
pelo Conego Antônio Pinheiro Brandão contra pelo Dr. Nelson
de Senna.
XXVIII de vários municípios Mineiros da Bacia do Rio Doce.
pelo Dr. Nelson de Senna.
A. — 10
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Como trabalhos interessantes escriptos sobre Minas Geraes,
descrevendo, choro gr aphicamente, a Capitania, a Província e o
Estado, são dignos de menção:
o do Desembargador J. J. Teixeira Coelho (sec. 18.°);
» » Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos (sec. 19.°—
1807);
do Engenheiro Henrique Gerber (em 1863);
» Professor Carlos C. Copsey (1877);
» Dr. Eduardo Machado de Castro (1887);
» Almanack Làemmert (1904 e 1905);
» Tenente Manoel Apollo (1893, 2.a ed. em 1903);
» Dr. [Nelson ,C. de Senna (notas estatísticas
para a
Exposição de S. Luiz). — 1904.

o

Viajantes e sábios extráiigéiròs que aiularam
i>oi» Minas OeracN

r. i

Claussen (naturalista clinamarquoz) — 1840-411.
\\PJ' Pedro
de Engenheiros, Barão Wilhelm L vou
Tenente-Coronel
"
'
¦ vK.
" Eschwege (mineralogista allemão) —1811—22.
Polil (mineralogista austríaco) —1818.
pJ^
Joham
Dr. Olfers (secretario da Legação da Prússia) o o naturalista
Franz Sellow, em 1817.
Dr. Virgil vou Helmrèichen (geólogo o Engenheiro cie minas)—1844-5.
• E. Pissis
(geólogo francez) - 1840.
Conde Francis de Castelnau, E. d'Osery (geólogo), Freyriss
(francez), e Riedel (russo), naturalista, companheiro de Imnd1833.
Heusser e Claraz —1859.
Dr. Peter Wilhelm Lund (dinamarquoz) — 1833-1880.
Dr. Emmanuel Liais (astrônomo francez)—1872.
Henwood (metallurgista inglez) —1871.
Dr. Williamson (Engenheiro de minas, inglez)-1867
Dr. A. deBovet (Engenheiro francez), foi
professor'da Escola de Minas).
Dr. Henri Gorceix (Engenheiro francez, director
c professor
da Escola de Minas) —1876-92.

de ãMÈMBSÊeateií0 <~' »^°<da m
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coia0;; mS:
^m * &
Dr. Orvillé Derby (geólogo norte-americano) -1904-05.
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Dr. Eugênio Hussack (petrographo húngaro) — 1904.
Dr. C. A. White (geólogo americano) —1905.

IMPRESSÕES DE CAMBUQUIRA
( Do Álbum dos Aquáticos)
Aqui, nas paginas deste Álbum, ha toda uma série de impressões pessoaes de filhos do paiz e de gente extrangeira, que
têm vindo ás amenas paragens da terra Sul Mineira buscar lenitivo á saneie combalida e socego | para o espirito atribulado,
fugindo todos, nacionaes e advénas, ao bulicio das
grandes cidaw
d es, ao viver atormentado e exhaustivo dos centros de civilisação. São impressões, que afinam na mesma gamma de idéas,
cada qual porfiando em melhor celebrar, em louçanias de estylo,
a doçura destes ares puros, o frescor destes campos lavados
pelos
ventos da Mantiqueira, a belleza incomparavel deste céo
perennemente azul, a virtude destas águas, que operam maravi.
lhas, no organismo de quantos se approximam das fontes hydromineraes de Cambuquira. E o encanto daqui não é só a amenidade do clima secco e saluberrimo, a temperatura equilibrada
pela elevada altitude de quasi 1.000 metros, em que fica ornodesto arraial, cintado de serranias na curva de todo o seu longinquo e dilatado horizonte: o è também a carinbosa acolhida de seu povo aos romeiros das águas, aos peregrinos da Saúde,
que chegam, em comboios suecessivos, apequena povoação aicándorada em morros, que ainda mais pittoresca tornam a localidade, pelo relevo accidentado do sen. terreno, coberto de
vegetação differente desde a eminência desabrigada dos serros
e colunas ate á baixada dos valles...
Quando chegam março, na estiagem, em pós os grandes
aguaceiros do nosso inverno, e setembro, ao repontar da Primavera, no planalto Mineiro, vae toda uma alacriáade festiva
peIas ruas da humilde Cambuquira, então orgulhosa do trop
plein
de aquáticos, que a procuram... Os mezes voam, céleres,
para
sãos e doentes, que aqui formam uma só Família carinhosa e
simples: amisades sinceras, forte estima, radicadas sympathias
entrelaçam os aquáticos vindos das mais oppostas regiões do
Brasil. A vida decorre, então, num viver plácido e doce e as
emoções quando muito se encontram nos passeios feitos ás solitarias mattas e aos verdes campos dos arredores...
Ruidosas cavalgatas levam excursionistas ao alto dos espigões visinhos, chrismados com os nomes de Pico do Palmilal e
Alto do Corcovaclo.
Nos umbrosos caminhos da Malta da Empreza, enchem-se
os pulmões com o ar puríssimo e embalsamado da floresta,
pasmam os olhos de contemplar a pompa e vigor de Flora, na vegetaçâo luxuriante do grande bosque...

154

ANNUA1U0

*——*"—"**—"******~""™""

ii«..««..»¦¦ iuimiihim».%.i.¦...».!¦»« mmi »»a———.laa

Que outro vivera este se compara, si aqui nos doíluem os
mezes de estação numa existência simples c desprcoccupada,
sem pesadelos mundanos, sem ccremoniosos incommodos e...
mais que tudo, sem onerosos dispendios !
Cambuquira! oh ! doce, pacifica o*hospitaleira «estância da
Saúde», como já, c com perfeita verdade o justiça, fÓste por outrem baptisada : assim saibam os homens, e a gente que nos
governa, melhor aproveitar os teus thesouros, propagando, universalmente, a riqueza sem par de tuas águas benéficas, a cxcellencia da tua invejável situação climaterica, a virtude curativa de teus puríssimos ares...
O Supremo Creador, sempre divinamente bom c dadivoso,
que já havia opulentado com as gemmas preciosas o nosso solo,
quiz dar provas de maior munificencia á nossa Terra, pródigaiisando-lhe ainda mais maravilhosos dons: as fontes thermaes c
hydro-mineraes.
Que possas em dias não distantes, ó singella Cambuquira,
omular, brilhantemente, com as tuas áíamadas congêneres européas, seres uma rival digna da alegre Vichy, da aristocrática
Wiesbaden e da deliciosa Carlsbací-taes são os votos bem sincoros e que, cie coração, como Mineiro, que sou, faço pelo teu
esperançoso porvir !
— (Em Cambuquira, na manhã de 22 de fevereiro do 1904, á
sombra tranquilla das verdes arvores do Parque, ouvindo os
irillos dos canários e pintasilgos, no Pavilhão da entrada).
N. DE S.

Um adiado preliístorico no Norte de Minas
No dia 12 de novembro de 1905, em procura de uma colmeia .;"'
de abelhas, que estava arrrançhada no chão, foram encontradas
neste districto, no logar dehòmihaclo Âguds-BeUàs, quatro vasilhas de barro, em fundura de 12 palmos, distante do rio Muciiry do Norte, 100 braças, e este logar ha mais de trinta annos
o habitado por pessoas que o possearam, ainda quando matta
virgem. As vasilhas são as seguintes :
Uma enorme panella, que leva 160 litros, uma outra de 80,
uma do 22, e a outra de 6, todas de barro, tão bem feitas e bem
pintadas que têm se admirado todos que ja as viram, e ainda
não houve aqui uma pessoa que fizesse uma idéa de qual fosse
o principio destas obras existentes no centro da terra, na distancia de 12 palmos e em terreno tão solido.
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Quem quizer duvidar, poderá mandar examinar em minha
casa de residência, neste arraial dá Concórdia,
que vera uma
das ditas vasilhas.
Concórdia. 26 de novembro de 1905. -Manoel P cr ei m ia
Costa.

UM LAGO DESCONHECIDO
Conheço um formoso lago de água doce, e muilissimo
piscoso, que, ou por ter-se formado ha poucos annos
pela elevaareias
no
çãodas
ponto de confluência de dons rios, ou porque
seja situado em um remoto sertão do extremo sul da Bahia,
onde esse Estado se limita com o de Minas
pelo Rio Verde Pequeno, parece-me não sei- conhecido dos goographos, ou, pelo
menos, não constar da caria geographica daquclle Estado.
Esse lago dorme tranquillamcntc sob o véo do esquecimento no ponto fronteiro a S. Rita do Trcmcdal, no centro de
virgem floresta, a 2 lalometros da estrada que conduz deste
Estado á Lapa do Bom Jesus.
Foi formado (dizem os naturaes daquclle sitio) lia menos de
80 annos, por um immenso açude levantado
pelo Rio Verde,
impropriamente chamado Pequeno, recuando as águas e areias
conduzidas pelo Rio denominado Cova de Mandioca.
Por ser o Jago formado entre montes, as suas águas occuparam um profundo yalle e medem 15 metros de profundidade
media na estação do inverno.
VV riquíssimo de peixes e contem todas 'as qualidades
que
o
S.
Francisco,
com
se
communica
possuo
directamentè pelo
que
mesmo Rio Verde Pequeno.
Sua extensão, nas maiores enchentes, é de 15 a 16 kilometros de comprimento sobre 2 kilometros de largura media. Ousados pescadores percorrem o magestoso lago apoiados em
grandes canoas, ou em toros de arvores unidos a que chamam
barca; vão assim a grandes perigos, porque as suas águas, agitadas pelo vento, que alli è- fortíssimo, já têm dado logar a naufragios. As margens desse lindo lago são habitadas, e muito
mais o deviam ser, atienta a excellente qualidade daqimllas
terras, que conservam sua virgindade sob espessa e sombria fioresta. E' conhecido aili pelo nome de Lagoa Grande.
Despretenoiosainente, o como simples noticia, vos transmitto estas toscas linhas, julgando-as de alguma utilidade para a
completa descripção da terra Pátria, que grandes segredos ainda
encerra em seu seio».
5

•Serra Nova. 1905.— Francisco Fróes. professor
publico.
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A Villa fie Caxambú

3*

De uma viagem feita á villa de Caxambú, sul de Minas, ficou
em meu espirito a mais grata lembrança, que guardarei sempre
com reconhecimento e gratidão.
Edificada sobre terreno accidentado, clesdobra-se por completo á vista com as suas ruas pequenas mas rectas, regularmente
largas e na sua maior parte magnífica e symetricamente arborisadas e providas de passeios ; com o seu Parque grande e soberbo, coberto de flores e relva, de ruas bem tratadas, illuminacla
á luz electrica, com optimo estabelecimento balneário e com
artísticas fontes : D. Pedro e Dr. Viotti, gazosas; D. Isabel e
Conde d'Eu, férreas; Duque de Saxe, sulfurosa; Leopoldina, magnesiana ; e Intermittente, sulfurosa, na qual se observa um phenomeno interessante—a fonte, em forma de bacia, produz de três
em três horas um bellissimo jacto cPagua que enche a bacia ate
transbordal-a, e que vae diminuindo até esvasial-a ; com o Rio
Bengo que, em gemidos roucos, serpeia por toda a villa, dividiudo-a em duas partes; com os seus clous: sumptuosos templos,
dos quaes o de Santa Isabel ó edificaclo em uma colltna, ficando a
cavalleiro da povoação.
A villa possue optimos hotéis, tão confortáveis como os melhores de S. Paulo ou Rio de Janeiro, destacando-se dentre ellos
os seguintes : Grande Hotel, colossal edifício, construído com
capricho por 1.200 contos, o qual dispõe de bellõs salões, bem cuidado jardim central, com quartos, grandes e a pejados, tudo ricamente mobiliado e ornamentado.
Para mostrar a sua importância basta dizer que somente a
roupa branca, vinda expressamente da Europa, pagou de direitos
na Alfândega a quantia de 20 contos; Hotel Empreza, Hotel Caxambú, Grande Hotel Bragança, Hotel Mineiro e Hotel Corrêa
Nunes, todos muito confortáveis e espaçosos,, com optimasacommodações e boa cosinha,
Alli visitei a redacção cVO Movimento, imprensa local, criteriosamente dirigida, polo illustre deputado Pereira de Seixas e eujo Ipo, feito á mão pelo seu proprietário sr. Tolesphoro Oliveira,
bem mostra quanto pôde o trabalho unido ao engenho e á tenacidade.
Um bom thoatro, de propriedade do Club Recreio Dramático.
dirigido pelo distinstoe sympathico moço sr.Domiciano Noronha,
nos proporcionou optima noitada, com um ospectaculo de
gala,
em honra ao dr. Francisco A. de Salleseno qual não sabiamos o que mais apreciar, si a caprichosa ornamentação com as
suas ramagens dispostas com arte e graça, os festões,
que cahiani
das columnas, a profusão de flores, as lâmpadas de gaz acetylene
galhardamente enfeitadas que clareavam com cascatas de luz o
recinto, ou si as chistosas comédias «A orgulhosa» e «O primeiro baile», desempenhadas com graça por gentis senhoritas, o «As
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duas bengalas» e «Casamento por annuncio», magistralmente levadas por amadores do Club.
Caxambú é emfim uma localidade adeantada e progressista e
e que com a continuação da administração do Ü lustro, operoso,
intèlligente e honrado dr. Américo do Macedo, actual prefeito, a
quem já deve grande parte dos melhoramentos que acima citei,
está fadada para, em futuro muito próximo, dada a diversidade
de suas águas e os bons resultados de suas curas, receber em seu
seio, de preferencia a qualquer outro, quasi todos os que no Brasil procuram estações de águas.
Ao deixar Caxambu, quando o trem já sumia na volta, da estrada, o meu ultimo olhar lançado sobre a hospitaleira villa foi
de agradecimento, de pesar, e quasi que digo de saudade, que já
sentia, ainda bem não havia sabido do seu seio !
Juarez Lopes
Alfenas, 3 de dezembro de 1905.

Cltorogrrapliia Indígena Mineira
DOAIJDADES DE MINAS GERAES COM APPELLIDOS E NOMES DADOS
PELOS ABORÍGENES OU TIRADOS DA LÍNGUA GERAL DOS ÍNDIOS

;&

Abreviaturas : cid. (cidade), v. (villa), s. (serra),r.
(rio), rib.
lag.
(ribeirão), pov. (povoado),
(lagoas), est. (estação), mont.
(montanha), distr. (districto), faz. (fazenda), cach. (cachoeira).
Abaeté (cid. e r.)
Araçuipe (rib.)
Aguapé (arraial)
Aravary (rib.)
Aymores (s. e est.)
Angahy (est.)
Anta (pov. es.)
Andayá (r.)
Araguary (cid. e r.)

Apure (r.)

Araçá (est.)
Arassualiv*
A raças (faz.)
Araras (s.)
Angicão (rib.)
Araxá (cid.)
Angicos (porto)
Araponga (distr.)
Aracici (r.)
Andrequicé (distr. e r. )

158

ANNUARRIO

Aracaty (pov. e est.)
Ayuruoca (cid. es.)
Bagre (pov.)
Bagres (córrego)
Baependy (cid.)
Bambuhy (cid. e r.)
Baguary (cach.)
Braunas ou Baraúnas (distr.)
Bocaina (s. e est.)
? Batèas (pov.)
í Baliu (rib.)'
Bócàyuva (ciei.)
Baguaçii (córrego)
Bicuiba (córrego)
Biribiry (póv.)
Brejauba (distr. e rib.)
1 Borracliiido (rib.)
Büreti (rib.)
Bambõhy (r.)
Burity (distr. c r.)
Borá (rib.)
Bugios (est.)
Buritys (distr.
Caboclo (córrego)
í Cacunda (s.)
í Candónga (s.)
Cabano (rib;
Caete ou Caethé (cid.)
Caissara ou Caiçara (s.)
Cangica (ilha)
Cajurú (distr.)
Camanducáia (rib.)
Gambeva (córrego)
Çaruába (s.)
Calambáu (distr.)
Camassu (s.)
Camamu (rib.)
Caramònas (s.)
Camapuam (distr. e s.)
Capivary (est.)
Cambuhy (cid. e r.)
Candêas (distr. e est.)
Caparão (s.)
Cambuquira (distr.)
Capetinga (rib. e est.)
Capim (rib. e cach.)
Capivara (s.)
Capivary (distr. e r.)
Capanèmi (s.)
Carandahy (distr. e r. j
Carapuça (ilha e seria)

'
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? Caraça (s.)
Carahybas (rib.)
? Carangola (cid.)
Capituba (rib.)
Canga (s.)
Carahype (rib.)
Caratinga (cid. e rib.)
Capoeirão (íaz.)
Ca ripa o (rib.)
? Cafundós (pov.)
( Carrapicho (distr.)
Carioca (rib.)
Catami (pov.)
Cataguazes (cid.)
Camurugi (rib.)
Cacliixé (rib.)
Cataguarino (distr.)
Catingal (s.)
Catinga (s. e pov.)
Catolé (faz.)
Catingueiro (rib.)
Cayona (faz.)
Catiml.)áu (íaz. e s.)
Caxambú (v. e morro)
Cariiilianha (r.)
? Chapada (distr.)
Cipó (s.j
GllopotÓ (r., est. o distr.)
? Cliique-chique (rib.)
Cocaes (distr.)
Gondiuba (s.)
Congonha! (distr., s. o est,)
Choróró (rib)
Congonhas (distr.)
Cliapuri (rib.)
Coaraci-mirim (rib.)
( Coqueiros (distr.)
Coropo (córrego;
(Govanca (s.)
Coromãm (rib.)
Covoca (s.)
Croatos (|.)
Curimatahy (r. e distr.)
Cupim (s.)
Cuyabá (distr.)
Guyçthe (distr.)
ou Çuycté (r. e distr.
'! Camacho
(distr.
i Estuêto (r.)
' Esliva (pov.)

159

160

í
¦
..

f*

ANNUARIO

Gabiroba (pov.)
Gagé (est.)
?Garambéo (distr.)
Garaypú (rib.)
Gargaú (rib.)
Jequiry (rib.)
? Garimpo (s.)
Girão (r.)
Giráu (cach.)
Gorotuba (r. e distr.)
? Gongo-Sòcco (s)
Gororós (pov.)
Gualaxo (r.)
?Genipapo (faz.)
Gravata (córrego)
Grorás (s.)
? Grota (córrego)
Guarunas (córrego)
Guaicuhy (r. e distr.)
Gualaxo (r.)
Guapiara (s.)
Grupiára (córrego)
Gravatahy (rib.)
? Guinda (pov.)
Guará (r.)
Guasuheri (rib.)
Guaçusuhy (rib.)
Gequitahy (r.)
Guaxindiba (córrego)
Guandu (r.)
Guanhães (cid. e r.)
Guaribas (m.)
Guaraciaba (distr.)
Gamelleira (faz.)
Guarany (distr.)
Guarará (v.)
Guarapiranga (rib.)
ou Goarapyranga (rib.)
Guaxupé (distr.)
Gandarella (rib.)
Guyricema (distr.)
Hiviturnhy (s.)
Humaytá (rib.)
Ibertioga (distr. e rib.)
lbitipóca (distr. es.)
Inhaúma (rib)
Ibituruna (s. e est.)
Imbe (rib.)
Indayá (r. e cid.)
Imbuzeiro (est.)

]
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Imbutáias (r.)
Ingahy (distr.)
Inhapim (distr.)
Inhahy
Itaubas (faz.)
lnhacica »
Inhaúma (distr.)
Ingá (faz.)
Ipanema (r.)
Irará (est.)
Ipiábas (est.)
Ipyranga (distr.)
ltacolomy (s.)
Itabira (cid., pov. e r.)
Itabirussu (s.)
ltacambira (distr. es.)
Itacambirussu (r.)
ltajubá (cid.)
Itacaramby (est.)
Itamaraty (pov.)
Itamarandiba (r.)
Itambé (distr. e s.)
Itanguá (faz.)
Itapecorica (cida. e r.)
ltapóturúna (mont. )¦
Itambacury (pov.)
ítaberaba (s.)
Itapirussu (rib.)
Itamunliéc (faz.)
Itapanhoacanga (distr. es.)
Itanhandu (est. e pov.)
Itamirinclyba (r.)
Itatyáia (s.)
Itatiaia (rib.)

Itatyaiussú (distr. es.)
Itajurú (faz.)
Itaúna (v.)
Itaruna (córrego)
Itapocu ( » )
Itaverava (distr. e s.)
ltaipava ou ltaipaba (v.)
ltucambira (s.)
ltinga (distr. e r.)
Itagycal ¦(rib.)
Itapuãn (s.)
lvahy (est.)
lvituraliy (rib.)
Jaboticatubas (distr. e rib.)
Jacarandahy (rib.)
Jacaré (pov., r. e est.)
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Jacarecanga (faz. es.)
Jacú (rib.)
Jacutinga (v. e rib.)
Jacuhy (cid.)
Jacury (clistr. e r.)
Japicoca (rib.)
Jaguára (est. e clistr.)
Jaracatiá (faz.)
Jaguary (cid. e r.)
Japécanga (s.)
Japóré (clistr.)
Jatahy (rib. o cach.)
J:\toba (faz. es.)
Jatibóca (faz.)
Jequitahy lclistr. e r.)
Jeca (rib.)
Jequitibá ( clistr. e r.)
Jequitinhonha
Juparanãm (lagoa)
Jequiry.
Jissára ou Jiçára (faz.)
Jurumery (rib.)
Joanesia (distr e rib.)
Jurumirim (cach.)
Jurema (pov.)
Licuhy (córrego)
Lamba rv
'( Lontra
(córrego)
'^Lufa
(clistr.)
Macahubas (faz;, e pov.)
Macaia (est.)
? Màlacachèta (distr.)
Mangoary
Mangabas (rib.)
Manga (porto)
Mu quem (faz.)
Mangahy (rib.)
Macuco (faz. o rib.)
Mainaçu (rib.)
Manhuassú (cid. e r.)
?Mindá (s.)
Mantiqueira (s.)
Maripá (distr.)
Map-map-crák (s.)
Mátipóo (r.)
?Maranhão (rib.)
Màndú (morro)
? Mocambo
Mogy-guassú (r.)
Mucury (r. e pov.)

.........
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Motum ou
Mutum (logar e rib.)
Mutuca (pov.)
Muriahé
'(Maquine (cid.)
(logar)
Minhocas (rib.,
Miracema (pov.)
? Muzambinho (cid.)
Minhocussú (rib.)
Mumbuca (rib.)
Mumbéca (s.)
Maiambá (lagoa
Mandu (córrego)
Maçambé (córrego)
? Marimbondo (ilha)
Mirahy (pov.)
Mocahubas (rib.)
Maquine (est. c gruta)
Mirahy (est.)
Natipá-óo (córrego)
Nack (rib.)
? Onça (distr. e r.)
Pácas (rib.)
? Papagaio (pov.)
í Pacau (s.)
^Paineiras (est.)
Pará (cid. er.)
Periquito (pov.)
Panpãn (r.)
Paraniirim (rib.)
Paracatú (cid. e r.)
Parahyba (r.)
Parahybuna (est. e r.)
Paranàm (s.)
Paraopeba (r., pov. e est.)
Paquequer (rib.)
Pangarito (est.)
Paranahyba
ou
Parnaliyba ir.)
Paraokèna (est.)
?Paíiins ídist,".)
Parauna (r. e pov.)
Pirahyba (córrego)
Parauninha (r.)
? Patafufo (r.)
'! Patos
(cid.)
Perubype (r.)
Pequiry (pov).
Peruri (rib.)
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Perequê (est.)
Pequy (distr.)
. Pripery (rib.)
Piraquê (faz.)
Pernambuco (distr.)
? Piçarra (pov.)
Peruassú
? Piçarrão (córrego)
Perobas (distr.)
Piabanha (rib.)
Piabas (córrego)
Purús (s.) .
Piracatu (rib.)
Piau (distr. e r.)
Pindahyba (rib.)
Picu (distr.)
Pindúca (rib.)
Pokrãne (pov.)
Pindahyba (est.)
Pindahybas (distr.)
? Pinguela (rib. e pov.)
Percicava, Piracicava ou Piracicaba (r.)
Poáya (pov.)

AX

Pote (pov.)

Potú (rib.)
Pyranga (cid. e r.)
*£
Pirahy (r.)
*P
Pyrangussú (rib.)
Pyranguinho (distr.)
Pururuca ou Pirurúca (córrego)
Pirapetinga (distr., r. e est.)
Pirapóra (cach. e distr.)
Piraúba (distr.)
Pitanguy (cid. e est.)
Pitangal (pov.)
'.
Piumhy (cid. e r.)
f*
,'..
Piauhy (rib.)
\\^J.
Pockrane (pov.)
Quatis (s.)
Sm-A
Quatinga (rib.)
? Rifaina (pov.)
|?!
? Saramenha (pov)
Sape (distr.)
Sobragy (est.)
Saçuhy (rib)
Sapucahy (r.)
Sacihy (rib.)
Sengó(rib.)
Sapucahy-mirim
Sucupira (rib.)
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Sapucaia (cach.)
Singo (rib.)
Sinimbú (est.)
Sarandy (distr.)
Sipó (s.)
Suassuhy
Sipotuba (rib).
Sueri (rib.)
Sabará (cid. e rio.)
Sabará-bussú (s.)
Sucanga (logar)
Sucupira (est.)
Sobragy (est.)
Seriêma (pov.)
Sucupira (rib.)
Sucuriú (distr,)
Suçuarana (s.)
Tabatinga (s.)
Tapera (pov. e distr.)
Tamanduá (rib.)
Tabocas (est.)
Taguatinga (s.)
Taquarassú (r.)
Taquarussú (distr.)
Tapirussú (est.)
Taru-assú (pov.)
Tiririca (s.)
Tejuco (pov.)
Tijuco^rib.)
Tocantins (distr.)
Timboré (est.)
Tabatinga (rib.)
Tiririca (s.)
Trahyras (distr. e rib.)
? Tronqueiras (r.)
Taparocá (s.)
Tejucussú (rib.)
Tapacoral (rib.)
Taquara (faz.)
Taquaral (pov,)
Taquaril (s.)
Tabúa (pov.)
Tripuhy (rib. e est.)
Tupy (est.)
Tayobal (córrego)
Taituba (faz.)
Taubas (faz. e rib.)
Timbó (córrego)
Tucano (s.)
Tatu (porto)
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Trai tuba (faz.)
Tpcoyós (pov.)
Ubá (cid., est. c rib.)
Uberaba (cid. e r.)
Uberaba-mirim (r.)
Uberabinha (ciei.)
Urubu (cach.)
Urucii (ri)
Una (r. Urucúm (ilha)
Urucuya (r. c chap.)
Urupuca (r.)
? Vereda (distr.)
? Veado (pov)
Vau-assú (est.)
Vupabussú (lag.)
Viturúna (s.)
? Xibata (s.)
Xipotó (r.)
ou
Xopofó (r.)
N. DE S.

Nota: a interrogação (?), precedendo alguns vocábulos,
denota duvida quanto a sua origem,
parecendo alguns de fimdo africano c outros derivados de corruptelas do
primitivo vernaculo.

RECORTES...
ft

Demos aqui um pouco de estatística mineira.
«
Segundo o missionário italiano
padre Pedro Maldòití, da
, «*'
Propaganda Fidei, que percorreoas colônias italianas
do Bra\íj
bü em 1896, existiam em Minas Geraos 40.000
italianos, princi- U ,
palmente localisados nos municípios de Bello Horizonte, Juiz
«lc
>
1^ora, Barbacena, Ouro Preto, Mariana,
Rio Novo, Ubá, CataLeopoldina,
guazes
Mar de Hespanha, Além Paraliyba, Alto Mufe<
nahe, Uberaba, etc.
V
*
* *

1 ela synopse do recenseamento
gerai do Brasil, de 31 de
dezembro de 1890, o Estado de Minas continha
uma população ,1o
três mühees cento c oitenta e
quatro mil c noventa o nove ha•+™tes. Hoje,
tem Minas 4.500.000 habitantes,
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Em I8í»6, as estradas de
om mÀ< 00ntavam 3
lometros trafegados.ferroXwas
mil ki-

Tínhamos no Estado, em
1898 a< aHa^h seguintes;
'«co!, Pedra Branca Poço
CaZ r.n
J
-1 «e Minas; SãoManoTe
Guaía f nl ^1^°'l0daSao
matta; Villa
Nova de Lima (antiga Coilm^7«X
da
tendas (hoj, Villa afasS^te
6 ^
0
Jtn^c,^0'
septcntriona, do Estado.
Hoje ha 20 viS n" £J2 " ^
*
* •

No século passado, a Capitania
lmna^6.b66
tinha. 22fi «*4 ,habi*
'antes anno de 1752) dénois Mio vco deu Minas
,
"^ S6M
contar o grande mun cSdelnSSs^
H
íanado); ao e*trar o século actual anno
de isn
°
'
algarÍSm° de
Jação se elevava a mZ
^
ímãs
^

^^mmm ~rcrpcrflcie de575-oooki-

°>PSeyaTalIa eSUÍ«es
* 20 mil léguas
quadradas e «2^ &, Prança
w
do te™nho de
537.C00v iwiums.
kiloms quacls.
0„,hV.%
?
e Porlueal dodpQonno írVivi
segue-se que Minas Geraesé
um nn,,° ll0"1S- quads-

—«h. ..,,,...: s£s.~ risa;
• *

ÍVa geographia universal Za
T/7,,./"e<?' ~dos «Imâ<»
das Escolas. Christãs» vem „ «? r^r^
¦
?
Segulnte
JílM sobre a nossa indole:
°

^iiil&è,i*^doceecortez' p°r- **>-
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* *

Minas é o quinto Estado da Republica em extensão territorial, vindo antes delle os grandes Estados do Amazonas, Matto
Grosso, Pará e Goyaz; em seguida a Minas vem a Bahia, como
maior Estado brasileiro. Quantoá população, temos a liegemonia do numero na Pátria Brasileira, com os nossos 4 milhões e
quinhentos mil habitantes, e abaixo desse algarismo estão os quatro mais populosos Estados da União—Bahia, S. Paulo, Rio de
Janeiro e Pernambuco,—os dous primeiros dos quaes tem 2 milhões do almas, cada um e os 2 últimos mais de um milhão,
cada um.

í-

*

Do município de Boa Vista do Tremeclal, norte de Minas, ao
município de Ouro Fino, extremo sul do Estado, contam-se 112
léguas de comprimento, segundo 11. Gerber; dos pontos extremos
leste-ocste do Estado (municípios cie Manhuassú e Parãcatu), 80
léguas, segundo Cppsey.
* *

Minas em tamanho dá quasi 20 vezes desdobrados em seu lerritorio, cie 575.855 kilometros quadrados, o reino da Bélgica ou
o nosso Estado brasileiro cie Sergipe: em população,
temos 10
*
vezes mais gente (pie o coilossai Matto Grosso !
* *

Foram iniciadores dos estudos paleontologicos em Minas
Geracs (século 18.") os nossos illustres patrícios Luiz Fortes de
Bustamante e Sá, Domingos Vidal Barbosa, José Alvares Maciei e Simão Pires Sardinha.
No século 19.° estudaram o mesmo assumpto o
grande sábio
Pedro Lund- o solitário da Lagoa Santa- e o Barão Homem
de Mello.

Phrase do sr. Conselheiro Aífonso Penna: - «Minas será em
porvir não remoto o orgulho da raça latina». (Discurso na esta
ção de Ouro Preto, em 1894).
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0 saudoso poeta Mineiro, fallecido em Vassouras E.
do Rio)
doutor Lucindo Filho, deixou um livro de
poesias, ha <S annos
sob
o
Ulu\o
i\e Flores Exo/icas, que ainda maior republicado
nome accrescenta ás laureas, que cm vida
já obtivcra o illüstre parnasiano. Lucindo era íiIlio do Serro, norte de
Minas *
musico habiJissimo, lalinista emérito, clinico estudioso,
esse
mestiço rivalisou em talento com Tobias Barrclo,
padre' José
Maurício, André Reboliças e outros brasileiros,
pardos como
elle.
*

*

Aítribue-se a Braz Cubas, fundador da commerciante
cidade paulista de Santos, a introducção no Brasil do
primeiro monjòllo, cuja origem asiática se ve da expressão ckià-loi
(Pagua), que os portuguezes viram na índia. Em Minasse(pilão
introduziram os monjóllos, em 1702.

Ctesalpinea eclinata é o nome scientiíico
que em botânica
tem o nosso pao-brasil, appellidado pelos selvagens do Brasil
(Pi,,
dorama) 'ibirá pitango^(maetêiravermelha).
As nossos maltas do Rio Doce são riquíssimas dessa
precio
sa madeira.

v.
IPÍSÇRIPÇOIÇS LAPIDARES f*Q BRASIL

Una resenha de todos os monumentos
prehistoricos, ia descobertos o conhecidos, no Brasil, nos consumiria
por lar»o
empo a attenção. O çapitulo-1»^^,
por exemplo, o
muito extenso. Dellas, ,as mais curiosas
s3o as do valle do
Amazonas, onde um povo certamente anterior
ás tribiís selvageas da em histórica, as pin(ou. desenhou on
gravou, cm ro
chedose pedras.
Sàoas mmatiam>(pMmspintadas,^
tupy ou nUengalú)
tao bem estudadas pelo I'rolessor Carlos
Hartt, engenheiros Or'

\
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ville Derby, Carlos Morsing, professor Rumbeísperger, Ferreira
Penna, que as copiaram do natural e remetteram as copias
para o Museu do Rio de Janeiro, onde se podem ver os originaes desenhos, as bizarras figuras de taes inscripções, cheias
de arabescos, emblemas de guerra, cabeças ornadas de diademas
representações de animaes, como o crocodillo, o
jaboty, etc.
A cidade de llacôatiára (antiga Serpa), no Estado brasileiro
do Amazonas, fica próxima ao sitio onde se vem essas
pedras
pintadas, que lhe deram o nome.
O sr. Dr. J. Barbosa Rodrigues-que desde 1871 começou a
explorar e estudar o vallé do Amazonas—em seu livro A Paci- ¦
ficação dos Crichands,{pi\gs. 168-170), nos dá noticia de umas
outras inscripções e pinturas gravadas em varias
pedras e rochedos,
á
beira-Rio
Negro : no sitio cias Igrejinhas, na villa de
.
Moura, em It&venáàwà (pèdregal, em língua indigena), na
ponta
da Ribeira, na ilha da Salvação, em Ayrão e na enseada do
Puiry.
As do Puiry são duas curiosissimas figuras de mulher, na
face norte de uma rocha, ás quaes o povo do logar dá o nome
de Santa Éüa —tal a semelhança.dos trajos da figura
(que tem
um resplendor lhe encimando a cabeça), com a santa catholica,
• padroeira da povoação do Puiry.
No Rio Uaiipés (cachoeira Jauarité), nas Lages (Rio Negro) e
no Rio .Urubu, existem lambem inscripções, de
que o naturalista brasileiro citado (hoje Director do Jardim Botânico cio Rio
de Janeiro) affirma possuir copias authenticas.
Algumas
cias inscripções de Santa, Rita cio Puiry e de Itarendáua foram photographaclas e outras copiadas
pelos expioraclores italianos Conde lírmano de Stradellie Camillo Vedani. -*¦
Povos; prehistorrcos da Amazônia teriam alli insculpido éssas imagens e symbolos, que bem merecem estudados, mesmo porque ha quem conteste a vetustez de semelhantes inseripções.
Tanto nos Estados brasileiros do extremo norte, como no
Peru, Colômbia, Guyanas, são bem freqüentes, aliás, essas inscripções e imagens sobre rochas; e nellas se nota uma certa
falta de uniformidade, explicável pela rudimentar cultura artis4
tica desses povos de uma raça primitiva.
^
O explorador inglez Sir Robert H. Schoinburgh encontrou
idênticas inscripções lapidares e ornatos e figuras symbolicas
em alguns pontos das serras divisórias do Brasil coma Guyana
Ingleza.-no Tacutií, no rochedo do Essequíbo, na montanha dá
'
VLua, etc.
M
Na serra do Erèrè (Amazonas) o naturalista sr.Dr, João Martins
da Silva Coutinho, encontrou uma imagem cio Sol
(reminiscencia
da civilisaçao jieruviana dos Incas), que élle niutilou,
querendo
destacal-a do rochedo, onde estava insculpida : e'desastre
eauai
aconteceo depois ao referido Schomburgh.no Esseqúibò.
Silva Coutinho achava-se então no norte, em companhia do
sr.Dr. Guilherme Schuch de Capanema (hoje Barão de Capa-
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nema), fazendo parte da secção
geológica da grande Commissão Scientifica Brasileira, de 1857, organisada
pelo Governo Iminiciativa
do Instituto Histórico e Geographico (do
perial, por
Rio de Janeiro).
De Minas Geraes possiíe o Museu do Rio de Janeiro
alguns
monumentos prehistoricos, provenientes de
pesquisas feitas nas
da
Serra
de
São
grutas
Geraldo e dovalle do Rio Pomba
(onde
outr'ora acamparam nações selvagens de remota
origem) pelo
naturaiista-viajantesr. A. de Miranda Ribeiro e
sr. Dr. M.
B. Furtado. De outras procedências também allipelo
tem ido ter
objectos encontrados mio só em Minas, como em
outros pontos
do sul do paiz (São Paulo. Paraná, Matto Grosso).
Pena é quedas inscripções de alguns rochedos, na
Serra do
Binbiry e São Francisco, em Diamantina da Pedra
do Res;
plandor e do Lajão do M (êmme) no Rio Doce ; da Serra do
Itambé do Matto Dentro; da Serra dos Martvrios,
em Raposos
de Sabará ; da Serra de SãoThomo das Letras,
em Ayuruoca,
esses
de Minas, onde se diz haver
pontos,
pinturas e inscripções
com symbolos, imagens e glyphos, fórmando cartouches
enigmaticos ; não se tenham ainda tirado copias,
que, levadas aos epigraphistas, sejam traduzidas óu, passam ser interpretadas.
Está ahi outra sciencia. a epigraphia, creada na Europa,
dnranteo século 19.", e que no Brasil nao tem cultores.
Entretanto, o èlla o archote-diz um escriptòr-que
aclara
asdescobertas archeologicas,
que as decifra ou interpreta,, e
da-Ihes o cunho authentico da anoianidadee do valor scientifico
II
Mesmo na ém colônia,! surgem no Brasil os achados
archeológicos sobre inscripções e monumentos.
Para confirmar a asserção, lembraremos
que. durante o domimoliollandez, em Pernambuco, tendo o Conde João
Maurício
de Nassau despachado do Recife (Mauritzstaà) ao sábio ílamengoElitò llerckmann (1641), pára ir pelo sertão a dentro em
busca de minas de metaes jtreciosos ; em vez de taes thesouros,
Herckmann encontrou foram vestígios de um
o que
prehistórico, cujas tradições já eram perdidas entre os povo
selvagens
daquellas bandas.
Consistiam taes vestígios em monumentos mèçalühicos
do
período da pedra polida: grandes pedras arredondadas por mão
humana, de 16 pés de diâmetro e grande altura, empilhadas
uma
sobre outra: e algumas pedras falhadas em fôrma de
altares
que o historiador Gaspar Barlams (Van Baerle) compara aos
monumentos ueolithicos de Drent, na Bélgica, como se
pode
ver da obra latina de Barheus : Rermnper óctemnium in Brasiliaet álibi gestamm sub praefectura MoMritii, Nassovii Comilis. historia, Amsie/orlami. 1647.
pags. 217 e 218 do texto latino
daimpressãode F. Cleve. em 1660 (Amsterdão).
Os Índios Potyguaras, que acompanharam a Elias
Merckuiann, não deram noticia de que tribu alguma costumasse
eri-
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gir semelhantes monumentos, que sem duvida pertenceram a
algum outro povo senhor tio paiz e anterior á actiial raça seivagem, diz Robert Southey, no vol. 4.°, pags. 417-18, da sua
Historia do Brasil (trad. do Dr. Luiz J. de Oliveira e Castro,
naed. de 1862, Rio de Janeiro).
Na comarca de Flores (Estado de Pernambuco) existem
« duasbellissimas pyramides de
granito, com 148 a 150 palmos de
altura cada uma», no logar chamado Pedra Bonita, a 6 légua
do sitio Belém.; e «dessas duas pyramides immensas de
pedra
massiça, de cor férrea ode fôrma meio quadrangular,
que, sürgindo do seio da terra, de fronte uma da outra, elevam-se sempre ámesma distancia, guardando grande semelhança com á-,
torres de uma vasta matriz, a uma altura de 33 metros, ap
prox ima dam ente », vem unia linda estampa ou desenho do naturai pelo Padre Francisco J. Corrêa de Albuquerque
(1838) no
n. 60 (dezembro 1903), da Rer. do Instituto Archeolocico e
Geographico Pernambucano.
Nãoserá essa Pedra Bonita-onde o fanatismo creóu o ceiebre « Reino Encantado » da comarca de Villa Bella, em 1838—0
mais notável vestígio dos monumentos, a
que se referia Herckmann, o naturalista hollandez, em 1641 ?
Na Rev. cit., pags. 249-261, appareceo a traduccão
portugueza, feita pelo Sr. Dr. J. Bapt. Regueira Costa, de um
excellente estudo publicado nos Estados Unidos, no American
Xaturalist, de Philadelphia, pelo Professor John C, Brannei', sob
o titulo Inseri'peões em Rochedos do Rrasil.
O Prof. Brannei' illustra o seu trabalho com desenhos
originaesde varias figuras e inscripções,
por elle achadas em
Cacimba-Cercr da e no Rio da Pedra Pintada (em Pernambuco),
nas pedras de SanfAnna (Estado de Alagoas); e remata o seu
escripto de 18.""4, enumerando varias Outras inscripções, no Brasil, referidas nas obras do captain Richard Burlou, do Rev. II.
Kosler,doDr. João Severiano da Fonseca, do Professor Cario*
Frederico Marli, dèAIlred R. Wallace.de Franz K<dler Leuzlh!ger, etc.
Transcreverem ps aqui eslas eloqüentes
palavras do Prof.
Branner :
« Seria muito para desejar que as inscripções e
pinturas indianas dos rochedos do Brasil fossem cuidadosamente
\
desenhadas ou photographadas, o mais breve
:\
possível
(\\j>ostas,
como
estão,
pon|ue,
aos elementos e não sendo
objeclo c!e um cuidado especial, cadaanno,
que se passe,
as tornará menos distinetas, e si não forem
preservadas
esse
ou
por
por qualquer outro meio, com (dias desapparecerá a ultima esperança, que almenlamos, de conhecer a vida dos habitantes prehistoricos do Brasil.
«Ofactode nenhuma interprelação se haver dado
a
esses rudes glyphos deve ser um incentivo
para sua compilaçãoe estudo. Na verdade, ainda poderemos procurar
a sua interpretação, reunindo os atineis dessa cadeia
que
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prende a civiíisaição de hoje á dos séculos sepultados
agora nas trevas >>. Rev. cit,
pag; 259.
E sobre os trabalhos do professor Branner, em matéria
do
archeologia e geologia brasileiras, o distincto sr. dr. Regueira
Costa tem-se feito um benemérito vulgarisador, traduzindo-os
em vernáculo, commentando-os e preparando mesmo um novoe
interessante trabalho illustrado sobre os Glyphos lapidares no
Brasil.
III
Na bacia do Rio das Mortes (Minas) têm sido colhidos muitos exemplares da nossa fauna fóssil; e da serra de São Thomé
das Letras (Ayuruoca) foram pela Commissão Geographica o
Geológica Mineira copiados os glyphos e inscripções,
que alli se
vêem e estão reproduzidos no Relatório da Secretaria da Agrj*
cultura cie Minas (1895).
iyAs grutas calccireas de Iporanga (Siío Paulo), onde ha depositos ossiferos, o Sr. Ricardo Krone dá excellente descripçâo
na Rev. do Uyseú Paulista, vol. III, 1898 (Caverna do Monjo.
Unho).
Dos rochedos do Ereré (Amazonas), onde ha inscripções,
tratou o Professor C. 1 lartt, descreveudo-os minuciosamente.
0 Captain RiChard Burton (The Highlands of lhe Brasil.
1869, vol. I, pags. 423-431) fala das inscripções existentes nas
seguintes localidades banhadas pelo Baixo-São Francisco
(BaMa): ícò da YpÒeira, Sitio da llacoatidra, Pé da Serra, Salgado.
Fazenda do Brejo, Olho d'Água, {Piranhas), Ipanema, etc.
lienry Koster, o já citado viajante inglez
(1809-1815) se refere (ás inscripções da Parahyba do Norte, bem como o naturalista francez Francis de Castelnau (1843-1847) dá noticia das
inscripções de Matto (írosso, como a Serra do Letreiro, no AltoParaguay, também chamada Letreiro da Gahyba, segundo a
versão do illustre medico e viajante brasileiro Dr. João Severiano da Fonseca (Viagem ao redor do Brasil, 1875-1878), no
vol. I, pag. 327 dessa sua obra, onde vem umas imperfeitas
gravuràs de iaes glyphos.
O Dr. John Branner (artigo traduzido na cit. Rev. do Inst.
Archeol. do Recife) fala ainda das inscripções de Curamatan
(Piauhy), Morro de Cantagallo (Alto-Tapajoz), Alcobaça e JcqúerapvÂ (Baixo-Tocantins), Serra da Escama (Óbidos), Cachoeiva do Ribeirão (rio Madeira), etc.
O Barão Alexandre de Humboldt (Voyages ãiix irégions
èqmnoxialesclu Nouveau Coatincnl-Píivh, trad. de Galusky-)
allude ás inscripções do Rio Oyapock, (fronteira do Pará com a
Guyana Franccza), e do Rio Orinòco, no extremo norte do Brasil.
Em alguns outros auetores, como nas obras dos francezes E,
Pissis—Laposition geólógiqüe dés lerrainsde lapartie áustrale
clu Brèsü (1841)—e Emmanuei Liais, CÜmáts, geologie, faune et,
gèographie boianique du Brèsü (1872); em L. Agassiz, ScienUftç
resultats of a joitmcy in Brasil"(1865) rem V. L. Baril, Comte
del&Yime. UEmpirc da[lhrxil (\W?)\ em Milliet de Sainte-
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Adolphe, Bico. Geog. do Brasil
(trad. portu- do D, rw*
Lopes de Moura,; em Mello Moraes,
SenTorpr A J de) S
finüo). em todos esses auctores
existem referencias a v^iJ
peai as artificialmente sobrepostas, etc.)
Assim também em vários tomos
da monumental colleccão
HÍSt0rÍ0° 6 G««> Brasil
rÇosabf :;"SoInStÍtUt°+
tem°S a h0nra de Perten«er e
?
que vem
? JqU6
Hoít« 'Ivírr5
iços ao conhecimento
ao Brasil physico e social-ha
1Íra
7\valiosos-rv
diferentes memórias e investi
gaçoes relativas ao capitulo Inscripções, etc
De uma Itaòca, e das inscripções da
Parahyba do Norte com
falonVarnhagem (Visconde de
Port%££
ÍSí:
da Gasa da Ped™, no serrote
dafíL^Pn5,
da
fmSrCriP?0eS
Rola (Ceara) Itratou
João Pranklin de Alencar Nogueira
to

•' 'lm excerPt0 da Corográfia

histórico, de
Mk
r
Golpeio, Brigadeiro
Raymundo José da Cunha Mattos•
e no
tomo 1,(março de 1839,pags. 66 e 98)
se encont am desVript"s
as mscnpçoes da Gávea
(Rio de Janeiro). aestlll>ta.s
Dr- Alexandre Rodrigues Ferreira
(fins do
sec ^noa*U,ra,Ísta
sec
18.») descreveo as celebres
grutas ossiferas do Inferno JL
Sev. c.t.);Taanay (Visconde Alfredo
d'Escrãgnolie) aponta S« (tomo 53."); e sobre outros assumptos,
vide : tomo i •_
ü
Ossadas fosseis de Cantagallo (Estado
do Rio); tòmoSS-ít™
funerária na praia de São Christovam ; tomo
12, Archeoloaa
oneoio^ia
'indígena etc.
^
Possueo Instituto-que é hoje, seguramente,
a mais antÍo-a
e a mais notável associação «cientifica da
Snl-A.norica-„nMu
seu de objectos que interessam altamente;',
Archeolooia pfe.
ontologia e Ethnographia de todo o Brasil.
Bello Horizonte, 1905.
«,T

N.DES.

CURIOSIDADES GEOGRAPHICAS DO BRASIL
Ha em vários pontos do Brasil uma
porção de localidades
cujos antigos nomes estão hoje liéllenisaãos.
Em Minas a et
dade de Alvinopolü (antiga. Paulo Moreira);
e na propaganda
'lembrÉáÜí
da mudança da Capital mineira, houve
de Pennapohs para Bello Horizonte, em quem
honra ao sr. Dr Ifih,
so Penna; no visinho Estado fluminense,
as duas cidades 1
Petropolis e Therezopolis, amadas dos veranistas
; em S Paulo
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duas villas, Jardinopolis e Annapolis, sendo
que esta ultima
imitação
da
cidade norte-americana de tal nome; e em
parece
Santa Catharina, a velha capital insular do Desterro
perdeo
esse nome para ser baptisada Florianópolis, em 1893.

As gloriosas designações das cidades e villas
portuguezas
também se guardaram no Brasil; sirvam de exemplo— Villa
Nova de Lima (Minas); Bragança, Souza, Óbidos. Santarém,
Chaves, Vizeu, Cintra, que são cidades do Pará,- Alcântara,
Vianna (Maranhão); Montemòr e Oeiras
(Piauhy); Pombal (Pa"
rahyba do Norte).

Propaga-se o uso de baptisar algumas de nossas cidades
com os nomes de illüstres compatriotas, celebres nas letras ou
na política.
Na Bahia, uma existe com o nome de Castro Alves\{oi\tv'ori\,
Curralinho, onde nasceu o poeta do Navio Negreiro); em Minas,
temos uma com^ o nome do martyr da Inconfidência - Tiraãentes,
(antiga, São José del-Rey) e uma com o do propagandista republicano Bocayuva (antiga Bomíim de Montes Claros); no Estado
do Rio, uma com o da victima gloriosa do Vesuvio, Silva Jarelim;e mais uma ooa clóse de colônias e estações férreas,que
por
todo o paiz celebram o regimen do medalhão, desde o Império
ate nós, endeusando os políticos com a ligação de seu nome
a
cousas duráveis e úteis.
Na terra mineira, é um gosto vêr-se : estações Bias Fortes
ditas Presidente Penna, Silviano Brandão, Francisco Sá,
Aílbnso
Penna, Lima Duarte, Antônio Prado, Rodrigo Silva,
Vespasiano,
Prudente de Moraes... e mais uma enfiada,

Ha na Republica Oriental do TJruguay um departamento
de
Minas, que é, portanto, homonymo do nosso
grande Estado
de Minas Geraes, o mais povoado dos 20
que compõem a União
Brasileira.

Na Republica do Paraguay existe a importante localidade
de Villa Rica, pelos brasileiros tomada em 1869:
entre nós a
velha Capital mineira-a cidade de Ouro Preto, teve
outr;ora
na dominação colonial portugueza, o mesmo nome
de Villa Rica
que lhe foi dado por Antônio de Albuquerque, em 1711 em

í
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attenção á ppulencia de suas minas de ouro,
que são agora de
novo tão fahklas.

No Estado brasileiro do Paraná, homonymo de uma Provincia
argentina, existe a legendária cidade da Lapa, onde, em 1894,
morreo, heroicamente, o general Gomes Carneiro
(Antônio Ernesto) sitiado pelo bravo exercito federalista do sul. Essa ei
dade paranaense se chamou até fins do século XVIII Villa d'
Príncipe, nome que também teve a não menos notável eactual
cidade norte-mineira do Serro Frio,
que I). Braz Balthazar da
Silveira, capilão general das Minas, elevou á villa, de arraial
que era, em 1714, com a designação de Villa do Príncipe.
Por estranha coincidência do destino, foi o
general Gomes
Carneiro, que nasceo na Villa do Príncipe, mineira, morrer na
Villa do Príncipe, paranaense, salvo os protestos da nossa eidade sertaneja do Curvello, que reivindica a honra de ter sido
o berço do mesmo valente militar.

No Estado nortista do Maranhão existe uma villa appellidada Nora-Yor/;, em homenagem, de certo, na imitação do
nome.á grande metrópole commercial c industrial dos
yankees-a poderosa cidade de New-Yorli.

Um curioso

AS CIDADES MINEIRAS
»
f>

São 116 as nossas cidades, 20 as villas e 722 os actuaes
districtos de paz (antigas freguesias ou parochias), sem contar
innumeros povoados pequenos, modestos burgos e aldeias, que
o nosso povo do interior chama : commcrcios, e arraiaes.

1. Abaeté, no oeste (sede de um vasto município pastoril, agricola e rico de mineraes e diamantes).
2. Abre Campo, a leste, a 552 ms. de altitude sobre o ni
vel do mar, entre Ponte Nova, Manhuassú e Caramba.

' '
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3. Alfenas, ao sul (zona pastoril e agrícola), no valíe dos
Rios Sapucahy e Verde.
4. Além Parahyba (São José d'), na região da «Malta Mineira» (na fronteira com o Estado do Rio e banhada
pelo Parahyba do Sul).
5. Alvinopolis (antiga Paulo Moreira), a leste de Minas, e
a 543 ms. de altitude, entre Ponte Nova, São Domingos
do
Praia e Santa Barbara.
6. Araguary, no «Triângulo Mineiro»
(nella finda, actualmente, a linha férrea da Companhia Mogyana . Cjiitro de
grande commercio de gado. sola, fumo e crvstaes, que vemcíe
Govaz
7. Alto Rio Doce (antiga São José doj Chopotói, a leste
de Barbacena, nas cabeceiras do Rio Docej e entre os niunicipios do Pomba, Barbacena e Piranea.
8. Araxá, no extremo oeste (zona
pastoril; laeticinios e
águas mineraes e iherinaes no Bebedouro). Está a 900 ms.
de
altitude a cidade, num formoso planalto.
9. Arassuahy (Calhau), ao norte, em riquíssima região ....
nuneral de turmalinas e águas marinhas. A cidade tem 6
m\] ai
mas e porto fluvial movimeirlado. Commercio de sal.
10. Ayuruoca, ao sul região pastoril e agrícola),
junto ao
planalto do Uatyaya, em elevada altitude. Fica entre Baepem
d.\\ Caxambu, Turvo e Christina.
11. Baependy, ao sul, a 870 ms. de altitude -industria
foril e vinícola), cidade colonial, excellente clima, servida paspela
E. F. Sapucahy, a 40 minutos da villa de Caxambií.
12. Baiiibuhy, a oeste (nos sertões de Piiimhy),
^grande
'
commercio de oo-ado.
13. Barbacena, na zona do «campo»
(Mantiqueira), a 1.133
metros de altitude, cidade muito industrial e de verão,
' pelo
sen bom clima, servida pela E. de F. Central
(kilometro 37<)
A Si.» 5(S' de latitude sul.
14. Bello Horizonte (Capital do Estado, a í)20 ms. de -iililude e a 19.»55'22" latitude S. e a 1.-10' 6' de Long.
oeste
(pelo merid. do Rio de Janeiro). Ligada á Central
(lálOmétro
«04 pelo ramal de Oeneral Carneiro a est ação de Minas.
15. Bocayuva, ao norte (antigo Bomfim de Montes Claros)
entre Diamantina e Montes Claros, já em
pleno sertão. Cidade
creada depois da Republica.
10. Bom Suecosso, a oesle, a 814 ms. co altitude
( irefluentemente abalada por tremores de terra), no valle
do Rio
das Mortes, montanhosa e servida pela E. F. Oeste de
Minas.
17. Bomfim, no centro do Estado,a 72 kilomelrosde Bello
Horizonte, entre Ita.ima, Pará, Santa Quitcria e Entre
Rios. no
valle do Paraopeba. Cereaes e gado.
18. Boa Vista do Tremedal,no extremo norte nas divisas
com o Estado da Bahia, confinando com Condeúba. novalledo
Rio Verde do Norte. Gado e cereaes.
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19. Cabo Verde, ao sul do Estado
(perto da fronteira paulista), confinando com Muzambinho e Guaranesia.
Grande producçâo de café.
20. Campanha, ao sul, a 881 ms. de altitude
(cidade de verao, a 12 lulometros daaprasivel estação de
águas mineraesde
Cambuquira,*:. de F. Muzambinho). A mais antiga
cidade do
sul de Minas.
21. Cambuhy, ao sul, a 813 ms. de altitude,
próxima a Jáguary.
22. Caethé (perto da Serra da Piedade), a 943 ms.
de altitude. Mineração,;industria cerâmica, e agricultura,
nos valles dos
Rios das Velhas e Doce. Antiga Villa Nova da
Rainha, a 24kilometros de Sabará.
23.. Campo Bello, a oeste
(zona pastoril e agrícola), servida pela E. F. Oeste (estação Toscano de Britto).
Valle do
Rio Grande.
24. Carangola, (Santa Luzia do), na região
cafeeira da
Matta de Minas, servida
pela Leopoldina Railway e centro de
grande commercio comovisinho Estado do Rio e o leste de Minas.
25. Carmo do Parnahyba, a oeste
(zona pastoril), entre
Patos, Abaetéelndayá.
26. Carmo do Rio Claro, ao sul (caie e lacticinios),
no valle
do Sapucahy (navegação fluvial,
porto do Carrito).
27. Caratinga, a leste (nas divisas com
o Estado do Espirito Santo) no valle do Rio Doce, entre Manhuassú,
Abre Campo, Ponte Nove, Prata, Ferros, Guanhães e Peçanha, Café, &
cereaes, madeiras.
Caldas, ao extremo sul, a 1.200 ms. de altitude.
M
Cidado de verão pelo seu optimo clima, a 5
legoas da villa therde
Poços
mal
de Caldas e nas divisas com o Estado de São
Paul o.
29. Cataguazes (antiga Meia Patacá), na
Matta. Grande
cidade, a 4." do Estado, com 10 mil almas,
excellente praça
commerciai, commercio de café, servida
pelaE. F. Leopoldina.
30
Christina, ao sul, a 990 ms. de altitude,
servida
pela E. de F. Sapucahy, entre Pouso Alto, Itajubá
e as
villas de Silvestre Ferraz e Passa-Quatro.
Planalto da Manti•
queira.
31. Curvello, ao norte (grande zona
e munieipio
muito industrial). A cidade fica a 633 ms.pastoril
de altitude, a 19 »
Lat. sul e 1." de Long. oeste do meridiano
do Rio dèJàneiro. E' cortada pela E. F. Central
(kilomeiro 797).
32. Conceição do Serro, a 19.v4'19"dé Lat.
S. e a 0°8'21"
de Long. Occid. (merid. do Rio). Gado bovino
emuar, industria do ferro, lacticinios, cereaes. Valle do Rio
Santo Antônio.
33. Diamantina, ao norie
(região opulenta de diamantes
e outros mineraes; varias industrias, tecelagem,
cortumes, la- •
calçados,
chapeos,
pidaçao.
jóias, diamantes, etc.) Fica a 738 ms
de altitude, valle do Jequitinhonha.
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34. Dores de Boa Esperança, a sudoeste, no valle do Rio
Grande. Gado, café e cereaes.
35. Dores do Indayá, a oeste do Estado (industria pastoril e
agrícola), entre Pitanguy, Abaeté, Itapecerica, Patos, etc. Zona
de diamantes.
36. Entre Rios, na região do Campo, a 938 ms. de altitude
(industria pastoril, bons lacticinios), entre Queluz, Barbacena e
Bomfim.
37. Estrella do Sul (antiga Bagagem) no extremo oeste
(Triângulo), em zona rica de mineraes, diamantes, e muito pastoril. Deve o [seu nome actual ao celebre diamante ahi encontrado em 1853.
38. Ferros (SanfAnna de), a nordeste, grande zona agricola, sobre o rio Santo Antônio; vae ser servida pela E. de F.
Victoria a Diamantina. Fica entre Itabira de Matto Dentro e
Conceição do Serro e Guanhaes. Produz muito café, toucinho
e cereaes.
39. Formiga, a Oeste, servida pela£. F. Oeste de Minas.
Fica entre Itapecerica, Indayá e Piumhy. Commercio de
gado,
fabricação de tecidos de lans e joalherias.
40. Fructal (Carmo do), no Triângulo Mineiro, divisas com
São Paulo, no valle do Rio Grande, confinando com Matto Grosso pelo Paranahyba, na ponta Occidental de Minas.
41. Grão Mogol, ao norte (região de campos, minas de diamantes), nos válles do Gorotuba e Itacambira, entre Montes Ciaros, Contendas, Rio Pardo. Commercio de gado e feiras.
42..' Itabira de Matto Dentro, a 19/ 39,5U1 de Lat. S. e a
O.0 2124M Long. leste (pelo meridiano do Rio de Janeiro). E' eidade elevada; fica a 676 ms. de alt. No valle do Piracicaba,
banhada pelo Girão. Commercio de sola, arreios, artefactos de
ferro, jóias, tecidos de algodão.
43. Itajubá, ao sul, a 838 ms. de alt., servida pela E. F.
Sapucahy, no planalto da Mantiqueira.
44. Itapecerica (antiga Tamanduá), a oeste do Estado, servida pela E. Oeste de Minas, entre" Formiga, Oliveira, São João
dei Rey e Lavras.
45. Jacuhy (São Carlos de), ao sul de Minas, entre Monte
Santo e Jaguary. Gado e café. Terra natal do Marquez do Paraná. Valle do Rio Grande.
46. Jaguary (antiga Camanducaia), ao sul, na fronteira
com São Paulo, pátria de Baptista Caetano, o indianólogo. A 813
ms. de alt., no valle do Rio Grande.
• 47. Januaria, ao norte
(á margem do Rio São Francisco).
Ant. Brejo Salgado, porto fluvial sobre o S. Francisco, praça
muito commèrciante. Gado, cereaes, couros, borracha.
48. Juiz de Fora (á margem do Parahybuna) na zona da
Matta, a 615 ms. de alt.; é a 1.» cidade do Estado, em industria e população, 20 mil habs. Servida pelas duas E. de F.
Piau e Central. Muitas fabricas e colônias.
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49; Lavras do Funil, a sudoeste de Minas, em rica zona agri,
cola, pastoril e industrial, servida pela E. F. Oeste, no valle do
Rio Grande. Café, manteiga, tecidos, queijos, cereaes.
50. Leopoldina (antiga Feijão Cru), na Matta (região caleeira), servida pela Leopoldina Railway, valle do Rio Pomba.
51. Lima Duarte, na zona do campo, a sudoeste de Barbacena, região pastoril. Lacticinios e cereaes.
52 Machado (Santo Antônio do), ao sul de Minas, sendo o
município cortado pelãE. F. Mu:ambinho.Rcgmo caieeira, entre Varginha, Alfènas, Três Pontas.
53. Manhuassú (São Lourenço do), a leste, a 800 ms. de ali,,
sobre o rio Manhuassú, valle do Rio Doce. Café, cereaes, madeiras. Confina éom o Estado do Espirito Santo.
54. Mar de Hespanha (antigo Kagado), ma Matta; região cafeeira, servida pela E. F. Leopoldina (est. de São Pedro).
55. Mariana (antiga Ribeirão do Carmo), a 745 ms. de ai"
tidude, 12 kiloms. cie Ouro Preto, sede de bispado, e a20°201 cie
Lat. S. e a 47.* 27?[de Long. Oeste (meridiano cie Paris). Zonaiagricola e rica de miiteraes, ouro, ferro, etc.
56. Minas Novas (antiga Bom Successo do Fanado), ao norte
do Estado., banhada polo Fanado, valle do Jequitinhonha. Servida pelo telegrapho. Gado e cereaes, região de mineraes.
57. Monte Alegre, no Triângulo Mineiro, entre Prata, Araguary, Uberabinha, etc. Grande centro pastoril.
58. Monte Santo, ao sul, na fronteira com o Estado de São
Paulo, confina com Jacuhy e Guaraiiesia, no valle do RioGrande. Municipio cafeeiro, servido pelai':. F. Mogyanü.
59. Monte Carmello (antiga Carmo da Bagagem), no extremo oeste, entre Patrocínio, Araxá e Estreíla do Sul. Região
¦ pastoril.
60. Montes Claros, ao norte, em zona pastoril, praça commercial no sertão, servida pelo telegrapho, com 8 mil habs. Escola Normal, feira semanal. Gado, sola, cereaes, borracha de
mangabeira, algodão, etc.
61. Muriahé (São Paulo (Io), na Matta, região caieeira, serVida pela E. F. Leopoldina,'entre Palma, São Manoel e Cara rigola.
62. Muzambinho, ao :sul, região caieeira o vinícola, entre
Cabo Verde, Guará» csia e Monte Santo.
63. Oliveira, a oeste, 879ms. de alt., cidade de verão, com
excellente clima, còinmercio de gado, usinas ele beneliciamento
para o café e arroz. Servida pela E. F. Oeste.
64. Ouro Fino, ao extremo sul, nas divisas com o Estado de
São Paulo, entre Pouso Alegre, Caldas e Jacutinga, servida
pelas
E. Sapucahy e Uogyana (Eleuterio). Café e cereaes.
65. Ouro Preto (antiga Villa Rica ovelha capital), a 1.156
ms. de alt., ou 1.250 ms., segundo Eschwge, climai frio, cidade
montanhosa, commcrciante, servida pchE.F. Central (kil. 540).
A 24/ 24' 6,r de Lat. sul c a U.« 16' 51" de Long. oeste (meridiano do
Rio).
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66. Palma (antiga Capivara), na Matta, região cafeeira, servida pela E. 1?. Leopoldina, entre S. Manoel e Carangola, nas divisas com o Estado cio Rio.
67. Palmyra (antiga João Gomes), na região do campo, entre Barbacena e Juiz de Fora, servida pelas E. F. Central e E. F>
João Gomes ao Pyranga. Lacticinios, gado. Excellente clima,cidade de verão.
68. Pará (antiga Patafuíb), no centro do Estado, valle do
Paraopeba, região agrícola e de muito commercio. Café, toucinho, cereaes, gado, maniçoba.
69. Paracatú, no extremo oeste (divisas com o Estado de
Goyaz), centro de grande commercio de gado. Tem o porto do
Burity, no Rio Paracatú.
70. Passos, ao sul de Minas, entre Carmo do Rio Claro, VilIa Nova de Rezende, Santa Rita cie Cássia, Piumhy. Grandes
invernadas de gado. Cidade populosa, no valle do Rio Grande.
71. Patrocínio, no extremo oeste (Triângulo), entre Monte
Carmello, Araxá, Estreita do Sul, Carmo do Parnahyba. Gado e
café.
72. Patos, a oeste do Estado', região pastoril e agrícola,
entre Abaete, Indayá e Carmo do Parnahyba.
73. Peçanha, (antiga Suassuhy), a nordeste, e a 18.° 3^9''
Lat. S. eaO.° 491 36" Long. leste'(pelo Rio de Janeiro). Fica
no valle do Rio Doce. Cidade montanhosa. Região agrícola, entre
Guanhães, Serro e Garátinga. Sua alt. é de 938 ms. (Dr. J. Franklin Masséna).
74. Piranga (anl. (íuarapiranga), a 8 léguas e a leste de
Ouro Preto, e a 20.° 40' 39" de Lat. sul, banhada pelo Rio Piranga. Região [ agrícola entre Mariana, Queluz e Alto Rio
Doce.
75. Pitanguy, no oeste, região de campos, cidade colonial
(antiga Villa Nova do Infante), município servido pela E. de
Ferro Oeste de Minas. Gado, café, cereaes, mineração de
ouro.
76. Piumhy, a Oeste (nas cabeceiras do Rio S. Francisco)}
região pastoril,'entre Formiga, Bambuhy, Passos. Cidade de
bella topographia, clima do planalto Occidental.
77. Pomba, na Matta (região cafeeira), servida pela E. de
Ferro Leopoldina (ramal de Guarany), valle do Rio Pomba.
78. Ponte Nova, na Matta (região cafeeira), banhada pelo
Rio Piranga e a 914 metros de alt., cidade montanhosa emparte, grande commercio, servida pela Leopoldina Ilailway.
79. Pouso Alegre, ao sul, a 814 metros de altitude, sede
de bispado, servida pela E. de Ferro Sapucahy, cidade de 6
mil habitantes.
80. Pouso Alto, ao sul, e a 875 metros de altitude, servida
pela E, Sapucahy, no planalto da Mantiqueira.
81. Prados, a oeste, a 908 metros de altitude c a 20.° 40' de
Lat. sul, região pastoril, entre S. João dei Rcy, Tiradentes
e Entre fcos. Industria de arreios e lacticinios.
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82 .Prata, na zona do Triângulo Mineiro
(perto do extenso
chapadao do seu nome),, e
grande centro
de gado e relações com Uberaba, Goyaz e pastoril, commercio
Matto Grosso.
83. Queluz de Minas, no centro, a 954 metros
de altitude
servida pela E. de Ferro Central
(estação de Lafayette), cidade
de verão, clima temperado. Manganez,
gado bovino e cavallar,
cereaes e lacticinios.
'
RÍQ Br?C° (Visconde d°). antiga Presidio,
na região
h„ Matta,
m4;+ servida
da
pela Estrada Leopoldina, entre Viçosa e Ubá.
zona cafeeira.
85. Rio Novo, na região da Matta, valle
dos rios Piau e
Pomba. Servida pela Leopoldina
Railway, zona agricola e
cafeeira. Entre Juiz de Fora, Pomba
e s/joão Nepomuceno
d° N°rte' no extremo norte °e Minas, entre
rJr.
vr
,
J
Grão Mogol e Tremedal. Café,
gado, couros, etc.
87. Rio Preto, a sudeste
(divisas com o Estado do Rio)
servida pela E. F. Valenciana. Região
cafeeira.
88. Sabará, ao centro (banhada
pelo Rio das Velhas), a 700
trem de Bello Horizonte,
pela E. de Ferro Central. Commercio
de tropas para o norte.
no THangulo Mineiro (divisas com o Estado fs
paCr,ai;lení0'
de S. Paulo). Servida pela E. F. Mogyana.
90 Salinas, ao norte do Estado, região
pastoril e riquis6ntre AraSSUah-v' Tremedal, Rio Pardo
e
Grão ÍLoTneraeS'
¦ M.
Santa Barbara, a 19."57' de Lat. sul e
a 0.»8' 30''de
Long. Occid no valle do Rio Piracicaba.
Pátria do 4.° Presidente civil da Republica, Conselheiro
Affimso Penna.
92^ Santa Luzia do Rio das Velhas,
ao centro, servida pela
Ferro Central do Brasil. Cidade histórica.
(Revolução de
|g
93. Santa Rita de Cássia, ao sul de
Minas, no valle do Rio
Grande^com invernadas de
gado, nas divisas com o Estado de
94. Santa Rita do Sapucahy, ao sul
do Estado, servida pela
estação Affonso Penna, da E. de Ferro
Sapueahp. *
95. Santo Antônio do Monte
(ant. Inhaúma), a Oeste do
Estado, município pastoril, cortado
pela E. F. Oeste. Entre ltapecenca, Oliveira, Pitanguy e lndayá.
. . 96 S Domingos do Prata, a leste
(rico município agrícola)
no valle do Piracicaba, bacia do Rio Doce.
Entre Ponte Nova
Caratinga, Ferros, ltabira e Alvinopolis.
Francisc0 <ant- Pedra «os Angicos)
porto sobre o
nJl'S Francisco,
/'
Rio
ao norte, com grande commercio de
gado
SerVÍda P6l0S m^tes^Companhia
^ÊW"\FTSViaçao Central do Brasil.
S-,<f0n«al° d0 Sapucahy, ao sul, a 860
metros de altif,,a!8'
tude,e a 4 léguas da Campanha, em região
pastoril e agrícola.
Bom clima; mineração do Ouro-Falla.
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99. S. João Baptista, ao norte de Minas, no valle do ltamarandyba, entre Peçanha e Minas Novas. Servida
pelo teleRegião
grapho.
pastoril.
100. S. João dei Rey, a oeste, a 880 metros de altitude,
bella e còmmorciante cidade (12 mil habitantes), banhada
rio das Mortes, servida pela E. de Perro Oeste. Cidade de pelo
verao. Sede dáguarniçao federal em Minas (28.- de
|Iníanteria )'.
101. S. João Nepomuceno, iiaMatla (região cafeeira), servida pela Le&poldina Raihoat/, cidade moderna, industria
de
tecelagem.
102. S. José do Paraíso, ao sul de Minas, entre Pouso Alegre e Jaguary, confinando com o Estado de S. Paulo. Gado,
café e cereaes.
103. S. Miguel de Guanliães, a nordeste
(rico municipio
agrícola), café toucinho, fumo, cereaes, commercio de tropas;
cidade de três mil almas, bella. illuiniiiada a
gaz. Servida pelo
telegrapho. Fica a 750 metros de altitude e a 18/ 501 Lat. S.
104. S. Sebastião do Paraíso, ao sul, nas divisas com
S.
Paulo, entre Jaguary, Caldas e S. José do Paraíso. Café,
cereaes e gado.
105. Serro, a 18.° 33' 20" Lat. S. e a 0.» 3' 30" Long.
Occid. (Rio de Janeiro), cidade colonial
(antiga Villa do
Príncipe), grande zona agrícola e criadora, e a 3.200
pés de aititucle, segundo Spix e von Martins, o
que eqüivale a 1.100
metros de altitude.
106. Sele Lagoas, ao norte (região
pastoril e rica de mineracs), servida pela E. de Ferro Central, a 5 horas da Capital.
Tecelagem, gado ecereaes. 5.000 habs.
107. Theophilo Ottoni (ant. Philadelphia), a nordeste,
zona cafeeira. grandes florestas virgens, no valle do
Mucurv
servida, pela E. dr Ferro Bahia e Minas, colonisação
aliemã;
cale e madeiras.
108. Tiradentes (ant. S. .José dei P.ey), a 900 metros
de
altitude, servida pelai?, de Ferro Oeste de Minas, região
pastoril, entre Prados o S. João del-Rcy.
109. Três Corações do Rio Verde, ao sul e a 859
metros
de altitude (região pastoril, com grande
feira de gado), servida pelas E. de Ferro Minas c Rio o Muzambinho, zona também
cafeeira, valle do Rio Verde.
110. Três Pontas, ao sul de Minas, no valle do Rio
Grande
Sede de uma Escola Normal. Fica entre Campos Geraes,
Alfenas, Lavras, Boa Esperança e Machado.
111. Turvo (região pastoril, a sudeste de Barbacena).
Lacticmios, gado, cereaes. Entre Barbacena, S. João
dei Rev
Baependy, Lavras, Ayuruoca e Caxambu.
112. übá, na região da Malta de Minas,
(zona cafeeira), servida pela E, de F. Leopoldina.
113. Uberaba, a 3.- cidade do Estado, 15 mil habs.;
(ica no
Triângulo Mineiro, a peste. Grande municipio
pastoril e a-ri'
cola no sertão da Farinha Podre; servida
E.
Uoai/ana
pela
."J- ¦¦¦'¦'
A. — 11
¦¦
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114. Uberabinha (São Pedro de), no Triângulo, zona òòeidental de Minas, servida pela E. de F. Mogyana.
115. Varginha, ao sul, região cafeeira, servida
pela E. de
F.MinasSIiio. Entre Alfenas, Machado, Três Pontas, etc.
116. Viçosa, na região da Matta Mineira
(a nordeste da.
Serra
de
São
Geraldo),
servida pelai.- de F. Leopoldina
grande
(est.a 12 kiloms.). Excellente clima. Caie, tecidos, cereaes.
Nota: Nas zonas por que estão distribuídas' as cidades e
villas de Minas, o Triângulo vem a, ser a
parte triangular do
território mineiro, que penetra pelos Estados de São Paulo, Matto Grosso e Goyaz ; e a Matta corresponde á região cafeeira
que confina com os Estados do Rio e parte do Espirito Santo

Villas

mineiras

1. Águas Virtuosas de Lambary (estação de águas mineraes), ao sul, c a 900 ms. de alt.; é servida
pela E. de F. Muzambinho.
2. Campos Geraes (ant. Carmo do Campo Grande), ao sul,
o próxima de Três Pontas e de Boa Esperança, no valíe do Rio
Grande. Villa creadaem 1901,
3. Caxambú (estação cie águas mineraes), ao sul, e a 809
ms. de alt., servida pela E de F. Sapucahy. Entre Baependy,
Ayuruoca, Turvo e outros municípios sul-mineiros.
4. Caracol, ant. Samambâia, ao sul, e nas
proximidades do
Caldas (região vinhateira). Clima frio, em elevada altitude.
5. Guaranesia, (ant. Santa. Barbara das Canoas), ao sul na,
fronteira com o Estado de São Paulo, servida
pela E. de F. Mogyana. Na comarca de Muzambinho.
6. Guararà, (Espirito Santo do), na região da Matta de Minas (zona cafeeira), município cortado
pela E. de F. Leopoldina.
Na comarca de Mar de Hespanha. .
7. Itauna (ant. SanPAnna de São João Acima), ao centro
do Estado (região pastoril e agrícola), na comarca do Pará
e a
12 léguas de Bello5Horizonte. Café, cereaes,
gado.
8. Jacutinga, na extrema meridional do Estado
(nas divisas com o Estado de São Paulo), servida
pela E. de F. Mogyana
e Sapucahy (entroncamento naest. de Eleuterio). Na comarca
de Ouro Fino. Café e industria vinhateira.
9. Passa-Quatro, ao sul, (na fronteira de Minas-São
Paulo) '
a 915 ms. de alt., na E. de F. Minas cG Rio. Fumo e
10. Pedra Branca, ao sul (perto de Caldas, e a gado
1.710 ms
de alt. EVdasmais elevadas localidades do Estado.
Café e
vinhos.
11. Poços de Caldas (estação de águas thermaes),
no extremosu ,o a 1.250 ms. de ali;. Sorvida
pela E. de F. Movam
(ramal de Cascavel), na comarca de Caldas. Exporta café cereaes, vinhos, lacticinios. Villa balnearia IVerp.entadissima.
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12. Santa Quiteria (a 9 léguas de Bello Horizonte), valledo
Rio Paraopeba, e em região muito agrícola. Cale, cereaes, gado,
toucinho. Na comarca da Capital.
13. Santa Rita da Extrema, na fronteira meridional de Minas, perto de Jaguary, confinando com São Paulo. Industria
agrícola evinhateira. Villa creada em 1901.
14. São Caetano da Vargem Grande, ao sul (perto dos afamacios Campos do Jordão, na Mantiqueira), na comarca de Itajuba. Município agrícola c servido pela E. de F. Sapucahy.
15. São Manoel, na região da Matta (valle do Rio Muriahé),
servida pela E de F. Leopondina. Zona cafeeira, entre os municipios cleS. Paulo de Muriahé e Santa Luzia cio Caramrola.
16. Sylvestre Ferraz (ant. Carmo cio Rio Verde), ao sul de
Minas, na comarca de Christina. Região pastoril. Villa creada
em 1901 e próxima á Villa de Águas Virtuosas.
17. Villa Brazilia (ant. Contendas do Norte), ao norte, perto
de Montes Claros, que é sede dá comarca. Commercio de gado
sola, couros, cereaes.
18. Villa Nova de Lima (ant. Congonhas cie Sabará), a 12
kiloms. de Bello Horizonte, na comarca de Sabará e valle do Rio
das Velhas. Nella está a celebre Comp. íngleza do Morro Velho (minas de ouro).
19. Villa Nova cie Rezende (ant. Santa Rita do Rio Claro),
ao Snl cio Estado, na comarca de Passos e valle do Rio Grande,
ínve macias de gado. Café.
20. Villa Platina (ant. São José do Tijuco), no Triângulo
Mineiro, comarca do Prata. Gado e cereaes.

Imprensa periódica e bibiiotliecas no
Estado
Cerca de 200 periódicos se editam em varias localidades mineiras, sendo alguns diários (em Bello Horizonte, Juiz de Fora e
Uberaba) muitos hebdomadários, outros quinzenaes. Tratam de
política, letras e industrias. Muitas livrarias existem, nas cidades
onde estão escolas superiores e institutos secundários, havendo
grande introducçao de revistas e livros extrangeii-os, de artes,
lettras e seiencias (francezes sobretudo), no Estado. Pequenas
bibliothecas publicas e gabinetes de leitura se encontram, em
varias cidades mineiras (Diamantina, Lavras, Pará, Campanha,
Muzambinho, Bello Horizonte, Barbacena, S. João del-Rey,
Juiz de Fora, Serro, Ouro Preto), sobrésahindo a importante bibliotheca de unia modesta povoação, Lamini, município de
Queluz, com mais de 10.000 volumes e fundada por iniciativa
do nosso patrício sr. Napoleão Reys. Muitas dessas associações
mantém relações do pernluta e recebem copiosos donativos
da poderosa Smithsoniam Instituition, da America do Norte
(Washington), que para ellas remette importantes publicações.
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officiaes, scientificas e literárias. Os principaes grêmios litèrarios e bibliothecas são estes :
Bibliotheca Laminense (Espirito Santo do Lamim—Queluz).
Id. Capella Novense (Capella Nova das Dores—idem.)
Id. Taruassúense (Tarú-Assú, S. João Nepomuceno).
Id. Ruy Barbosa (cidade de Caratinga).
Id. Luziense (cidade de Santa Luzia do Rio das Velhas).
Id. da Academia do^Commercio e a do Collegio Grambery (Juiz
de Fora).
Grêmio A/fonso Celso (Bello Horizonte).
»
Id. Olavo Bilac (
).
Id. Augusto de Lima (Guanhães).
Id. Bernardo Guimarães (Ouro Preto).
Id. Augusto Avelino (Barbacena).
Bibliotheca Pombense (cidade do Pomba).
Id. Municipal de Caiaguazes.
. Id. Municipal de Diamantina.
Bibliotheca Caraceúse (Collegio do Caraça).
Id. Xopòlocnse (S. Caetano do Chopotó).
Id. da cidade de Campanha.
Bibliotheca Mineira (no Archivo Publico do Estado).
Id. do Gymnasio (Bello Horizonte).
Id. da Faculdade de Direito (Bello Horizonte).
»
M. do Tribunal da Relação (
).
Id. da Escola de Minas (Ouro Preto).
Id. Municipal (cidade de Barbacena).
A mais notável bibliotheca particular, pertencente a Mineiro,
é a do sr. Conselheiro Cândido Luiz Maria de Oliveira, juriscousolto, ora residente na Capital Federal e natural deste Estado.

k IMPBIHSA MIHEISA
*

EDITORES E REDACTORES

DE PERIÓDICOS MINEIROS

Principiamos a galeria dos jornaesido nosso Estado com a seguinte lista, aliás muito incompleta, seguramente:
1. A Alvorada, de Ponte Nova, semanário popular e sem
còr política; proprietário, Sebastião Vellasco ; gerente, Annibal Lopes de Faria.
2. O Lyrio, de Uberaba, quinzenario noticioso e literario ; redactor, Arlindo Costa.
3. Mensageiro Parochial, de Pouso Alegre, jornal da parochia do S. Bom Jesus.
4. O Reformista, de Piumhy; redactores, A, Lima c S.
Ribeiro.
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5.0 Muzambinho, de Muzambinho, semanário; (VI anuo )
órgão noticioso, literário, com mercial o dos interesses municipaes; proprietário, Álvaro Corroa de Toledo, semanário.
6. A Ordem, da cidade do Rio Preto, periódico semanal,
dedicado aos interesses do município ; propriedade de uma associação ; anno III.
7. O Sabarense, de Sabará, órgão literário e noticioso ;
redactor e proprietário, Azeredo Netto ; semanário ; anno III,
8. A Imprensa, de S. José do Paraíso, órgão republicano;
director, Joaquim de Paiva : proprietário, Antônio Luziano cia
Silva ; anno I, semanário.
9. O Estudo, de Pouso Al?gre, órgão literário e noticioso
( do « Collegio Diocesano de S. José » equiparado ao Gymnasio
Nacional); anno I.
10. O Mánhuássú, da cidade de Manhuassn : órgão cléstinado á defesa dos interesses do município : propriedade de Èvarisio Gomes Pina; publica-se semanalmente; anno XV.
11. Myosotis, de Aragii.ary, órgão dedicado aos interesses
da mulher; directora, El f rida Goulart: anno V.
12. A Onda, de Sabará ; reclactores : Germano Rocha e
Arthur Orsini; publicação semanária : anno II.
13. Gazela de Itajubá, reclaclor-chefe, José Manso Pereira
Cabral; editor, Francisco de Araújo ; anno III.
14. O Progresso, de Soledade ; publicação quinzenal, tliredor A. de Carvalho: anno I.
15. O Oliveirense, de Oliveira: rcdactor-chefe, Acrysio
Diniz; anno V.
16. Município de Caldas,, órgão'do governo municipal;
editor, Manoel A. Pacheco e Silva. ; anno VII.
17. O Patriota, de Sacramento: redactor o proprietário, dr.
Antônio Batalha; annoII.
18. O Operário, de Juiz de Fora; órgão da classe operaria : director, Azevedo Júnior: árido.I; semanário.
19. Cruzada, cie S. José do Paraíso, folha patriótica; reclactor José A. Lopes Ribeiro Júnior: anno II.
20. O Vargem. Grandense. cie S. Caetano da Vargem
Grande, órgão dos interesses do município; editor., Sebastião
Gomes: anno IX ; semanário.
21. Radium, de Ouro Preto, de propriedade de uma associação de estudantes; anno l: hebdomadário.
22. Gazela de Guaxupè, folha popular; direcior-redactor,
T. Coelho; gerente O. Coelho ; anno I.
23. Folha de Álfenas, orgao noticioso, literário,' commerciai o dos interesses municipaes; proprietário. C. Corrêa de
Toledo : anno 1.
24. Folha do Sul. órgão republicano que se publica em
São José do Paraiso,isoba rodacçãoido si-. J. F. Buenòde Paiva.
25. O Resistente, folha que se publica bi-semanalmente em
S. João (TEI-Rei, tendo como i redactor principal o seu
proprietário sr. Carlos Sanzio.
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26. O Abre Campo, da cidade do mesmo nome e de que,
é redactor e proprietário o sr. Joaquim Alvernaz.
27. O Porvir, jornal que se publica na cidade do CurveiIo, sob a direcção do reverendo Conego Xavier Rolim.
28. O Alem Parahyba, da cidade do mesmo nome, folha
de grande formato, da qual são proprietários os srs. Euzebio
& Filhos.
29. A Januaria, órgão republicano, literário, noticioso
e dos interesses geraes do município. Redactores: Arthur Pimenta, deputado' estadoal, e Lindolpho:Caetano, deputado federàl.
30. O Piranga, redactor Francisco Soares; publica-se em
Ponte Nova.
31. O Operário, órgão dos interesses do município ; püblica-se em Paracatú. E" seu redactor o jornalista Dr. Pedro
Salazar Moscoso da Veiga Pessoa.
22. O Filho do Bosqite, de Santo Antônio dos Tiros, redigido pelo sr. Padre Miguel Kerdole Dias Maciel. O Filho do
Bosque foi o primeiro jornal mineiro estampado pelos processos
mimeographicos.
33. O Trabalho, da cidade de Patos, redigido pelo Dr. Antonio N. de Almeida Coelho. Quinzenario impresso também
pelo processo linographico.
34. O Itambè, de Diamantina, órgão dos interesses geraes
do Norte do Estado., redigido sob a direcção do dr. Augusto
Mario Caldeira Brant.
35. A Justiça, de S. José do Paraíso, órgão republicano
de que são redactores— Joaquim Bernardcs Rangel e Anlonio
José iLopes Ribeiro.
36. Jornal de Minas, editado na cidade de Cátagnãzés, e do
qual é redactor-chefe o Dr. Astolpho Dutra.
37. O Discipido, jornalsinho publicado em Bello Horizonte.
38. O Passageiro, de Três Corações do Rio Yv\-ú^ o de
que é redactor proprietário Carlos Lúcio Castex.
39.
O Estado de Minas, bi-semanario, auno I, red. Dr.
Álvaro Vianna, J^ello Horizonte.
40. O Tejuco. de Diamantina, órgão literário e noticioso,
sob a redacção do Sr. J. Coelho Júnior.
41. Correio do Povo, semanário publicado em Varginha.
de propriedade o redacção do sr. major Francisco Quintino.
42. Rio Carmo, jornal republicano, de Mariana, dirigido
pelo sr. dr. Gomes Freire de Andrade.
43. O Vigilante, hebdomadário de propriedade do sr. coronel Adolpho Garcia, publica-se na cidade do Kio Preto e defende os interesses do município.
44. A Lavoura, órgão republicano, de Barbacena, consagrado aos interesses da lavoura, o tem como director o sr.
Gabriel Bittencourt.
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45. A. Ponte Nova, semanário publicado na cidade
que lhe
dá o [nome e tem como proprietário o sr. Arlindo Guimaraes.
46. O Mercantil, é editado em Palmyra, sob a
gerencia do
sr. Bernarclino de Moraes, e é órgão popular o imparcial.
47. O Municipal, periódico semanal, editado em Lavras, de
propriedade do sr. José Mesquita.
48. A Justiça, órgão publicado na cidade do Pomba, sob a
direcção do sr. F. Albuquerque.
49. A Peleja, folha publicada na Villa de Águas Virtuosas.
50. O Jaculinga, da villa que lhe dá o nome, dirigido
pelo
sr. Edmundo Caldas.
51. Gazeta do Sacramento, jornal scientifico, literário, noticioso e commercial, que se publica na cidade de onde tira o
nome, no Triângulo Mineiro.
52. O Povo, semanário de pequeno formato. Publica-se
em Bicas, município de Guarará.
53. O Amigo do Povo, semanário da cidade do Turvo e de
que são directores os srs. Joaquim Emerenciano Gustavo o João
Zuqüim de Figiiei redo Neves.
54. A União, periódico dedicado aos interesses do
povo,
com diversos redactores e publicado na cidade do Turvo.
55. APalavra, folha publicada na cidade do Piranga, sob
a direcção cie José A. Lopes Ribeiro Júnior.
56. Cidade de Barbacena, folha de propriedade e direcção
do sr. Emilio Gonçalves Júnior, conta de existência cinco annos
e defende os interesses do povo.
57. O Século, jornal de grande formato publicado em Bom
Suçcesso, sob a redacçãó dos advogados Octavio Carlos e Ponte
Cordeiro.
58. O Evangelista, jornal dedicado á defesa do Protestam
tismo. Publica-se em Araguary.
59. O Ferrão, jornalsinho de Araguary e de
propriedade
cios typographos do Evangelista.
60. Commercio de Minas, órgão da Associação Commercial
cie Minas, publicação diária, em Beilo Horizonte
(em 1903).
61. O Pomba, jornal de grande formato,
publicado na eidade que lhe dá o nome o com diversos redactores.
62. Gazeta do Rio Novo, jornal que vê a luz da
publicidade
na cidade <lo Rio Novo, de propriedade do sr. A. de Figueiredo.
63. OSorriso, da cidade de Curvello, semanário, sob a redacção cio sr. Joaquim Fructuoso.
64. O Pharof, diário de Juiz de Fora, redactor-cliefe úr.
Christovam Malta e redactor-secretario Lindolpho Gomes.
65. O Minas Gei -aes, órgão oi li ciai dos
poderes do Estado,
diário matutino, BelIo Horizonte, publicado na Imprensa Oíliciai. Redactor-chefe ,engeuheiro Álvaro da Silveira; auxiliares:
Augusto Franco e Francisco Murta. Anno XIV.

190

ANNUARIO

06. OMucury, semana rio, cia cidade de Theophilo
Ottoni
redactor dr. Alfredo Sá.
67* Jornal do Commercio, diário de Juiz de
Feira, propriedade do dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
( seu ant redactor) e hoje sob a redacção do dr. Francisco
Valladares.
68. A Epocha, semanário de Bello Horizonte,
redigida por
uma associação de acadêmicos.
09. Ouro-Pretano, semanário
político, redigido em Ouro
Preto pelo dr. João Velloso e
padre J. Marcos Penna.
70. ,1 Folha Pequena, diário matutino, de Bello
Horizonte
redigidífepelo professor Arthur Joviano, dr. Josó
Gonçalves das
Neves e acadêmico Abilio Machado.
71. Correio do Minas, diário de Juiz de Fora, redigido
pelo
major Esteyam de Oliveira e Heitor Guimarães.
72. Q^èflem, semanário, da cidade de Sete
Lagoas, sob a
redacção dos drs. Theophilo Ottoni o João
A. de Avellar.
13. A Democracia, da cidade de Oliveira,
Orgãò republicano, bi-semanal, redactor J. Ferreira de Carvalho.
74. Cidade da Viçosa, xonmnnvio, redactor áv\
Arthur da
Silva Bernardes na cidade do mesmo nome.
75. O Itaúna, semanário da Villa de Itaúna
(ant;. SairfAnna
de S. João Acima), redactor Ladislau Gonçalves.
76. Arauto, semanário da cidade de Caiaguazes,
redàctores
drs. Heitor de Sousa e Navantino Santos.
77. O Jequitinhonha, semanário, de Diamantina,
redàctores
proíessores Arthur Napoleão ÂtYes Pereira e Juseelino ,la
Fon'.
seca Ribeiro Júnior.
78. A Conceição,semanário,da Conceição do Serro,
redactor
o dr. Aífonso cia Costa Guimarães.
79. O Combatente, semanário, de Ouro Preto,
redàctores
Rosalvocle Mendonça e João Caetano dos Santos.
80. O Gfêrm^a/,periódico semanal, da cidade
de Maria ni.

«í*

Liwta geral dos .Iòi*iiaes
.
>lui( ai o», sao <niinf|iionBiio cBe 1»0£ si
«0410
O Minas Geraes, diário, cid. de Bello Horizonte,
iVova yLv/nvr, semanário, cid. do Rio Bi-anco.
'
O Operário, quinzenario, cid. do Pa raça tu.
O Lidador, pov.ida Conceição da BòaVistado Recreio
íLeopoldina).
,1 Januário, .sem., cid, da Januaria.
A Lavoura, sem., cid. de Barbacena.
Opinião do Norte, cid. de Montes Claros.
O Lam/.ary. Villa de Águas Virtuosas.
O Filhote, cid.de Ouro Preto.
Lcivoiíra e Commercio, cid. de Uberaba.
Gazela de^Leopoldina,cid. de Leopoldina.
O Sonho, cid. deCurvello.
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O Discípulo, cid. de Bello Horizonte.
A Ponte Nova, cid. de Ponte Nova .
Gazeta de Ubà, cid. de Ubá.
feeta do Rio Novo, cid. do Rio Novo.
O Pomba, cid. do Pomba.
O Puritano, cid. do Pomba.
O 6V)zo, cid. do Sacramento.
O Municipio de Caldas, cid. de Caldas.
A Folha dÒPÔvò, cid;. de Ubá.
O Pyrilampo, pov. do Laranjal
(Oataguazes).
i Tribuna Popular, cid. de S. Rita de Cássia;
Correio de Minas,cid. de Mar de Hespanha.
,1 Seritinella, cid. de S. Paulo do Murialié.
.1 r/cfr,, Villa Nova de Lima.
O Vigilante, cid. do Rio Preto.
O Democrata, cid. do Carmo do Fruelal.
O A&re Campo, cid. de Abre Campo.
4 Justiçu, cid. do Pomba.
O Filhote, estação de Bicas.
OCaralinga, cid. do Caratmga.
4 Irradiarão, cid. do Alto Rio Doce.
O Autônomo, cid. de Queluz.
A Evolução, cid. de lia juba.
A Nora. Folha, cid. de S. .loão Nepomiiceno.
A Palavra, cid. do Piranga.
Gazela do Sacramento, cid. do Sacramento.
O Radical, cid. de S. Paulo do Muriahe.
A Democracia, cid. <lc Oliveira.
/l íJmfflfií, cid. de Campo Bello.
O Progressista, cid. do Garangola.
O Industrial, pov. de Taboleiro Grande.
O Salinas, cid. de Salinas.
O J3oa Esperança, cid. de Dores da Boa Esperança.
O Echocla Malta, cid. cie Caratinsa.
fo,-m7> de Itabira, cid, de Itabira cio Matto Denti
Ãí#adtè (/o /V,//c,, cid. do Prata (Triângulo;.
O Povo, distr. de Bicas (mun. de Guarará).
yl Norma, qumzén.; cid. de Ubá.
O Guarani, seman., villa do Espirito Santo de Giu irai-a.
NoroEcho, cid. do Sacramento.
A Òrãèyn} periódico, S. José do Paraíso.
A Palavru, periódico, cid. de Caldas.
Republica ti o, periódico, Lavras.
O Resistente, folha popular, imparcial, S. João dei Kei.
Reèisla Popular, Muzambinho.
O Rio Verde, periódico, Três Corações.
.1. Tarde, periódico, Pomba.
O Tiraden/es, periódico, Vista Alegre. Leopoldina.
A Voz do Cm-andahy, periódico, Carandahy.
Gazeta de Uberaba, diário, cid. de Uberaba.
O Alpha, folha quinzen.. çicl.-da Var-iníia.
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O Arauto, semanário, cid. de Cataguazes.
O Abre Campo, semanário, cid. de
Abre Campo
A Alvorada, quinzenal, cid. de
.Ponte Nova.
O Araguary, semanal, cid. de Araguary.
O Mucury, semanal, cid. de Theophiío
Ottòni
A lida, semanal, Villa Nova de
Lima.
A Propaganda, semanal, cid. de Itapecerica.
O Crepúsculo, semanal, districto
cie Taboleiro Grande
O llauna, semanal, Villa de Itaúna.
A Cruzada, semanal, cid. de S. João del-Rei.
O Radical, semanal, cid. de S. Paulo do
Muriahé
A Folha do Sul, semanal, cid. de S. José
do Paraíso.
Udade de Ilajubd, semanal,
cid. do mesmo nome
Sul de Minas, semanal, cid. de Pouso Alegre.
Gazela do Sacramento, semanal, cid.
do Sacramento •
A Evolução, semanal, cid. de Itajubá.
O Pitanguy, semanal, cid. de Pitanguy.
Semcwal^
Cidade do Curvello, semanal, cid. cio
mesmo nome.
O Tejuco; quinzenal, cid. de Diamantina.
A Esperança, quinzenal, cid. de Pouso
Alegre
'"
Gazeta de Ubá, semanal, cid. de Ubá.
O Município, semanal, cid. de Diamantina.
O Santa Ritense, semanal, villa de Santa
Rita do Passa
Quatro.
¦

':'

4

ma Folha, semanal, cid. de S. João Nepomnceno.
Ires Ponlano, semanal, cid. de Três
Pontas.
M
Monitor Sul Mineiro, semanal, cid. da Campanha,
"
O Constitucional, semanal, cid. de Ayuruoca
A Sentinella, semanal, cid.de S. Paulo
do Muriahé
Gazeta de Minas, semanal, cid. de Oliveira.
O Jequüinhonha, semanal, cid. de Diamantina
A Folha de Leste, semanal, cid. de Leopoldma.
O Industrial, semanal, distr. de Taboleiro
Grande
O Trabalho, quinzena rio, cid. de Patos.
O Itambé, semanário,
cid. de Diamantina,
^
A Peleja, semanário, villa de Águas Virtuosas
^
A Tribuna, semanário, cid. de Lima Duarte.
O Incentivo, semanário, cid. de Lavras.
O Indayá, semanário, cid. de Dores do Indayá.
A Ordem, semanário, cid. de Bom Successo.'
O Germinal, seman., cid. de Mariana.
í'
A Gazela, qvúnzen.. Bello Horizonte.
Correio Catholico, bi-seman., cid. de
Uberaba.
O Amigo do Povo, seman., cid. do Turvo.
O Filho do Bosque, qmnzen., distr. de Tiros.
Correio de Itabira, cid. de Itabira do Matto
Dentro
O Puritano, seman., cid. do Pomba.
O Commercio, seman., cid. de Uberaba.
O Sabarense, seman., cid. de Sabará.
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A Folha Pequena, diário, Capital do Estado.
O Operário, quinzenario, cid. do Curvello.
Gazela de Ouro Fino, seman., cid. de Ouro Fino.
Aurora, qninzen., distr. do Pontal, mun. da Varginha.
Jornal de Santa Rita, ciei. de Santa Rita do Sapucahy.
A Cidade, semanário, cid. de Ouro Preto.
Gazela do Rio Novo, semanário, cid. do Rio Novo.
Jornal de Minas, semanário, cid. de Pouso Alegre.
O Juvenil, seman., cid. do Bom Successo.
O Nacional, seman., cid. de Santo Antônio do Machado.
Gazeta Municipal, cid. de Mar de Hespanha.
O Município, cid. deCambuhy.
Gazeta de Minas, cid. de Oliveira.
Diário de Minas, cid. de Bello Horizonte.
O Caramurú (rev.), Bello Horizonte.
O Iíorus (rev.), Bello Horizonte.
O Commercio de Minas, Bello Horizonte.
O Crepúsculo, dist. de Taboloiro Grande.
A Ordem, Bom Successo.
O Combate, cid. de S. João del-Rey.
Folha de Minas, Bello Horizonte.
O Minas Novas, cid. do mesmo nome.
A Opinião, cid. cie Montes Claros.
A Nova Geração, da Villa de Caxambú.
O Município, Diamantina (órgão da Câmara)
A Justiça, ciei. do Pomba.
A Reacção, cid. de ítapecerica.
O Itauna, Villa do Itaúna.
Cidade de Viçosa, cid. do mesmo nome.
A Palavra, cid. do Pyranga.
Acliialidade, periódico, Catagiiazos.
Amigado Povo, periódico, ciei. do Turvo.
Aj -aguary, periodico, Aragua ry.
A Capita/, cid. do Bello Horizonte.
Cidade de Barbacena, periódico, Barbacena.
Cidade do Curvello, periódico, Curvello.
Cidade de lia juba, periódico, Itajhbâ.
O Contemporâneo, periódico, Sàbàrà.
Correio de Ytçibvra, periódico, cid. deliabira.
Correio da Pçibma, periódico, cid. de Palma.
Correio do Povo, periódico, Varginha.
Diário de Minas, cid. de Minas.
O Fanal, periódico, Pitangiiy.
Folha de Lavras^ periódico. Lavras.
A Galhofa, semanal, dist. de Bicas.
Gazeta da CluHslina, semanal, cid. da Christina.
Gazela de Minas,periódico, cid. do oliveira.
Gazeta de Paracatú, folha semanal, Paracatú.
Gazeta de Pitanguy, bi-semanal, cid. de Pitanguy.
Gazeta de Uberaba, bi-semana I, o publicada em Uberaba.
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Gazeta ãe TJberabinha, periódico, Uberabinha. •
Gazetinha, semanal, cid. de Paracatú.
'Egualdade,
periódico imparcial, Pouso Alto.
O Jaculinga, periódico, Santo Antônio do Jacutinga.
O Jagunço, periódico, cid. de Oliveira.
Jornal do CommerçiÒ, folha diariáj Juiz de Fora.
Jornal de Minas, cid. de Ouro Preto.
Jornal de Minas, periódico; Cataguáz es.
Jornal ãe Oliveira, cid. de Oliveira.
O Juvenil, periódico, Bom Successo.
O Lidador, periódico, cid. de Pouso Alto.
Minas Geraes, órgão officiai, Av. Paraopeba. cid. de Bello
Horizonte.
Monitor Sul Mineiro, cid. da Campanha.
O Município, periódico, S.João Neponuiceno.
Município de Caldas, periódico, cid. de Caldas.
O Combate, cid. de Ouro Prelo.
A Folha de Guanhães, cid. de S. Miguel de Guanhães.
O Município de Itauna, vrlla de ltaúna.
Cidade\ do Pará, cid. do mesmo nome.
O Evolucionario, semanário, cid. de S.José d'Além Parahyba. •
O Mio Carmo, semanário, cid. de Mariana.
A Cruzada, semanário, cid. de Abre Campo.
Gazeta de Minas, bi-semanal, cid. de Oliveira.
A Bússola, semanário, arraial de Bicas.
A Scntinella, semanário, cid. de S. Paulo do Muriahé.
A Vanguarda, semanário, cid. da Varginh a.
A Meacção, semanário, cid. de Itapecerica.
Gazeta de Ubà, semanário, cid. do mesmo nome.
Gazeta de Ouro Fino, semanário, cid. de Ouro Fino.
O Contemporâneo, semanário, cid. de Sabará.
O Povo, semanário, arraial de Bicas.
O Viajante, quinzen., Bello Horizonte e S. João dei Rey.
Folha de Minas, seman., Bello Horizonte.
O Discípulo, quinzen., cid. de Ouro Preto.
Qilunicipio, seman., cid. de Diamantina.
A Opinião, seman., cid. de Diamantina.
A Campanha, seman., cid. da Campanha.
A Icléa, quinzen., cid. de Ouro Preto.
A Nova Folha, seman., cid. de S. João Nepomuceno.
A Ordem, seman., cid. de Bom Successo.
Zona da Matta, seman., cid. de Palma.
O Campo Bello, seman., cid. de Campo Bello.
Lavoura e Commcrcio, bi-seman., cid. de Uberaba.
O Prateano, seman., cid. de S. Domingos do Prata.
O Mucury, seman., cid. de Theophilo Ottoni.
O Jequüinhonha, seman., cid. de Diamantina.
A Cruzada, seman., cid. de S. José do Paraíso.
O Ouro Pretano, seman., cid. de Ouro Preto.
O Reflexo, seman., cid. de Sete Lagoas.
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0 Itambè, seman., cid. de Diamantina.
O Garimpeiro, quinzen., cid. de Diamantina.
A Imprensa da Malta, seman., cid. de Cataguazes.
Nota: —Este trabalho, cheio de lacunas, possíveis duplicatas, defeitos innumeros, é um simples ensaio, que servirá de.esboço para futuro e melhor estudo dá Imprensa xVIineira,. na
proxima edição do Annuario.

Ha vulcões no Brasil continental *?
A pergunta não é ociosa, na actuaiidade. Parece
que, em
dados períodos do globo, os temíveis laboratórios ignivomos
do
interior do nosso planeta entram em agitação demoníaca. Os
vulcões do México e da America Central entraram em erupção
após a catastrophe das Antilhas. Mesmo os leigos, como nós
podem entrar no assumpto, quando delle vão tratar sem pose
acadêmica, sem emproado cunho de valor profissional. O
nosso
continente (leia-se americano) é o mais atormentado
por frequentes abalos de terra, por tremendas erupções vulcânicas, de
tempos em tempos. Quando a igaivoma cadeia andina se
empennacha de fumo. as catastrophes não se fazem esperar. Fuiminantes hecatambes acompanham sempre esses
pavorosos
nomenos sismicos. Assim, pois, á voz eloqüente e exacta phedos
sábios, é conveniente juntar as observações e as notas de
quantos acompanham, com dedicada afeição, es.<?a cathegoria de
estu dos efactos.
*

Si "os vulcões são espécies de chaminés ou conductos subterraneos que estabelecem uma communicação temporária
ou
permanente do interior do globo com a sua superfície, e si a
maioria", ou quasi todos estão situados em ilhas ou á borda
dos
continentes -circumstancia que se explica
pela resistência mais
fraca que devem oppòr aos agentes interiores os declives
ou
inclinações continentaes que descem e mergulham nas
bacias
dos mares" (J. Langlebert, Histoire Naturelte, 54." ed.
de Paris, 1893, pag. 553): a conclusão genérica a tirar é
os vulcões raramente se formam na parte mais central dosquecontinen.
tes, isto é, fora da zona marítima. Mas os exemplos
não íaltam: ha vulcões activos em regiões bem afastadas do
oceano
como os dos Andes Bolivianos, para não citar outros.
Signaes evidentes de vulcões eoMnctos não faltam nas
grandes cordilheiras centraes de alguns paizes, o
se
explicaria,
qüo
ao certo, pela presença do mar nessas regiões, em eras
muito
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remotas, nas primeiras edacles geológicas do planeta—Terra.
Um ponto, porém, a sciencia allirma: os vulcões se levantam
nas grandes e elevadas montanhas, no vértice das qüáes estão
abertas as suas guélas monstruosas — as crateras.
Em Minas Geraes, onde se enristam para as nuvens os mais
eminentes cimos orologicos, onde está a parte mais elevada e
montanhosa do continente brasileiro, não têm faltado os tremores de terras, freqüentes e repetidas vezes.
Ora, '"os phenomenos vulcânicos dependem sempre dos tremores de terra, de que eiles são de algum modo o ultimo termo", ou manifestação (Langlebert,op. cit.)

*

*

A 21 de fevereiro de 1883, na cidade de São José cV Além
Pãrahyba, na zona cia matta mineira, bacia do Rio Parahyba
do Sul. e já quasi nas proximidades da Cadeia do Mar ; a 8 de
abril de 1863, na cidade da Campanha, Águas Virtuosas, Lambary e Rio Verde, na zona meridional mineira, no valle do
Rio Grande, próximo á Cadeia da Mantiqueira; a 9 de junho
de 1876, na cidade de Ouro Preto (parte central do Estado de
Minas, em elevada situação na cadeia do Espinhaço) e na cidade da Christina (ao sul de Minas, valle do Rio Sapucahy, proximidades da Mantiqueira); a 15 de julho de 1839, na cidade
da Campanha e em outros logares do sul cie Minas; a 25 dejulho de 1886, na cidade do Serro (ao N. do Estado, zona percorrida pelo macisso de serras do Espinhaço, valle do Jequilinhonha); a 31 de julho de 1861, emSotedade de Itajubá, cidade de
Pouso Alto e varias outras localidades do sul de Minas, (na zona montanhosa da fronteira com São Paulo, pontos de ramificade outubro de 1882,
a
ção da Mantiqueira e Serra do Mar) ; 21
na hoje Villa de Poços de Caldas; houve tremores de terra
muito accentuados, como clelles dá noticia Xavier da Veiga
nesses dias). Em Caldas,
{Ephemerides Minei)'as, vols. I, II e IV,
houve depois do tremor., três estampidos semelhantes a trovões,
segundos, «tendo
que se succecleram com interrupção de alguns
se abalado casas e agitado louças e moveis» ; o tremor de terra
de 1861, no sul de Minas, foi forte, e deo-se ai hora da madrutelhas de casas e despergada, iogando moveis ao chão, cahindo
tando em clamor horrível as pessoas que dormiam, tendo durado cerca de 1 minuto, em Itajubá; o do Serro (1886) consistio
na projecção luminosa de um meteoro, no espaço, durante aisurdas e longínquas, com
guns segundos, seguindo-se detonações
trepidação do solo; os tremores da Campanha deram-se, o de
1839, ás 11 horas da noite, durante alguns segundos e enchendo
de sobresaltos o povo, amedrontado com o abalo subterrâneo
sentido, e o de 1863 durou dez segundos, começando ás 11 noras e45 minutos da noite, ouvindo-se um profundo e nítido
ruido subterrâneo, que abalava louças, moveis e outros objectos;

^
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o de Além Parahyba, em 1883, foi um tremor leve, rápido e sem
conseqüências, emquanto que os tremores de 76, emOuro Preto
o Chnstina, dando-se a 9 de junho nessas 2 cidades mineiras tão
afastadas uma da outra, repetiram-se no dia seguinte com aiguma intensidade. Porém, desses phenomenos sísmicos, o de
mais serias e horríveis conseqüências em Minas Geraes,' foi
o
quesedeo, na noite de lide novembro de 1872, na comarca e
município do Serro Frio, no logar Condado,
perto da velha
cidade do Serro, ao norte do Estado, em zona accidentada e bânhada \^\o Rio do Peixe, que corre naqueila comarca. Os
prolongados tremo rés de ter ra foram acompanhados de um verdadeiro
terremoto, havendo também assombrosa e nunca vista inundação do Rio do Peixe e regatos aílluentes deste, após um temporal
medonho, que cahio naqueila horrível noite.
Mortes sem conta, casas destruídas e soterradas, morros
aluídos, vàlles revolvidos, criações levadas
pela enchente ou
entulhada nos escombros do solo revolto: eis o
quadro dantesco desse verdadeiro terremoto, em Minas, descripto a traços minuciosos nos jornaes do tempo, e de que vem um ligeiro resumo
no vol.4.° das Ephemerides Mineiras
(dia já citado). E'bastante dizer que no local tudo mudou de aspecto, segundo
o
testemunho dos contemporâneos: montanhas roladas,'montes
corridos, desmoronamentos sem conla, tendo o
phenomeno começado por 2 grandes estrondos, quasi juntos elogo aterra
estremeceo, como abalada em seus fundamentos; começando
15
minutos depois a inundação, com a subida das aguàs do rio
a
60 palmos acima do nivel natural. O terreno, uma légua
em
roda, ficou reduzido a lapas, rochedos e brenhas, após
o te.,
rivel cataclisma. Porque não se estudou, convenientementeesse extranho phenomeno ? Não está elle desafiando a investigação criteriosa dos competentes no assumptò?

•

*

Os tremores de terra, abalando súbita e desastrosamente
quasi sempre, a crosta ou superfície do globo, despertam a atten'
ção dos geólogos, sobretudo. Estes, em sua maioria, admittem
hoje (baseados na connexidade evidente dos tremores
com as
erupções vulcânicas) que, sendo as ditas erupções sempre
acompanhadas de projecçoes consideráveis de vapores aquosos a
causa mais provável dos tremores de terra é a
penetração' da
água dos mares até as massas subjacentes em fusão,
onde essas
águas aquecidas extraordinariamente
podem adquirir então uma
enorme tensão, e, por conseguinte, adquirem ahi
a força expiosiva suficiente para levantar e deslocar as camadas
superpôstaa. Este e o parecer de Lánglebert, op. e ed.
cil., pa.o5d4.
te
Ora. raciocinemos : o Serro está afastado
125 lègoas ou
750 kiloms. da costa, mais próxima
(o porto Ao Rio de Ja-
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neiró), segundo Aug. Saint-Hilaire, pois o littoral bahiano ou
espirito-santense ó muito mais distante. Coilocado o território
da comarca do Serro Frio em uma zona penhascosa, dominada
pelo alteroso Itambé, em cordilheiras centraes do Minas, não c
de presumir que abi estejam verdadeiras montanhas ignivoinas,
que um dia poderão ac.cordar do abençoado lethargo, em quo
jazem?
Como explicar o apavorador terremoto do 1872,historicamente descripto í
•r

Qeuem, como nós, tem viajado pelo interior de Minas, cm
regiões muito montanhosas, principalmente, nas cordilheiras do
Espinhaço e da Mantiqueira, em suas diílerentes ramificações,
é constantemente attrahido pela bizarra, original e miiltiforme
configuração das.nossas serras, picos, cumes, etc.
Alli de certo estão crateras de vulcões extinetos; pois quem
lè as descripções das celebres montanhas da Aitvcrgnià( Puyde-Dómc, Mont-Dorc. Cantai) e outrastda Europa, onde ha vestigios evidentes de vulcões extinetos, ou de remotíssimas erüpções, sente a retina impressionada pela empolgante similhança
de aspectos dessas com as nossas montanhas. Teremos mesmo
vulcões, ê o caso? Devem dizel-o os nossos geólogos como Oi-villeDerby,PaulaOliveira, Cruls, Costa Sena, Capanema, Álvaro
da Silveira e outros competentes na matéria. •
¦r
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Na fronteira mirieiro-goyaha, ha as famosas serras do Roncador e do Estrondo, que abalam as immediações com os seus
estampidos (nacadeia Occidental ou das Vertentes)', entre S.
Francisco e Paracatu, aN. 0. de Minas, ha menção de uma
serra da qual se desprendem vapores sulphurosos com riiidos,
ponto de afugentar o gado bravo, que não se habitua a pastar,
nas immediações do sitio referido ; no Rio Grande do Sul, existe o Serro de Jarau,op\<ò expelle vapores igneos ; na Serra Seiada
e nas serras dos Cayapòs e Napüeque, na comarca de Miranda,
immediações do Rio Apa, todas na íronteira de Matto-Grosso com
o Paraguay, ha tradições de soltarem ellas fogo e columnas espessas de fumo, e, de quando em vez, detonações fragorosas. que
são ouvidas muitas legoas, em torno; eo monte Vutupòca (corrupção de IMlipoca—monte que rebenta, segundo o dr. Pires de
. Almeida), perto de Xiririca, (em São Paulo, no valle do Riolguâpe,nos contrafortes da serra do Bananal Pequeno) que pelos
meados do século XIX, deo muitos estrondos, acompanhados de
chammas e explosões no alto ou crista do citado nionte. Releva .
notar que temos em Minas, na comarca e municipio de Barbo:

'V
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cena, uma localidade denominada S. Rita da Ibitipóca ; terá talvoz a mesma etymologia que a já notada pelo illustrado Dr. Pires
de Almeida, no seu erudito artigo sobre Vulcões no Brasil, pubiicado no Jornal, do Rio, de 8 de junho de 1899.
A região das fontes thermaes de Minas, na fronteira mais
meridional do Estado, tem nas suas altas e prolongadas montanlias pronunciados aspectos de vulcões cxtinclos, cujas chamilies estão nos caheços~dessas negras cumeadas da Mantiqueira.
Dessa opinião é, si não me engano, o distincto Engenheiro de
minas, Dr. Álvaro cia Silveira. E jà apontamos os freqüentes
tremores observados e sentidos na zona de Caldas, Caracol, e
Poços de Caldas (onde ficam as mirihcas thermas do Sul Mineiro).
Outras regiões do Brasil tem thermas, e sempre em grandesaltitucl.es : Arawà e Desemboque (Minas), Pyrenêos (Goyaz), algumas
no Estado de Santa Catharina, etc;
Os recentes e extraordinários phenomenos sísmicos da cidade Mineira de Bom Siiccesso (no valle do Pio das Mortes, banhada pelo seu allluenle Pirapeünga, em zona toda montanhosa—
serras de Bom üuccesso, de Wnturuna, serros e morros das Almas, da Pedra Branca, do Gusmão, da Babylonia, do Chapeo e
do Xavier) deixam o espirito do observador em duvida, deante do
bara 11 lamento de idéias de quantos ;tentaram, recentemente, explical-os. Tantas cabeças quantas sentenças... O que é certo é
que alli se deram freqüentes e violentos abalos subterrâneos,
sendo a terra sacudida por' tremores repetidos, seguidos de
temporãos, inundações, desastres,!dos fins de 1900 para comeyos
de 1901. Foi um entrar cie século tormentoso, na pequena cidade
do oeste d e Minas.
•Ar

-A

Em conclusão. Os nossos geographos asseveram quasi todos que no Brasil continental não ha vestígios de vulcões, nem.
cxtinclos nem actiros. Réclús, J. YVappciis, o velho Th.Pompeo, Villa Lobos, Moreira Pinto e outros só dão, como assentado, que tenham origem e formações vulcânicas as ilhas oceanieus {Trindade. Abrolhos, Fernando Noronha) pertencentes ao
Brasil.
Será essa a verdade ( Estará abi contida, nessa opinião, a
ultima palavra da seiencia? O futuro nos dirá, sianies os mestrês não estudarem os extranhos phenomenos, que enumeramos,
em fldelissima resenha.

fl, OÍL cf.
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EXPLORADORES DO RIO DOCE
«Do

Ryp Doce pode se dizer que todo
se pode chamar uma nova índia Oriental
pedrarias e metaes ».
P.e Simao de Vasconccllos-(Chronista
suita)—Noticias curiosas e necessárias das
sas do Brasil—Lisboa, 1668.

glle
em
Jeçou-

« O Rio Doce é em verdade magnífico e pojHilosp... rico «em üiespuros meiaüarios» e
possuindo «o mais fecundo e generoso solo do
mundo»...
Da

«Historia

An liga

das Minas

~ 1£)()4, por Diogo de Vapconçellos.

Grrae."»

« T od a sorte de melaes e subsiánçias pieciosas temo Rio Doce. Ha nesse valle uberrimo e opulentissimo ignotos ihesouios, que só
podem ser explorados com intelligencia e perseverante esforço, para por si sós garantirem
a prosperi dade de Minas Geraes ».
(De um meu Relatório ao Governo de
Minas Geraes).

Tal tem sido o inter esse ligado a esse lendário rio mineirocspiritosantensc, que desde os tempos coJoniacs audoresdiversos dellc se occuparam.
Sobre o Rio Doce é esla a bibliographia, de
que temos
conhecimento, ou por leitura dirccia em revidas nacionaes e
obras dilíerentes (viagens, estudos c livros de
gcographia estatisticas, documentos officiaes, etc), ou por cüaçào e referencias
de auctores.
Na Revista do Instituto histórico Brasileiro
(do Rio de Janeiro) :
ã) Navegação do Rio Doce-tomò 1.%
pag. 173.
b) Carta Regia de 10 de agoslo de im, sobre
a estrada
para Minas Geraes pelo Rio Doce-tomo 6.°, pao. 351
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c) Apontamentos sobre a vida do índio Guido Pockrane e
sobre o francez Guido Marliére, pelo conselheiro Luiz Pedreira
do Couto Ferraz - tomo 18.°, anno de 1855, pag. 410.
d) Limites entre Minas Geraes e Espirito Santo : assumpto
tratado nos tomos 23.°, pag. 125, e 58.°, pag, 278, daquella soberba revista.
Na Revista do Archivo Publico Mineiro:
a) Expedição na zona do Rio Doce, pelo Mestre de Campo
Mathias Barbosa da Silva, em 1734-tomo 3.°,
pag. 769.
b) Memória dos trabalhos estadisticos e topographicos das
margens do Rio Doce, e seus principaes connuentes,
pelo Alieres Francisco de Paula Mascarenhas—tomo 3.-,
pag. 53. Esta
viagem do Alferes Mascarenhas (cie Ouro Preto ao Piracicaba e
do Piracicaba ao Cuyethé) foi feita em 1832, no
governo do Conselheiro Manoel Ignacio de Mello e Souza. E' interessantíssima
tal memória.
c) Companhia de Navegação do Rio Doce— tomo 4.- pao-.
792.
d) Os primeiros descobridores de Minas,
pelo Prof. Jo ão
Capistrano de Abreu, vol. 6.- (Vide pags. 365 a 377).
e) Descobrimento ;e devassamento do território de Minas
Geraes, pelo Engenheiro Francisco Lobo Leite Pereira—Vol. 7.
(vide pags. 549 em deante).
f) Em busca das esmeraldas, pelo Dr. Francisco Lobo
Leite Pereira, vol. 2.- (vide pags. 519 a 536).
g) Memórias sobre a Capitania de Minas Geraes pelo Dr.
Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos, vol. 6.(vide pags. 785,
786 c 838 a 842 sobre o Rio Doce).
h) Memória histórica da Capüania de Minas Geraes,
por
José Joaquim da Rocha, vol. 2.- (vide
513
sobre
o Rio
pag.
Doce).
E mais outros artigos, na interessanle revista mineira, como
a «Discripção do Ryo Doce, e Cuethe e Mayasu», em 1746,
por
Sebastião Pinto Cabral, além dos copiosos documentos,
o
Archivo Mineiro possue sobre varias explorações no Rio que
Doce,
desde o século 16.- aié o século 19.\

A cartographia do Rio Doce está cnrieuecida
pelos seguiutcs trabalhos, de alguns dos quaes o Archivo de Minas
possue
rarissimos exemplares :
1 «Carta Geographica do Rio Doce desde a sua foz até as
suas Fontes, levantada por Antônio Pires da Silva Pontes, iGovcrnador da Capitania do Espirito Santo, Capitão de Fragata da
Real Armada, Doutor cm a Faculdade de Mathematica, sócio
da Sociedade Real Marítima, Militar e Geographica, etc, etc.
e por seu sobrinho Manoel Uosé da Silva Pontes, 1800»,
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« Carta Hydrografíca do Rio Doce, levantada']>or Antônio
Pires da Silva Pontes, no anno de 1800. »
«Planta do Rio Doce feita em. Villa Rica a 13 mayo 1798
por José Joaquim da Rocha».
«MapadoRyo Doce por num curiozo, (|ue tendo bastante conhecimento daquelle Ryo, lie perguntado
por esse em
Lisboa.
Feito em Lisboa20 de Dezembro de 1802. »
«Mappa do Rio Doce, organizado no Rio de Janeiro, em
1866, pelo engenheiro Carlos Krauss (sobre os trabalhos do dr.
Antônio Pires da Silva Pontes* Major de Engenheiros Luiz
dMrlincourt o outros), por ordem <lo Ministro de Agricultura
do Império, Conselheiro Antônio Francisco de Paula Sousa.»
Krauss. dividio o seu mappa, em 3 folhas, com explicações adequadasem três línguas (portuguez, francez e allemão), pois era
destinado á propaganda de im migração na Europa.
«Planta do Rio Doce entre a Pedra do Urubu ea Barra
dó Suassuhy Grande, levantada por ordem dolllmo. e Exmo.
Sr. Barão da Villa da Barra, sob a presidência do Illmo. eExm.
Sr. Conselheiro João Capistrano Bandeira de Mello,
por José
Maria Mello de Freitas, no anno de 1877». Esta Planta é um
trabalho caprichoso e bem acabado sobre esse trecho do Rio
Doce.
« Planta do Rio Doce, desde a foz do rio Piracicaba á
barra do Rio Manliuassú, em Minas», pelo Engenheiro Dr. Antonio Tavares (dezembro de 1904), para servir de base a concessão de um privilegio de mineração naquelle Rio
(por mim reque- ' j
rido). E' uma planta ou carta levantada por
>•
^exploração feita >.—
naquelle trecho do Rio Doce, com toda a .minúcia e exactidão
Afora essas, ha uma dose de cartas geographicas e mappas
parciaes das antigas Províncias, e hoje listados de Minas e
Espirito Santo, que se occupam do Rio Doce, com
pouca exactidão e muitas faltas ou omissões.
Assim, as cartas dos Engenheiros Henrique Gerber
(no
caso, a melhor de todas), Frederico Wagner, Luiz (TArlincourt,
Júlio Borell du Vernay, Cintra e Riviére, Chrockat de Sá
(esta
mais moderna) contém bastantes lacunas e erros.
a
'4

II

•

Exploradores do Rio Docee seus sertões, ora em busca das
pedras verdes (suppostas esmeraldas) e das amethystas, turmaunas e rubellitas, ora á caça do ouro e de Índios íbram, na era
colonial :
1. O castelhano Francisco Bruzza de Spinosa e o
jesuíta Padre João de Azpilcuelta Navarro, seguidos de mais onze companheiros, fizeram a primeira expedição ao Rio Doce, sahindo
da Bahia-Governo de Duarte da Costa—1554.
2. Martim de Carvalho—1567 ou 68.

í
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3. Sebastião Fernandes Tourinho—1571 ou 72.
Antônio Dias Adorno-1574.
5. Diogo Martins Cão (o Mata-Negros).
6. Francisco de Proença—1596 ou 99.
7. Capitão Marcos de Azeredo Coutinh0—1612
('0
8. Padres Ignacio de Serqueira, André do Banho e outros
jesuítas—1634.
9. Antônio e Domingos de Azeredo (liílios de Marcos de
Azeredo)-—1647.
10. O Mestre de Campo João Corrêa de Sá-1660.
11. Agostinho Barbalho Bezerra e o licenciado Clemente
Martins de Mattos-1666 a 1667.
12. Fernão Dias Paes Leme (o caçador de esmeraldas) e
seus companheiros Mathias Cardoso de Almeida e Garcia Rodrigues Paes (todos paulistas)—1674 a 1681.
13. Antônio Rodrigues Arzão e seu cunhado. Bartholomeu
Bue.no de Siqueirá--1693 a.. 96.
14. Antônio Corrêa da Veiga—1704.
15. Garcia Rodrigues Pães (filho de Fernão Paes, e chefe
da 2.a expedição á Serra das Esmeraldas, como Càpitão-Mór
.das entradas c dos descobrimentos de minas)-1711.
16. O Mestre de Campo Lucas de Freitas de Azevedo—
1717-18.
17. O Mestre de Campo Mathias Barbosa da Silva—1734,
18. Os Mestres de Campo Francisco de Mello Coutinho
SotO-Mâiore João da Silva Guimarães—1730 a 35.
19. João de Azevedo Lemee o licenciado Domingos de \íagalha cs Beçãnha—1758.
20. Dom Antônio de Noronha (Governador eCapitão General de Minas)—de Villa Rica ao Cuyethé-1779.
21. Dom Rodrigo César de Menezes (tanibem Governado!da Capitania. Mineira) fez u mesma viagem, acompanhado de
seu ajudante de campo, o coronel José Joaquim de Siqueira o
Almeida—1781.
22. O Padre João Pedro de Ai mel da—1790.
23. o Tenente-Coronol de Milícias João Baptista dos Santos Araújo (esteve no Kio Doce representando o Governador
cie Minas Dom Bernardo de Lorería)—1800.
24. O astrônomo Dr. Antônio Pires da Silva Pontes, Gov.
do li. Santo—1800.
25. Thomas Lindley (viajante inglez)t-B02—1803.
26. Manoel Vieira de Albuquerque Ovar—1804. E
2~. Coronel Francisco Alberto R,übim—1812.
(Estes dous
Governadores do líspirito Santo visitaram e exploraram muitos
pontos do Kio Doce).
28. Alteres Antônio Rodrigues Pereira Táborda—1808 a
1809.
29. João Vieira de GodoyAlvares Leme—1815.
30. Augusto de Saint-Hilairè (viajante e botânico franeez)
—1818.
31. .1. K. Pohl (naturalista aiistriaco)-lS17.
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32. Príncipe Maximiliano von Wied-Neuwied, senhor de
Bramberg (naturalista allemão)-1815 a 1817.
33. O Tenente-Coronel Guido Thomaz Marliére (francez,
militar, benemérito reductor dos Botocudos)~1809 em deahte,
ate a Independência, e depois delia até 1848, época da sua
morte na fazenda Guidowall (Minas).
*

A

*

Já no Brasil emancipado continuaram os viajantes, i os sabios eos interessados as expedições do «Rheno brasileiro», como
o chamou Guilherme, Barão de Eschwege (Journal von Br asilien, tomo I, pag. 52).
De 1822 para cá achamos os seguintes excursores e pioneiros do Rio Doce :
1. José Alexandre Carneiro Leão—1825.
2. Julius Mansfeldt (allemão)—1826.
3. Dr. Frederico vonSSellow (naturalista, morreo afogado na Cachoeira Escura, Rio Doce)—1830.
4. Guilherme Feldner (viajante allemão)—1827.
5. Coronel lgnacio Carneiro—1831.
6. Alferes Francisco cie Paula Mascarenhas—1832.
7. Major Luiz (PArüncourt (engenheiro militar) -1833.
8. Dr. Victor Renault (explorador francez)—1834.
9. João Diogo Sturz—1836 a 41.
10. Engenheiro Frederico Wagner—1844.
11. O Conde Francis de Castelnau—1845.
12. Dr. Theodoro Descourtilz (botânico)-185Í.
13. Hermann Burmeister (viajante allemão)—1852.
14. Engenheiro Júlio Borell du Vernay—1854.
15. Engenheiro Henrique Dumont (pae do aeronauta Santos Dumont)-1855.
16. Dr. Nicoláu Rodrigues dos Santos da França Leite —
1857.
17. Dr. Martinot (engenheiro francez) e Capitão Zeferino
Monteiro de Carvalho (que abriram a estrada cie Minas para
São Matheus)-1874. (I)
18. Felippe da Silva Calmon,— \
\ 1876-79
18. Jean Marie ÇMoussier e ~
I
Rocha
Tagarro.
da
20. Francisco
21. Dr. Joseph De Jaegher (engenheiro belga)—1888. Este,
no sertão do Cuyethé.
22. O Engenheiro Paul Larcher, 1890, e antes deste o
francez Eugene de La Martiniére.
23. Dr. Emílio Schnoor e dr. Pedro Versiani (e outros Eno-enheiros da turma exploradora da Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Diamantina, pelo Rio Doce) -1903 -904.
Dr. Antônio Tavares (engenheiro de minas e civil) —
24
novembro a dezembro de 1904.
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Outros iíomes conhecemos de notáveis sciehtistas, viajante s
e engenheiros, que peflustraram as mattas e brenhas do Rio
Doce, no trecho mineiro; ignoramos, porem, as datasicm que por
lá andaram.
Os naturalistas Fadeii, Freyriss e Arrowsmíth, ò viajante
fràncez Áchille Lenòís, d inglez Henry Kòster, ó Dr. César de
Rainville,oDr. Linger, Dr. Gabriel lEmiliò da Costa, o Engenheiro Guilherme Schuchde Capánenía (hoje Barão de Capanéma), e tantos outros, estão;neste caso.

iii
Completando a bibliògráphiá do Rio Doce, apontaremos os
seguintes auctores o obras, em que ha varias referencias e descripções desse rio :
1. Augusto de Saint-Hilaire -Voyage dans les Provinces de
Rio de Janeiro et de Minas Geraes —2 vols. Paris—1^30.
2. O mesmo-Voyage dansle District des Dianians et stir
Io littoral duBrésil-2 vols.—Paris—1831.
3. Principe Maximiliano von Wied-Neuwied-Voyage au .
Brésil diliis los antiees 1815-16 ei; 1817--trad. do aliemão para
•
fráncez por J. B. Cyríés, Pariz —1821.
4. Comte Fraacisde Castelnau-«EKpeditioh dàns les Parlies Centralcs de rÁmeriqiie dii Siid, pendaiil; les années 1844—
47» -Paris—1850 -51,- 6 volumes.
5. John Mawe (miheraJogdsta inglez) -Traveis in the interiorof Brasil in 1809 and 1810-London, 1817—(Üa uma trad.
franceza de J. B. Cyrics—Paris).
6. Barão Guilherme von Eschwoge (Major de Engenheiros
o mineralogista allemãoj—Journal von BrMMeti-- Wèirhar—
1818 (vide 1.° vol., pag. 52 em deante).
O mesmo -Pluto BrasiUensis—Berhn, 1833.
7. Dr. Carlos Fr. Philippe von Martins o seu companheiro
Dr. Joh. Bapt. von Spix-Reise in Brasilien—Munchen, 1823
-31.
8. Don Ncinesio Fernandes CLÍesta^Nuevo Viajero Universal -Madrid-1361 (Vide vol. 3.°, viagens de Castelnaue Freyriss,
pag. 357 a 364).
9. Comte de La Mure, Vieomte L. Baril— I/Empire du Bresil -Paris, 1862, 1 vol.
10. José Mar,eellin3l\uvirade Vasconcel los -Ensaio sobre
a Historia, o EstaUstica da Província do espirito Santo—Victoria, 1853 -1 vol. (vide pags.. 101 a 130 e 219 sobre Rio Doce).
11. Dr. Alfredo Moreira Pinto -DLccionario Geographico
do Brasil, em 5 vols. (Vide 5.° vol. ipublieado em 1901, verb.
Rio Doce).
12. Elisée Reclus (o grande geographo contemporâneo) —
Estados Unidosdo Brasií-lüm (tradução do francez, do 19" vol.

&-
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da Geographie UniverveUe, pelo Dr. Ramiz Galvão,
Rio deJaneiro,—1900-edição II. Garnier.
13. Milliet cie Saint-Adolphe-lfcccfowarw Georjraphicodo
Brasil-2 vote Paris-1848 (IrUdncçHo
portng. do Dr. Caetano
Lopes de Moura, brasileiro)-edição cia casa J. P. Aillaud.
14. John Luccock (mercador mglez)-Notes on
Rio de Janeiro and lhe Southern Parts of Brasil, taken düring
a residenceof ten yearsin that country, from 1808 to 1818.
London1820, lvol.
15. Dr. César Augusto Mar quês.-Diccionario Histórico
e
Geographico do Espirito Santo
alguns
mappas)-edicão
(com
do Rio de Janeiro—1878.
16. Basilio Carvalho Daemon—Provincia do Espirito
Santo (sua descoberta/historia chrohologica, synopsis
c estatística)
—Victoria 1879—1 vol.
(pags. 476 a 479).
17. Engenheiro Henrique Gevhev-Noções
çeoorapMcas o
administrativas da Provincia de Minas Geraes ~-\i\o
de Janeiro
1863, in-4.° gr.
18.* Braz da Costa Rmm-Memoriã sobre <>s
limites da
Provincia do Espirito Santo -1860.
O mesmo -Memórias históricas e documentadas
da Prorinciado Espirito Santo—1878.
(Estes dous trabalhos na, Revista da Instituto Histórico
contem excellentes dados sobre o valle do Rio
>
Doce 'llrasüica
19. Padre Manoel Ayres de Ca^\~Coroqraphia
(ou relação historico-geogi-aílca do Reino do Brasil composta
por um presbitero secular)-Rio de Janeiro -1817;
20. Dr. Diogo de Vasconcelíos-i/^nV/ Antiga
das Minas
Geraes-Avol. 2.a ed. Bello Horizonte-Í904
14 22
(vide pa-s
to ill>'~>
41,81, 93).
l
21. Dr. João Pancliá Câlogeras-r.Lv minas do
Brasil em
3 vols. Rio, Imprensa Nacional, 1903-Vide capítulos
1 e ííí bá^s
b
5 a 75 e369a 408, no l.°voI.
P
22. Dr. Antônio Olyniho dos Santos PiTes
(Engenheiro e
Professor da Escola de Minas) Mineração-Riquezas
Mineráes
(trabalho no 3."vol.do Livro do 4.° Centenário do Brasil)
23. Engenheiro Oi-ville Derby-0.s
primeiro, descobrimentos de ouro em Minas Geraes-no vol. 5." da Revista
do Instilido Histórico de São Paulo.
24. Captam Richarcl huvton-Thc Êiglüánds
ofBraè
London,-1869, 2 voJs.
¦
25. James Henderson-,1 Ilistoryofthe Brasil,
comprisino
tis geography, cormnerce, colonisdtion, aboriawal
inhabi
tants etc, (com 27 estampas e 2 mappas)- London,
1821.
26. J. deNimers--Mappa geral do Império do
Brasil Çar
ias lopographicas e admimstrativas das Províncias
do BrasilC
folhas)—Rio
de
Janeiro, 1818-51.
(17
27. Hermann Bin-meister—/tefee durch diè ?:rOvinzen
R/o
de Janeiro und Minas Geraes~\^v\\n, 1853.
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28. Senador Cândido Mendes-Atos* Geral do Brasüe Cartas
das Províncias do Império, (vide as de Minas Geraes e Espirito
Santo).
Nota

final :

Na rarissima memória de J. Parigot (1841) sobre as minas
de carvão de pedra do Brasil; no livro de F. X. Ackermanii
Heidelberg-1834 sobre o Império do Brasil
(onde ha uma excellente carta do nosso Rio Doce) ; e nas
publicações aliemas deVC. F. Kotte (Leipzig, 1855) e do Dr. Avé-Lallemant
(Hamburgo, 1859) sobre a colonisação germânica, em Minas
Geraes (Mucury), se encontram varias referencias ás riquezas
da bacia do Rio Doce.
Minas — 1905.
N. de S,

NOTAS DIVERSAS
(ESTADO DE MINAS)
•A

*

lia no Estado de Minas, uma Faculdade de Direito
rias jurídicas o sociaes, em Bello Horizonte). u.ma escola (sciehsiiperior de Pharmacia, obstetrícia e odontologia i}o*<\<< 1S35.
éuí
Preto),
uma
alamada escola, de engenharia, civil e clé
puro
minas (desde 1876, em Ouro Prelo): um curso de odoniolo-ri
'reconhecido pelo
governo federal), annexo ao coJleáoGranbery, de Juiz de Fora; uma academia de comnrercio
e artes
de
Fora,
dirigida
(Juiz
por congregados hollandezes; vários
gymnasios de letras o sciencias (em Bello Horizonte. Barbacena, Diamantina, Ouro Preto,; Juiz de Fora, Pouso
Alegre
Caraça,:Cachoeira do Campo S.Joãodel Rey, übei-aba};
mistos
collegiose lyceus para os dous sexos, em varias Localidades
escolas normaes, manlidas pelo Estado e
pelas municipalidades
em Arassuahy, Campanha, Diamantina Juiz de FiVra;Ouro
Preto, Barbacena, Sabará, Montes Claros Paracalm
Uberaba, Serro
Ponte Nova. Mariana. Varginha Três Podas, Minas
Novas'
s. Domingos do Prata, S. João dei Rey);
quatro ^ninarios
thcologiços, para ecçlesiastioos
(em Diamantina, Mariana
Pouso Alegre o Uberaba) cerca de 2.000 escolas
mantidas pelo Governo do Estado, alguns institutos primarias
cie artes e
lyceus deofficios, sendo a iilstrucção
primaria obrigatória e
mantida não só pelos .cofres do Estado, como
pelas ivmnicipaiidades o por particulares.
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DOs estabelecimentos particiiíáres de ensino teclinico e
tíieorico, é notável o grande collegio norte-americano Granbery,
mantido pela congregação methodista, em Juiz de Fora e no qual
funcciona uma Escola de Pharmacia, reconhecida pelo Governo
Federal.
*

Em Minas e nos outros Estados, a exemplo da União Brasileira, o systema político (republicano presidencial) foi accommodaclp ás sabias disposições do direito constitucional norte-americano, cujas fontes nos servem de optimo subsidio, no Brasil. A
grande obra O Federcüista, de Hamilton, Madison e Jay, está
entre nós, os Mineiros, largamente vulgarisada, bem como os
commentarios de Story, de Marshall e outros publicistas americanos, nao nos sendo extranhos os estudos que dos Estados Unidos
fizeram Laboulaye, Tocquevüie, Bourget, Groussac e o nosso patricio Dr. Oliveira Lima, tal a sympathia que ha entre nós pelo
grande povo americano cio norte.
*
* *

Estando avaliado em 2.023.693 o numero de immigrantes de
varias nacionalidades (996.814 italianos, 454.406 portuguezes,
207.021 hespanhóes, 60.078 ali em fies, 44.361 austríacos, 39.388 russos, 10.511 francezes, 7.700 suissos, 2.746 belgas, 2.344 suecos e
186.785 diversos) entrados, nó Brasil, de 1855 a 1901, pode-se calcular, sem exaggero, que claqüella massa de dons milhões de
colonos se Iccàlisaram em Minas Geraes não menos de 250.000
immigrantes, nos últimos 50 annos.

A

vastidão do território, a diflerença de clima e de cultura,
permittem que Minas Geraes possa receber milhares de immigrantes, com grandes vantagens pessoaes para os colonos, pois
só a área dos extensos terrenos clevolutos (terras do Estado),
já medida de 1895 a 1902, sobe a 843.137.738llls200, conforme dados da repartição ofTicial de terras e colonisação. Outros milhões de hectares estão ainda por se medir, na opulenta região
de leste, no valle do Rio Doce e seus afliuentes.

*

-A-

Minas Geraes é o 1.° Estado da União Brasileira, pelo seu
actuái algarismo de população: 4.277.400 habs., conforme o ultimo censo de 1900, pelo calculo do Dr. toledo Piza (director do

sr
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Archivo Publico de S. Paulo), citado no Almanaque Brasileiro,
Garnier, ed. de 1904, pág. 78.
*
• *

A população do Estado, pelo recenseamento de 1890, ascendeo a 3.184.099 habitantes (dos qüaes eram homens 1.627.461 e
mulheres 1.556.638, conforme a Synopse Official); pelocpie, em
relação ao censo recente de 1900(4.277.400), houve um augmento
de 2,5 %,no decennio, o que é satisfactorio.
Actualmente (1906), não será inferior a quatro milhões e
meio de almas a população mineira, regulando 8 liabitantes por
kilometro quadrado o algarismo da densidade da população
em Minas Geraes.

Vé-se, portanto, quo a população do Estado de Minas é
maior que a de algumas republicas sul-americanas (Golumbia,
4 milhões, Chile, 3.350.000, Peru, 3 milhões) e mais ou menos
correspondente ao numero de habitantes da Republica Argentina (4.350.000) e do Estado do Ohio (4.158.000), maior que a
população dos Estados do Missouri (3.107.000) e Texas (3.049.000),
sendo que no Brasil os Estados mais populosos (S. Paulo e Bahia)
lhe são muito inferiores, no numero de habitantes, pois S.Paulo
tem 2.500.000 e' a Bahia 2 milhões. Todos os dados demographicos aqui dados sobre paizes e Estados sul e norte-americanos
são extrahidos de Hickmann — Atlas Universel — 2." êdition,
Vienne, 1903.
*

*

Da totalidade da população de Minas Geraes., dous terços
(2/s) são brancos (brasileiros de origem européa e colonos italianos, portuguezes, allemães, hespanhoes e de outros paizes) e
um terço (l/;,) de negros e mestiços cruzados de sangue branco,
africano e indio. Os negros puros (antigos escravos vindos da
Costa d*África) vão desapparocendo e já são raros.

índios bravios são menos de 10 mil, nas matlas da bacia do
Rio Doce e Rio Mucury, a L. e N. È. A catechese christan vae
chamando-os á civilisação.
*

Vivem entre nós algumas dezenas de subditos norte-âniericanos [yankees), os quaes. em regra, são médicos, dentistas.
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mecânicos, pastores protestantes e colporteurs
(propagandistas
de Bíblias), engenheiros, professores e artistas,
profissões que
exercem, de preferencia, no nosso
paiz.

Dos 200 e tantos mil extrangeiros,
que ha em Minas, estão
em maioria os italianos (lavradores, operários,
artistas), que o
Pedro
Malclotti
padre
(commissario do Governo de Itália) calculava, quando aqui veio, em 1892, attingirem a 40
mil colonos
numero hoje muito augmentado
pelas grandes levas cie immigrantes posteriormente introduzidos, no Estado. Calcula-se
agora (1906) em mais de 100 mil o numero de subditos
italianos
domiciliados em Minas. Só o município de Bello
Horizonte
conta uns 3 mil.
*

*

()s habitantes de Minas
preferem a vida dos campos e da. roça
de modo que ha centenas de
povoados (aldeias), arraiaes 6 muitas villas e cidades, com pequena
população, sendo que as eidades mais populosas do Estado
(Juiz de Fora, Bello Horizonte
ouro Preto, Uberaba, Diamantina. S. João
(PEI-Rey) oscillam
(lfk 10 '¦' ?0 míI -'limas, cada uma.

A faltado grandes ajuntamentos urbanos,
torna o nosso
povo sedentário, do hábitos pacíficos e ordeiros. Índole laboriosa e vida muito sóbria e modesta.
Assim ê que vivem no Estado os nacionaese extrano^eiros
na
"^'Uior harmonia,bastando consignar
que para o completo policiamento de mais de 4 milhões de habitantes,
em tão grande
área, são sufficientes 3 batalhões de força
publica, com 1 803
homens.

A dispersão dos habitantes
pelos pequenos povoados e arravaes, a preferencia da
gente rústica pela vida cpiicta dos campos e da roça. [rclims de criação pastoril e sim e
fazmãa* de
lavoura), determinam o
pequeno numero de almas epovoam
as melhores localidades de Minas, menos
de 20 mil habitantes
cada
uma
para
das cidades mais notáveis como Juiz de
Fora e
Be lo Homonte, Uberaba, S. João delKe.y...
Pode-se calcular
« m 1 milhão do almas a
população localisada nas cidades, villas
c povoados de Minas e em 3 i, milhões
os habitantes dos can pos e fazendas, E' que a Índole laboriosa do
povo mim" o
l>««lore a paz e a simplicidade de costumes da vida
rural nos
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labores da agricultura, ás agitações estéreis, ao luxo e tumulto
da existência dos grandes centros urbanos. Dahi a abundância
e a tranquili idade, a modéstia e o apego ás velhas tradições de
seus maiores, com que vivem, palriarchalmcnto, os filhos de
Minas Geraes, adiando na terra natal todos os encantos,
recursos e elementos para uma confortável subsistência.
Nessuno.

A ANTIGA TAMANDUÁ
«Conheci um. documento interessantissiino do estado desta
cidade, ha 40 annos.
O illusfre iamanduense, Revm. Padre Belarmino Béirigp,
quando estudante no Seminário do Caraça, ideou e levou á
execução uma originalíssima planta da povoaçao urbana tamanduense.
Nesse trabalho, o Padre Belarmino, que sempre revelara
preciosas qualidades para o desenho e para a pintura, apresen,
tava o Tamanduá com Iodas as suas ruas e praças, guardandoexactamente, cm reducção, as dimensões exactas de toda, a localidade e — o que é sunimamcnte admirável —o desenho da
fachada de todos os edifícios de então.
A' derradeira visita minha á cidade natal, ainda vi essa
planta no escriptorio do finado Commendador Belarmino Beirigo, venerando pae do talentoso sacerdote, também, hoje, retirado á paz serena do campo santo do arraial de Candeias, do
qual fora cura (Palmas por muitos annos.
A Câmara Municipal, de Itapecerica bem faria procurando
adquirir o bello trabalho e pondo-o a bom recato, pois repre„
senta elle um precioso e valiosissimo subsidio histórico, de muita
importância para os tamanduenses, pois nelle verão o que era,
em priscas eras, a cidade natal, dormindo seu somno secular, á
sombra de suas verdes montanhas, na doce paz da vida provinciana».
Bento Ernesto Júnior.
Da « Chronica Tamanduense ».
1905.
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A producção dos diamantes em Minas,
<lo século Í8.° ao 10.°

<#

A prpçluççâo dos diamantes, no antigo Districto Diamanti"
no do Tejuco (como durante a época colonial se chamava o territorio hoje em grande parte occupadó pelo grande municipio de
Diamantina, no valle do Rio Jequitinhonha), era muito maior que
a de hoje. Bastam alguns exemplos para comproval-o. O contractador, Dr. João Fernandes de Oliveira, conseguio extrahir 5 mil
oitavas de diamantes, (87.500 kilates) em um pedaço de terreno
de 50 metros quadrados, na grupiára do Lava-pés ; e em uma
área de uma legoa quadrada, si tanto, nas cabeceiras do Caethé-Mirim, foram em poucos mezes, no século 18.°, extrahidas
19 mil oitavas, ou quasi 333 mil kilates de diamante.
Só para a Fazenda Real regulavam-se tirar 4 a 5 mil oitavas
por anno, fora as muitas mil oitavas que iam enriquecer os grandes contractadores, que exploravam o diamante por cpntracto
com a Coroa Portugueza.
Dous illustres allemães, o Barão Von Eschwege (na sua
obra Pluto Bvasiliensis) e o Engenheiro H. Gerber (na sua Memovia sobre a Pvovincia de Minas) calcularam, á vista de documentos officiaes, que a quantidade de diamantes tirados em
Minas Geraes, de 1730 a 1822, foi de 165.760 s/4 oitavas e que
os diamantes extraviados, clandestinamente, pelo contrabando,
importariam, pelo menos, em egual quantidade!
De accordo com o calculo desses reputados Engenheiros
allemães, se manifestaram o mineralogista inglez, Mr. John
Mawe (1809) e o naturalista francez, M. Auguste de Saint'-Hilaire (1818), que viajaram por Minas Geraes, nos principios do
século passado e percorreram o Districto do lejuco, onde se fazia,
com monopólio regio, a extracção dos diamantes.
John Mawe calculou em dous milhões esterlinos o valor dos
diamantes, que o contrabando e mineração clandestina fizeram
escapar ao Fisco Portugucz. Durante os 32 annos, em que vigorou no Districto Diamantino do Tejuco o systema da extraeção, por contracto de particulares com a Coroa Portugueza,
isto é, de 1740 a 1771, extrahiram-se 1.666.569 kilates de diaínantes, que foram vendidos por 15.515:397$662 réis. Depois que
cessou a extracção por contracto, a Metrópole creou a Real Extracção Diamantina; do Tejuco, e esta, em 56 annos de serviços, cie 1772 a 1828, conseguio extrahir nas diversas lavras
reaes a prodigiosa quantidade de i.319.192 kilates de diamantes, conforme consta das rigorosas estatísticas feitas pelos empregados da Real Extracção e que, pelo menos até o anno de
1828, merecem inteira íe.
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Diamante» notáveis encontrados
'
Geraes
em Minas
«r
Si fosso preciso documentar, historicamente, a opulencia
das jazidas diamantiferas do solo mineiro, bastaria lembrar que
foi nos garimpos da Bagagem onde se encontrou, em 1853,
o afamado diamante Estreita do Sul, com o peso bruto de
254,5 kilates, que figurou na Exposição Universal de Paris
(1859) e foi avaliado em réis 2.000:000:000, preço por que esteve
seguro naquelle certamen.
O diamante Estreita do Sul é o maior diamante do Novo
Mundo, tem a notável propriecjacje de mudar de cor, deseje a
còr rosea á còr branca, conforme a sua exposição á luz solar,
e pertence hoje ao Rajah de Baroda, na índia Ingleza (Principado de Guicowar).
E1 em homenagem a esse diamante que a velha cidade da
Bagagem tem hoje o nome oííicial de Estreita do Sul, e no seu
município correm o Borá, rio diamantino, agora explorado com
grandes vantagens, bem como o Ribeirão Água Suja, também
rico em diamantes.
Em 1806, nas minas do Curralinho (a 9 kilometros do Diamantina), encontrou-se um diamante pegando 70 kilates, e nas
lavras do Pavão, em 182.5 (Districto Diamantixo do Tejuco) foram achados dous diamanles, um de Cü kilates e outro de 34
kilates.
Seria bom rocorclar, ainda, que no Rio Abaetê, (no oeste mineiro) encontraram, em 1800 o famoso diamante Coroa de
Portugal com 120 kilates, e, em 1809, outro notável çliamante, pesando 13 oitavas e 2 vinténs.
Ainda no Rio Abaetê, Antônio Gomes achou um diamante,
pesando 16 kilates e 9 décimos, nos começos do século 19/; e
nos garimpos do córrego Pururuca (município de Diamantina)
foi ha poucos annos encontrado um bellissimo e límpido diamante, pesando 19 kilates.
Em 1857, foi achado nas jazidas da Bagagem outro grande
diamante com o peso bruto de 177 kilates e hoje conhecido pelo
nome de Diamante de Dresda.
No Rio Jequitahy, (norte de Minas), em 1884, achou-se um
diamante com o peso de 14 oitavas e 46 grãos, e, no município de
Diamantina, (a Kimberley do Brasil) varias pedras de valor
se têm encontrado em differentes épocas, sendo ainda riquíssimo
o diamantifero valle do Rio Jequitinhonha, embora explorado
ha cerca de 200 annos.
Nos citados Rios Jequitinhonha, Abaetê, Douradinho, Indayá,
Borrachudo, Bambuhy, Água Suja, Cocaes, Borá, Fanado, Cipó,
Arassuahy, Doce, Itacambirussú, Jequitahy, Cuiethé, Rio do
Somno, Macahubas, Uurucuia, Ribeirão das Almas, Riacho da
Onça, etc.; nos córregos e ribeirões sub-afttuentes do Jequitinhonha, (Caethé-Mirim, Pururuca, Curralinho, Córrego do Mel,
Palha, Ribeirão do Iuferno, Palmital, Rio Grande, Tejuco, Rio
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Pardo, Machado, Pinheiro, Morrinhos, Boa Vista, Paraiina,
Bom Successo, Curralinho, Guinda, Sopa, etc.) ; nos districtos
de Gouvea, S. Gonçalo do Serro, Milho Verde, Rio Manso,
Inhay, Pouso Alto, Mendanha, Curralinho, Rio Preto, S. João
da Chapada, etc;; é onde estão os grandes depósitos diamantinos, que a Providencia derramou na Terra Mineira.
Accresce que o diamante de Minas Geraes é muito superior ern belleza o brilho aos diamantes sui-africanos do Cabo
e
do Trans\vaal,

GOMO DE MINAS 6ERAJSS DESDE 0 SÉCULO 11 o
Governadores cia Capitania de S. Paulo e 1M1°**Cartó Pie**ft"<*e 9 «e novemoro9del"oo f
1.—D, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho—7
de
junho de 1710.
2.—D. Braz Balthazar da Silveira—31 de agosto de 1713.
3.-D. Pedro de Almeida, Conde de Assumar-14 de setembr o de 1717.
Governadores da CapUasüa de iMina* Geraes,
creada por alvará de D. João V, de 2 de
de!
jeeiiihro de i?3<>:
•
l.-D. Lourenço de Almeida-18 de agosto de 1721.
v
2.-D. André de Mello e Castro, Ctfnde.de Galvéas 1 de
setembro de 1732.
«
3.^-D. Gomes Freire de Andrade, Conde de Bobadêlla-26
• • .
de março de 1735.
• •
(Governo interino de D. Martinho de Mendonça de Pina e
Proença, de D. José Antônio Freire de Andrade, irmão do
Conde de Bobadella, e do Bispo cio Rio de Janeiro.
D. Frei Antomo do Desterro, desde a morte do mesmo Conde, cm
Ide janeiro de 1763, até a posse do successor).
. 4.-D. Luiz Diogo Lobo da Silva-28 de dezembro de 1763
5.-D. José Luiz cie Menezes Abranches Castello
Branco e
Noronha, Conde de Valladares-16 de
julho de 1768.
Ant0nÍ° Carl°S Fin>tad0 (,e Mend0"Ça -' 22
de maio
de 1773°'
(Governo interino do Coronel Pedro Antônio da Gama e
Freitas, em virtude da carta do vice-rei de 27 de
dezembro cie
17/4).
7.-D. Antônio de Noronha-29 de maio de 1775.
8.-D. Rodrigo José de Menezes, Conde de Cavaleiros 20
de fevereiro de 1780.
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9.—D. Luiz da Cunha Menezes, Conde de Lumiares- 10 de
outubro de 1783.
f
-D.
10.
Luiz Antônio Furtado de Mendonça, Visconde de
Barbacena—11 de julho de 1788.
11.-D. Bernardo José de Lorena, Conde de Sarzedas--9 de
agosto de 1797.
12. -D. Pedro Maria Xavier de Atliaydc e Mello, Visconde
de Condeixa— 21 de julho de-1803.
(Governo interino do Bispo de Mariana, D. Frei Cypriauo
de S. José.
13.—D.
Francisco de Assis Mascarenlias, Marquez de S. João
da Palma—5 de fevereiro de 1S10.
*
14,-D. Manoel de Portugal e Castro-- 11 de abril de 1814

. . •'.

I

•

Governo

Provisório

\

Manoel de.Portugal^e Castro-21 de setem•
Presidente-D.
- •
~J!L bro de 1821.
*t

Presidentes

e viee-lVesideiites

H^i g||£ • 1--l)esembargador José Teixeira da Fonseca Vasconcellos,
(l,,i>0js Visfconde.de Caeté-29 de fevereiro de 1824.
Mjí0íW?f
"""
Vice-Presideilcias do Dr. Theotonio Alvares de Oliveira MaP;
"-'¦.'
ciel
e *-]° Sonego Francisco Pereira de Santa Appolonia.
>•,•.'
o 2.-Desembargador João José Lopes Mendes Ribeiro—18
: -.>
de
dezembro de Í827.
3.^JVfarechal José Manoel de Almeida—&? de abril de 1830.
Mancxvl Antônio Galvão-3 de fevereiro
4,.—Desembargador
.
...
de 1831.'
lt
5.—Desembargador Manoel Ignaeip de Mello e Sousa, depois Barão do Pon1al-22 cie ahr.il úe 1831.
Vice-Presidencia de Manoel-Soares do Couto, por acclama'
c/... ção popuiar-2:> de março de 1833. 61—José cie Araújo Ribeiro, depois Visconde do Rio Grande
— 1 cie julho de ÍS36.
7.— Desembargador Antônio Pauíiuo Limpo de Abreu, deII
pois Visconde de Abaeté—õ de novembro de 1833.
Vice-Presidencia cio Conego João Baptista de Figueiredo, de
1 de abril ate 30 de novembro de 1834: do Dr, Bernardo Pereira de Vasconcellos, de 5 de abril a 11 de maio de 1835; e do
Desembargador Manoel Ignacio de Mello e Sousa, de 11 a 31 de
maio de 1835.
8.—Tenente-Coronol José Feliciano Pinto Coelho da Cunha,
depois Barão de Cocaes—1 de junho de 1835.
9.—Dr. Manoel Dias de Toledo-19 de dezembro de 1835.
Vice-Presidencia do Desembargador Antônio da Costa Pinto
«-20 de abril de 1836.
A. - 13
4

'•¦>

i
V

216

<p

ANNUARJ0

10.—Desembargador Antônio da Costa Pinto—2 de outubro
de 1836.
11.—Desembargador José Cesario de Miranda Ribeiro—13 de
novembro de 1837.
12.—Conselheiro Bernardo Jacintho da Veiga—21 de março
do 1838.
13.—Marechal Sebastião Barreto Pereira Pinto—25 deagosto de 1840.
14.— Desembargador Manoel Machado Nunes—7 de junho
de 1841.
15.—Desembargador José Lopes da Silva Vi anua—17 de juího de 1841.
16.—Conselheiro Carlos Carneiro de Campos,, depois Viscond0
de Caravellas—15 de janeiro de 1842.
Vice-Presidencia de Herculano Ferreira Penna— 19 de abril
de 1842.
17.—Conselheiro Bernardo Jacintho da Veiga —18 de maio
de 1842.
18.—Marechal Francisco José de Sousa Soares de Andréa,
dopois Barão de Caçapava—23 de março de 1843.
19.—Tenente-General João Paulo dos Santos Barreto -1 de
julho de 1844.
Vice-Presidencia cio Dr. Quintiliano José da Silva—17 de defl
zombro de 1844.
20.—Dr. Quintiliano José da Silva—1 de outubro de 1845. :'$.<.
Vice-Presidencia do Conselheiro José Pedro Dias de Carva- **v'
lho-29 de dezembro de 1847.
21.—Conselheiro José Pedro Dias de Carvalho--14 de março
de 1848.
Vice-Presidencia do Dr. Manoel José Gomes Rcbollo Horta
—10 de abril de 1848 ; e do Dr. Bernardino José de Queiroga—
11 de maio de 1848.
22.—Dr. Bernardino José de Queiroga - 22 de junho de
1848.
23.—Conselheiro Dr. José Ildelbnso de Souza Ramos, depois
Visconde de Jaguary-4 de novembro de 1848.
Vice-Presidencia do Barão de Sabará (Manoel Antônio Pa- checo)—29 de novembro de. 1849.
24.—Dr. Alexandre Joaquim de Siqueira — 5 de março de
1850.
Vice-Presidencia do Coronel Romualdo José Monteiro de
Barros—10 de junho de 1850.
25.—Dr. José Ricardo de Sá Rego-17 de julho de 1850.
Vice-Presidencia do Conselheiro Dr. Luiz Antônio Barbosa—
4 de abril de 1851.
26.—Conselheiro Dr. Luiz Antônio Barbosa —14 de janeiro
de 1852.
Vice-Presidencia do Desembargador José Lopes da Silva
Vianna — 12 de maio de 1^52.—O Conselheiro Barbosa reassumio
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o cargo em 24 de setembro de 1852.-Vice-Presidencia do Desembargador José Lopes da Silva Vianna—19 de abril de 1853.
27.—Dr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos-22 de outubro de 1853.
Vice-Presidencia do Desembargador José Lopes da Silva
Vianna-1 de maio de 1854.-0 Dr. Francisco Diogo reassumio
a Presidência a 6 de novembro de 1854.
28.-Conselheiro Herculano Ferreira Penna-2 de fevereiro
de 1856.
Vice-Presidencia do Conego Antônio Felippe— IO de
junho
de 1856, e (]o Conselheiro Joaquim Delfino Ribeiro da Luz—1
de junho de 1857.
29.—Conselheiro Carlos Carneiro de Campos-12 de novembro de 1857.
Vice-Presidencia do Conselheiro Joaquim Delfino Ribeiro
da Luz-1 de maio de 1859 ; do Commendador Manoel Teixeira
de Souza, depois Barão de Camargos — 22 de abril de 1860;
e
outra vez do Conselheiro Joaquim Delfino Ribeiro da Luz—3 de
maio de 1860.
30.-Conselheiro Padre Dr. Vicente Pires da Motta—13 de
junho de 1860.
Vice-Presidencia do Senador Manoel Teixeira de Souza-12
de outubro de 1861.
José Bento da Cunha Figueiredo, hoje Vis31.-Conselheiro
condo do Bom-Co riso I ho—25 de outubro de 186,1.
Vice-Presidencia do Coronel Joaquim Camillo Teixeira
da
Motta-17 de maio de 1862; e do Conselheiro José Joaquim
Fernandes Torres-3 de novembro de 1862.
32.-Conselheiro Dr. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos—9 de dezembro de 1862.
Vice-Presidencia do Senador Barão de Camargos—27 de (evereiro de 1863 ; e do Senador José Joaquim Fernandes Torres
—11 de março de 1863.
33.—Conselheiro João Chrispiniano Soares — 4 de junho de
1863.
Vice-Presidencia do Dr. Fidelis de Andrade Botelho—2 de
abril de 1864.
34—Desembargador Pedro de Alcântara Cerqueira Leite,
depois Barão de S. João Nepomuceno— 26 de setembro de 186435.-Conselheiro Dr. Joaquim Saldanha Marinho—18 de dezembro de 1865.
Vice-Presidencia do Conego Joaquim José de Sant'Anna-24
de março de 1866. -O Conselheiro Saldanha Marinho reassumio
a Presidência a 2 de novembro de 1866.-Vice-Presidencia do Dr.
Elias Pinto de Carvalho-28 de junho de 1867.
36.-Dr. José da Costa Machado de Souza-24 de agosto de
1867.
Vice-Presidencia do Barão de Camargos — 10 de agosto de
•
1868.
.
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Domingos cie Andrade Figueira -25 do
agosto d,
^7.-D,..
a^-Dr. José Maria Correia de Sá e Benevidos-lt
do m aio

^

Vice-Presidencia do liarão de Camargo* 16
Kw , o do Dr. Agostinho José Ferreira Bretas-26 de maio do
do maio de
ia/U.
CIO

39.-Dr. Antônio Luiz Allonso de Carvalho23 de outubro
Io íU.

Vice-Presidencia do Dr. Francisco Leite
da Costa Belém~< de abril de 1871.
10-Dr. Joaquim Pires Machado PorteUa 8 de nove, v
ue io/i.

Vice-Presidencm do Dr. Francisco Deite
da Costa Belém2b de novembro de 1872.

Dl'' J°aqUÜn KJOrUuK1 ''" Godoy-.ll de
jutbo
de 187rSenad0r
Tiee-Presidencia do Dr. Francisco
Leite da Costa Belen,1/ de janeiro de 1873.
42.*—Dr. Venancio José de Oliveira T kl™.,
yv, yxi.-\oiia íjisopu— i1 dei março de
1873
V1Ce-Presidoneia do Dr. Franeiseo
Leite da Costa Belém2t de maio de 1874.
43.-Desembargador João Antônio de
Araújo Freitas D,,,nques-26 de outubro de 1871.
Vice-Presidencia do Dr. Francisco
Leite ,1a Costa BelémO de março cie 1875.
44,-Dr. Pedro Vicente de Azevedo-22
de marco de 1875
do Barão de Camargos-26 de
janeiro de
^J.ce-PresHlencm
a

V

45-Barao da Villa da Barra
(Dr. Francisco Bonifácio üc
de
Al>reu)-10 de marco de 1876.
omiaçjo
do Barão de Cámargos-l de dezembro
do
^Vice-Presidencia
16-Conselheiro Dr. João Cainstrano
Bandeira de Mello '24 de
muiojaneiro de 1877.
Vice-Presidencia do Desembargador
Elias Pinto de Carva
llio—ll de fevereiro de 1878.
47.-Conselheiro Dr. Franeiseo de
Paula da Silveira Lobo
O do maio de 1878.
-"'uicilüooVice-Presidencia do Conego Joaquim
José de Sant'Anna-26
de novembro de 1878.
Aima—^>
48.-Dr. Manoel José Gomes
Rebelo HnH., —5k de
janeiro
de 1879.
veneno Morta

de SSliii"0 Conego Joa,)uim José de s^ms
nJ^m^0 Al'ÍStÍdeS d° Prad0 P«S-Í» oe ia-
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Vice-Presidencia do Gmego Joaquim José de Sant'Anna-94
de abril de 1880; e do Dr. José Francisco Netto, depois
Barão
de Coromandel—30 de dezembro de 1880.
50.—Senador João Florentino Meira de Vasconcellos —
5 de
maio de 1881.
Vice-Presidencia do Conego Joaquim José de SnnfAnna —
12 de dezembro de 1881.
51.—Dr. Theophilo Ottoni-31 de março de 1882.
Vice-presidência do Dr. Henrique de Magalhães' Sales--!'
de dezembro de 1882.
52.— Dr. Antônio Gonçalves Chaves -7 de março
de 1883
Vice-Presidencia do Dr. Carlos Honorio Benedicto
Ottoní22 de maio de 1884; le do Desembargador José Antônio
Alves
de Brito-28 de maio do 1884.-0 Dr. Antônio Gonçalves
dia'vos reassumio a Presidência a 8 de junho de 1884.
53.-Conselheiro Dr. Ólegario Hèrculáhó de Aquino
e Castro
—4 de novembro de 1884.
Vice-Presidencia do Desembargador José Antônio
Alves de
Brito-13 de abril de 1885 ; e do Dr. Antônio Teixeira
de Souza
Magalhães, hoje 2." Barão de Cama/rgos - 2 de setembro
de
1885.
54.-Dr. Manoel do Nascimento Machado Portella ~
]?' de
outubro do 1885.
Vícé-Presidencia do Dr. Antônio Teixeira do Sou/a
Ma-a~
llíães—13 do abril do 1886.
55.-Desembargador Francisco de Faria Lemos—1 de maio
do 1886;
Vice-Presidencia do Dr. Autonio Teixeira, de Souza Maga]hãcs-8 de junho de 1886.- O Desembargador Faria Lemos reassnmio a Presidoiicia ali de junho de 1886.
^ce-Presidência do Dr. Antônio Teixeira de Souza Magalhães-1 do janeiro do 188";.
'.
56.—Dr.
Carlos Augusto do Oliyoir;! Figueiredo—4 do. íeve_ .
• ••.¦:''":.¦•¦ reirò do 1887.
Vice-Presidencia do Dr. Antônio Teixeira de Souza Mâeálha
es—9 de julho de 1887.
57.— Dr. Luiz Eugênio Horta Barbosa — 20 de acosto de
1887.
do Dr. Antônio Teixeira do Souza MaeaVice-Presidencia
Ihães—1 de junho de 1888.
58.—Dr. Antônio Gonçalves Ferreira— 7 do dezembro de
1888.
Vice-Presidencia do Barão de Camargos
(Dr. Antônio Tei\eira, de Souza Magalhães)—29 de abril de 1889; o do CohseIbeiro Conego Joaquim .)o<ô de SanfAnna —]8 de
junho de
ISSO.
59.-1 ia rito de Ibiturima (Dr. João Baptista dos Sápfos),
lioje ^iscondo do mesmo nome -28 d"
jimho de \W,i
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Nota final. —De quatro elementos nos utilisamos para confeccionar o trabalho que ora apresentamos aos .nossos leitores:
— 1.° de uma lista
publicada pela Província de Minas em um
numero especial que consagrou ao Imperador por occasiâo de
sua primeira visita a esta Capital, e que attinge até á vicePresidência do Dr. José Francisco Netto, depois Barão de Coromandel, iniciada em 30 de dezembro de 1880; 2.° de uma outra ha pouco feita pelo cartorário da Thesouraria de Fazenda?
em virtude de ordem do Ministério do Império, segundo nos informaram, e que começa do anno de 1830, com a Presidência
do Marechal José Manoel de Almeida; 3.° das Ephemerides Nacionaes, de Teixeira de Mello, que são indubitavelmente um
magnifico repositório de informações históricas, tendo, porem,
por circumstancias alheias à nossa vontade, examinado apenas
e ligeiramente o 2.° volume (edição da Gazela de Noticias, de
1880); 4.° da Epanaphora de Minas, trabalho recente do Dr.
Eduardo Machado de Castro, antigo Professor cie Historia de
dons importantes estabelecimentos públicos de instrucção em
Ouro Preto—o Lyceu Mineiro e a Escola Normal.
Era nosso desejo mencionar também as datas de nomeação
dos funccionarios de que tratamos; mas, não nos tendo sido
possível fazel-o de um modo completo, isto è, relativamente a
todos elles, preferimos dar apenas aquellas em que foram investidos de suas attribuições.
(Exlr.)

AS PAR0CHIAS MAIS ANTIGAS DE MINAS
GERAES
S. José da Barra Longa, Cattas Altas do Matto Dentro.
Furquim, Ibitipoca, Inficcionado, Piranga, Pomba, S. Sebastião
de Mariana e Sumidouro, foram creadas a 16 de março de
1720.
Antônio Dias (Ouro Preto), Santa Barbara, S. Bartholomeo,
Cachoeira do Campo, Caetè, Conceição do Serro, S. José e'S.
João dei Rey, Bom Retiro, Mariana, Ouro Preto, Ouro Branco.
Pitanguy, Raposos. Rio de Pedras e Sabarà, creadas a 16 de fevereiro de 1724.
Minas Novas, 1726.
Congonhas do Campo. 6 de novembro de 1748, Curral dei
Rey, 1750.
Barbacena, 3 de novembro de 1750.
S. Caetano de Mariana, janeiro de 1752.
Santa Luzia, 19 de fevereiro de 1774.
S. Romão, 180-1.
Presidio, 13 de agosto de 1810.
Amparo, Brejo Salgado, 11 de janeiro de 1811.
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Dores do Pântano e Lavras, 19 de junho de 1813.
S. Domingos de Minas Novas, 23 de março de 1813.
Alegres, 16 de setembro de 1813.
Burity, 31 de maio de 1813.
Bambuhy, 23 de janeiro de 1816.
Campo Bello, 24 de fevereiro de 1816.
Diamantina, 6 de setembro de 1819.
S. Gonçalo do Rio Preto, 8 de outubro de 1821.

0 10

anti gas cidades e Filias k mti
í

Mariana foi elevada a villa... 8 de abril
de 1711
8
julho
1711
Ouro Preto, idem
»
Sabará, idem
17
1711
»
29
Serro, idem
1714
janeiro
1714
29
Caeté, idem
1
abril
1715
Pitanguy, idem
'
janeiro
1718
12
S. José dei Rey, idem
outubro
1730
2
Minas Novas, idem
»
1791
2
Barbacena, idem
1791
2
1.0 Queluz, idem
.. 2
1791
11 Tamanduá, idem
»
1798
20
12 Campanha, idem
1798
20
13 Paracatú, idem
julho
1814
19
14 Jacuhy, idem
outubro
1814
19
15 Baependy, idem
janeiro
1718
19
16 S. João dei Rey, idem

As três primeiras comarcas foram as de Ouro Preto, Rio
das Mortes e Rio das Velhas, creadas a 6 de abril de 1714.

Ao findarem os tempos coloniaes, 1821. só existiam
marcas, em Minas Geraes.

6 co-

Só Mariana gosou do loro de cidade nos tempos coloniaes.
Foi elevada de villa do Ribeirão cío Carmo á cidade de Mariana, por Carta Regia, de 23 de abril de 1745.
Ouro Preto, só o foi |>or Decreto Imperial de 20 de março
de LS23. 15 as outras vil Ias foram sendo graduadas em cidades
mais tarde.
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Minas Geraes n conceito b extrângèiros illnstres
M. Auguste de Saint; Hilaire, notável naturalista e viajante
francez, que esteve em Minas Geraes de fins de 1816 a 1817, depois
de escrever diversas e importantíssimas obras sobre o Brasil, e,
mais particularmente, sobre Minas, que élle percorreo, em
largos trechos, descrevendo as nossas riquezas naturaes, elogiando o nosso clima, os nossos costumes, a hospitalidade de
nossos maiores, synthetisou o seu pensamento sobre a nossa
terra, nesta frase :
« S'il existe mi pays, t/vi jamais
puisse se passer dv reste
riu monde, ee. será certawtment Ia Province de Minas».
*

*

O Major de engenheiros Barão Guilherme voii Eschwege,
distincto militar e notável geólogo, prussiano de nação, e
que
residio em Minas Geraes muitos annos, em serviço do Governo
'd
real portuguez (reinado de D. João VI), melhor do
que ninguém
conhecia a natureza opulenta de nossa terra, os seus recursos
0$
o riquezas minemos, pois Eschwege palmilhou o solo mineiro
em demoradas pesquisas scientificas, de 1811 a 1821, anno esM'
em que regressou para a Europa.
0/&
' X
>
Tendo aqui fundado e ensinado os princípios da industria y-VÍi
meiallurgica, revelou-se sempre muito amigo do povo de Minas, e dizia : « Minas Geraes é o mais rico paiz do
globo e o seu
honra
a
civilisaçao.
neste
canto da America >>.
povo

D naturalista francez, M. Francis de Castelnau,
que esteve
em Minas Geraes em 1843 (no Governo do Marechal Andréa),
acompanhado de uma comitiva de sábios (geólogos, botânicos,
astrônomos, médicos, etc), entre -os qiiaes o D\; WVdell, M.
IVOsery, M. DeviHe,Guillaume Dyinn,lala muilo lisongeiramonle
de Minas, em sua notável obra -Expeditim, d$ts lesPàrties <'en(rales de Vkmèrit/ve duSvd.
O 1.° volume é quasi todo consagrado a Minas Geraes, e
comquanlo seja Castelnau inferior em preparo e talvez menos
sincero que o erudito e amável. SainU~lilaire, sua apreciação é
honrosa para o caracter do povo mineiro.
*

*

O grande e philaiHropico sábio dinamarquez. Dr. Peier
Wilhelm Lund (natural de Copenhagiie). que yiveo no arraial
da. Lagoa Santa, em Minas, de 1831 a 1880. anno este em
que
piqrreo. jáoeloteria rio, |V)i um dos maiores apologistas ((a terra
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Mineira, cujo povo, clima, costumes, bellezas naturaes, elle melhor do que ninguém proclamou.
•
Homem de sciencia, naturalista eminente, o Dr. Luncl fundou a paleontologia brasileira, estudando os fosseis das cavernas da Lagoa Santa e arredores, e classificando, sabiamente, as
grutas, ossadas e terrenos das épocas prehistoricas de Minas.
Tuberculoso, deveo a vida longa que teve aos ares saudáveis
de Minas Geraes e aqui morreo velho, celibatario,.rodeado da
estimado povo, de quem elle foi bemfeitor e a quem tanto amava, que costumava dizer : « Amo tanto esta terra de Minas, que
si não tivesse nascido dinamarquez, quereria ser Mineiro ».
1904.
N.

^
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SALVE, BRASIL!
(NO 4.° CENTENÁRIO)

Ni-».

«...o Índios, negros o PoM.uguey.es se irão fundindo gradualmenle n/um so povo (no Brasil), que terá por herança
uma cias mais formosas porções da vorra. Bella pcj^spòCtiva, o um futuro de glorias se abre aos Brasileiros, se
oscapareni ao llagello da revolução, que destruiria a felicidade de toda a geração actual, arrastando conisigo a
anarchia o a guerra civil, o acabando por dividir o pai/,
ii-uma multidão do Estados mesquinhos e hostis, que teriam de atravessai* séculos de miséria e de sangue cierramado, antes que podessom reorgiíer-se da condição de
barbarismo em que se veriam mergulhados ..
Prasa a Deus, na sua misericórdia, proteger o Brasil e
dar-lhe que aili se oslaheloçani a ordem, a liberdade, a
scienciae a verdadeira piedade, florescendo por Iodas as
gerações. »

E Deus ouvio a generosa aspiração das nobres palavras finaes do glorioso poeta de Bristol,
quando deo ponto e termo ao ingente trabalho da
sua até hoje não excedida Historia do Brasil. Bardo e historiador, Robert Southey, irmão espiritual
dessa pleiade sua coéva, que brilhou na fria Inglaterra com os nomes de poetas taes como Lord Byron, Alfred Tennyson e Percy Shelley, foi inspirado haruspice, quando sonhou para o Brasil um
porvir de ordem e liberdade, de progresso scientifico e piedade christan.
Não gritem por ahi que se profere aqui uma
heresia, em dizendo isto, na actualidade. \ Em vez
da ordem, temos tido as commoções e luetas civis,
as discórdias e conflagrações iutestinas ? A deçan*
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tada liberdade se tornou para nós na asphyxia do
pensamento, degenerou em coacçãoda vontade juridica de um povo, acabou algemando o paiz nos
anginhos das dictaduras e pronunciamentos ? O
nosso progresso e cultura, nos domínios da sciencia e da arte, da literatura e da industria, se resumem na servil imitação européa, ou no regressivo apego ás rotinas do passado ? Macúla-nos o
sentimento de gente latina e christan a damninha
peste do materialismo e do egoísmo ? Corròe-nos a
alma a ferrugem da impiedade? Exgotta-nos a velha seiva de sangue honrado toda uma polluição de
más tendências, ambições sórdidas, vis instinctos?
Pois vá que assim brade a voz amarga do pessirnismo, da desillusão, do despeito. Não nós,
que
na alma temos fé, no coração amor havemos...
O nosso espolio de povo livre, três quartos de
um século lá se vão; a nossa agitada e gloriosa vida
de formação ethnica em 400 annos, de 1500 até
hoje; a nossa contribuição de povo e nação, nos iastos da sociedade universal, levando á arte, ás letrás, á industria, á política, á religião, o contingente de nossos esforços e trabalhos e conquistas,
durante todo esse lento decorrer de quatro vezes
cem annos: tudo isso revela um povo, que existe,
que prospera, que crê e confia nos destinos para
si preparados, atravez de sua evolução no tempo
e no espaço.
E porque o Brasil não ha de festejar, contente e
glorioso, o s euquarto centenário de existência ? Será
porque não tenha dado ao mundo generaes, como
César, Napoleão e Wellington ? Mas produzio cabos
de guerra, calculados e frios, como um Caxias,
pundonorosos e invencíveis como Osório e Vidal de
Negreiros. Será porque não alargou os campos da
invenção humana, creando a electricidade com Volta, Galvani e Edison, o caminho de ferro com Stephenson, o vapor com Fulton, a radioscopia com
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Roentgen, a microbiologia com Pasteur, Kock e
Roux?
Mas demos ao mundo o navio dos ares, com
o aerostato do Padre Bartholomeo de Gusmão; o
arrojo industrial com Felisberto Caldeira, Manoel
Câmara e Visconde de Mauá; o ferro estanhado e
laminado com o obscuro ferreiro anonymo, que de
Minas Geraes, como christão novo, sahio escorraçado e foi vender o seu segredo ás usinas e forjas da Flandres; o serum de combate ao typho icteroide com a vaccina Domingos Freire; o fuzil e
as armas mais portáteis e de maior precisão do
typo militar brasileiro; as varias invenções industriaes, emflm, que pela mechanica o gênio brasileiro introduzio em muitíssimos apparelhos de trabalho humano.
Que quinhão tivemos na obra social, nas
grandes reformas e ideaes humanitários e politicos, de utilidade universalB? Supprimimos e
prohibimos o corso e a pirataria na guerra e na
paz; respeitámos sempre a liberdade dos povos
vencidos, como o Uruguay e a Republica de Lopez;
não ensangüentámos nunca as mãos, no corpo do
prisioneiro de guerra, que vencemos, e depois restituimos vivo e não huirilhado pelo captiveiro ;
usámos, primeiro paizldo mundo (1834), o sello
postal e alargámos assim a ccmmunicação espiritual entre os povos; civilisámos a America Meridional, dando o direito ao Uruguay, com Teixeira
de Freitas, a independência ao Paraguay com o
Exercito Brasileiro, a paz á Argentina com a nossa
diplomacia; abrimos nosso paiz ao extrangeiro,
desvendando ao commercio universal as inauditas
riquezas de nosso território, nossos rios e minas
e florestas; abolimos a escravidão e o trafico, égualámos o direito das raças, proscrevemos a distincção das classes e jerarchias de nobreza; perfilhamos a arbitragem ; acceitámos a liga pan-latina, as
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convenções postaes, telegraphicas e ferro-viárias, o
systema decimal de pesos e medidas, os usos da
navegação internacional, os convênios sanitários,
etc.
Povo governado por princípios liberaes edejiiocraticos, nós, os Brasileiros, demais nos orgulhamosde, na vigência de dois regimens politlcos
antagônicos, havermos proclamado e seguido altos
principios de humanidade, realisado nobres aspirações do Direito, grandes tentamens da civilísação.
Abolimos, a pena de morte, e ao lado da proscripção do cadaíalso, das torturas, das penalidades e
castigos infamantes, da galé e da calcêta, da perpetuidade da culpa castigada, chegámos a codificações constitucionaes e jurídicas não egualadas,
ao seu tempo, como o Código de 1830 e a Carta
j::/y;|
Constitucional de 1891.
/Mv;
Demos ao mundo monarchas illustres, como
J • Q
Pedro II e Isabel, a Redemptora, valentes maréchaes republicanos como Deodoroe Floriano, ai- .mirantes como Tamandarò e Inhaúma, Delphim e
Saldanha da Gama,juristas como Teixeira de Freitas, Paula Baptista, João Mendes e Felicio dos Santos, médicos e sábios naturalistas, como Villa da
Barra, Paula Cândido, Torres Homem, Velloso,
Freire Allemão, Caminhoá.., Ainda mais títulos
de gloria colheria o Brasil, si ífum certamen da
intelligencia universal apparecessem seus modestos
e geniaes filhos, mathematicos da estofa de Benjamin Constant e Christiano Ottoni, publicistas de
renome universal, como Ruy e Nabuco, oradores
sacros como Monte Alverne e Júlio Maria, estadistas eguaes a Paraná e Cotegype, Olinda e Rio
Branco; romancistas, como Alencar e Machado de
Assis; mestres da portugueza lingua, como Sotero
e Júlio Ribeiro, Laet e Moraes, o philologo; poetas do quilate de Gonçalves Dias, Basilio da Gama,
;
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Castro Alves e Gonzaga; artistas sublimes, na musica, eguaes ao immortal Carlos Gomes e Padre
José Maurício; na pintura, encarnados no pincel de
Pedro Américo, Meirelles e Parreiras; na esculptura, como os Bernardelli, Nicolina de Assis,
Amoedo.,.
Eis ahi pallida resenha de glorias legttimas e incontestáveis para o Brasil. Um paiz tão
bem fadado, um povo tão rico de tradições e heroismos, que ferio neste continente batalhas memoraveis, como as de Riachuelo, Itororó e Humaytá,
no sombrio Paraguay; Guararapes e Tabocas, em
Pernambuco, para derrocar o jugo flamengo; que,
neste século expirante, conquistou a sua liberdade
commercial (1808) e política (1822), expulsou o
portuguez dominador, abateo dois déspotas execraveis ( Rosas e Lopez), extinguio o trafico negro e
matou a escravidão; eliminou o carrasco e o patibulo; figurou no mundo occidental, com nobreza
de sentimentos e altivez d^animo : um povo assim
não pôde morrer, nem descrer de seu próximo e
festejado porvir... Tu, fidalgo e opulento Brasil,
gloria e berço de nossos maiores, prenda c dote
inestimável de nossos pósteros, viverás na fama dos
tempos — feliz, rico, culto, povoado, invencivel —
batendo a tua indisputada hegemonia no seio das
raças, com o vigor do teu sangue mesclado em 4
séculos de luctas pela seiva ethnica de três diversos continentes.
\>

N.

de S.

COUSAS INTERESSANTES
Uni j-homem morre por falta de ar ao cabo ele cinco minutós; por falta de água, ao cabo de uma semana: por falta
de somno, ao cabo de dez dias.
A. —14
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Calcula-se em 865 toneladas o peso do ouro que circula no
mundo, e cujo valor é avaliado em 52 bilhões.de francos.

A Servia é o paiz em que a vida é mais longa. Segundo
um recenseamcnto de 1902, havia nesse paiz 576 centenários,

Londres e S. Petersburgo são -as únicas, dentre as grandes
capitães, que ainda não foram occupadas por armas extrangeiras.
O Czar da Rússia tem nove mil criados, dos quaes dous mil
do sexo feminino.

¦

i
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Em 80 annos, a população da Europa tem quasi dobrado,
formando hoje o total de 301 milhões de habitantes.

:¦?-¦

Qual foi o anno que conl ou maior numero de dias? Foi o
anno 47 antes da era christa. Por ordem de Júlio César, esse
anno comprehendia 445 dias.
Assim se fez para que os dias addicionaes tornassem as estaçòes conformes, tanto quanto possível, ao anno solar.
«ri
i

No Brasil, a industria de phosphoros desenvolveo-se a pònto de se fundarem 19 fabricas, espalhadas desde o Maranhão até
o Rio Grande do Sul, sendo o capital nellas empregado superior
a 25 mil contos.

A Allemanha occupa o primeiro logar entre os paizes europeos no numero de publicações: publica 5.500 jornaes, dos
quaes 800 diários.
Segue-se a Inglaterra com 3.000, dos quaes 809 diários. A
França, a Itália, a Austria-Hungria, a Hespanha, a Rússia a
Grécia e a Suiesa seguem-se nessa ordem.
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A Ásia do Norte tem nada menos de 3.000 periódicos c a
África 200 jornaes diários..
A America tem 17.223 publicações, das quaes 2,215 são
diárias.
No Brasil, haverá unia centena de diários e uns 1.000 pe
riodicos scmauaes e (jiiinzenáes.

UMA POESIA DE GONZAGA
(DIRCEU

A

MARIL1A)

A SENTENÇA!...
Leo-se-me enifim a sentença--*
Pela desgraça firmada;
Adeus, Marilia adorada,
Vil desterro vou sòffrer!
Ausente de 1i. Marilia,
'( Irei mor rei1!
Que farei
Que vá para longos terras,
Intimaram-me, ou ouvi:
E a pena que então senti,
Justos céos não sei dizer !
Ausente de ti, Marilia,
Que farei ? irei morrer !
Mil penas estou sentindo
Dentro ivaima : e por negaça
Me es lá dizendo a desgraça
Que nunca maisfhei de ver!
Ausento de li, Marilia,
Que farei ? Irei morrer!
Por deixar os pátrios lares,
*m
Na o e le re o sent imentò:
Porem suspiro e lamento
Por tão cedo te perder !
Ausente de ti, Marilia,
Que farei ? Irei morrei'!
Não são as horas que perco,
Quem motiva a minha dor,
Mas sim ver que o meu amor
Tal fim havia deter.
Ausente de ti, Marilia,
Que farei'! Irei morrer!

ANNUARIO

A mão de íádo invejoso
Vae quebrando em mil
pedaços
Os doces, suaves laços
Com que Amor nos qüiz
prender!
Ausente de ti, Marilia,
Que farei ? Irei morrer!

1792.

Da desgraça a lei fatal
Pôde de ti separar-me;
Mas nunca d'álmá tirar-me
A gloria de te querer !
-Ausente de ti, Marilia,
H ei d o amar-t e até n íorre r
Thomaz Antônio de Gonzaga.

nota .--Thomaz Antônio Gonzaga era filho
dos brasileiros
João Bernardo Gonzaga, licenciado em leis, o
D. Thomasia Isâbel Gonzaga, e en, 1744 foi baptisado na egreja
parochiai de S. Podro de Miragaya, na cidade lusifana doPorlo.Foi
infeliz Ouvidor de Villa Rica, bem cedo roubado elle depois o
ás doeuras de
seu amor com a formosa Marilia.
por ter sido denunciado como
Inconfidente.

.

VeÍ°'1,;"'i: MÍ"a'S' desi3achado °«'idor
pá ra a coma,.ca flllnf'
** ^'^ ° >30ete eJ"<con sul o Dr
consulto
nf
? ?^Gonzaga.
Dr. fhomaz
Antônio
Moço ainda, este ma-

rrir-f torrr?e"i,scujniíanuos•"-««

l"d0,d6St!e Sntó0 " Se" <~e ial«^0.
Em
Vi In
'"¦'
U1,,UXÜ,10U l0^mente pela celebre e formosa
MarÈÈW
^ ^ °hamada " c"i° verdadeiro
nome foi D Sf' T"
Soi-xas Brandao> Mi"«a stmcí;
Ia tt?oro-héatle
d° -ent6 CW°^ ^0 Garios'xavler
daa Silva
SSfc^f*
Ferrão, que era o ajudanle
de ordens do Visconde de

^^l^°Gr?^ÚaC^^^^a filo do licenciado João Bernardo
o
,

Gonzaga

Gonzaga e D. Thomasia
Isabel Gonzaga, que eram brasileiros,
assim como os avó
o
poeta ; este nasceo em dias do mez do agosto de 1744
na c da e
do Porto. Denunciada a Conjuração
Mineira foi »to?j í o
e degradado perpetuamente
UoçaMiaue oí*uávi shno e
Imcolico cantor da apaixonadapara
Marilia. No
93 com D. Juliana de Souza Mascarenhas exílio, ca oIHem
filha de seu, p o tector Alexandre Roberto Mascaronhas,
vindo a morrer in 8
ja comojmzo abalado pelos muitos revezes
porque pa o, è
es ando seus restos guardados na
calhedra. de Mo, („ L
A
collecçao do lyras do nosso
esta
traduzida
poeta
em Sfnoí
T «*«*,, Ruscala, cm mglcz
por/><•«• e em lingua
hesnnnlnl,
"^«nhola
°
três
autores,
cujos
nomes
jior
ignoramos.»
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DESAMPARADOS
(PELO SERTÃO)
Foi no chapadão extenso que chanfra as cumeadas da grande cordilheira das Vertentes;
naquelle ponto dos limites entre Minas e Goyaz, em
que o dorso da serra parece morder as nuvens'baixas e aprumar-se para abrir leito ao remansado
Paranahyba.
Passava como peregrino por aquellas
paraermas,
tão
cheias de soedade e de belleza,
gens
cuja contemplação levanta o espirito á indagação
dos grandes problemas cosmogonicos.
O vento cabriolava pelas campinas solitárias,
carregando pannos de neblina,
que se afunilavam,
extendiam-se em amplos mantos de arminho roçagantes, ou voejavam ao longe, na commissura do
horizonte, quaes brancos albornozes numa escapada de cavalleiros do deserto.
Pelas fraldas dos morros, tingindo-os, bordando os valles, em cujo fundo se espreguiçavam
paúes somnolentos, o buritizal erguia suas verdes
fròndés, tão lavadas pelas chuvas e tão brilhantes,
que se affiguravam rhágéstoso gorjal de pedras finas.
Ahi, neste quadro grandioso, em
que tudo era
magestade e pujança na natureza, deparou-se-nos
caminheiro singular, moano e rachitico, mal coberto por um esburacado chapéo de
palha e uns
farrapos de algodão encardido, que estavam a calhar naquella pelle cheia delividez.
Era uma pobre creatura incompleta,
insexual, nem menino, nem homem, cujo rosto chupado tinha uma expressão de contrastadora alegria, nos lábios descarnados que nem podiam se
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unir, nos olhos pequenos e admirativos que nos
esguardavam como a cousas exóticas.
—Um bandeira ! bandeira! —
gritou o misero e, espigando-lhe a estatura exígua, levantou a
cabeça, abrindo os braços em menção de quem
quer abraçar, De seu magro pescoço desceram
sobre a pelle do peito adusto e arrepanhado rosa.
rios e bentinhos.
- «Tá lá o bandeira!» — acabou assim de ex
primir o que queria dar a conhecer ao viajor, que
eu era, pela mesma menção de abraço, e apontou,
depois, para a fralda do morro onde balouçavam
asfrondes do buritizal. Tinha visto um grande
tamanduá. Depois, deo uma gargalhada e continuou pela estrada afora, tartamudeando palavras,
cortando-as com risadas extravagantes, que mais
pareciam vozes animaes.
Acompanhei vagarosamente aquelle ente mirrado, tão contente na sua insciencia, tão forte na
sua nenhuma força, que mais se aunullava deante da natureza pujante e infinita que o circumdava.
Perdizes piavam tristemente pelo campo, chórando o tempo em que viveram nas mattas, onde
abundam os fructos e cantam as fontes crystallinas. Conta a lenda que d'ahi as expelliram as
jaós numa guerra cruel, cuja memória umas e outrás conservam no seu pio lamentoso ou no inolvidado desafio.
Mudo, no meio do escampado, e compadecendo aquella miséria humana, eu seguia com os
olhos os movimentos daquelle ente sem ventura,
inquerindo por que motivo as feras o haviam
poupado em suas monterias ou os coriscos no meio
das tempestades.
Foi então que o idiota, dando pulos de contente, mostrou no meio de uma rçouta um casa) de
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pequenas perdizes quasi implumes, pipilando, bateodo uma na outra os cotos dasazinhas.
O ninho estava desamparado á beira da estrada e também o tinham poupado as enxurradas,
em torrentes, nesse tempo de grandes chuvas, e
as raposas em sua ronda da noite.
Também os mesquinhos e desamparados encontram caricioso aconchego no seio largo da natureza infinita.
Affónso Arinos.

Nota:—O Dr. Afíbnso Arinos de Mello Franco, natural de
Páracalú,bacharel em Direito por S. Paulo, jornalista (Commcrcio de São Paulo), professor (Faculdade de Direito e Gymnasio
Mineiro, em Ouro Preto), membro do Instituto Histórico e da
Academia de Letras, advoga no Rio cie Janeiro, onde ágorá
reside. Esoriptor emineiffe, publicou Pelo Sertão, Notas do Dia
d; Jagunços; usa os pseudbnymos Gil Cassio e Olivio de•'Barras.
Tem em preparo um romance mineiro- O Mestre de Campo,

DIAMANTES

No Transwaal, achou-se um diamanle que pesa nada menos
de I res mil cj uila fes !
O peso o exorbil-antee quasi inacredilavei, mas o íacto
è cia i-o e positivo.
Com um pouco de erudição baraia fica-se sabendo (pie até
aqui o maior diamante do mundo eo do Rajah de Màltah, em
Borneo, o qual pesa 361 quilates. Para ires mil. ainda falta aíguina çoiísa.
Vem depois o Koh-i-noor (montanha de luz, cm língua ele
branco), pertencente hoje ú coroa da Inglaterra e pesando
aetualáiente 279 quilates. No principio pesava .00. OseuvaIpr ('• de 50 milhões de francos ou 34.000 contos ao cambio
actuai do Brasil.
O diamante cio Imperador da Rússia pesa 139 quilates e foi
comprado pela imperatriz Catharina por 2.160.000 francos e
uma pensão vltalicia do 96 OCO francos.
O Imperador da Áustria tem uni diamante que pesa 139] 2
quilates e vale 2.600.000 francos.
O celebre Regente da coroa de França pesa apenas 130 cjujjalese está avaliadoem cinco milhões de francos,
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Todos esses diamantes são das índias. Do Brasil cita-se o
diamante do Rei de Portugal, que pesa 120 quilates, e sobretudo
o celebre Cruzeiro do Sul, cujo peso é de 254 quilates.
Mas será mesmo possível que tenham descoberto um diamante pesando três mil quilates ?

Foi vendido ultimamente em Londres um dos mais ceiebres brilhantes do mundo, o Agra, que pertencia a joalheiros
inglezes.
Esse brilhante tem a sua historia. Ha cerca de 50Ó annos
fazia parte o Agra dos thesouros do sultão Beber, fundador do
Império da Mongólia.
O imperador tinha-se apoderado dessa pedra preciosa, na ba"
talha de Agra, em 1526. Em lembrança dessa victoria deo ao
brilhante o nome da batalha.
Essa pedra preciosa passou dos descendentes de Beber até tornar-se propriedade do rei de Delhi, compromettido na insurreição indiana de 1857.
Quando os inglezes saquearam os paços de Delhi, um moço,
officiai inglez, apoderou-se do diamante e resolveu leval-ò escondido para a Inglaterra. Fez uma pílula, envolveu a pedra
e deo-a a engulir ao seu cava!Io.
Chegado ao porto de embarque, allegando moléstia súbita
do animal, o oílicial mandou abatel-o. .Já então associado no
segredo a um collega, colheo o diamante nas vísceras do sacrificado corsel.
Na Europa, o diamante foi vendido ao Duque de Brunswick.
Pesa31quilatese é levemente rosado, quasi tão límpido como
o celebre diamante de Dresda, achado no Brasil.

Descobrio-se em Johamnisburgo,noSul africano, iímdiamante
que veio supplantar todos os que existem.
Tem nada menos de 400 quilates. •
O maior que até agora se yio foi o Koh-1-Nur, que,
como vimos,pesava primitivamente 800 quilates; mas, trabàIhadoporum artista inhabil, ncou reduzido a 279, e, mais tarde,
novamente lapidado desceo a 102 quilates.
A primasia passou então para um diamante brasileiro: - o EsVrelld do Sul,—que tem 254 quilates e loi descoberto em 1855.
Mas, cm 27 demarco de 1881, achou-se outro na África, pesando 302- quilates.
O actuai vem desbancal-o, pelo tamanho;e peso.
lExtr.)
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Dons sonetos de Cláudio Manoel
I
Temei, penhas...
Destes penhascos fez a naturesa
O berço em que nasci: oh ! quem cuidara
Que entre penhas tão dura se creara
Uma alma terna, um peito sem duresa !
Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou Ioíío render-me : ellè declara
Contra o meu coração guerra tão rara
Que não me foi bastante a fortalesa.
Por mais que eu mesmo conhecesse o damno
A que dava occasião minha brandUra,
Nunca pude fugir ao cego engano ;
Vós que ostenta es a condição mais dura.
Temei, ponhas, temei; que amor tyrahno
Onde lia mais resistência mais se apura.
(Do soneto 98, das Obras de Cláudio)

II
SONETO
Quando cheio de gosto e de alegria
Estes campos diviso, florescentes.
Então me vem lagrimas ardentes
Com mais anciã, mais dor, mais agonia...
Aquelle mesmo objedo que desvia
l.)o humano peito as magnas inclementes.
Esse mesmo em imagens dilíerentes
Toda a minha fristesa desafia*..
Sedas Mores a bellàcontextura
Esmalta o campo na melhor fragrancia,
Para dar uma idea cia ventura :
Como, (') céos, pára os ver terei constância,
Se cada dor mo lembra a formosura
Da bellà causadora cie minha anciã?...
Villa Rica, Sec. 18.Di'. Cláudio Manoel da Costa.
(Glaucestc

Saturnio)

Nota: «Cláudio Manoel da Costa. (Villa do Ribeirão tio Carmo, depois cidade de Mariana, 1729-1789) era formado por Co-
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imbra.e, segundo a narrativa do Sr. Pereira da Silva, repetida
por Wolf, mas contestada por Joaquim Norberto, viajou pela
Itália, onde haveria adquirido o conhecimento do italiano, em
que escreveo muitas de suas composições. Na Arcadia Romana
tinha o appellido acadêmico de Glauceste Saturnio.
Advogou em Villa-Rica (Ouro Preto) e, chamado para 2.'
secretario do Governo cia Capitania cie Minas, resignou o carço,
quando assumio o poder o Visconde de Barbacéna. Tomou depois parte na Conjuração conhecida pelo nome de Inconfidência.
e foi adiado morto no cárcere, onde o tinham mettido. pareceudo averiguado que se suicidou.
Obras: o poema histórico Villa Rica-, o poemeto allegorico
Ribeirão do Carmo ; e muitas poesias lyricas enfeixadas num volume, em 1768, sob o titulo Obras poéticas.
Na festa centenária celebrada pelo Instituto Histórico recordaram-se osjnizos de quarenta escriptores que enComiaram
Cláudio Manoel'; e clássicas foram reputadas as suas eomposiçDes pela Academia das Sciencias de Lisboa.»

O CUYABANO
(NARRATIVA MINEIRA)

*<*

Conheci-o, eu ainda menino, em viagem de
ferias. No rancho da Aurora, grande fazenda a
uã marcha de tropa do Serro Frio, ia pernoitar a
nossa comitiva. Via-se uma grande tropa de dez
lotes de bestas, no espaçoso largo da rancharia,
a essa quebrada hora do sol poente, quando os
tropeiros raspam e amilham os animaes, antes de
os tangerem para a verde pastagem dos espigoes
próximos.
Um alto e membrudo tropeiro, de largo chapéo
desabado, botas de maüeiro, justa camisa de
malha, presa á cinta comprida faca, com bainha e
cabo de prata, vestido de calças amplas desse resistente brim pelle do diabo, se destacava no meio
dos tocadores de lotes, passando revista nas mulas
e burros da tropa.
Esse meticuloso e sollicito ar de dono denunciava nelle o senhor daquella bem apparelhada
tropa de 103 animaes, que, de certo, vinha navegando de longos mezes nesses sertões iaterminos
de Minas Geraes.
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Ao apearmos á porta do pouso, os nossos dous
camaradas, o arrieiro e o cosinheiro, custaram a
nos arranjar commodo a um canto do rancho, tal
o atravancamento da grande tropa, das cangalhas
empilhadas por cima das rumas de carregamento,
atravez dos becos apertados, que os tropeiros
fazem, nos arranchamentos, dispondo em filas parallelas os arreios, cargas, couros, cambitos e
mais petrechos de viagem.
Logo que os primeiros comprimentos foram
trocados, o tropeiro alto, de semblante trigueiro
e firme olhar negro, se approximou para nos offerecer do seu café, que já fumegava na chaleira
presa á corrente da clássica tripeça.
Palavra puxa palavra e, dentro em pouco, já ,
inquiríamos do tropeiro donde vinha, para onde ia,
que negócios estava fazendo.
Tal é o habito já arraigado nos costumes do interior : ao viandante tudo se pergunta, é licito
submettel-o aos mais indiscretos interrogatórios.

Seu nome era Felix e nascera na capital de
Matto-Grosso—nessa cidade onde o allernão Von Den
Stein diz que mais se dansa em todo o Brasil.
Dahi lhe vinha o appellido de cuyaiuno, pelo
qual era geralmente conhecido. Boiadeiro a priir
cipio, fizera grandes estirões de caminho de MattoGrosso a S. Paulo, com escala por Goyaz e MiNAS.

Conhecia a palmo as estradas do Coxim a Uberaba, como a de Catalão á Franca do Imperador,
Não lhe causavam arrepio o chapadão secco da
Pratinha, nem os sertões bravos da Farinha
Podre.
Varava-os de um fôlego, na sua faina de
comprador de gado, que trazia da,s fazendas e pe-
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tiros do Paranahyra até S. Paulo, em grandes
pontas de 200 e 300 cabeças. Depois enfarára dessa
vida de boiadeiro, tão penosa quanto problemática
de lucros, por causa das freqüentes altas e baixas
dos marchantes, nos entrepostos da Corte (Rio de
Janeiro) e se fizera tropeiro. E lá ia e vinha sua
tropa de uma centena de bestas e machos de truz,
navegando de pouso em pouso, por essa vastidão
das Geraes, desde as baixadas do Araguary pela
zona do Triângulo Mineiro, trazendo sola,
couros, algodão e fumo goyano, productos de que
dispunha em Uberaba, para voltar com a tropa
carregada de bruacas de- sal, rumo de. Catalão,
Santa Luzia e mais remotas paragens do planalto
central, lá pelas bandas oppostas da Cadeia das Vertentes.
Desta feita quizera vir de Uberaba ao Curvello, e, como lhe acenassem com um bom carregamento de borracha de mangabeira e salitre, em
Diamantina, viera até á «Princeza do Norte de
Minas » e lá ia de batida pelo Serro e Conceição
até Ouro Preto, dispor do seu valioso carregamento.

4

*

A prosa do cuyabano era attrahente e seus
gestos expressivos, sua voz cantada de sertanejo,
o ar sympathico e franco de sua pessoa — um magniftco exemplar typico dos nossos valentes mesticos mamelucos do Brasil central — fizeram com
que boa parte da noite nos corresse em alegres
narrativas, em ingênuos e tocantes memorandos
da vida desses pátrios e formosos sertões.
Os camaradas ponteavam violas e acompanhavam com vigorosos e ternos cantos os trêmulos e
requebros das cordas.
De vez em quando, circulavam os coitis do
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aromatico café, que trazia novo encanto á palestra, no grande rancho da aurora.
Separámo-nos ao outro dia, cedinho, e grande
foi o meu pesar, quando dias depois li emjornaes
(eu vinha passar as ferias de 1891, em casa) que
p'ra lá do Itambé do Matto Dentro, na estrada real
que desce para Itabira e Ouro Preto, tinham assassinado um tropeiro, de appellido cuyabano, cuja
tropa levava um grande carregamento de salitre e
borracha para a velha Capital Mineira.
Lamentei, sinceramente, o trágico fim do guapo
e desempenado Felix, a cuja memória deixo aqui
esta pagina de recordação.
Seu triste fado bem cabe nos versos daquelle
«Jucá, o tropeiro», de Taunay :
« Desgraçado do tropeiro,
Minha sina é só gemer :
.Meu destino caminhar,
Caminhar até morrer. »
Bello Qorizonte.

Pelayo Serrano.

Dous sonetos úo inconfidente Mineiro
Goronel Dr. Ignacio José de Alvarenga Peixoto
AO

1
CORAÇÃO

Não cedas, coração ; pois nesta empresa
O brio só domina ; o cego mando
Do ingrato amor seguir não deves, quando
Já não podes amar sem vil baixesa.
Rompa-se o forte laço, que é fraqucsa
Ceder o amor, o brio deslustrando ;
Vença-te o brio pelo amor cortando,
Que é honra, que é valor, que é fortalesa.
Foge de ver Alléa : mas, si a vires,
Por que não venhas outra vez a amal-a,
Apaga o fogo, assim que a presentires.
È se indá assim o teu valor se abala,
Não lh'o mostres, o rosto; oh ! não suspires !
Calado geme, soüre, morre, estala !...
S. José crEl-Rey, 1786.
Alvarenga Peixoto,

244

ANNUARIO

li

SAUDADE!,,.
(Esoripto no Gdlâbòuço da Ilha das Cobras)
Não me aiilige do pòtro a viva quina,
Da férrea maça o golpe não me olTende ;
Sobre as chammas a mão se não estende.
Não sollro do agulhete a ponta fina.

•

Grilhão pesado os passos não domina :
Cruel arrocho a lesta não me otíende ;
A" força a perna ou braço se não rende,
Longa cadeia o collo hão me inclina.
Água e pomo faminto não procuro;
Grossa, pedra não cansa a humanidade :
O pássaro voraz eu não aturo.
Estes males não sinto, é bom verdade :
Porém sinto outro mal ainda mais duro !
— Sinto da esposa e filhos a saudade...
Rio. 1790.
.\l.V.\REX(iA

PKIXOTO.

nota: « O l)r. ígnacio José de Alvai-enga Peixoto, il Insiro
poeta ermagistrado na villa de S. José dvÈl-Rey. era filho de
Simão de Alvarenga Braga e de D. Angela Michaeía da Giiiiha, fluminenses como elle. Viera Alvarenga Peixoto, em 1769
para Minas, despachado Ouvidor da comarca do Rio das Morles. onde desde então se domiciliou, constituindo família o enIrando pelo sou casamento na posse de grandes
propriedades
agrícolas e do mineração. Tendo nascido em 1741 e
já formado
por Coimbra (mu 1765, Alvarenga, seguindo primeiro a iríaóasfratura o depois estabelecendo banca de advogado, cultivou
sempre em sons lazeres as musas, em honra das cjuaes notáveis
producçòes escreveo. Pelo seu gênio aefivo e heiníazejo cpeIas luzes de seu espirito, educado e prudente, o então Coronel
do regimento de milicias da comarca do Rio das Mortes, era um
dos homens mais ricos e influentes da Capitania, com
que podia
contar a inconfidência Mineira para o seu bom êxito. Campeão
tenaz e fervoroso pela causa da Liberdade Nacional, Alvarenga
foi preso em 1789, por estar implicado no espantoso crime de Iç»
sa-mageslade, fazendo parte da Conjuração de Villa Rica. » Foi
de Alvarenga Peixoto a idéa do emblema Libertas
qitce será tamm, inscripto no pavilhão e armas da projeÇtada Republica.

H
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S REIS DE OUTR*
'
A homolatria tem termos, como tudo neste
mundo. Est moãus in rebus. Vá mais uma vez
applicado o estafadissimo trecho horaciano.
Nem muito para os grandes homens, nem
tudo só para o eterno factor obscuro dos grandes
feitos históricos —o Povo. Nos tempos médios,
no regimen da monarchia absoluta, ao rei tudo se
attribuia, a elle suppunham os povos dever todos
os benefícios e grandezas; nada então se concedia
a esses invisíveis polypeiros humanos — o monge, o operário, o demagogo, o soldado, o artista,
o estudante, o gaiato — que, tal como seus similares do fundo dos oceanos, agitam e levantam no
seio da sociedade outros tantos rochedos vivos de
coral: as idòas e revoluções.
Os soberanos, embora de medíocre estatura
moral, eram o duende dos historiadores das chronicas e florilegios...
E quantos reis, no emtanto, nada influíram
na civilisação dos povos sobre que reinaram ! Assim, ninguém hoje ignora quão insignificante foi
a missão pessoal de Carlos Magno, Henrique IV,
Luiz XIII e XIV, para começar pelos testa-coroados de França — os quaes, monarchas de renome
que são, tudo deveram a seus primeiros ministros
e conselheiros privados: Alcuino, Sully, Richelieu
e Mazarino, Colbert e Louvois.
Que seria de Dom José I e Dom João V de
Portugal, sem o auxilio espantoso de um Marquez
de Pombal e de Alexandre de Gusmão, o grande
filho do Brasil colonial ? Guilherme I da Allemanha, sem Bismark e Moltke ; o nosso Pedro I, sem
José Bonifácio; Victor Emanuel, sem um Cavour
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e um Garibaldi, os creadores da Itália unida?
Seriam todos sombras incòlores no palco da historia.
Entretanto, vive a sua memória, contam-se
as suas façanhas, seus nomes se marmorisam na
tradição ! Porque ? Porque recolheram as glorias
de seus subditos, os louros de seus obscuros cooperadores e resumiram o povo - a eterna besta de
carga — na pessoa única de seus validos e cortesãos...
Minas, 1899.
N.

DE S>

GALERIA DE MINEIROS ILLUSTBES
O Conde de Prados
(Br. Camillo Maria Ferreira Armonde)
«A cidade de Barbacena orgulha-se, com razão,
de ter sido berço do Dr. Camillo Maria Ferreira
Armonde-depois Barão, Visconde e Conde de Prados—filho do distincto cidadão Marcellino José
Ferreira Armonde, primeiro Barão de Pitanguy, e
ali nascido a 7 de agosto de 1815.
Em verdade,a vida do Illustre Mineiro - patriota,
político, administrador, homem de sciencia, philantropo— offerece um bellissimo exemplo de
quanto podem a intelligencia e a vontade inspiradas
pelos sentimentos do dever e da caridade, e consagradas, sem desfallecimentos, aos labores úteis,
ao est udo, aos altos e puros interesses da
pátria e
da humanidade.
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Recordemol-a succintamente, em ligeiro esboço que valerá, ao menos, como um tributo de
justiça á memória do egrégio concidadão.

Deixando a casa paterna aos 13 annos de edade, Camillo Armonde dirigio-se em 1828
para o
Collegio da Serra do Caraça, já então acreditadissimo estabelecimento de educação, onde fez seus
estudos preparatórios, é com êxito que bem
prognosticava-lhe o brilhante futuro literário e scientiflco a que estava destinado.
Em 1832 (14 de maio) teve de separar-se da ia^
milia e da terra natal, partindo para a França á
procura do esplendido centro intellectual, que tanto sorri á imaginação e ás ambições
generosas da
mocidade intelligente. Pouco depois, matriculava-se ojoven e esperançoso Mineiro na Academia
de Medicina de Paris, novo e vasto scenario de
triumphos para seus talentos.
; Honrando o nome brasileiro, tanto se distinguio no curso medico que não lhe faltaram significativos e invejáveis testemunhos de apreço e de
applauso, por parte de condiscipulos e de mestres.
Referiremos aqui dois factos sufficientes
para
mostrar a consideração a
que cedo exalçou-se o
estudante Mineiro por sua assídua applicação, in.
telhgencia brilhante, e esforço aturado no trabalho.
Para aprofundar seus conhecimentos em chimica, o Dr. Camillo creou um modesto laboratório
onde leccionou gratuitamente a
grande numero de
estudantes. Ahi o conheceo Devergie, antigo
professor de clinica no ffotél-Dieu, e nesse tempo
abahsado medico-legista do fíureau central de Pans, que, apreciando devidamente o mérito
nojá
tavel de Camillo Armonde, convidou-o
seu
ajudante preparador, coníiando-llie semprepara
as sul)-
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stancias suspeitas para serem analysadas nos casos de pesquisas medico-legaes. Sem duvida não
faltavam em Paris chimicos distinctos, perfeitamente idôneos para semelhante gênero de trabalhos delicados, accrescendo que na época a que alludimos o professor Devergie vivia em lucta aberta
com o celebre Orfllla, que não o poupava e nada
lhe perdoaria.
Continuando seu curso medico com a maior
distincção, concluio-o brilhantemente a 27 de novembro de 1837, dia em que defendeu sua these
inaugural— Essai sur Velude de Ia vie, trabalh0
original, que provou ao mesmo tempo os sérios
estudos e as energias ousadas de seu talentoso
auctor. Foram ahi exaradas, com a coragem das
convicções profundas, proposições inteiramente
contrarias ás doutrinas então dominantes (escola
de Broussais) e por isso mesmo consideradas como
verdadeiros paradoxos. O tempo veio, porém, em
breve justificar as idéias enunciadas por Camiilo
Armonde, consagrando-as como verdades scientificas.- Si a these foi dest'arte uma magnifica vir
ctoria, triumpho não menor obteve em sua defesa,
e tão assignalado que causou sensação entre os
julgadores : o professor Rostan, presidente do acto,
declarou que sobre ella faria uma licção, convidando ojoven doutorando a assistíl-a; seguindo-se
estrondosa manifestação por parte dos estudantes,
que acompanharam o esperançoso e laureado Mineiro até sua residência.
Regressou o Dr. Camiilo Armonde ao Brasil em
1838, vindo fixar-se em sua cidade natal, onde
dedicou-se infatigavelmente ao exercício da medicina até 1851, anno em que falleceoseo venerando
pae. Desgostoso, abandonou a clinica, não Jeixando, entretanto, de attender, em sua residência, aos
numerosos doentes que vinham consultal-o de to-
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dos os pontos de Minas, e mesmo de fora delia,
até de Goyaz e da Bahia.
Perdura ainda a extraordinária e merecida
fama que tinha como medico, e quanto aos sentimentos caridosos com que sabia exercer sua profissão, temos um depoimento que vale, pela sua
origem respeitável, como o manifesto de uma população inteira : é o seguinte trecho de uma carta
referente ao Exmo. Conde de Prados, escripta a 4
de novembro de 1887 a seu digno genro e sobrinho, o illustrado Sr. Dr. Camillo Maria Ferreira
da Fonseca, pelo exemplar sacerdote e distincto
poeta Mineiro Revmo.Sr. Padre José Joaquim Corrêa de Almeida : « Não estou habilitado para
confirmar a opinião de que, como medico, não
havia outro que o excedesse neste Império, mas
posso afflrmar, com pleno conhecimento, que, no
desinteresse com que exerceo sua nobre profissão,
é difficil achar-se outro que o eguale ou delle se
approxime. »
*
*

*

Ha ainda outros e não menos eloqüentes testemunhos dos profundos sentimentos philantropicos
do Dr. Camillo Armonde. Entre elles destaca-se
o magnifico Hospital de Misericórdia de Barbacena,
fundado em 1856 e installado no 1.° de janeiro de
1858. Pode-se dizer que esse estabelecimento foi
feito a expensas suas, visto haver recusado a herança que lhe oferecera seu respeitável tio e padrinho, o distincto cidadão Antônio José Ferreira
Armonde, aconselhando-o que aapplicasse na fundação de uma casa de caridade, de cujo plano,
construcção e organisação de serviços ainda generosamente se encarregou. E assim aconteceo, erguendo-se aquella pia e humanitária instituição,
uma das mais úteis e recommendaveis de Barba-

250

ANNUARIO
MMIWUlHIIIHMMMIIIMHMMMMlimillWinrannnMUIIIM

cena, que tem, felizmente, prosperado sempre, na
razão directa dos benefícios que presta á pobreza
des valida.
O mais bello e grandioso padrão, entretanto,
dos sentimentos philantropicos e da caridade
christã que aureolam o nome do Dr. Camillo Armonde está no seguinte facto, sufficiente, mesmo
que fulgisseisoladamente, para exalçar-lhe a memoria como de um benemérito da humanidade :—
durante sua vida, directa ou indirectamente, libertou mais de 500 captivos, evitando sempre com o
maior cuidado a publicidade dos actos com que
resgatava os infelizes da ignomínia e dos horrores
da escravidão! As bênçãos de tantas victimas redimidas e de seus descendentes, nas expansões
gratas da liberdade, serão hymnos eternos na glorificação do bemfeitor veneravel!

Voltemos ao homem da sciencia,
Não contente com as laureas de m edico notabilissimo, uma das summidades de sua classe no
Brasil, o Dr. Camilio Ar monde cultivou com êxito
extraordinário outros e variados ramos dosconhecimentos humanos, as sciencias naturaes e mathematicas, especialmente a astronomia, e as sciencias sociaes, entretendo r elações com sábios europeus, como o eminente botânico Martius, a quem
auxiliou, classificando e preparando a flora do
planalto da Mantiqueira.
Do estimado astrônomo francez Liais, ao ausentar-se este para a Europa, quando o Governo
Brasileiro tratava de reorganisar o Observatório
Astronômico do Rio de Janeiro, partio a indicação
de seu nome, para substituil-o na direcção d'aquelle
importante estabelecimento. Servio quatro annos
nesse elevado cargo, recusando receber os orde-
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nados consideráveis que lhe competiam (12:<
annuaes), e ainda doando ao Observatório instrumentos de subido valor. Como se vê, o philantropo era um sábio, e o sábio era um patriota cxemplar!
*
*

*

Inlelligencia vigorosa e de solida illustração,
talento admiravelmente ductil para agir em multipias espheras da actividade intellectual, espirito vivificado, desde a juventude, pelo incentivo das convicções enérgicas e do patriotismo, oDr. Camillo
Armonde não podia deixar de figurar no scenario
político, que ante elle por vezes se desdobrou attrahente, illüminando-lhe a alma de generosas aspirações, concitando-lhe os estímulos para fecundas
conquistas em bem da prosperidade nacional. Foi
político e político notável: ora lidaclor activo e
fervoroso na imprensa e nos acampamentos revolucionarios, ora legislador adeantado e prudente,
honrando sua cadeira no Parlamento Brasileiro;
ora á frente do Governo, impulsionando critériosamente a publica administração; ora, finalmente, no Conselho d'E>tado, prestigiosa e egrégia
corporação do regimen imperial, da qual foi membro digníssimo, dos mais operosos e instruídos.
Reorganisando o partido liberal de Barbacena
em 1840, no mesmo anno fundou ali, em apoio á
revolução parlamentar da maioridade de D. Pedro
Ií, o ÊòKo da Rarjão, logo após órgão opposicionista, que redigio, habilmente até seu desapparecimento, ao começar o movimento revolucionário
iniciado naquella cidade a 10 de junho de 1842,
movimento que teve no Dr. Camillo Armonde um
de seus principaes e mais convictos chefes.
Desvio lamentável, por certo, esse de um appello ás armas, trazendo conflagração horrível á
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Província, quando a luta partidária devera manterse, embora accesa e tenaz na tribuna e na imprensa, mormente não tendo a revolução por objectivo
mudar ou alterar siquer o systema politico do paiz.
Erro gravissimo esse, que um outro e eminente chefe do movimento de 1842--Theophilo Ottoni — reconheceo e confessou em 1860 (19 de setembro) na sua famosa Circular aos Mineiros, ao
referir-se a fundação, em Ouro Preto, do periodico liberal — Itacolomy — pouco depois da revolução: «Reparávamos assim o grande erro que
havíamos commettido, recorrendo ás armas.»
Mas o facto deplorável, cumpre dizel-o, tem
attenuantes e explicações. Uma destas —tivemol-a de fonte segura — é qae os deputados liberaes de Minas, tendo combatido, em maio de 1842,
no Rio de Janeiro, a idéa da revolução, iniciada,
em reunião de que fizeram parte, pelos deputados
liberaes dé S. Paulo, a final, por motivos respeitaveis de pundonor, convieram em auxiliar os paulistas na revolução a que elles se propunhão, mas
apenas com um movimento que dificultasse a
acção do Governo contra S. Paulo, Succedeo, no
emtanto, que os revolucionários Paulistas cedo capitularam após alguns tiroteios, e os Mineiros., ainda por estímulos de pundonor, entenderam dever
levar por diante, e mais vigorosamente ainda, suas
hostilidades ao Governo. E assim fizeram, siistentando a luta armada durante mais de dois mezes,
até seu desenlace, a 20 de agosto, no sangrento
combate de Santa Luzia de Sabará.
Tendo acceitado resolutamente um posto de
perigo e de responsabilidade entre os chefes do
movimento revolucionário de 1842, o Dr. Camillo
Armonde, foi, com Theophilo Ottoni, dos poucos
que, atilados e previdentes, não se illudiram acerca da inepta direcção dada ás operações militares
pelos insurgentes. Corrobora o nosso acerto o
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que sobre este ponto escreveo o Conego Marinho,
também um dos cabeças da rebellião: «No dia 31
(julho) estavam acampados no Capão do Lana os
insurgentes, e quando esperavam todos que se
marcharia directamente sobre Ouro Preto, ordens
foram dadas para que tomassem a direcção da
Bocaina, ponto que fica na estradado Sabará. Ao
ser conhecida esta determinação, rebentaram
murmúrios, e um grave descontentamento presaPessoas
ghva a dispersão total dos insurgentes.
distinctas do município de Barbacena e de outros
pontos, que com tanta dedicação e sacrifícios acompanhavam a causa da revolução, julgavam-se burlada e, clamando altamente contra o desleixo e
vacillação com que se conduziam os chefes, fizeram
preparativos para se retirarem.. Foi então que
alguns indivíduos, e entre esses especialmente Ottoni, que teimavam pelo prompto assalto da Capitalimpondo ás suas próprias opiniões, se encarregaram
para restabelecer-se a união e evitar se tão triste
desfecho da contenda, de persuadirem a outros da
conveniência da marcha para a Bocaina, asseverando-lhes que a Capital seria atacada por esse
lado e pelo de S. Sebastião. Estas exhortações surtiram para com todos o desejado effeito: o Dr. Camillo, porém, convencido de quetenção não havia
de atacar-se o Ouro Preto, declarou que se retirava, porque, dizia elle — os parinos quentes haviam de perder a revolução - e com effeito, no
Capão do Lana, separou-se do Exercito esse alliado, a quem tanto devia a revolução, levando sobre
o coração o triste prognostico dos ulteriores acontecimentos».
*

Pronunciado como um dos cabeças da rebellião,
o Dr. Oamillo Armonde, depois de alguns mezes
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de prisão, foi unanimemente absolvido pelo jury
do termo do Piranga, permanecendo inflexível em
suas crenças politicas, embora se afastasse então
das lutas partidárias. Mais tarde volveo a ellas,
prestando ao partido liberal, ao qual sempre pertenceo, sendo um de seus ornamentos, assignalados serviços. Em reconhecimento destes não lhe
faltaram solemnes provas de apreço e de confiança
de seus correligionários, que o reelegeram (foi eleito pela l.a vez em março de 1842 para a legislatura dissolvida por decreto de 1.° de maio desse
anno) deputado á Assemblóa Geral Legislativa em
seis legislaturas, occupando em três dellas o alto
cargo de Presidente da Câmara dos D eputados, magistratura que soube exercer a contento de amigos e de adversários, pela imparcialidade e rectidão com quen'ella invariavelmente procedia.
Em diversas eleições senatoriaes de Minas, seu
nome recebeu numerosos suffragios, e si não
conseguio eleger-se temos do facto explicação cabal nas seguintes palavras Armadas pelo seu illustre conterrâneo e amigo, a quem já nos referimos, o Revm. Sr. Padre Corrêa de Almeida : —
«Os amigos altamente collocados nunca o quizeram por companheiro nas combinações de lista senatorial, porque sabiam que o Imperador lhe tinha
predilecção, e desconfiavam que o escolheria.»
A isto podemos accrescentar que eííeetivamente, com evidente injustiça, jamais foi seu nome
contemplado, para eleição senatorial, nas combinações dos directores da politica liberal em Minas,
e que uma vez, pouco antes do seu falleeimento,
apresentando-se por si só, soífreo o desgosto e decepção de se ver ás oceultas hostilisado até por
aquelles, dentre os chefes do partido, que se diziam seus amigos e a quem auxiliara na carreira
politica, ingratidão e deslealdade de que teve
provas inconcussas!
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Quem escapou jamais, nos embates da vida
publica, a estas amarguras e desillusões ?. ..
*

\

A administração também foi-lhe theatro para
a actividade intellectual, provando egualmente ahi
a grande aptidão de seu espirito culto para as
mais variadas espécies de lucubrações e esforços.
Em janeiro de 1878 íoi nomeado Presidente da
Província do Rio de Janeiro, e a 18 desse mez
empossou-se do cargo em cujo exercício, sem faltar á lealdade devida aos correligionários, conciliou habilmente, pela moderação e justiça de seu
procedimento no governo, idêntica attitude dos
adversários. Era conservadora a maioria da Assembléa Legislativa Provincial; não obstante, obteve delia amplos meios para bem gerir os serviços públicos, inclusive avultados créditos que lhe
pedira afim de custear ou iniciar melhoramentos
de grande alcance para a administração fluminense.
A contra-gosto retirou-se do governo da Pro*
vincia do Rio de Janeiro, em dezembro do mesmo
anno; não que a elle o prendesse o amor ao poder, cujos ouropeis e attractivos não seduziam seu
espirito superior, inclinado ao recolhimento modesto do gabinete, na calma das investigações scientificas; mas porque sentia que só com alguma demora no posto confiado á sua sabedoria e patriotismo poderia executar integralmente o vasto plano
administrativo que delineara á luz de sua experienciae de seus grandes talentos.
*

*

Por decreto de 5 de abril de 1879, foi nomeado Conselheiro de Estado, e na secção de Fazenda,
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da qual era freqüentemente relator, deo novos e
honrosissimos documentos de sua alta capacidade,
mesmo em assumptos que não eram, até então,
objecto de seus habituaes estudos, como os que se
referem a finanças, direito fiscal e mercantil, quêstoes econômicas, organisação bancaria, etc.
Pertencem a essa espécie de trabalhos do illustre Mineiro os — Parbcbrbs e Votos — reunidos em opusculo, cujo merecimento foi sempre
devidamente apreciado por seus collegas e que, em
regra, tiveram por parte do Governo Imperial positiva acceitação. Nestes trabalhos, escriptos aliás
sem preoccupações de erudição, transparecem os so
lidos e variados conhecimentos do autor, mesmo
nas matérias de seus novos estudos, a par do mais
apurado bom senso no modo de consideral-as e
de apreciações sempre lúcidas e correctas dos factos e dos principios que investigava. Esses —
Pareceues e Votos — demonstram ainda outro e
subido mérito do honrado estadista: a respeitabilidada de seu caracter, cohstantemen te integro e zeloso na defeza da lei e dos interesses nacionaes,
resistindo sempre, com firmesa e austeridade exemplar, a pretenções de empresas ou de indivíduos
não justificadas ou não justificáveis á luz do Direito.
*
*

*

Quantos títulos de benemerencia e de gloria
conquistados pelo illustre Mineiro no decurso do
sua útil existência, e devidos exclusivamente á acção de sua poderosa mentalidade, á seu perseverante esforço nas lucubrações scientificas, afirmesa de seu desinteressado patriotismo, á constância
de sua dedicação ao trabalho, ao prestigio de sua
probidade, ao fervor de sua philantropia!
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Armado destes brasões esplendidos, elle
bem pudera desdenhar os títulos de uma nobresa
convencional: acceitou-os, comtudo, da justiça do
Governo Imperial, que, espontaneamente e em suecessivos decretos, alguns referendados por ministros adversários políticos do eminente cidadão, fez o
Dr. Camillo Maria Ferreira Armonde — Commendodor da Ordem de Christo, dignitario da da Rosa,
Barão, Visconde e Conde de Prados — dando-lhe
assim publico testemunho de apreço e de reconhecimento a seus méritos extraordinários e a relêvancia de seus serviços á Pátria.
*

a;

|í

A 14 de agosto de 1882, na cidade do Rio de
Janeiro, falleceo o Conde de Prados, sendo ahi se.
pultado no cemitério de S. Francisco de Paula.
Expirou contando de idade 07 annos, quasi todos
consagrados ao trabalho e ao estudo, e, em sua
maior parte, abrilhantados, nas altas posições sociaes que dignamente oecupou, por incontestáveis
serviços á causa publica, e, na sua vida privada,
por actos de notável benemerencia em prol da humanidade infeliz — os indigentes, os enfermos, os
escravos, que nelle tiveram um grande bemfeitor.
Honra á memória do distineto Brasileiro 1 Ella
pertence ao patrimônio inalienável da Pátria, e
pode servir — como invejável exemplo de civismo,
de esforço intelligente, de philantropia, de dedica— para nobres estímulos de fecunsciencia
á
ção
das imitações.
A terra generosa de Minas-Geraes, berço do
illustre morto, saberá honrar-lhe o nome, synthese
de uma de suas glorias mais legitimas e fulgurantos!
Ouro Preto.
Xavier da Veiga.
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Uma poesia de Bernardo Guimarães
(A uns 15 annos)
E's doce e pura e saudosa,
Como um perfume de rosa,
Que pouco a pouco s'esvaye :
E's como o froncel cPiim ninho.
Os trinos cPuni passarinho,
Uma pétala que cáe.
E's alva e meiga e divina
Como a noiva peregrina,
Da madrugada ao surgir:
O còo teu riso enamora,
Os anjos formam a aurora
Dos raios de teu sorrir.

•».' t.i

• ¦.',¦ i

E's casta e nivea e serena,
Como as azas, como a penna,
Que um seraphiín esqueceo:
Quando tu rezas, parece
';
Que para ouvir tua prece
;
Deus põe mais anjos no céo !
Teu ser a musica exhala,
Teu corpo aromas trescala,
Tudo em ti é luz e amor:
TiPalma um jardim resume Cada segredo um perfume
E cada sonho uma flor !
A's vezes tremes medrosa,
Como o calix d? uma rosa
Por onde o vento passou...
E se o rubor te colora,
Eu vejo romper a aurora
Armrlí» r\t\Ck\r\
ni\r\i-\-ir\r\ 1
Aonde
o. pejo apontou
E's triste e casta e suave,
Como o soluço cPiima ave
Que entre os ramos s^scondeo...
Se desprendes um gemido,
E's como um anjo perdido
Que tem saudades do céo!

Ouro Preto, 1884.
Bernardo Guimarães.
Nota:—O Dr. Bernardo Joaquim da Silva Guimarães nasceo
em 1837 e falleceÒ em 1885., em Ouro Preto, no AH o cias Cabeças.
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(? Dr. Bernardo

Guimarães

Afamado romancista e pôéta Mineiro, lallecido em Ouro
Preto [18S5j
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«No curto período de sua vida literária, architectou o monumento imperecivel de sua gloria, legando ás gerações vindoiras
unr nome querido nas letras do Brasil.
Perante a critica literária, Bernardo tem sido e será sempré apreciado debaixo do duplo aspecto de poeta e romancista,
que são os pontos culminantes do seu gênio creádor. Era bacharei em direito por S. Paulo, foi professor do Lyceu Mineiro, em
Ouro Preto e magistrado algum tempo.»
Poeta,—subórdinando-se á mesma intuição de Aureliano Lossa, Alvares de Azevedo o Fagundes Varella, publicou em S. PauIo, em 1852, a primeira edição dos Cantos da Solidão, os quaes
vieram á luz pela segunda vez em 1858, no Rio do Janeiro, contendo mais—Inspirações da Tarde. Km 1865, vieram á luz de
novo os seus versos com o singello titulo — Poesias — contendo
composições diversas, as Evocações e Bahia de Botafogo. Em
1876, salíiram novas poesias. Em 1883 — Folhas do Outomno.
SylvioRomero, Allbnso Celso, F. Badaró, Ernesto Corrêa, Azevedó Júnior preconisam o valor de Bernardo, como romancista.
Deixou ellc obras de verdadeiro merecimento, em prosa elegante, estylo delicado, e assumpto profundamente mineiro.
O Ermitão de Muquem (1859); Lendas e Romances, Tràdições da Província de Minas Geraes, O Garimpeiro, Jupyra,
(1872); O Seminarista (1812); 0 índio Affonso (1873); A Escrava
Isaura (1875); Maurício ou'os Paulistas cm S. João d'ÉWRei (1877);
A Ilha Maldita (1879); O Pão de Ouro (1879); e Rosaura—a Engeilada (1882). O romance Bandido do Rio das Mortes teve publicação posthuma (1904).
«Bernardo, como oscriptor, tem para nós uma superioridade ;
é não ter sido um copiador das literaturas estrangeiras, diz o
dr. Ernesto Corroa.
O sou característico ó ser um escriplor eminentemente popular, sentindo e tratando os assuiriptós que nos tocam de perto,
que nos interessam vivamente.»

1
V

\

i GEOLOGIA

BRÁS L

O Sr. Dr. Orville Derby, em seu folheto As
Investigações Geológicas do Brasil, menciona os
sábios extrangeiros que mais devotadamente se
preoecuparam com a geologia do nosso paiz, «tomando a paleontologia como base da classificação
scientifica dos terrenos brasileiros». Os allemães
enchem todo o primeiro período das investigações,
começadas com Eschwege e Varnhagen, na segunda década do século passado, e proseguidas
depois com estudos vários de Spix, Von Martius,
Johamn Pohl, Dr. Olfers, Franz Sellow, Dr. Weiss,
Dr. Virgil von Helmreichen, Heusser, Dr. Henrique E. Bauer, Carl Von den Steinen, Claus, etc.
Os trancezes, egualmente, deixaram traços
de suas observações geológicas no Brasil: A. de

>:¦'-
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Saint-Hilaire, Alcide d'Orbigny, E. Pissis, Castelnau e (TOséry, Dr. Perigot, Prof. H. Gorceix, Paul
Ferrand, A. Thiré, E. Liais. Assim também os
inglezes : John Mawe, Darwin, Chandless, Rich,
Burton, Williamson, Woodward, etc. Madeiras,
vegetaes e reptis fósseis, ossadas de animaes contemporaneos dos terrenos de transição, são contribuições que a paleontologia brasileira deve a
esses viajantes e especialistas europeos.

QUADRAS SENTIDAS
A violeta,
Da planta que mais presavas,
Que ora, filha, os teus amores,
Venho, de pranto o milhadas,
Trazer-te as primeiras flores.
Em vez do alagar-te o seio,
1)'enfeitar-te¦ nà lindas trancas,
Perfumarão esta lousa
Do jazigo em que descaiiças.
Já lhes falta aqüelle viço
Que o teu desvelo lhes dava»..
Gelou-se a mão protectora
Que tão fagueira as regava...
Desgraçadas violetas,
A fim prematuro correm...
Pobres flores !... também, sentem !
Também de saudade morrem !
Marquez de Sapucai-iy

Nota:— O Marquez de Sapucahy, Dr. Cândido José de Araújo
Vianha, natural de Villa Nova de'Lima (antiga Congonhas de
Sabará) viveo de 1793 à 1875. Estadista, professor,
o
venerando Mineiro era também poeta mavioso. As publicista,
aciquadras
ma foram compostas, quando levava um ramo de violetas á sepuitura de uma filha querida, íalleçida no Rio de Janeiro.

Mineiros «listi»etòs

Xavier da Veiga, no bello prefacio de suas
magníficas e nunca assás elogiadas JSphemérides,
faz a apologia dos « Mineiros distinetos, já falle-
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cidos », « cujas obras valorosas os vão da lei da
morte libertando » ; e dá, em synthese exhaustiva
do assümpto, a relação desses « nomes gloriosos»
de Mineiros, como sejam os « Basilio da Gama,
Durão, Cláudio Manoel, Silva Alvarenga, José
Eloy e Bernardo Guimarães, entre os poetas; de
Bernardo de Vasconcellos e Marquez do Paraná,
entre os estadistas ; dos irmãos Theophilo e Christiano Ottoni, de Martinho Campos e Pinto Moreira, entre os parlamentares; de Frei Velloso, dos
irmãos Câmara Bittencourt, "Velloso de Miranda e
Vieira Couto, entre os naturalistas; de Baptista
Caetano e Júlio Ribeiro, entre os philologos; de
Silva Pontes, Franklin Massena e Conde de Prados, entre os astrônomos; dos Generaes Gomes
Carneiro e Marquez cie Barbacena, e Capitão de
Fragata Luiz Barroso Pereira, entre os militares ;
do « Aleijadinho », Valentim da Fonseca e Silva e
Padre Viegas de Menezes, entre os artistas; de
Joaquim Felicio e Perdigão Malheiros, entre os
jurisconsultos e escriptores ; finalmente de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, o precursor da Liberdade, cingido com sua auréola de
heróe-martyr, á frente dos nossos mais intemeratos patriotas, porque, mais que nenhum outro,
elle soube viver e morrer pela Pátria.»
Não está ahi uma preciosa lista de nomes,
que como Mineiros de boa lei devemos ter sempre de cor, para depois lhes imitarmos os feitos ?

CELEBRIDADES UN1VERSAES
Em todos os tempos e paizes, o gênio e o talento teem aberto o caminho da celebridade atravez das maiores contrariedades da vida.
Eis uma prova:
Euripedes, insigne poeta grego, era filho
d'uma taverneira.

¦^!^r?ÍT?l^*"7*"^vT
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Santiago Cook, marítimo intrépido, que deo
varias vezes a volta ao globo em direcções diffe* rentes, fazendo
prodigiosas descobertas, era filho
de um creado de lavoura.
Linneo, famoso natu ralista, rival de Buffon e
medico do Rei da Suécia, era filho de um cura de
aldeia e passou a infância como aprendiz de sapateiro.
Franklin, celebre como physico, político e
moralista, era filho de um vendedor de sabão e
trabalhou como typographo numa imprensa.
Epicteto, afamado philosopho, foi escravo.
Catharina, Imperatriz da Rússia, talvez a mais
illustre mulher que governou, foi vivandeira do
exercito.
Honorato Balzac, novellista famoso, o Goya
dos costumes do nosso século, era filho de um
artista mechanico.
Mahomet Ali, conquistador, político profundo,
hábil organisador e o único musulmano que pela
sua cultura chegou á altura da civilisação européa, foi barbeiro e depois soldado raso.
J. J. Rousseau, auctor do Contracto Social,
era filho de um relojoeiro.
Ensenada, um dos homens de Estado que
mais honraram a Hespanha, era filho de um simpies lavrador de La Rioja.
Murat, general intrépido, rei das Duas Scicilias, era filho de um estalajadeiro.
Oliverio Cronrwel, primeiro personagem da
Revolução Ingleza de 1649, filho de um cervejeiro.
Robespierre, orador politico, a personificação
da Revolução de França, era filho de pães obscuros, e deveo a sua educação á piedade de um prelado.
Shakspeare, poeta inglez de immortal memoria, era filho de um carniceiro.
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Christovão Colombo era filho de um cardador de lã.
Esopo, fabulista, foi escravo toda a sua juventude.
Moliére, poeta írancez, inimitável nas suas
comédias, foi alfaiate.
Epicúro, um dos mais celebres philosophos
da Grécia, era filho de um pastor.
Demosthenes, o primeiro orador de Àthenas,
era filho de um ferreiro.
Tamerlão, senhor do mais vasto Império que
tem existido, era filho cie um pastor.
Desiderio Erasmo, deRotterdão, o primeiro sabio do século XVI, foi menino do coro.
Laffltte, banqueiro riquíssimo, alma da Revolução de Julho, ministro de Luiz Filippe e fundador de uma caixa econômica, era filho de um
pobre carpinteiro.
Xisto V, o mais digno, senão um dos maiores pontífices do Catholicísmo, era filho de um
porqueiro, e elle mesmo guardava os porcos.
Maíbma, fundador da religião mahometana,
grande legislador, valoroso guerreiro, foi almocreve.
Sócrates, philosopho sapientissimo, mestre do
divino Platão, 8ra filho de um esculptor sem fama.
Napoleão, Imperador dos Francezes, começou
no posto de alferes a carreira que o condusio ao
throno.
Viriato, soldado lusitano, que ganhou muitas batalhas aos romanos, quando estes se achavam no apogèo do seu poder, foi pastor.
Virgílio, príncipe dos poetas latinos, era filho
de um estalajadeiro de Mant.ua.
A. — 15
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Senadores pov Minas <»ei*ae$ durante
o Império
DATA

NOMES

ÜATA

DA
NOME AÇÃ

DO
VA LI .EC1MEN TO

Marquez de Sabará (João Gomes
19—4—1826
da Silveira Mendonça)
19-4—1826
Jacyntho Furtado de Mendonça
19-4—1826
Dr. Antônio Gonçalves Gomide..
Dr.iManuel Ferreira da Câmara
19-4-1826
Bittencourt e Sá
Visconde de Caethe (José Teixei19—4—1826
ra daiFonseca Vasconcellos)—
19-4-1826
Sebastião Luiz Tinòco da Silva.
Conselheira João Evangelista de
19-4-1826
Faria Lobato.....
Marquez de Baependv (Manuel
19—4—1826
Jacyntho Nogueira da Gama.)..
Marcos Antônio Monteiro de Barros
•
19-4—1826
10 Marquez de Valença (Estevão Ri19-4—1826
beiro de Rezende)
11 Nicolau Pereira de Campos Ver10—5—1828
gueiro
12 Padre José Bento Leite Ferreira
7-8—18.34
(*)
de Mello
7-8—1835
13 Padre José Custodio Dias........
14 Barão do Pontal (Desembargador
26-9—1836
Manoel Ignacio de Mello e Souza)
15 Dr. Antônio Augusto Monteiro
28-8—1838
de Barros
16 Conselheiro Bernardo Pereira de
28-8—1838
Vasconcellos
17 Marquez cie Sapucahy (Cândido
José
29—10—1838
de Araújo Vianna)
18 Marquez do Paraná:(Desembargador Honorio Hermeto Carneiro
27-5—1824
Leão)
19 Marquez de Itanhaein (Manoel
Ignacio de Andrade Souto Maior
Pinto Coelho, fali. no iRio, em
12-12-1844
1867)
20 Doutor José Joaquim Fernandes
13—11—1817
Torres (lente em S. Paulo)
21 Visconde de Abaeté (Conselheiro
(*)

Assassinado em Pouso Alegre.

2—7-1827
2-1-1834
26-2—1835
13—2-1835
10-2—1838
11—6—1839
25-6-1846
15—12—1847
16—12—1852
8-8—1856
17—7—1859
^—2 — 44"
7—1—1838
20—5—1857
16—II—-1841
i—5—1350
23-1—1875

3-9-1856

17-S-LS67
27—12—1869

I
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DATA

NOMES

.

da
nomeação

DATA

do
fallecimento

Auto n io Paulino Limpo de
14-9-1883
13-11-1847
Abreu)
22 Dr. Gabriel Mendes dos Santos
31-5-1873
7-8-1851
(Magistrado)
23 Visconde de Jaguary (Conselheiro José lldefonso de Souza Rainos, antes Barão das Três Bar23-7-1883
27- 5-1853
„ls)
24 Dr. Francisco Diogo Pereira de
3-3-1863
4-11—1856
Vasconcellos (Magistrado)
25 Conselheiro José Pedro Dias de
27-7-1881
4-11-1856
Carvalho
26 Dr. Luiz Antônio Barbosa (Ma15 3-1860
15-11-1859
gistrado)
27 Barão de Camargos (Manoel Tei21-8-1878
25-4-1860
xeira de Souza)
28 Dr. Firmino Rodrigues da Silva
4-7-18 79
29-4-1860
(Magistrado)
9—1-1864 17—10-1869
29 Theophilo Benedicto Ottoni....
30 T>v. Francisco de Paula da Sil26-4-1886
22-7-1868
veira Lobo
31 Dr. Joaquim Antão Fernan13-4-1887
27-5-1870
des Leão
32 Conseheiro Joaquim Delphino Ri27-5-1870 1903
beiro da Luz
33 Visconde do Serro Frio ( Anto9-5-1874 1905
nio Cândido da Cruz Machado..
21-4—1887
18—6—1875
34 Dr. Luiz Carlos da Fonseca,Medico
35 Visconde dei Ouro Preto (Dr.
Aííonso Celso de Assis FigueiAinda vive.
8—2—1879
rocl0)
36 Conselheiro Lafayette Rodrigues
Idom.
22—11-1879
Pereira
37 Dr. Martinho Alvares da Silva
29-3-1887
22-1-1882
Campos (Medico)
38 Visconde de Lima Duarte, Dr.
José Rodrigues de Lima Duarte
4-12-18-96
26-1—1884
(Medico)...'.'
39 Visconde de; Assis Martins (Dr.
lgnacio Antônio de Assis Mar28—6» 1884 1904
tfns)
40 Conselheiro Cândido Luiz Maria
Ainda vive.
12—10—1886
de Oliveira
7-3-1889
1—9—1887
41 Dr. Evaristo Ferreira da Veiga
42 Barão"de Leopoldina (Dr. José de .
12—5—188S
3—2—1888
Rezende Monteiro)
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43 Commendador Manoel José Soarés;
(*)
5-7-I888 14-9-1803
44 Barão de Santa Helena (Coronel
José Joaquim Monteiro da Silva) 10—12—1888 30—10—1897

Os nossos partido* políticos

(
$

O literato e jornalista brasileiro, o mordacissimo Sr. Dr. Carlos de Laet, no seu bello livro
Em Minas, publicado em 1894, quando nelle
disserta sobre a cidade de S. João dei Rey, nos
fala da existência dos dous celebres partidos politicos, em que se arregimentam os eleitores e
mandões da formosa e salubre « Princeza do Rio
das Mortes». São os dous grupos rivaes dos su- '
jos e limpos, cuja alcunha provém de uns se terem opposto, tenazmente, á idêa dos contrários,
de dotar-se a cidade com dispendiosa rede dos exgottos públicos, para o perfeito saneamento e limpesa de S. João dei Rey.
Venceram, então, os sujos... O causticante
estylista do Microcosmo relembra, a propósito
de tão extravagantes rótulos de aggrem iações politicas, a celebre etymologia* ingleza dos lories e
wigíís, as duas velhas legiões inimigas da politica do Reino Unido.
Em Ouro Preto (quem quer que alli, no montanhoso e pitoresco qüarUer laün do Brasil, tenha estudado, sabe disso), os habitantes do bairro
de Antônio Dias, são alcunhados jacübas, emquanto os da freguezia propriamente dita de Ouro Preto se appellidam mocotós • e numa cida de mineira
de leste, o Peçanha, o spbnquei de panelleiros
passa como epitheto aífrontoso.
(*)

Suicidou-se no Hio de Janeiro.

'§!'
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E' bom recordar que, derrotados os liberaes
no combate de Santa Luzia, a 20 de agosto de
1842, pela final victoria de Caxias sobre a RebelHão Mineira, ficaram os vencidos conhecidos pelo
nome de lu.zias, que lhes deram, ironicamente,
os conservadores ou caramurús.
Os adeptos do partido liberal tinham ainda
em Minas o appellido de gente do papo amareUo,
maçons, chimangos e quejandas alcunhas dadas
pela crendice opiniatica dos velhos cascudos ou saquaremas sertanejos, que eram conservadores em
politica e orthodoxos no catholicismo ultramontano, a mais não poder ser... até á medulla dos
ossos.
Cousas do velho tempo, em cuja leitura bem
poucos se deleitam...
OS OLHOS
( Sujljj Prt/dhomme )

Três Trailnccõcs de Poetas Mineiros
X
À/ates ou negros, bellos, adorados,
A aurora já teem visto olhos .sem conta :
Dormem talvez nos túmulos fechados
15 ó sol em pleno azul inda desponta...
As noites mais suaves do
Olhos som par, formosos,
Brilham inda as estrelias
K de sombras os olhos se

que os dias
encantaram.
fugidias
toldaram.

Que os olhares perdessem uno 6 crivei:
Xfio perderam por certo o brilho ingente;
Apenas para o mundo do invisível
\nli;ii;»!!i'Sc de )<"/, eteniamcnte,
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Não de outro modo, no horizonte raso,
Somem-se os astros, mas no ceo fulguram,
Os olbos teem na morte o seu occaso ;
~
túmulos
nos
morrem,
perduram.
não
Mas
Azues ou negros, bellos, adorados,
Gentis se abriram para uma outra aurora.
Talvez que além dos túmulos fechados,
De lá... quem sabe? espreitam-nos agora.
ERNESTO CORREIA
Passos, fev.—1898.
e
nota:-O dr. João Ernesto Corrêa, advogado em Passos
nulo,
S. 1
riat. de Itapecerica (ant. Tamanduá), bach. era l.)ir. por
,lw,nnv
poeta e escriptor muito aprecmdo.
o pseudoinsob
Foi redactor da Cidade de Passos, escreve
-Manual
mo Viclorino Sampaio. Publicou uni conhecido livro
de Jurados.

II
Azues ou negros, lindos, amados,
Mil olhos viram fulvo arrebol:
No emtanto, ai crelles! dormem cerrados.
Mal no nascente desponta o sol !
Estrellas calmas, em noites bellas,
Mil olhos viram, olhos sem par;
No emtanto, ai clelles! resurgem ei Ias
E elles dormiram sem mais brilhar.
Mas não é crivei que lá no fundo
Da terra jazam sem luz; porem
Que a luz dirijam para Outro Mundo,
Para Outro Mundo, que fica Além....
Também os oi lios tem seus poentes
E não se estreitam íVum mausoléo.
Tal como os astros no céo cadentes,
Que embora apaguem, ficam no céo.
N'alguma aurora doce embebiclos
Neutro hèmispherio rebrilharfío
Azues ou negros, olhos queridos,
Olhos cie eterna íuIgiiração*..
AD0LP110 ARAÚJO.
.S. Paulo, 5 jau. 98.

nota: — O Dr. Acíolplio Araújo, nat. do Serro, bach. em
Dh\, poeta e critico, redigo mu S. Paulo a revista Vida de
Hoje.
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Neeros... azues... como os presumas.
Olhos sem par teem visto a aurora,
Vasios hoje onde as exhuma,
Porem o sol sempre nos cora.
Longas noites, com que regalos,
01 li es sem conta andam a vê 1 -as !
Mas negro véo vem einpanal-os...
Fulae o cardume das estrcllas.
Jamais teriam recobrado
A vista ? Não, não é possível !
Certo terão o olhar voltado
Na grande noite do invisível...
E, como os astros que, no occaso,
Fóírém do pára]no celeste,
Assim também, num poente raso,
Ô òlíiar nós cilios se reveste.
Negros... azues, bellos em summa,
Brilhando á luz de alguma aurora,
olhos que a terra em vão consuma.
Sempre nos seguem — vicia afora
S. Paulo -9—dezembro— 97.

Manoel Viotti

Nota.:—O Dr. Manoel N. Viotti, natural de Haependy, filho
do Coronel Polvcarpo Viotti, antigo deputado Mineiro (de Passade
Quatro), e bacharel em direito por S. Paulo, onde e oílicial Refez
carreira.
jrnhiuete da Chefia de Policia. Alli se casoue
time a revista O Archivo HlustrádOQ tem.publicado vários Irahaihos literários e estatísticos.

Descobrimentos na zona do Rio das
Velhas
O Sargento-Mór Domingos Rodrigues da Fonseca Leme foi o primeiro que aventou diligencias
no deserto do Sabará-buçú, regiões do Caethé,
por onde descobrio o famoso Ribeiro do Campo,
que tão grossas rendas deo á Coroa. O Sargento-Mór Leonardo Nardes Sizão de Souza desçobrio as minas do Caethé (1701) e os irmãos Guer-
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ra, descendentes da Condessa D. Marianna de
Souza Guerra, donatária de Itanhaen, fundaram o
arraial, que tão emotivo theatro de acontecimentos deveria ser, tão grande também na fertilidade
de suas minas, como na nobreza das famílias
que o povoaram e que ainda illustram o berço
mineiro. A mais considerável diligencia, porém,
que prolongou os descobrimentos desse lado foi
a de Antônio Corrêa Arzão, sobrinho do inolvidavel sertanista do Casca, e de seu companheiro
Antônio Soares. O primeiro descobrio o Serro do
Frio (Ibitirui) e o segundo o Morro de Gaspar
Soares, successos estes que reabriram o paiz das
pedras preciosas, além das innumeras jazidas auriferas, que tão alto levaram a producção nos
tempos da magnificência colonial (1704).
Entretanto, o Rio das Velhas, por este tempo,
se povoava: os Raposos, fundavam o seu arraial,
que se tornou opulento, como bem poucos : a
Roça Grande recebia dos Penteados a força creadora.
A zona dos Campos, a seu turno, como sabemos, representa a vasta bacia de um lago mediterraneo visivelmente exgottado sobre o estuario do S. Francisco. A Itatiaia foi o dique separador, o divoriium aquarum dos dous districtos
proto-historicos das Minas. As massas diluvianas,
e o vórtice das correntezas, que se abateram precipitadas, deixaram nos logares fundos os sedimentos da riqueza desaggregada e das serras deluidas, formando os caldeirões famosos na primeira epocha, e que tantos ainda ha que esperam o exame dos mineralogistas. Os cascalhos
da região das Congonhas até hoje são o que de
mais rico se pode conceber. Entretanto, o singuiar e digno de nota foi que não só essa parte,
como a do Rio das Mortes, deixaram-se ficar intactas. senão quando os descobridores de Matto
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Dentro voltaram e deram a conhecer as fáceis riquezas que também continham. Foi mister a comparação dos ribeiros conhecidos no Carmo para
se denunciar a egualdade dos cascalhos que em
tanto assoalhavam o caminho trilhado pelos bandeirantes. Perpassaram estes, as mais expedições
da mesma sorte atravessaram todo o paiz dos
Cataguá, e não menos o dos Campos, em busca
de sertões remotos, abafados de florestas, cortados de serranias, inhospitos, e todos a faro de
ouro ; ao passo que ouro havia lá por todo o longo percurso de seu itinerário.
Foi preciso que João de Siqueira Affonso,
quando regressava para S. Paulo, hospedandose em casa de Thomé Portes d'El-Rey, na passagem do Rio das Mortes, pesquisasse as areias, e
visse no lastro das águas a mesma formação de
seus outros descobrimentos, deixando ao proprietário as instrucções, cuja boa fortuna deo de
resultado o inicio auspicioso de S. João d'ElRey, ao mesmo tempo que nas mesmas circumstancias Antônio Bueno desvendava os veeiros da
Ponta do Morro, preparando o berço da famosa
villa de S. José,
Em summa, o cyclo dos primeiros descobrimentos ficou encerrado pelo mesmo João de Siqueira Affonso nas minas da Ayuruoca, fraldas
da Mantiqueira, em 1706. A1 pequena distancia
de Taubaté, foi mister que primeiro se descortinasse o âmbito immenso das Minas Geraes, que
a luz e a palavra dos bandeirantes circulassem de
Pitanguy ao Casca, da Itaverava ao Serro, para
que se Analisasse, quasi a dentro do ponto de partida, a epopéa dos bandeirantes.
Sombras errantes da historia, quasi esquecidas, tempos remotos que deram em nossa alma
o fulgor plácido, como de um luar cadente, nas
boras silenciosas, esses homeus e essas cous^s

• *
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confirmam em tudo a nossa narrativa. A unidade
docamintio até á Itaverava, a diversidade
por
avante, cada um no seu rumo ; a indifferenç a
para com o solo rico de paizes conhecidos em
demanda de paizes nem sequer indicados, totalmente escondidos ; o circulo que fizeram de longe para mais perto ; são cousas que só um plano
preconcebido moveria ; e que só podemos explicarporum supposto pólo magnético da vontade
e das ambições. . O Itacolomy, rebuscado no
pego
nebuloso do sertão, entrevisto no dedalo das cordilheiras longínquas, foi, em verdade, o centro de
gravitarão, o pharol da conquista e da posse em
todo o território.
No momento em que pomos estas ultimas
palavras em nosso escripto, o avistamos, como
que
suspenso, cortado por uma nuvem branca,
que se
extende sobre a cidade, nesta hora do crepúsculo
já ponteado de estrellas.
Bello monumento de Deus, posto no centro
de nossa terra, como dos homens, no centro de
nossa historia; depois de ter attrahido os fundadores de nossa pátria -presides e presidirás a romaria das gerações ao archivo de nossas tradições!
Mago, que trouxeste o ouro a Bethlem da civilisação !
Ouro Preto

(Água Limpa).
Diogo de Vasconcellos*

Nota: O Dr. Drogo Luiz de Almeida P. de Vasconcellosl,
imt. de Mariana, bach.emDir. porS. Paulo, aüt. deimt.
geral
e secrel. da Prov. de Minas, jornalista e orador de nota, escre^^^;J^^1^^
Geraes, já em duas edições
e 1901), e-a qual pertence
(\Wb
o bello trecho aqui transcripto.
& um profundo conhecedor *das tradições coloniaes de nossa
terra.
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Ppo viu cialismos

Ha modos locaes no falar dos Brasileiros.
Idiosyacrasias phoneticas, vicios de linguagem,
se encontram no Brasil inteiro, formando os provincialismos, constituindo um novo dialecto portuguez em nosso paiz.
Os grammaticos (João Ribeiro, Júlio Ribeiro,
Pacheco e Lameira de Andrade, Sylvio de Almeida...), os historiadores (Varnhagen, SylvioRoméro, Capistrano de Abreu...), os romancistas e prosadores (José de Alencar, Bernardo Guimarães, Macedo, Franklin Tavora, Teixeira de Souza, Visconde de Taunay, Couto de
Magalhães, Beaurepaire Rohan, Affonso Arinos,
José Veríssimo, Inglez de Souza, Valdomi.ro Silveira, Romaguera Corrêa.. .) accentuam as differenças de pronuncia da lingua falada nas varias
zonas do Brasil.

CONCEITOS E IDÉAS
A Clemência.
A Clemência, é o perdão e o esquecimento de uma oíle-usa,
de um delido ou aceão criminosa: é ei Ia a, virtude das almas
nobres.
.lá o poeta francez P. Corneille dizia em bello verso :
... «La clémence est Ia plus bello marque
Qui puisse á 1'univers connàitre uu bon monarque;»
e o bom e grande Rei Frederico da Prússia escreveo :
« Se vaincre est cTun hèros, pardonner est d^uii dieu.
Qui ne peut se domptor, qui no peut pardonner,
Est indigne du rang qui Pappelle á regner. »
Razão tinha o Cardeal de Retz em dizer a Luiz 13" de França que « a clemência ò a virtude favorita dos grandes principes; nomeio de seus mais bellos triumphòs, elles se vângloriam do poder ceder á compaixão ».
«Para uma bella alma, a clemência tem mais doçura que a
vingança ». dizia Alexandre4 Magno.
A quem governa cabe a maior dás funcçdes: perdoar ou
punir.
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MAL SECRETO
a, cólera que espuma, a dâr
que mora
N'alma, e clestróe cada illnsao
que nasce,
que punge, tudo que devora
Tudo
O coração, no rosto se estampasse:
Se

"
Se se pudesse,

o espirito que chora.
Ver atravez da mascara da face,
Quanta gente, talvez, que inveja agora
Nos causa, então piedade nos causasse!
Quanta gente que ri, talvez, comsigo
Guarda um atroz, recôndito inimigo,
Como invisível chaga cancerosa!

Quanta gente que ri, talvez existe,
Cuja ventura única consiste
Em parecer aos outros venturosá!
Raymundo Corrêa,

, Nota: —O Or.,Raymundo da Motta de Azevedo Corrêa natural do Maranhão, è hoje Bretor no Districto Federal
e i4 o
nuxgistrado, Dir-ector da Secretaria do Interior e lente eatlie
Ira
tico de Direito Romano, na Faculdade de Minas Ge.-ao
edo
residido muitos annos, em Ouro Preto, onde, de 1893 a
1894
reunio um famoso cenaculo de homens de letras, brasileiros se•
Raymundo, Arinos, Eilac, Alvares de Azevedo, Augusto .delima Coelho Netio, Affonso Guimarães,
de Repadre Seveft"o •
zende e outros.
Membro da Academia de Letras, Raymundo e o maior
dos
nossos poetas, segundo o julgam Olavo Bilac, Yalentim
e
A.
de
lama.

(íaleriii de Mineiros illnslres
ii
Br. Manoel Ferreira da Câmara Kittencourt e Sá— Este sábio naturalista, Senador do Império, no 1. - reinado, antigo Intendente dos diamantes no Tejuco, nasceu no arraial de
Itacambirussú, então pertencente á comarca do
Serro Frio e ao termo de Minas Novas do Fanado,
e hoje districto do município norte-mineiro dè
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Grão-Mogol. Formado em leis e philosophia pela
Universidade de Coimbra, em 1788, aos 26 annos
de idade, pois nascera no correr do anno de 1762;
diplomado em engenharia é lavra de minas pela
Escola de minas de Fiedberg (Allemanha), onde
foi discípulo do sábio Werner, tendo então percorrido os centros mais cultos da Europa, em companhia de outro sábio e seu collega, o grande
Brasileiro José Bonifácio de Andrada e Silva; o Dr.
Gamara já estava no Brasil, ao começar do século
19.°, sendo nomeado Intendente dos diamantes
em 1807, eleito deputado geral por Minas á Constituinte Brasileira, em 1823, escolhido Senador do
Império, por D. Pedro I, em 1826 (22 de Janeiro),
tendo tomado assento no Senado em 29 de Abril
do anno seguinte, e havendo sido um dos redactores da Constituição do novo Império. Câmara foi
tão erudito homem de sciencia quanto austero parlamentar e político de largas vistas. Era membro
das Academias Reas de Sciencias de Lisboa, Stockolmo e Edimburgo; amigo de sábios, que o respeitavam, delle fallando com louvor o bávaro Dr.
Carlos Frederico von Martius, o francez Auguste
de Saint Hilaire, o allemão Barão Guilherme Von
Eschwege, o inglez John Mawe, os quaes, em suas
obras tão conhecidas, narram a prodigiosa actividade, o alto preparo mental do Dr. Câmara, a
quem visitaram no Tejuco (hoje Diamantina), quando elle era Intendente do Districto Diamantino,
cargo que o sábio Mineiro soube nobremente desempenhar, adoçando quasi sempre o rigor das leis
da metrópole, como bem pondera um de seus melhores biographos, o falleciuo Senador Dr. Joaquim
Felicio, nas Memórias do Districto Diamantino.
Falleceo o Dr. Câmara, na Bahia, aos 73 annos
de idade, a 13 de Dezembro de 1835, depois de haver prestado grandes e inolvidaveis serviços ao
Paiz, em geral, e á zona cFonde era filho. Dentre os
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illustres Brasileiros, que hão brilhantemente figurado no scenario político e- scientiflco da Pátria,
nenhum excede em talentos e serviços ao Dr. Camara. Deixou varias memórias e opusculos sobre assumptos de mineralogia: Ensaio de descripção physica e econômica da comarca dos Ilhèos
(Bahia); Observações sobre o carvão de pedra que
se encontra na freguezia da Garvoeira (Portugal);
Memória sobre as minas de chumbo e prata e sobre a fundição do ferro por um processo novo
(processo que elle chegou a ensaiar, montando fornos de fundição, no arraial de N. S. do Morro do
Pilar do Gaspar Soares, hoje município de Conceição do Serro, e d'onde elle levou ao Tejuco, na
distancia de 25 legoas, as primeiras barras de
ferro fundido no Brasil, com grandes festas, cuja
descripção se encontra no jornal de então — Invéstigador Portuguez). Escreveo ainda varias Memorias de agricultura e industria agrícola, sobre o
cultivo e preparo da araruta, fumo, cacao, algodão e especiarias (canella, gengibre, cravo, etc),
tendo se perdido sua grande obra inédita— Tratado
de mineralogia no Brasil. Homem completo, conhecedor de varias línguas, por elle falladas, correntemente, muito viajado, de gênio vivo, acção
rápida, despida de formalismos legaes e de temperamento irritadiço e, ás vezes, violento (exemplo, o
martyrio do negro Isidoro, o garimpeiro); Camara mereceo de seus biographos anteriores (o Dr.
J. Sigaud, o Senador J. Felicio e oDr. Sylvio Romèro) elogios e censuras, aquelles em maior porção
que estas. Queremos com razão suppôr que o
Dr. Câmara tenha sido até agora o talento mais
extraordinário, o espirito mais lúcido, a mentalidade melhor preparada dentre os filhos de Minas
Geraes. No seu tempo, nenhum outro Brasileiro
lhe íbi superior nos vários departamentos da intelligencia, mesmo que nos refiramos aos mais illus-
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tres (José Bonifácio, Cayrú, o Bispo Coitinho, Frei
Velloso, José Feliciano, Vasconcellos, Vieira Couto, Accioli...). Extrangeiros do quilate de SaintHilaire endossariam tal conceito sobre Câmara, figura extraordinária na nossa historia intellectual
e política.

GANÇGES MINEIRAS
(Ao Dr. Nelson de Senna)
De manhan... Quem sabe cFõnde
Veio este barco vogando
Nas espumas desusando
Da brisa ao sopro fugaz ?
Que coração esse forte
Que vae, sem medo da morte,
Rompendo as águas em paz?
Cantam : « De Minas a terra
Traz a paixão das viagens;
Vamos enchendo as aragons
Das notas do bandolim :
Na vaga que desenrola,
Nossa plangente viola
Canta seus versos sem fim.
De noite á face do rio
Brilha o luar sobre a vaga ;
O vento de leve afaga
A fronde da matta em flor;
Corre na vaga a canoa,
Emquanto o remeiro entoa
As trovas doces do amor.
Das doces noites de Minas
Nos esplendidos luares,
Vamos lançando nos1 ares
Nossas sonoras canções.
Vós tendes, ó doces climas,
0 suave encanto das rimas
Nos vailes, nos chapadôes.
Nas ricas minas, mineiros ;
Nos campos, ó lavradores,
Que abris o sulco aos ardores
Dos quentes raios do sol ;
No azul da vasta chapada
Gente franca e apaixonada
Alerta á luz do arrebol;
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No fundo seio dos rios,
Remadores e poetas
Que nas cinturas de athletas
Fazeis a faca líizir;
Sertanejos e tropeiros,
Que andaes rompendo os outeiros
Sempre a cantar e a sorrir;
Vós, ó pequenos e rudes,
Homens de pouca valia,
Em que a força ao bem.se ai lia
Num mesmo e so coração...
Vós sois a estreita luzcnte
Que rasga os céos do oriente
A illuminar a nação. »
Calou-se. Na margem vércle,
Nação ! nação ! murmuraram
Os echos. Depois calaram
Também as vozes do ar.
Na volta, a barca fugia;
E, á margem, lenta descia
Uma tristeza sem par:

tv

Somente agora na serra
O manso luar dormia,
De cada azul péneclia
Traçando a sombra no chão.
È, nas vagas que passavam.
As folhagens peneiravam
Um libio e doce clarão...
.Bello Horizonte — dezembro ^1905;

Francisco Amédée,

nota;— 0 prof. F. Amédée Peret, lente cie luatbematica,
no Gymnasio Mineiro (Externato) e ant. ai um no da Escola de
Minas de Ouro Preto, tem um livro de poesias já publicado
(Ouroprelanas) e é filho de outro poeta, M. Guillame Amédée
Peret, fali. em Minas, e autor do poema épico, Origine des
Peuples d''Amérique, Paris, 1899.
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O feiticeiro

rieoTO

Sombrio, já corcovado pelos janeiros, os cabellos de um branco sujo, os olhos estriados de ver-
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metho, cachimbando á porta do rancho, á entrada
do arraial, está um preto velho: é o feiticeiro...
Os parceiros contam lendas pavorosas a respeito delle, que outr'ora, na fazenda, era o oraculoda escravatura.
Conhe ce mésinhas?, sabe temperar os brancos,
e fazer sortilegios com o sangue dos gallos pretos,
das corujas ; recita em phrases cabalisticas orações
aos manipanços, e, quando escravo, sempre resmungão, sempre embezerrado, envenenou a dous
feitores, vingando-se de umas relhadas
que elles
lhe deram, no eito, por ter mandriado na tarefa..
Veio creoulo para a fazenda, e ali envelheceo
o pae Antônio, feiticeiro, que conver sa com as aimas dos parceiros enterrad os no cemitério do arraiai, e a tantos delles vio cahir exhaustos, o dorso retalhado pelo bacalhao.
Nos serões, na sensala, á luz fulva das labaredas, fazendo chiar a chaleira do café, pae Antonio contava aos crioulinhos, que se aconchegavam
uns aos outros, com medo, tetricas historias do sacy-pererè, com o seu pito allumiando no escuro
das estradas desertas, o seu barretinho vermelho,
pulando num pé só, e cantando uma toada lugubre,
Jamais olhou de frente o «sinhò velho» to;
mava-lhe louvado num resmungo, quasi um rosnado de cão de fila.
Agora liberto, veio morar perto do arraial,
num ranchinho pobre, todo escorado... Quando
lhe falam nos feitiços que fazia, envenenando
gente e a criação, pae Antônio sorri diabolicamente,
e os seus dentes brancos, ponteagudos, dão-lhe ás
feições alanhadas, de africano, um aspecto de fera..,,
Embrulhado na japona, toda remendada, cachimbando ao sol, meneia a cabeça aos cochilões,
em quanto a caseira, mãe Maria, lida na cosinha,
onde um gato, preto, esgalgado, grandes olhos verA.

K>
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des, mia, esfomeado, roçando no vestido em trapos da companheira do feiticeiro, sombrio, corcovado pelos janeiros, os cabellos de um branco
sujo, os olhos estriados de vermelho, a cor do seu
ódio aos brancos, que elle sabe temperar com
os
seus sortilegios, as suas hervas seccas,
proferindo
pbrases cabalisticas defronte dos manipanços, bem
enrolados de collares de missangas
Azevedo Júnior.

Hori^nte (««^« (fc Pü^ZS^Ut"^^
nal do Povo, Diário

de Minas) o hoje vive em rh V
lora'
onde redige O Operário e já rodigio O PliurTl
"
CJiromsta e contem- de valor, a vida de ihmreiWn «a .
teno lhe absorvem o tempo, l^fblicon 2 1
vro ó
,°
S
producçao esparsa nos jornaes de interior tolid^ui
<}
Coll
ihníí
„n
no
Aonmos e Correio da Manhã. i^110-'

DIVISA DO PRESIDENTE BALMACEDA
(Do Chile)
f

Para mi, gpbernar, es servir es
trabaiar.
y

«No tengo más interés
que por io justo,
ni más amor que por Io buono,
ni más pasión que poria Pátria.»

Procuração originalíssima
Rompera na Província de Pernambuco
a revoluçâo de 1824, conbecida na historia
pelo nome
de Confederação do Equador.
O Governo do Recife mandou ao estrangeiro
o Br. José da Natividade Saldanha, como
seS enviado político.
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Baqueando a causa democrática, foi condemnado á morte pela Commissão Militar o distincto Pernambucano, que enviou de Caracas, na
Republica da Venezuela, onde se achava, a seguinte
procuração ao seu collega, o Dr. Tbomás Xavier
Garcia de Almeida, juiz que o havia coademnado:
« Pela presente procuração, por mim feita e
assignada, constituo meu bastante procurador, na
provincia de Pernambuco, ao meu collega Dr. Thomás Xavier Garcia de Almeida, para em tudo cumprir a pena que me foi imposta pela Commissão
Milifar, podendo até morrer enforcado,
para o que
lhe outorgo todos os poderes, que
por lei me são
conferidos.»
Caracas, 3 de agosto de 1825.
José da Natividade Saldanha.

FLORA
(fantasia)
fl§

eSGFipfe©F G^ilefl©
DOM LEONARDO BLIZ

i
— Rescende o teu nome o olôr capito
so das
espécies raras de aromas exóticos!
« Embriago-me de longe, na onda de tra nças
louras de tua formosa cabeça — mimo de
graça,
que se diria sahido das mãosdivinas de um Phidias ou de. um Praxiteles, os mestres eternos daquella animada estatuaria hellenica.
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«Em teu seio de rola tímida bem quero sentir o rythmo suave do coração, que ama ; em tua
carne macia e nivea, quente e acariciadora, bem
desejo me entontecer, na febre do virginal amor,
que só tu me podes dar...
—Mas porque da tua bocca—onde presinto que
deve haver o gosto dos favos sylvestres, distillanda o mel flnissimo da vol u pia — não me vem o
osculo, que sélle para sempre o nosso aííecto ?
« Porque te emmudeces, ó cândida flor do
Norte, e nos teus lábios mudos deixas morrer o
sim, apenas sentido ? Porque não murmuras commigo o idylio passional de um grande e sempiterno amor ?»
—• Assim falava eu a Flora, princesa barbara,
dos olhos cerúleos e das trancas louras, dos lábios
mudos e do corpo esguio e clássico...
#

« Ai! Flora, que si bem souberas a minha
língua, si todo adivinharas o meu amor, outra seria
a tua sentença, que não a de despreso ás minhas
juras...
«Palpita em teu ser um'alma extranha, esquiva e soberana, incapaz de sentir e amar com o
impeto violento da natureza ardente dos trópicos.
«Temperamento de límpido crystal, que é o
teu — quem o fará vibrar, sonoro e melódico, ao
toque mágico de um amoroso transporte ?
«Héro inaccessivel e fria ! sei que não morrerás de magua, quando do meu naufrágio, no sorvedouro de Abydos — que é a tua indifferença
augusta por mim — eu, inditoso Leandro, por ti
gritar, pedindo-te a ancora salvadora do amor..,
Sou o amante condemnado, sem haver siquer colhido da tua bocca e da tua alma as primicias de
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um longo beijo apaixonado, a ternura de um
doce affago de amante.
« Porque não nos prenderá um dia o osculo da
carne, com o encanto da mutua sympathia ? »

a
«G;rilhões do Averno, suppliciae bem o meu
pobre corpo enfermo, que aos poucos morre dos
filtros e effluvios, que lhe manda o corpo da Bem
Amada. Que laços poderosos a seda fulva de tuas
madeixas em mim atou, mulher barbara! O'coma
de fios de ouro, com que o sol do Norte te povoou a cabeça de esbelta princesa do Rheno: aquece ainda mais o meu rosto pallido ao calor macio
das tuas trancas ! Deixa que eu me embriague até
a morte próxima, nesse bom perfume capitoso da
tua cabeça divina.
«Tolera quanto eu de ti exija, ô Flora, pois que
em breve o espirito immortal do meu amor vai
ascender ás alturas nevadas do paizda edehreiss
e atai repousar para sempre, no caule triste da
«flor dos namorados»...
*

Flora, a loura e fria princesa branca,, dona
cruel de meus aflectos -- irá um dia, na pátria distante do Norte, colher o raminho secco da edelweüs.
Pela montanha alpina, ha de ella subir ainda,
por entre o bando de moças amantes, nessa romagem de gosto e arte, quando a dourada flor
matisa de lagrimas de ouro a alvura dos gelos,
ao repontar da Primavera.
Mas um eifluvio penetrante e doce ha de en~
tão lhe entontecer a alma fria de paga do Norte,,,
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— «E estarei vingado, ó Flora,
quando vires o
mármore da tua carne e o gelo do teu coração
contrahidos, em inaudito milagre,
pelo veneno
subtil e forte da Saudade !
«Conhecerás, tarde eoibora, ó barbara filha da
Germania, a amorosa alma que eu fui...»
Pelayo Serrano.

PSETSAMEHTO
De Aiphonse Oaudet, no livro Souvenirs, falando do
historiador Emile Oliivier:
«Todo homem no poder tem a iníatuação natural
angmeutada de um certo modo myope de vêr as cousas. »

OS CURSOS JURÍDICOS no brasil

i-t

Data de 11 de agosto de 1827 a creação dos
cursos jurídicos no Brasil.
As primeiras Faculdades de Direito foram as
de Olinda e S. Paulo. Após a proclamação da Republica foram creadas as faculdades : 1 de Minas,
2 do Rio, 1 da Bahia, 1 do Rio Grande do Sul, 1 do
Pará, 1 de Ceará e 1 de Goyaz, não estando esta
ultima reconhecida officialmente. Onde lemos estas notas ha mais as seguintes, interessantes: O
primeiro bacharel pela faculdade de Olinda, hoje
do Recife, foi Aífonso Negreiros Lobato,
(Mineiro);
e o mais antigo bacharel, que ainda vive, é o venerando Visconde de Sinirabú, (Alagoano)
que está
com mais de 90 annos de edade e com 70 de formatura. A Faculdade de Minas Geraes é de dezembro
de 1893 e funcciona em prédio próprio, com cerca
de 200 alumnos. Hoje ha no Brasil 10 faculdades
de Direito : Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Bahia
Capital Federal (2), S. Paulo, Bello Horizonte, Goyaz
e Porto Alegre.
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someto

De Santa Thereza

Não mecommovc, Deus meu,
para querer-te,
O eco que a mim tens promettido,
Nem me commove o inferno tão temido
Para deixar por isso de oílender-te.
Commoves-me, Senhor, commove-me vòr-t;e .
Cravado em uma cruz o escarnecido :
Commove-me ver teu corpo tão ferido :
Ultrajado, em tua nudez, inerte.
Commoves-me em fim, de tal maneira
. Qmv, mesmo que não houvera Céo, eu to amam,
Eu te temera mesmo que inferno não houvera ;
Não me tens que dar porque te
queira,
Porque, si o que espero não esperam,,
O mesmo que té quero te
quizora.

GALERIA DE MINEIROS ILLUSTRES
III
O HISTORIADOR XAVIER

DA

VEIGA

almas-onerosas o os bons cidadãos,
j<As
pois.
hao de adiar natural o de justiça,
o
obscuro
que
• auetor deste Jivro, escripto com a, verdade
com o coração, penetrando respeitoso no comi-é
ferio do nosso passado mineiro, alii avivente
alguns bellos epitapliios apagados;
crave em
muitas sepulturas solitárias
louvor
ou benemerencia ; burile, em palavras'de
outras, inscripçòos
de reconhecimento ou admiração ; e sobre Iodas
ellas destolhe algumas flores de svmpathia
ou de
J
saudado.»
'
Xavier da Ver;a
i Prefacio, XI, das Ephemcrides Mineiras)

E' morto desde o dia 9 de agosto de 1900, em
Ouro Preto, o grande coração, o fecundo escriptor,
o virtuosíssimo e modesto Mindro,
que foi em vida
o Commendador José Pedro Xavier da Veiga.
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O seu « bello epitaphio » é a monumental obra
com que brindou o E stado natal — as Epkemerirides Mineiras, em quatro alentados e succulentos
volumes. Na sua « sepultura solitária » unia única
e gloriosa «inscripção de reconhecimento » devemos nos os Mineiros esculpir: A Xavier da Veiga,
o historiador sem par de Minas-Geraes. Sim, si
é verdade que os historiado res se vão e se esquecem, só ficando de pé e immortal, na peanha de
granito e bronze do tempo, a Historia : pode o
grande e saudoso esp irito de Xavier da Veiga -~
o nosso Cantú, pela sua bondade, humildade de genio e doçura de estylo intelligente e claro — descançar tranquillo na paz do Além, pois sua memoria e seu nome nada os eliminará das paginas indeleveis da historia desta terra.
A urgência d o tempo, o abalo doloroso que
me causou essa morte, a saudade com que meu coração amigo e reconhec ido vem desfolhar estas linhas tristes sobre o túmulo de José Pedro, tudo
me impede de prestar mais longa e merecida homenagem ao querido compatricio fallecido.
José Pedro Xavier da Veiga nasceo nacidade sul-mineira da Campanha da Princesa, a 13 de
abril de. 1846 e depois de concluir os estudos primarios passou a residir com seus pães, no Rio
de Janeiro, desde 1857, onde foi caixeiro da livraria de seu tio paterno, Commendador João Pedro
da Veiga, exercendo assim a mesma profissão que
antes já occupára seu outro e glorioso parente,
Evaristo da Veiga, o inclyto redactor da Aurora
Fluminense.
Era filho do Teneníe-Coronel Lourenço Xavier
da Veiga e de.D. Jesuinade í? alies Veiga, e neto,
pelo lado paterno., de Francisco Luiz Saturnino da
Veiga e de D. Francisca Xavier de Barros. Procedia,
portanto, de uma das mais illu stres e numerosas
famílias Mineiras. Casou-se em Ouro Preto com a

'•¦',

ANNUARIO

287

Exma, Sra. D. Luiza do Amaral Veiga, filha do saudoso Mineiro, Coronel Francisco Teixeira do Amaral; e das cinco gentis filhas, que teve desse consorcio, duas são hoje casadas, na velha Capital.
Politico temido pelo seu valor de combatente,
talentoso jornalista, orador correcto e fluente, Xavier da Veiga militou nas fileiras do partido conservador, no Império, tendo sido deputado provinciai por varias legislaturas, e, após a Republica,
foi deputado á Constituinte Estadual e depois senador do Estado, logar que deixou para assumir
o de Director do nosso Archivo Publico. Fundado r
e redactor principal da Provincia de Minas, da
Ordem, da Revista do Archivo, a illustração e
competência de José Pedro são evidentes: apolemica, a chronica, o artigo de fundo, a critica,
os estudos históricos, eis o vasto campo de suas
locubrações.
Suas virtudes, como cidadão e pae de familia ;
seu ardor e dedicação no serviço á causa publica;
sua illustração, conquistada com esforço próprio,
sem o verniz dos pergaminhos officiaes ; sua modestia e bondade, serão exemplos para todos nós.
E de Xavier da Veiga, como do poeta francez,
se dirá :
On parlera de sa gloire
Sous le chaume bien loiifjiemps.

* *

A obra de Xavier da Veiga, no jornalismo
politico e nas pesquisas da historia de Minas, ha
de ser duradoura e fecunda em resultados. Obrilhante semanário do partido con servador, durante
os últimos annos do Império, em Minas, foi a J?rovineia de Minas, creada e mantida por Xavier da
Veiga, de 1.° de janeiro de 1879 a 13 de novembro de 1883; vindo do ministério Sinimbú. ao mi-
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nisterio Ouro-Preto, nas ante-vesperas da Republica, sempre como um jornal de doutrina e combate,
nobremente redigido e opulento na variedade
de estudos que publicava.
Baqueado o Império, dos prelos da Provincia
começou a sahir dias depois A Ordem (de 27 de
novembro de 1889 a fins de dezembro de 1892),
tendo Veiga acompanhado, já deputado á Constituinte Republicana em Minas e logo depois senanador estadoal, como politico e combatente democrata, o desenrolar do novo regimen em Minas,
sob os governos dos srs. Cesario Àlvim, Bias Fortes, Augusto de Lima, João Pinheiro, Gama Cerqueira e Affonso Penna. Creado o Archivo Publico
Mineiro, desapparece Veiga do scenario politico,
$
da vida parlamentar, do jornalismo partidário,
I
de 1894 a 1900 escorrem seus últimos fecundos
tempos de escriptor e publicista, na quieta solidão
do gabinete de historiador, atirando á publicidade
^
os preciosos volumes das Ephemerides Mineiras,
da Revista do Archivo PtMioo Mineiro, vários
fasciculos e opusculos : A Imprensa em MinasGemes, Questões de Limites entre Minas e Rio de
Janeiro, A Revolta de Villa Rica de 1720 ; e elaborando a valiosa Ghorographit, Mineira, que não
concluio, masque deixou muito adeantada.
Do que foi Xavier da Veiga, como politico,
.
disse eloqüente e discretamente um jornalista
Mineiro, ao noticiar a sua morte :
« Na politica elle se distinguio pelos seus raros
dotes iatellectuaes, servidos por uma palavra fácil,
elegante e opulenta, conceituosa e elevada, quando
tratava de assumptos, cuja magnitude exigia essa
linguagem;satyrica e cheia de fino humour, quando
era mister ferir o ridículo, combater preconceitos
e costumes; vibrante de patriótica indignação,
sempre que se tornava necessário profligar abusos,
verberar desmandos. Intelligencia vivaz, auxiliada
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poderosamente por um espirito superiormente reflectido, tinha um ponto de vista seguro, penetrando certo no âmago de todas as questões, vendo-as por todas as suas faces e distinguindo o
verdadeiro do falso, mesmo no mais acalorado da
discussão. »
Nem só ao jornalismo deo Veiga, desde os 12
annos de edade, as primicias de seu esperançoso talento; foi também poeta (sob o pseudonymo de
Angelus) e, em 1858, na ex-Côrte, fundou a Sociedade de Ensaios Literários, e de cuja Revista foi
o principal redactor, tendo ido depois, em 1868,
para a Capital de S. Paulo, onde não logrou concluir os preparatórios para cursar a Faculdade de
Direito, em vista de graves incommodos de saúde.
De regresso a Minas, em 1870, na vice-presidencia do Barão de Camargos, jáò vemos residindo em Lavras (oeste de Minas), onde exerceo o
modesto e afanoso cargo de escrivão de orphãos,
tendo da cidade de Lavras passado a residir em
Ouro-Preto, logo que o partido conservador de seu
districto começou a mandal-o, em successivas reeleições, á Assemblóa Provincial.
ínnumeros trabalhos históricos e literários de
Xavier da Veiga andam pelas columnas do Almanack do Sul de Minas e Encycíópedia Popular
(publicações que seus irmãos Commendador Bernardo Saturnino da Veiga e Dr. Ângelo da Veiga
mantiveram por muitos annos, na cidade da Campanha), do Jornal do Gommerdo, do Rio, e Re eisIa do InéUtuto Histórico, do qual era sócio correspondente.
No distante porvir, quando Minas — lar querido das mais vivas tradições da Pátria Brasileira
elevar um Pantheon aos seus filhos gloriosos,
dentre os que mais nobre e pertinazmente narraraiü o drama de sua historia, será o nome de Xa-
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vier da Veiga alli inscripto em letras de ouro fuigente: Primus inter pares.
1900.

PEHSAMEKTOS SELECTOS
A' mulher que' ama darei um conselho : sede discreta, são
confiae á vossa maior amiga os segredos de vosso coração apaixonado; afastae-vos das pessoas maldizéntes, e tende o máximo
cuidado em relatar só áquelle a quem vos afieiçoastes nsafíiicções, assim como os vossos gósos Íntimos. — E. V.

Uma mulher não se deve satisfazer somente com a sua consciencia: deve ainda procurar o conceito do mundo.—S. JerOnymo.

¦Um homem, quando deixa de ser amado, faz
muita bulha
e consola-se logo: uma mulher, no mesmo caso, cala-se e
fica
muitas vezes in con solúvel. — La Bruaère.

Na edade madura, a mulher que mais nos deve agradf..ii'
c aq vi ei Ia que nos consagrou sua mocidade. — Madame
NeCRER.

O amor conjugai não e simplesmente um sentimento:
ó
um culto: a posse de per si, é, apenas, um concubihatò.—
Hamalho Ortkjão.

Um jornal independente e uma formidável barreira elevada
pela equidade e justiça contra a fraude e o despotismo. - CaÍSIMIR PERIER.
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ConfcmpJaes uma estrella por dons motivos, porque e
luminosa e porque ê impenetrável. Pois bem, tendes junto a
vos uma irradiação mais grata o um nxysteriò mais profundo :
a mulher. — Victor Hugo.

Só se deve tocar no
beca.— Balzac.

inimigo para

lhe fazer curvar a ca-

O casamento é uma peça composla de dous personagens,
mas cada um delles estuda o papel que pertence ao outro.
O. EeUILLET.

Os

homens

fazem

as leis,

as

mulheres os

costumes.

CrUlBEKT.

Abri a mesma porta à verdade o á mentira o íicae certo
de que a mentira sahirá primeiro.— Fouillet de Couches.

O coração de uma mãe ó um abysmo, no fundo
encontra sempre um perdão.— BÀlzac.

do qual se

OS ALMANACKS EM MINAS

Seguramente, uma meia dusia de almanachs
já se publicou annualmente, em Minas Geraes.
Assim, tivemos o do municipio sul-mineiro de Passos, redigido pelos Srs. Drs. Ernesto Correia, Manoel Viotti e Bento Ernesto Júnior e de proprieda.de do Sr. Hilarino Moraes. Sahiramos dous primeiros vols. e a matéria do III vol. deste excellente annuario, para 1900, chegou a estar prompta
para entrar no prelo, e dava para formar um volume de 200 paginas; o de Juiz de Fora, editado pela livraria Mattoso e redigido pelo jornalista Sr. Heitor Guimarães ; o de Guarará, editado
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por um periódico da villa do mesmo nome; e em
Ponte Nova e Ubá, também se publicaram annuarios.
Na cidade da Campanha, desappareceo o excellente « Almanach Sul -Mineiro », do saudoso
jornalista Sr. Commendador Bernardo Saturnino da
Veiga; em Barbacena, u Sr. Dr. Ângelo da Veiga
manteve outro; em Ouro Preto, egualmente houve
outro, por signal que bem curioso. Aqui na Capital, o extincto Diário de Minas chegou a nos prometter um, e na cidade de Pouso Alegre, o Dr. Antonio M. de Oliveira preparou um para o anno de
1900, comprehendendo referencias áquelle próspero municipio e aos visinhos e também com uma
escolhida parte literária.
Actualmente (1906), editam-se em Minas o
Almanach Uberabense e o presente Annuario de Minas Geraes, sendo que a prioridade de um Almanach, em Bello Horizonte, coube ao Sr. Joaquim
Ramos de Lima, que chegou a publicar o 1? vol.
em 1900.

-*

COKTEASTE
Talvez nesPhora em que a chorar suspiro,
Lembrando-me de ti, saudosa e afílicta,
Bem junto estejas da mulher bonita
Que te escravisa o coração, que aspiro.

v

E emquanto eu sofíro aqui no meu retiro
0 ciúme atroz, que no meu peito excita
Cada vez mais esta. paixão maldita,
E de raiva e dor quasi deliro;
Em paragem risonha e enílorescida
Talvez tu'alma esteja num transporte
Toda inteira em stfalma transíundida !
Bem diversa da tua k minha sorte :
No seio cToutra encontras tu a vida...
E eu na tua iriconsláncia encontro a morle!
Áurea Pires.

Nota:—D. ÁüréaPires residia em Palmyra e agora em S.
João del-Rev
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Filha do jornahsja Trajano Pires e moça ainda, suas apreciadas prodncções poéticas, esparsas pelos jornaes de Minas, a
destacam como uma intellcctual no nosso meio literário.
0 Almanach de Juiz de Fora publicou-lhe o retrato e biographia, ha poucos annos.
Pelo talento de poetisa, Áurea Pires pôde se emparelhai'
com lbrantina Cardona, Francisca Jülià, Zalina
Rolim PrcseiliV
na Duarte, Mariana Hygina e outras poetisas brasileiras com
temporaneas.

Os dez mandamentos da lei... dos suecessos nas empresas
1.° —Escolhei o gênero de emprehendimento
que
melhor se adaptar á vossa índole;
2.° — Escolhei bons auxiliares ;
3.° — Abominae as bebidas alcoólicas;
4.° — Dae o maior es mero a tudo quanto fizerdes •
5.° — Não dividaes os vossos esforços;
6.° — Nâo poupeis com a publicidade;
7.° — Conflae, sem serdes demasiado crédulo
;
8.° — Sede econômico ;
9.° — Nunca desanimeis ;
10.° — Não empresteis dinheiro, dae-o,
porque dar
só iáz ingratos, emprestar íaz inimigos.

Galeria de Mineiros ílklres
IV
General Antônio 1 hkMoCoiik* tarneiro
Nasceo no Serro, a 28 de novembro de 1846, sendo filho legitimo de Maiiano Ernesto Gomes Carneiro e D. Maria Adelaide Gomes Carneirofalleceo a 9 de fevereiro de 1894, na cidade da
Lapa, Estado do Paraná, com 47 annos e
quasi
mezes
de
dois
edade. Morreo conmiandando cs
soldados legaes sitiados na Lapa pelas forças revolucionarias ri o-grandenses commandadas
por
Gumercinfdo Saraiva. Um dia antes da sua morte
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o Governo Federal o promovera de Coronel do Corpo de Engenheiros Militares ao posto de General
de Brigada, por actos de bravura em combates.
O decreto que o promoveo tem a data de 8 de fevereiro de 1894 e está assignado pelo Marechal
Floriano Peixoto e General Bi biano Coslallat, este
Ministro da Guerra e aquelle Vice-Presidente da
Republica. Em 1856, ainda na tenra edade de 10
annos, foi Gomes Carneiro cursar o Seminário de
Diamantina (cidade visinha á sua terra natal); ern
fins de 1858 sahio de Diamantina e quando contava 17 annos sua família o levou para Curvello
(cidade Mineira que em vão disputa ao velho Serro
a gloria de ter sido o berço natal do General Carneiro). No Curvello permaneceo Gomes Carneiro
até sua ida para o Rio de Janeiro, afim de seguir
a carreira das armas, que era constante anhelo
seu ; no Curvello exercera a modesta profissão de
caixeiro de pharmacia, ao mesmo tempo
que continuava a estudar latim, portuguez e outras materias, com o Padre Francisco Martins do Rego,
seu professor. Chegado então á Capital do Imperio, e não conseguindo de prompto sua matricula,
na^ Escola Militar, Gomes Carneiro passou a seguir (1863) o curso de humanidades no velho e
abalisado mosteiro dos Benedictinos.
Depois veio
aquelle affrontoso repto do tyrano paraguayo, a
cujos insólitos e traiçoeiros ataques respondeo o
Brasil com a potente voz de ferro dos canhões...
Data de então a brilhante carreira de Gomes Carneiro, que partio para o Paraguay como simples
soldado do 1.° Corpo de Voluntários da Pátria, organisado na Corte. Até conquistar os postos de
1.° sargento e alferes por bravura, tendo sido ferido em combates, ficou Gomes Carneiro naquelle
corpo, sendo transferido depois para o 23.° de Voluntarios Mineiros. Finda a guerra, voltou ao Brasil. e, em 1872, se matriculou na Escola Militar o
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já Alteres do Exercito Gomes Carneiro, quefoipromovido por estudos aos postos de tenente
(1875)
e de capitão (1877); por merecimento obteve
as
promoções de major (1887), tenente-coronel (1890)
e coronel (7 de abril de 1892). Na sua turma
era
considerado o melhor alumno da Escola Militar
e
seus próprios collegas faziam delle o mais
alto
conceito. Os Congressos Legislativos dos listados
do Paraná e S. Paulo (este
pela lei de 21 de
agosto de 1894) mandaram levantar o
primeiro,
um monumento na cidade da Lapa, e o segundo
umaestatua na Capital Paulista,
perpetuando o
heroísmo e valor do distincto general serrano,
morreu como um bravo, em serviço e defesa que
da
causa que julgava ser justa e legal. Em Minas, no
ramal férreo de Bello Horizonte, a mais bella estação tem o nome de General Carneiro, a
quem o
Congresso Mineiro, pela lei n. 170, de 3 de setembro de 1896, mandou que se levantasse, opportunamente, uma estatua na Nova Capital.
O General Gomes Carneiro era
genro do bravo General Tiburcio de So isa (do Ceará), com cuja
filha D. Margarida de Sousa Gomes Carneiro se
casou e deixou alguns filhos. A 15 de
junho de
1881, tendo acompanhado a D. Pedro Ií, na viagem imperial á então Provincia de Minas, foi agraciado com o gráo de cavalleiro da ordem militar
de São Bento de Aviz. No Fstado de Matto Grosso,
ha uma estação- do telegrapho federal com o seu
nome. Existe ainda no Exercito um seu irmão, o
actual Tenente-Coronel Pedro Gomes Carneiro, correcto militar.
Da estada de Gomes Carneiro, no Curvello,
por alguns annos, é que provem o engano de
muitos^ escriptores, que julgam, erradamente, ser
essa cidade Mineira e não a legendária Villa do
Príncipe (Serro) o berço de nascimento do valente
militar. Como triste coincidência do destino, notaA. - 17
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remos que Gomes Carneiro, nascido no Serro
(outr'ora Villa do Príncipe) foi morrer justamente
nessa outra Villa do Príncipe, como antes se chamou a cidade da Lapa (no Paraná), nos tempos
coloniaes!
N. DE S.

Presagio
Ventura... Tu dirás que esta que cnílora
Nossa existência o, pródiga, reparte
Rjsos c bons e, prasenteira, agora
Corre a forrar o chão, a qualquer parte
A que tu vás, de rosas... tentadora
Que me anda a rodear e a rodear-te
— Dirás na tua voz calma e sonora
Que me ha de acompanhar e acompanhar-te.
Eternamente ? Dize ! Essa incertosa
Não me arranca o carinho dos teus olhos,
O phanal dessa noite de tristesa.
Uma idéa mo açoita, atrae presaga;
Havemos de pisar cardos e abrolhos
E a ventura pagar que nos afaga.
Carlinüo JLellis.

Nota :—Carlindo é um jovem poeta Mineiro, diplomado cm
Pharmacia e natural de Bento Rodrigues (municipio de Mariana).
Vive em S. Paulo — centro que attráe toda uma geração de
Mineiros illustres, que desertam de sua terra...

Invenções e descobertas notáveis até o século XVIII
A

Eis as datas em que se realisaram algumas
invenções e descobertas :
Em 481, puzeram-se ferraduras pela primeira
vez aos cavallos em França.
Em 555, inventou-se o primeiro moinho tocado
por água.
Em 600, começaram a usar-se os sinos nas
egrejas.
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Em 664, inventou-se ocrystal, na Inglaterra.
Em 757, inventou-se o órgão.
Em 760, usaram-se os primeiros relógios de
parede, na Suissa e em França.
Em 1028, inventaram-se as notas de musica.
Em 1148, inventou-se a rabeca.
Em 1185, usou-se o empedrado, nas ruas,
em
Paris.
Em 1280, inventaram-se os óculos.
Em 1289, inventou-se o primeiro moinho vena
to e a louça de barro, na Itália.
Em 13lá, inventou-se o fabrico de
papel com
trapos.
Em 1330, pouco mais ou menos, inventou-se
a pólvora.
Em 1346, usaram-se os canhões.
Em 1404, fabricou-se o
primeiro cbapéo, em
Paris.
Em 1410, pintou-se o
primeiro quadro a óleo
sobre tela.
Em 1423, inventou-se na Flandres a
gravura em madeira.
Em 1442, inventou-se a arte de imprimir,
em
Moguncia, pelo celebre Gutemberg.
Em 1360, appareceo impresso o
primeiro ainoahalí, na Allemanba, composto
por Jorge Von
Feurbach.
Em 1467, estabeleceo-se o correio
publico.
Em 1488, começou-se a
gravar á água forte.
Em 1489, imprimio-se a Bíblia hebraica
completa, em 7 idiomas diversos.
Em 1492, foi descoberta a America
por Christovam Colombo e construio-se o
primeiro relógio de
algibeira, em Hamburgo.
Em 1500, inventaram-se o arame e o lacre
e
introduzio-se o uso do tabaco na Europa.
Em 1530, inventou-se o torno de ferro.
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Em 1543, fabricou-se na Inglaterra o primeiro alfinete.
Em 1588, inventaram-se as bombas e os morteiros.
Em 1603, estabeleceram-se as fabricas de vidros, em França e Hespanha.
Em 1608, usou-se o primeiro telescópio, n 'um
observatório da Inglaterra.
Em 1610, introduzio-se o chá, na Europa.
Em 1626, inventaram-se os barometros e thermometros, imprimiram-se as primeiras gravuras
a cor, e importou-se em Hespanha o chocolate,
vindo de Caracas e do México.
Em 1632, inventou-se o engenho de serrar.
Era 1654, construio-se a primeira bomba de ar.
Em 1666, começaram a illuminar-se e a varrer-se as ruas de Londres.
Em 1669, representou-se a primeira opera italiana, em Paris.
Em 1670, inventou-se a primeira machina
para fazer meias. .'
Em 1680, inventaram-se as baionetas e os
guarda-chuvas.
Em 1699, usaram-se as espingardas de infantaria.
I

i

¦

Em 1722, inventaram-se as bombas contra os
incêndios.
Em 1731, publicou-se o primeiro jornal em
Paris.
Em 1738, forraram-se de cobre os primeiros
navios.
Em 1746, descobrio-se a electricidade.
Em 1749, inventou-se o methodo de falar para
os surdos-mudos.
Em 1752, appareceo o primeiro annuncio, num
jornal de Inglaterra.
Em 1794, inventou-se ô telegrapho.
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Em 1798, inventou-se o phosphoro para fazer
a luz, e realisou-se a primeira ascenção do
primeiro balão aerostatico, em Lisboa, pelo Brasileiro P.(> Bartholomeo de Gusmão,
*
*

*

ORADORES SACROS
Este nosso Brasil amado vae de vento em
popa na producção dos altos talentos. Nem siquer na tribuna sagrada nos falhou o signo revêlador das iutclligencías de eleição. Já tivemos Sousa
Caldas, MonfAlverne, Frei Sampaio temos agora
;
Júlio Maria (outr'ora Júlio César de Moraes Carneiro), que corre parelhas com Agostinho Montefeltro, o famoso pregador italiano, com o Padre
Didon, o ardente orador dominicano de Paris, ainda
se lhe podendo mesmo comparar Moigno ou Lacordaire, para só referir nomes illustres do
púlpito
catholico francês, neste século. Para uns, talvez o
modo elevado por que apreciam o Padre Júlio Maria
se resulta de um tal ou qual exagero no emtauto
;
ninguém negará ao valente confere ncista da Egréja
a suprema qualidade e subida gloria de have r
inciado no Brasil a pregação fecunda e auspiciosa dos princípios generosos do verdadeiro catholicismo, o catholicismo liberal e progressista.

SCENA DA ROÇA
A Nklson de Senna

O Corrente é um rio encachoeirado e raivoso
que divide o município de Guanhães e se despenha
no Rio Doce, depois de um longo percurso entre
Serras magestosas e valles feracissimos, Da fonte
a.fo?;, ó ladeado por uma extensa cadela de azula-
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das montanhas, que ora o constringe em gargantas tortuosas que elle atravessa espumando de cólera, ora o reclina no leito verdejante dos valles
em que voluptuosamente se espreguiça. No districto do Patrocínio, a Serra construio, com desvellos de ave que faz ninho, um risonho valle, cintado por um ribeirão que é um collar de prata e em
cujas águas se espelham laranjaes em flor. E nesse valle a cordilheira descança, repousada num
como—nó-donde se irradiam muitas outras serrase donde atrevidamente se atira para os céos
claros um pico soberbo, dilacerando a fimbria argentea das nuvens.
E' o que se chama—Pico do Paraguay. Suas
fraldas esmeraldinas debruam de mattas perfumadas o valle risonho de Santa Cruz, onde a povoação se espreguiça tranquilla e socegada qual
formosa roceira scismadora. Uma estrada ingreme se apruma pela Serra, em torcicollos, rastejando pela sombra dos tamboris, depois riscando
zig-zagues pardacentos na superfície verde-dourada
dos samambaiaes extensos.
O cavalleiro, para chegar ao cimo, ha de
vencer socalcos abruptos, ladeiras quasi a prumo,
batido pelo sol inclemente, estonteado pelo esfusiante chiar de cigarras bravas. Fatigado e esbaforido, chegando ao alto, apeia-se e se estira á
sombra de alguma arvore isolada e amiga.
Mas não se contém. Arrebata-o o panorama
extraordinário que o escabroso da subida não lhe
permittira contemplar. Um horizonte sem limites
assombra-o de chofre. A terra para todos os lados
se alonga, cada vez mais anilada, sempre mais
indecisa, até se confundir com a superfície desmaiadamente azul do Armamento. As montanhas que
elle da povoação vira empinadas, ameaçando o céo,
são dalli ondas mansinhas que nem ao menos se
distinguem bem. Longe, muito ao longe, para
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onde o sol se atufa num leito de purpura e ouro,
esfuma-se o perfil atrevido do Itambé, pyramide
gigantesca que a natureza construio para assignalar as grandezas do Senhor. A superfície parece
um marimmenso levemente ondulado. O cavaileiro tem a sensação de ser um naufrago, agarrado ao seu rochedo, em cujas fraguas as vagas
se quebram lentas e amorosas. E quasi soffre
vertigem. As serranias e os picos movimentam-se
a pouco e pouco como vagalhões agitados. As nevoas que, alli e além, se esgarçam como farrapos
de véos de noivas, parecem agora espumas alvinitentes com que o tufão coroa as ondas irritadas.
Aturdido e zonzo, o cavalleiro recolhe o olhar, limitando-lhe o exame ás encostas do pico em que
repousa. Ainda aqui a natureza o surprehende
com outra maravilha. Duas ramificações, desprendendo-se do Paraguay, seguem, por quatro kilo_
metros, a mesma direcção, lado a lado, separadas
por um valle, largo apenas de mil metros, descançado num abysmo de novecentos metros.
Os flancos das duas serras são verticaes, de
sorte que o cavalleiro a custo divisa ao fundo
umas miniaturas de casas como brinquedos de
boneca.
Jorrando do pico principal, um fio de água
crystallina desusa pelos barrancos, esparzindo nos
ares leve garganteio, imitando uma fuga deliciosa
de sylphidcs, escondendo-se no seio sombrio e capitoso da floresta virgem e magestosa que, meia
serra abaixo, atufa o valle inteiro. E vai o regato
recolhendo pelos declives os outros ribeiros que o
procuram pressurosos, correndo de outras grotas,
surgindo dos socavões. Na várzea, já o córrego se
avolumou. Seu flexuoso curso estaca ás vezes indolente, espraiando-se em pequenos lagos de
prata, de que o sol tira reflexos bizarros e em que
a lua espelha o seu pallor irresistivel de monja
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silenciosa e penitente. A dous kilometros de deslise sinuoso, um talude o esbarra, fazendo-o recuar,
impotente para arrastar as rochas negras que se
lhe firmam deante inabaláveis. O ribeirão cresce
ahi o seu volume, esborda sobre lages brancas e
se despenha além no abysmo, ora gorgolejando
plangentes queixumes quando o estio lhe evapora
as águas; ora tonitroando pragas quando o inverno lhe torna o volume alteroso e sujo. E o cavalleiro vai descendo lentamente para o valle umbroso, volteando os flancos num espiral intêrmino,
percorrendo muitos kilometros paraattingirofundo que lhe fica 900 metros, sob os pés.
Uma casa enorme, de um só pavimento, com
aposentos vastos, telhado de taboinhas, encoberta
quasi por um verde tecido de frescas latadas, recebe-o com carinho.
Rodeiam-n'o logo meninos caipiras, calados,
envolvendo-o em longos olhares curiosos que no
emtanto retiram tímidos, quando se percebem tambem examinados. O sol, naquella profundeza, não
tem raios escaldantes. Mas a descida penosa e longa da montanha, os solavancos pelos caldeirões, os
desvios á beira de precipícios, as rampas, as escarpas, alquebram o corpo mais robusto.

^

O cavalleiro, na frescura hospitaleira da casa
do patriarchal senhor daquelle sitio ameno, deixouse captivar de uma preguiça doce e irresistível de
que a custo o arrancavam os agrados do roceiro.
Fora alli comprar uma partida de toucinho,
mas antes de negócios cumpria ao caseiro fazer os
obséquios.
O cavalleiro recusava tudo : mel, garapa e até
laranjas, as deliciosas laranjas do Paraguay, as
maisafamadas de todo o municipio. Acceitou,entretanto9 café e cojipQrdou em ir o Zé Lourenco á,
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roça distante dous kilometros, buscar umas melancias. Emquanto estas não vinham, concertaram
na compra do toucinho. O Zé Lourenço era um
mulato, creado no sitio, gago e idiota, o seu tanto surdo, quasi um parasita. Servia apenas para
os pequenos serviços, o que ja não era pouco
para
a sua solemnissima estupidez.
O gago tomara um balaio e fora acompanhado por um moleque, seu parceiro e eterno zombador. Ia adeante o gago, com o corpo dobrado
para a frente, alheio a todos os encantos que a natureza, com mão pródiga, derramou naquellas devezas escondidas. Ia atraz o moleque, irrequieto,
apedrejando as rolas e desthronando as flores dos
seus sanctuarios de verdura. O trilho subia insensivelmente, ao lado do córrego, sobre o matiz de
mil cores que se lhe estende nas margens. Súbito
o moleque estacou. Do lado domilharal, que já se
divisava estendido na fralda da serra como um
quadrado de lanceiros, vinha um barulho extranho
que não era bem trovoada, nem chiar de moendas
de engenho. Sem avisar o companheiro, o moleque voltou a todo fôlego para traz. No emtanto o
gago, sempre dobrado para a frente, lá ia bamboleando o corpo desengonçado. O barulho era agora
accentuado, enchendo as quebradas de echos
ameaçadores que se saccudiam tragicamente pelos ares. Quando Zé Lourenço ia entrar numa ciareira, onde os quiabeiros abriam largamente as
suas grandes flores amarellas, vio subitamente
uma infinidade de porcos do matto, correndo em
todas as direcções, rilhando aterradoramente os
dentes afiados, com as grandes boccas cheias de
espuma, como si lhes houvessem posto alvos embornaes aos focinhos.
Zé Lourenço estarrecido quasi seperdeo. Mas
o medo deo-lhe azas ás pernas e num átimo estava
encarapitado num esgalbado angico que se erguia
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no meio da roça como um pavilhão soberbo de
folhagens.
Em vez, perém, de galgar a grimpa, contentou-se de ficar bem na extremidade de um
grosso
inferior.
Dentro em pouco os queixadas,
galho
trovejando, amontoados uns sobre os outros, formados em pelotão de defesa, passaram-lhe sob a
arvore, numa fuga vagarosa.
Atraz, um pauco separado da vara, um barrâo enorme fugia, voltando a cabeça aos arrancos
de raiva, com os olhos pretos sanguineos, coruscantes. Mal sumira o rabido bando, uma onça
pintada, com o ventre amarellado,
quasi rente ao
sólo, com as orelhas alteadas para deante, o nariz alongado, o rabo em movimento de cobra irritada, o pello riçado, passou, desusando, sem ruido,
na emboscada.
O coração de Zé Lourenço pinoteava infernalmente. De repente, um grunhido fortíssimo,
doloroso e rápido, fez desencadear a tempestade.
Os porcos voltaram de novo, aos saltos, numa furia terrível.
A onça, que abatera o barrão destemeroso,
fugio como um raio para não ser despedaçada
pela onda formidável dos queixadas. Dando com o
angico, suspendeo-se por elle acima, fazendo estremecer o tronco todo. Zé Lourenço, quando vio
a fera encarapitar-se na mesma galha, agarrouse á arvore, com os olhos esbugalhados, o cabello
eui pé, o rosto contrahido, a bocca escancarada
num hiatus assombroso. Em vão tentava fazer
sahir da maldita garganta um grito agudo para
afugentar a onça.
A gagueira, atando-lhe a língua, dava-lhe
ao rosto desfigurado contracções horrendas e o
grito não sahia. A onça, com os olhos nos queixadas, que em baixo bramavam satânicos aos esbarros, não se apercebeo delle, no principio.
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Mas, sentindo o galho tremer demasiado, ergueo a cabeça e, dando com o gago, cara a cara,
recuou nas patas trazeiras.
Foi nesse momento que a voz do Zé Lourenço,
por um supremo esforço, rompeo pela guela defeituosa, com estrondo de rochedo que se despentta
do alto da montanha e rola de fragua em fragua,
enchendo de trovoadas as encostas e os valiados.
A fera espavorida despenhou-se entre os
queixadas que a investiram com sanha.
O galho, perdendo subitamente um peso consideravel, subio de arranco e Zé Lourenço, sem
equilibrio, tombou no meio daquella chusma infernal de ranger de dentes e grunhidos de ameaças. A onça fugia desesperadamente aos encontrões,
acutilada e acutilando, bramindo dolorosamente
quando algum queixada lhe dilacerava as carnes
e decepando com um só tapa pernas e cabeças.
Zé Lourenço, arrebatado pelo medo, fez prodígios.
O instincto de conservação precipitou-o pela estrada
abaixo numa carreira desabalada de louco. Mal
avistou a casa, o Zé Lourenço poz a bocca no
mundo, atroando os ares com gritos lancinantes,
sempre correndo desatinadamente.
Seus brados espalharam a confusão por toda
a parte, rompendo bruscamente a socegada paz
daquelle remanso tranquillo. De todos os lados
surgiam caras espantadas : do engenho, do paiol,
do laranjal, da fonte, do moinho. Os cachorros
alarmados investiam doudamente, desconhecendo o
gago. Eeste gritava chorando, gemendo, agoniado:
—Me acóde, gente! que eu morri! A onça
me comeo !
E as palavras cahiam-lhe da bocca aos borbotões, confusas, absurdas, umas sobre as outras.
Chegara já ao meio do terreiro e muitos o rodeia-
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vam afflictos, perguntando, examinando, attonitos.
Desvairado, com os olhos a volutear rápidos nas
orbitas, elle íallava muito sem nada explicar. Sua
roupa toda rasgada, alguns golpes longos como
de navalhas e de que escorria sangue, completavam
a narração que elle, com abundância de
desordenados, ia fazendo. Ora chorava, ora riagestos
parvãmente, com o corpo agitado
por estremecimentos fortes e interrompendo a sua historia
para investir contra o moleque que o trahira e
agora o escarnecia impiedoso.
Mas só então todos sahiram do susto
que lhes
pregara a chegada louca do Zé Lourenço para
cahirno pasmo profundo de o ouvirem fallar
desimpedidamente como si nunca soffresse
gagueira
alguma. Emquanto os commentarios esfusiavam,
o
cavalleiro despedio-se.
Já ia cahindo a tarde.
Sombras adensavam-se,
pondo manchas escuras sobre o valle. Os pássaros davam aos
seus
cantos uma toada mais lenta e
piedosa de
prece.
Subia do seio da floresta uma nuvem invisivel de essências finíssimas. O cavalleiro
galgava
lentamente a escarpada serra, contemplando*das
voltas do caminho a vida remançosa e serena
daqüelle ermo encantador.
O vento trazia-lhe aos ouvidos, em ondulações vagarosas, latidos de cães, a voz monótona da
cachoeira, todo um mystico rumor
se ia torque
nando vago e imperceptível. Ao fundo
brilhajá
vam pallidamente alguns fogos como tochas
immoveis no meio das sombras. E levado na nuvem
nostálgica dos scismares da tardinha, o cavalleiro .
pensou no Zé Lourenço e dizia de si para si:
que
optimo remédio paragagos é o susto e
que nada,
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melhor do que uma onça e uns queixadas, poderia
passar choque tão bem empregado.
Campos do Amaral.
Nota: — J. Campos do Amaral é um jovem e esperançoso
escriptor Mineiro, natural de Patrocínio de Guanhães e residente em Ouro Preto, onde é praticante da Administração
dos Correios.

AS POMBAS
Vae-so a primeira pomba despertada...
Vao-so outra mais... mais outra... emíim dezenas
De pombas vão-se dos pombaos, apenas
Raia sangüínea e fresca a madrugada...
E á tarde, quando a rígida íiòrtàda
Sopra, aos pombaes de novo ellas, serenas,
Enfiando as azas, sacudindo as pennas,
Voltam Iodas em bando c em revoada...
Também dos corações onde abolòam,
Os sonhos, um por um, céleres voam,
Como voam as pombas dos pombaes ;
No azul da adolescência as azas soltam,
Fogem... Mas aos Pombaes as pombas voliam,
E clles aos corações nao voltam mais,..

Raymundo Corrêa.

GALERIA DE MINEIS ILLUSTRES
T7"

Senador Christiaiio Benedieto Ottoni. — Este venerando Mineiro nasceo em Villa do
Príncipe, a 17 de maio de 1811, e era irmão do
grande Theophilo Ottoni e filho do mesmo leito conjugal de que este proviera. A 18 de maio de 1896,
com 85 annos de edade completos, falleceo no Rio
de Janeiro, no Hotel Victoria,ás 10 1$ horas da
jioite, o velho Senador Federal por Minas, cujo no-
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me representa um emblema de civismo e labor.
Christiano não herdou de seu tio José Eloy a veia
poética, nem seguio ao irmão Theophilo,na ardorosa
pugna partidária. Mais homem de gabinete, espirito
aferrado ao calculo eás sciencias exactas, sahio
bem jovem do Serro para cursar a antiga Academia
de Marinha, onde, findo o curso, e fazendo
parte da
Armada, chegou a obter os galões de Capitão-Tenente, posto em que se reformou, exercendo desde
então o magistério. A velha Capital de sua Provincia natal (Ouro Preto) o teve como
professor de
Mathematicas elementares, curso
que elle depois
leccionou na Escola Naval até 1855, escrevendo
obras didacticas sobre álgebra e geometria,
fique
caram clássicas no Brasil, onde muitas
gerações de
estudantes por ellas aprenderam. Depois do magisterio vem a engenharia absorver a forte mentalidade de Christiano Ottoni, que é o creador
o executor tenaz desse admirável traçado dagenial,
hoje
Estrada de Ferro Central do Brasil, nos seus
priraeiros trechos do Rio á Barra do Pirahy,
fapela
mosa região dos tunneis, da Serra do Mar
o
interior do paiz. Uma estação Mineira da para
antiga
via férrea D. Pedro II, situada entre Queluz e Barbacena, conserva o nome do enérgico e tenaz vencedordas resistências moraes emateriaes,
queantecederam a construcção desse colossal caminho
de ferro brasileiro. Como político militante
nas
fileiras do antigo partido liberal, Christiano representou o então3.° districto de Minas, na Assembléa Geral, em varias legislaturas
(1848, 1861—
63,1867—68) até que, em 1879, deixou de ser
Deputado geral para tomar assento na nossa antiga
Câmara Alta, como Senador do Império,
pela Provincia do Espirito Santo, que o elegera.
No
Senado do Império, onde esteve dez annos,
o
apanhou a Republica, em 1889, devendo
alli
voltar em 1892, investido do mandato de
Se-

*•

ANNUARIO

3og

nador Federal por Minas Geraes,
que havia de
representar até sua morte. Homem de estudo
antes que tribuno político, o velho Christiano teve
sempre uma palavra convincente, servida
por um
estylo claro e exacto.
Além de seus trabalhos sobre mathematica
e
assumptos econômicos, políticos e sociaes, deixou
alguns opusculos: O Futuro das Estradas de Ferro no Brasil, Vida de Theophi/o Otloni
e Biographia de Bom Pedro Segundo,

AO

CAFÉ

Cante lá quem quizor o luso vinho,
O kierch do hollandez o curaçáo,
Da Germania os licores íiiribundos,
Da Hespanha a, escura sopa de cacáo.
Não gosto de cerveja... E1 uma inglesa
Soberbona, vaidosa, mas sombria:
Tem glycose e tem lup'lo, é doce e amarga,
Tem álcool, iovYa e e pesada o fria.
Calmem as moças os vadios nervos
Co'a a/amada e fogosa Hesperidina,
No licor do São Bento busque o velho
Alento para a vida que se fina.
Mas eu moço, sem flatos, estudante,
E acima de tudo isso Brasileiro,
Canto a bebida ao pensador
propicia,
Que prende em nossos cofres o extrangeiro.
Canto a bebida, que a correr cheirosa,
Toda a santa manhã, junto ao fogão,
Reúne da família os membros todos
Em gostosa, innocente;'communhão.
Eu te amo, ó* café,na porcelana
do fidalgo, na chicara do roceiro;
Mas é na pátria Minas
que te adoro,
Na cuia ennegrccida do tropeiro.
Simvdc Junho nas noites friorentas,
Junto do fogo, no rancho, sobre
o couro,
Ao som de uma viola requebrada
Co'um cigarro do Pomba és um thesouro.
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E aqui, sem um amor, entre estes livros,
Em que a alma sedenta em vão se cança,
E's tu, meu velho amigo, que me inspiras,
Que me fazes sonhar uma esperança.
O' Café, foi um gênio que unio-te
Do auri-verde pendão aos vivos brilhos!
Do Brasil representas a riqueza
E o talento fecundo de seus filhos
Quando eu for moribundo, ó meus amigos,
Lançae fora os xaropes do Galeno,
E instillae-me nos lábios resequidos
O ncctar que elle chama de veneno.
E como Andrada quer sobre a Io usa
A forma de um pésinho feiticeiro,
Eu peço junto á minha sepultura
Em togar do um cypreste um —calcei ro.
.,.. 1G.„ Dr. José Cândido da Costa Sena
liio, 18/7.
NP^A,!—Esie iliustre medico Mineiro, fallecido cm 1000, ora
i
natural da Conceição do Serro. Deixou muitas
cçoes meditas. c bellas prodú?

o GUTTEMBERG

MINEIRO

Chamava-se Geraldo Pacheco de Mello e nasceono velho arraial de Santo Antônio do Itambc
do Serro, nos fins do século 18.n Era ourives e
mechanico hábil. Levado tão somente
pelos seus
conhecimentos nessas artes, concebeo e levou a
eifeito o fabrico e montagem de um
prelo, onde
editou o Liberal do Serro,
pequena folha appéirecidaem 1831, no Itambé .(7? localidade de Minas
Geraes, que, na ordem chrono lógica,
possuio uma
imprensa).
Esse novo «, Guttemberg Mineiro » era ardoroso patriota e discípulo convencido das idéas
politicas de Tlieophilo Ottoni,e um verdadeiro
gênio na
mechanica. Geraldo de Mello nunca vira machinas
nem typos de imprimir,
pois jamais sahira do-
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obscuro arraial onde vivia, junto ás escarpas aiterosas da Serra do Itambé. Quasi ao mesmo
tempo em que Geraldo de Mello cogitava de montar um prelo no Itambé, fundindo as peças para
a machina de impressão e os typos de composicão, embora não tivesse a menor noção de arte typographica : no arraial do Tejuco (hoje cidade de
Diamantina) dous outros patriotas, o hábil ourives Manoel Sabino de Sampaio Lopes e o jovem
João Nepomuceuo de Aguillar tratavam do mesmo objecto, isto c, montavam prelo e fundiam
typos, com os quaes imprimiram o semanário
Echo do Serro (1828).
OUYINDO-A
"Quando

na sala tepida e olorosa,
Que em moldura o teu vulto idolatrado,
Sae das palhetas brancas do teclado
Essa harmonia fina e caprichosa,

Uma sentida queixa murmurosa,
Um secreto rumor cntrocortado
Gania e soluça como o som magoado
De uma longínqua fonte mystcriosa..;
Xesse murmúrio atua voz cantante
Eu julgo ouvir como uma prece errante,
Tremula c vaga, doce e fugidia,
Èníquanto, ílor, tua alma apaixonada
Vae pelo azul seguindo enamorada
A alma extranha o subtil da melodia!
Rodrigo de Andrade.

Nota:-O Dr. Rodrigo Brotas de Andrade, lallccido ha poucos annos, no municipio de Queluz, era um brilhante 1 alento,
formado em direito pela Faculdade de São Paulo. Deixou espàrsas muitas poesias, em jornaes de Minas, sua terra natal.

a. - iá
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JORNALISTA

PROVINCIANO

A vida de imprensa nos Estados, ou a carreira jornalística provinciana, é, antes de tudo, enganadora chimera.
O moço, que se mette. na imprensa periódica
estadoal, ávido dé glorias e de renome (glorias e
renome que elle vê logo ferem — aquellas, pequeninas, e este— ephemero), começa terçando armas com enthusiasmo nervoso, cheio de esperança
no futuro, certo da victoria de seus esforços, pregosando os bellos triumphos, que as pugnas literarias, ás quaes se vae atirar com coragem, denodo e energia, em breve lhe hão de proporcionar.
O neophyto, então, é de uma operosidade extraordinaria, inaudita. Não ha serviço, que lhe
chegue. Lança artigos de fundo, burila chronicas em todos os .gêneros, traça entrelinhados extensos, capricha em o noticiário geral, verseja
abundantemente, provoca arengas sobre literatura, faz critica impiedosa de trabalhos apparecidos,
é revisor, é, afinal, tudo quanto deveria ser só
dahi a dez ou quinze annos depois.
Ganha um gosto espantoso pela profissão.
As tiras em branco, o papel do jornal, os typos, o cheiro da tinta, as provas, a disposição das
paginas, a collocação artística dos artigos e das
noticias, tudo o encanta, tudo o impressiona agradavelmente, suavemente. E' capaz de acompanhar,
sem fadiga, toda a evolução da folha, desde quando deo a primeira pennada até á primeira prova
de pagina. Acha até todo esse trabalho delicioso
e ameno. Desculpa-lhe as asperezas, que considera outras tantas delicias e amenidades.
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Mas, como tudo são simples illusões, entram
logo a surgir os desenganos, e a monotonia da
carreira começa então a desgostar o neophyto.
Em seguida, vêm os aborrecimentos
produzidos pelas injustiças de muitos, que, indiferentes
ao doloroso mechanismo da feitura do
jornal, ou
desconhecendo o exhaustivo processo dessa feitura,
motejam contra o pobre jornalista com a facilidade e a autoridade de quem critica um trabalho e
é incapaz de fazel-o.
A estes inconvenientes se junta a mesquinhez
do ganho, motivada pela insufflciente recompensa
do publico, que ainda não comprehendeo de todo
o alcance elevado do periodismo. E,
por fim, e
sobretudo pela imperiosidade das circunstancias
de momento, pela própria imposição da carreira,
que exige tudo rápido, superficial e ligeiro, e tambem pela influencia do tempo, apparece a esterilidade do jornalista, que, além de verificar a inutilidade de suas tentativas, a quasi nullidade de
seus esforços, acorda do somno que dormia, deixa
de sonhar sonhos cor de rosa, desfaz o engano illusorio e desce á materialidade das cousas. Deita, então, triste olhar de magua sobre o
passado,
estuda o retrospecto do período de sua
jornada,'
a
que principio era doce e risonha, e por ultimo já
se lhe afigurava pesada e asphyxiante, e vê e reconhece claramente o caminho errado,
que trilhára.
Feliz daquelle que, certificando-se do erro
commettido, ainda pode salvar-se! Porque, infelizmente, muitos ha que, na actualidade, não encontram salvação possível. Quer
por embriagados dessa cachaça, de que, em tempos, nos falou
um jornalista, experimentado, veterano das lides;
quer obrigados pela necessidade de occasião; quer
ainda subjugados pelo impulso de condições di-
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versas, cada qual mais poderosa; — o certo é
que,
como o guerreiro entre fogos, não pode nem mesmo deve retroceder.
Por isso, invejado é aquelle que consegue salvar-se no momento preciso, sem desdouro nem
desaire, tendo sempre ouvido o grito de combate,
pelejado corajosamente, passado por esses terriveis transes da terrível carreira, cumprido, em definitiva, a sua missão, o seu dever.
Augusto Franco.
(Dos Fragmentos literários).

_Not^: Augusto íranco, natural do Barbacena, acadêmico
de Direito, redactor auxiliar do Minas Geraes, 6 um cscriplor
moço ainda, mas com uma, alentada bagagem de livros o folhe¦os sobre critica literária, polemicas, 'questões de Sociologia,
( vüc.
Jim Juiz de Fora, redigio o Jornal do Commercio e em
ielJo Horizonte, onde reside, fundou a Vida Mineira. Seu bseüBe
donymo é Aufra.

UM PUNHADO

DE COISAS

Quaes são os amores mais celebres ? Os de
Rolando e Wildegundes, de Paolo e Francesca
de Rimini, de Hero e Leandro, dos nossos Dirceo
e Marilia, de Romeo e Julieta, de Carlos Magno
e Ildegarda, de Pedro o Crú e Igncz de Castro,
de Falkstein e Gisella, de Luiz XIV e La Valliére, de Tasso e Eleonora, de Dante e Beatriz, de
Petrarcha e Laura, de Alfredo de Musset e George Sand, de Pedro I de Bragança e Domitilla (Marqueza de Santos), para nao referir outros de remotos tempos.
Esses amores mereceram a consagração do estro dos poetas Brasileiros, entre os
quaes se salientam Thomaz Gonzaga
[Dirceo) que cantou a sua
Marilia, em Villa Rica
(hoje Ouro Preto) ; Ray~
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mundo Correia, em versos ímpeccâveis, cantou os
amores de Hero e Leandro, assumpto ao
qual dedicou um soneto o poeta Mineiro, Bento Ernesto Junior ; João Nepomuceno Kubitscheck, no seu Cânto do íysne, esse bello e vibrante
poemeto da Hermengarda, esgotou a rima sobre os amores da
nobre virgem gôda, irmã de Pelayo, com Eurico,
o presbytero, o cavalleiro negro cias hostes christans, o terror do soldado de Mafoma...

Excellente penalidade (conta-nos Alex, Herculano, na sua Hist. de Fort. vol. 4?
pag. 41) davam
os juizes de Castro Xercz ás testemunhas falsas
|
mandavam-lhes logo arrancar a «
quinta parte dos
dentes ! ». Si os linguarudos cie hoje, os
jurado"
res hypocritas, os que vivem a levantar falsos
testemunlios estivessem sob a alçada desse
piedoso
foral do nobre Conde de Castella, do anno da
graca de 974 !.. . Quantas dentaduras espatifadas
pela torqut* ou pelo boticão dos carrascos, não estariamos vendo ? Têmpora mutantur.
*

Na família botânica das solanaceas, encontrase a nossa popular e saborosa batata doce
{solanum tuherosum), que é originária do Peru, tendo
sido dahi levada para a Europa e transplantada,
para o México e outros países americanos, depois
de 1590, apus a conquista dos hespanhóes Almagro e Pisarro, que submetteram o famoso Império
dos Incas. Esses tuberculos ou raizes subterrâneas
da batata representam hoje o alimento
por excellencia e o mais espalhado, depois dos cereaes
seja

nas çjasses abastadas dos bürgiieges

e fidalgos,

316

ANNUARIO

seja na plebe, no proletariado. Na industria, fornece a batata o assucar, o álcool; na arte culinaria, os saborosos petiscos, qué acompanham o
cardápio das boas mesas, onde se vê batata frita,
assada, cosida, emfim, de todos os modos...
*

*

A aromatica baga da baunilha, essa apreciada orchidéa que nos vem do Pará, Amazonas e
Antilhas, nós a temos nos mattos circumjacentes a
Bello Horizonte, onde bellos pés de baunilha se
vendem a 1$000 ! Pode constituir dentro em
pouco rendosa industria nos arredores da nova Capitai, desde que se saiba que um kilogramma de
baunilha, madura e de boa conserva, se vende
por
quarenta mil réis, no mercado do Rio de Janeiro.
*

*

Uma pssca... humana
CADÁVER

QUE

NADA I

Os dous títulos supra cabem a um extranho
caso, que se deo ha poucos mezes no municipio
sul-Mineiro de Dores de Boa Esperança, aguas do
Rio Grande.
Eil-o:
« Um pescador lançou o anzol no Rio Grande,
próximo áquelle municipio,e enrolou no braço o cordei, para assim tirar facilmente o
peixe que
cahisse.
Eis, porém que um enormissimo dourado, de
tamanho muito maior que ode um homem,
prendendo-se ao anzol, arrastão pescador
para o rio

¦
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levando-o immediatamente ao fundo e afogando-o.
Dois dias depois, outros pescadores em canoas,
avistaram o cadáver immovel sobre a corrente do
rio. Approximaram-se : mas qual não foi o espanto delles quando viram que, ao se achegarem, o
cadáver nadava rio acima.
Embora muito aterrorisados,
remaram as
canoas e só então viram que o cadáver levado em
todas as direcções, e tendo a corda atada ao braço,
era comboiado pelo enorme peixe que
puxava,
fisgado ao anzol.
Os felizardos pescadores approximaram-se de
um barranco, tiraram o defunto e juntamente o
enormissimo dourado, que lhes cleo um
grande
alegrão e excellente sopa !» Si non é vero.

PRANTOS
Cliorei. Cruel saudade
Tornou-me sempre triste.
Depois que tu parti sto
Dresta herdade.
E eniquanto, sol) outro ceo,
Estavas talvez rindo.
Aqui um pranto inundo
Vertia eu.
Voltastc fiôr que adoro.
One bem a mim não faz
A tua volta! Mas...
Ainda choro.
Bento

Ernesto Júnior,

NoTA:-Bento Ernesto Júnior, poeta e prosador mineiro, natural de s. Lento de Tamanduá (cidade de Itápecerica),è lioie
prolessor publico na cidade mineira do Pará e tem publicado
os seguintes livros: Atámos Li/ricos, Frondes, Vida Aldeia.

3*8

ANNUARIO
""""°"°

"'

¦"————•••—»•—•»M.«.«.«,„„,„..„M<,W.^„.,>,

CHUVA DE ESTRELLAS
( O 14 de Novembro de 189? )

Lembras-te, minha amada ? Foi em uma noite
egual, ha tanto tempo, que eu vi
pela primeira vez
os teus olhos, pude reparar como eram
grandes e
brilhavam tanto.
Éramos creanças bem innocentes e ouvíamos,
admirados, a leitura dos jornaes annunciando
uma
chuva de estrellas que vinham do céo e
cahiam
na terra.
Foi em uma grande praça, á noite,
que nos
encontrámos, olhando as estrellas em numero
inflnito que atravessavam incessantemente
o céo de
uma grande pureza e onde havia traços
numerososdefogo e longas faixas
phosphorecentes.
As estrellas cahiam, conforme a
predicçâo dos
astrônomos, e dominados
pelos mesmos pensamentos de creança, ao grito de apanhar estrellas,
- como me lembro bem! nos
debruçámos em
terra, procurando-as entre os seixos rolados
dispersos por toda a parte.
Ficaste ao meu lado e, no silencio
que dominou todas as almas, eu ouvi as
palpitações do teu
coração e senti que murmuravas baixinho: como devem ser bonitas ! estrellas do céo..
estrellas do céo!...
Foi neste instante que olhei
para o teu rosto
redondo, para os teus olhos muito
grandes, onde
transparecia toda a belleza daquelle céo de
uma
pureza immensa, cheio de numerosos traços de
fogo e longas faixas phosphorecentes !
Depois... lembras-te que, com as duas mãos
muito tremulas, prendi a tua cabeça approximando peus olhos dos teus, assim ficamos muito tem-
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po, e pudeste vêr na alegria dos meus olhos todo
o reflexo do brilho de teus olhos.
Eu penso, até hoje,
que, naquella memorável
noite, os teus olhos gravaram toda a
belleza daquelle céo de fogo, como si fossem placas sensiyeis de photographia
que abrangiam o céo inteiro,
Agora, sinto-me mais feliz e satisfeito
conhecendo os teos olhos, eu descobri porque
na tua
bocca adorada outro céo todo côr de
rosa, ainda
mais bello e cheio de encantos, com
duas vias
lácteas de uma pureza immensa !...
E, sempre que ouço falar em chuva
de estrellas, lembro-me dos teus olhos, da
tua bocca e
tenho vontade de dizer: - só não vê chuva
de estrellas quem não conhece, nunca vio um
céo côr
de rosa na gruta de uma bocca adorada,
com
duas vias lácteas muito regulares, brancas,
muito
brancas, de uma pureza immensa !...
Fjdf/ Yori.
'
Bollo. n„toai ^^^MlM?m
ap Formiga, engènQ^c l T o' '"': i„ Jos^hat
S1,S
,?
a de
Ouro Preto, reside em Bello llori/miío
úi '' V v a
ti n-sa
Psalmodias, Corymbos, Estudos Minriros.
l

N0T1UDJDES SCIENTIFICiS 00 BRASIL
(AO AMIGO

DR. COSTA

SENA)

Julfi-o que não temos
por onde invejar a qualqner paiz latino-americano c mesmo a'muitos da
velha Europa, quanto aos nomes
que constituem
a nossa galeria de homens notáveis,
nos diversos
departamentos da Sciencja. Vou apoutal-os.
tanto
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quanto me permittem os meus conhecimentos, e
por grupos em cada ramo de sciencia.
Astrônomos—Não temos um Arago,um Kepler,
um Newton, um Caplace, um Flammarion, um Padre Secchi; mas não vemos no Brasil, um Antônio
Pires da Silva Pontes Leme
(mineiro), umFrancisco José de Lacerda (paulista), um Conde de Prados (mineiro), um Manoel Pereira Reis
(rio grand.
do norte), um Henrique Morise
(carioca), um José
Feliciano (paulista), todos em destaque evidente
nas investigações do cosmos celeste?
Archeólogos — O estudo do nosso
período prehistórico, as questões da indianologia brasilíca, a
lingüística selvagem, as antigüidades tupis, os
mythos, costumes e industrias do
gentio, em;nosso pais, têm sido o objecto de notáveis trabalhos,
firmados por Couto de Magalhães, Baptista Caetano de Almeida e Domingos Ferreira Penna
(mineiros), Baptista de Lacerda e Macedo Soares
(fluminenses), Gonçalves Dias (maranhense), Theodoro Sampaio e Ignacio Accioli
(bahianos), Rodrigues Peixoto, Barbosa Rodrigues, Ladislau Netto,
Júlio Trajano de Moura, Monsenhor Costa Aguiar,'
Meneses Brum, Alfredo de Carvalho, Sérgio de
Carvalho, Octacilio Barbedo, filhos de differentes
pontos do Brasil.
De certo, nem todos adquiriram reputação de
sábios e nomeada egual á de um Ehrenreich, de
um Von den Steinen, de um Hermann von Ihering,
de um Mortillet, de um Peter Lund, de um Broca^
de um Derby ; mas alguns delles gosam de renome
universal, no campo da anthropologia, archeologia,
philologia e ethnographia dos povos primitivos
desta parte do novo continente.
Engenheiros, — Entre os notáveis
pelo seu preparo e por seus trabalhos technicos, construcções
de obras civis e militares, portos, vias-ferreas,
pôde

v<y:
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o Brasil citar : José Alvares Maciel
(mineiro, sec.
18?), Barão de Capanema (mineiro), Visconde do
Rio Branco (bahiano), Paula Sousa
(paulista), Adolpho Aschoff (alagoano), Teive e Argollo (baliiano),
Victorio da Costa, Paulo de Frontin, Teixeira Soares e Francisco Bicalho (estes 2 mineiros), Aarão
Reis e César de Campos
(maranhenses); Pereira
Passos, Ewbanck da Câmara, Honorio Bicalho e
Osório de Almeida (estes 2 mineiros) Buarque de
;
Macedo, Alfredo Lisboa, Paula Freitas, Rebouças,
Del Vecchio, Alves Câmara, Betim, Lassance Cunha, Vieira Souto, Gonzaga de Campos, Francisco
Bhering, Domingos Rocha, Sampaio Correia, Pedro
Leopoldo, Sérgio Saboya, Alberto Braga...
Economistas. — Entre os economistas e íinancistas: Sylva Lisboa (Vise. de Cayrú, bahiano),
o Bispo Azeredo Coitinho
(fluminense), Cláudio
Manoel da Costa (mineiro, sec. 18?), Liberato Carreira (cearense), Baptista de Oliveira, Ângelo Ferras, Visconde de Itaborahy, Amaro Cavalcanti,
Ângelo Amaral, Joaquim Murtinho, Francisco Belisario, Ruy Barbosa (bahiano), Visconde de Ouro
Preto (mineiro), Sersedello Correia, Veiga Filho
(mineiro), Américo Werneck. ..
_ Desta serie, alguns são professores, outros estadistas, do antigo e do novo regimen.
Geógraphos. — Os nomes do Padre Ayres
do
Casal (fluminense), do Senador Thomaz Pompéo
(cearense), do Senador Cândido Mendes (maranhense), do Barão do Rio Branco
(carioca), do Dr. Joaquim Caetano da Silva, de Capistrano de Abreo
(cearense) de Raul Villa-Lobos, de Alfredo Moreira
Pinto, de Cunha Gomes, de Henrique Martins,
de
Vidal de Oliveira, de Severiano da Fonseca,'
do
Barão do Ladario, do General Dyonisio Cerqueira
de Euclydes da Cunha, de Olavo Freire, Domicio'
da Gama, do Barão de SanfAnna Nery...,
enchem

I.
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os domínios da geographia nacional,
pelos estudos
chorographicos, cartographicos,
climatologia»,
etc, feitos sobre o nosso
pai;?.
ffütoríadores.-Faltam-nos os Mommsen,
Niebuhr,Michelet,Cantú, Herculano,Taine,
Macaulay,
Tfeerry, Guizot, Buckle ? Mas,
não deshonram o
brasil, no departamento da
historiographia, os senomes:
g-umtes
&
•
Sebastião da Rocha Pitta, Frei
Domingos do
Loreto Couto, Monsenhor Pisarro,
Visconde de
Porto Seguro
(F. Ad. de Varnhagen), Vise. de
Sao Leopoldo, João Francisco
Lisboa, Pereira da
Silva, Moreira de Azevedo,
Eduardo Prado, Xavier
da Veiga, Teixeira de Mello,
Rio Branco, Oliveira
Ivima, Joaquim Nabueo, Homem
de Mello, Ouro
Preto Jaceguay, Capistrano,
J. Arthur Monteneg-ro, Emílio Jourdain, Bormann, Mello
Moraes,
Sylvio Romero, Rocha Pombo,
Alcindo Guanabara,
Diogo de Vasconcellos, Antônio
Pisa, etc.
Na historia política, diplomática,
militar, literana e religiosa, são nomes
de valor os que,wcitamos.
L
Jurisconsultos.-Formam uma legião,
cada
qual mais eminente. No 1? e 2? reinados
e na
Kepubhca, temos uma
geração de emulos de Demolombe, deLaurent.de Savigny,
de Puchta, de
*iore, etc. São
juristas afamados, que nortearam
os estudos do Direito civil,
mercantil, publico e
internacional, em nosso
paiz ; são professores e cstadistas, que ensinaram e legislaram
; são mao-istrados que deram brilho a suas
togas ; são sábios
professores e eminentes escriptores
jurídicos.
Eil-os :
Cayrú, Uruguay, São Vicente,
Nabueo, Vasconcellos, Rebouças, Teixeira de Freitas,
Ramalbo
Paula Baptista, Ribas, João Mendes,
José Uyo-ino'
Ruy, Ouro Preto, Barradas, Ciovis, Peliçio^dos
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Santos, Duarte de Azevedo, Mafra,
Lafayette, Coelho Rodrigues, Figueira, Almeida
Oliveira, Americo Bobo, João Monteiro, Pedro
Lessa, Vieira de
Araújo, Carlos de Carvalho, Be vindo,
Bulhões Carvalho, Garcez, Cândido de Oliveira,
Lacerda de
Almeida, Alfredo Pinto, Gonçalves Chaves,Baptista
Martins, Inglês de Sousa...
Lingüistas.-Entre os nossos sabedores
da
língua pátria e de idiomas extrangeiros,
entre os
plulologos e polyglottas, citam-se : Dom Pedro II
Sotero dos Reis, Moraes e Silva, Dom
Silverio Pimenta, Júlio Ribeiro, Odorico Mendes,
Carneiro
Ribeiro, Ruy, Machado de Assis,
Laet, Aureliano
Pimentel, Lameira de Andrade, João
Ribeiro, A.
Freire, J. Veríssimo, Guilherme Rebello,
Said Ali
Fgas de Aragão, Levindo de Bafayette, Napoleão
Reis, Tobias, Francisco de Castro, Thomaz
Brandão, etc. No meio, vão alguns
grammaticos, gente
da peior casta, que conheço. . .
Mathemaíkos.—^ pouco o nosso contingente
Além dos Engenheiros citados, conhecidamente
se
enumerar
uma serie de professores illustres •
pôde
Cândido Baptista, Christiano Ottoni,
Manoel
Felizardo, Gomes de Souza, Drago,
Coqueiro, Roberto Trompowsky, Gabriel Machado,
Archias Medrado, Eulalio de Oliveira, Aarão, Otto
de Alencar, Marciano Ribeiro.. .
Médicos. — Só entre os notáveis, como
clínicos
professores, cirurgiões, pôde o Brasil apresenta/
orgulhosamente, ao mundo culto uma
brilhante, bem capaz de hombrear com pleiade
os Virchow
os Péan, os Doyen, os Guido Bacelli,
os Júlio de'
Mattos, os Câmara Pestana, os Charcot,
os R mx
os Kock, os Yersin, os Kitasato, os Trousseau '
Quem desconhecerá os nomes de Gonçalves Gomide e Paula Cândido
(mineiros), de Torres Homem
e Domingos Freire, dos Viscondes de
Itaúna de
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Saboya e de Ibituruna, dos Barões de Petropolis,
de Villa da Barra, de Maceió, do Lavradio e de
Theresopolis ? .
E não só esses : ainda—Oscar Bulhões e Gabiso, Manoel Victorino e Francisco de Castro, Paes
Leme e Chapot Prevost, Joaquim Murtinho e Fajardo, Benicio de Abreu e Pedro Affonso, Moncorvo e Luiz Barreto, Moura Brasil e Pacifico Pereira,
Oswaldo Cruz e Baptista de Lacerda, Mareio Nery,
Austregésilo e Afranio Peixoto, Vital Brasil e
José Sena (estes 2 mineiros); Feijó e Nuno de Andrade, Miguel Couto e Sodré; Nina Rodrigues e
Juliano Moreira (bahiano); Furquim Werneck e
Rodrigues dos Santos, Daniel de Almeida e Gomes
Freire, etc.
Naturalistas. — Nas sciencias physico-chimicas ena Historia Natural, é vasta a contribuição
dos Brasileiros, desde a era colonial. Demos aiguns nomes, agrupando-os por cinco classes:
I. Entre os Botânicos : Frei José Mariano da
Conceição Velloso e Dr. Joaquim Velloso de Miranda (mineiros), Frei Custodio Serrão
(maranhense), Frei Leandro do Sacramento, Arruda Câmara,
Freire Allemão, Alexandre Rodrigues Ferreira
(bahiano), Joaquim Corrêa de Mello
(paulista), Caminhoá, Theodoro Peckolt, Barbosa Rodrigues, Ladislau Netto, Rodolpho Theophilo, Álvaro Silveira, Leonidas Damasio, Campos Novaes, Domincros
Freire, Travassos, etc.
II. A esses podem ser juntos os poucos
que
se dedicam hoje aos estudos de Zoologia, no Brasil
contemporâneo : Basilio Furtado, Carlos Moreira
Benedicto Raymundo. A ornithologia, a ichytiologia, o estudo dos insectos, dos ophidios e
quadrupedes da funa brasileira têm sido antes preoceupações dos naturalistas extrangeiros >
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III. Como chimicos : Vicente Coelho
de Seabra da Silva Telles
(mineiro, sec. 18?), Domingos
Freire, Martins Teixeira, Souza
Lima, Pedro Bapüsta (mineiro), Lacerda, Freire
de Aguiar, Carlos
Magalhães Gomes
(mineiro), Marques de Hollanda
os quaes nem todos são chimicos
scientistas è
antes se limitaram, alguns, á chimica
industriai
ou ao estudo de gabinete.
IV. Na Physica, applicada
nos seus diversos
ramos : hydrostatica, electricidade,
acústica, etc
e em bellos trabalhos de mecânica
industrial construcções de apparelhos scientificos,
aeronaves 'etc
torpedos, submarinos, machinas, telegraphos
surgem os nomes dos Padres Bartholomeo
de Gusmão (paulista) e Roberto Landell
de Moura (rio
grand do sul), de Santos Dumont
(mineiro) e AuSevero
gusto
(rio grand. do norte), do Barão de Cápanema Francisco Bhering e Augusto
Barbosa
(todos 3 mineiros), de Ribeiro da Costa e
Radler
de Aquino de Júlio César e
Torquato Umarã0
(paraenses), de Oswaldo Faria e Mello Marques
de
José do Patrocínio e Magalhães
Castro, de Pauiino
Nuro e Platão de Albuquerque,
de Mario Ribeiro
e Hue Bacellar, de Jacintho Gomes
e Trajano de
Carvalho, de Camilo Ferreira e
Alaor de Queiroz
Deste ultimo grupo, cerca
de metade viveo ou'
vive ainda a se preoccupar com
o
resolvido da navegação aérea _ problema quasi
assumpto que é
quasi uma obsessão para os inventores
brasileiros.
V. Assim também, como
já ficaram enumerados os botamcos, os zoologistas,
os chimicos, ospkyszcos, os mecamcos e os inventores,
darei agora os
nossos mmerahgistas, metallurgistas
e geólogos mais
reputados: Manoel Ferreira
da Câmara Bittencourt e Sa esju rrmão José
de Sá Bittencourt e
Accioh, José Vrexra Couto e
Bustamante e Sá
(os
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4 mineiros), José Bonifácio de Anclrada Machado e
Silva, F. de Paula Oliveira, Joaquim C. da Costa
Sena (mineiro), L. Gonzaga de Campos e bem
poucos mais compatriotas nossos se têm consagrado ao estudo da Geologia.
Philosophos, Publicistas e Pensadores.
Nesta categoria Analisarei a menção onomastica dos scientistas brasileiros. Alexandre de Gusmão, D. Pedro de Alcântara, Tobias Barreto,
Monte Alverne, Luiz Pereira Barreto, Viscondes do
Rio Grande, de Inhomerim e de Araguaya, Soriano
de Souza, Celso de Magalhães e Martins Júnior,
Tavares Bastos e Francisco Octaviano, Ruy Barbosa e Sylvio Roméro, Júlio de Castilhos e Assis Brasil, Frei Santa Maria Amaral e Padre Júlio Maria,
Livio de Castro e Rocha Lima, Farias Britto e Fausto Cardoso, Affonso Celso e Manoel Bomtim, Monsenhores Esberard e Macedo Costa, Teixeira Mendes e Miguel de Lemos, Pedro Lzssa e Augusto de
Lima, Tasso Fragoso e Annibal Falcão...
Resta-nos, portanto, um grande saldo a favor,
no balanço da mentalidade latina, na America,
Nenhum outro paiz co-irmão de raça pode competir com o Brasil, nem excedel-o, neste continente, pela contribuição aos diversos ramos das sciencias sociaes, mathematicas e naturaes.
Bello Horizonte, setembro de 1905.
N. de S.
Artistas mineiros notáveis

| Antônio Francisco da Silva (O Aleijadinho) (esculptor do secúIo 18.°).
i Valentim da Fonseca e Silva (esculptor) do sec. 18.*),
f José Joaquim da Rocha (pintor, do século 18.°).
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f Antônio Pinto e Antônio Dias (discípulos do precedente)
Belmiro de Almeida (pintor).
Honorio Estevès do Sacramento
(pintor).
Alberto Delpino (pintor),
f Hypolito Caron (pintor).
f Padre José J. ViegasdC Menezes (pintor e niechanico)
Joaquim Gasparijio (paysagisla).
T José Maria (musico sacro).'
João de Deus (idem),
João da. Matta(idem).
Miguel Cardoso (maestro em musica).
T Lino Flenming (maestro diplomado na Itália)
í João Baptista de Macedo (o Bururica) (compositor
exímio)
Manoel Joaquim de Macedo
(maestro),
f Francisco Raposo (compositor sul-mineiro).
Minas Geraes.
Um mineiro curioso.

FLOR DA I RLA1A
Loira, franzina, levemente esguia
lia, no seu porte, um todo de nobreza
o nos olhos aziics dessa iríandeza
boia infinita, incógnita magia.
Espelha-se em sua alma a Irlanda Cria
e quando, immersa em
piedade, resa,
envolto o rosto em nevoa de tristesa,'
parece a encarnação da Fantasia.

a

Vivc em müio cie brumas! Da
tristesa nostálgica distilla pupilla
e tem no pranto o ingente desafogo;
Planta que o ardor dos trópicos immola,
e um pedaço da Irlanda
que se evola
ante a Inglaterra deste Sol de fogo
!

Bello Horizonte, agosto — 1<KM.
Mario de Lima.

PretHca^emíco tt^f^^nW' natural de Ouro
de Li™> °
notávelcantor dos S^&df
K&^S
A. — 1.;
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IBTOBIÂI ÜI LENÇO BE1NC0
(NARRATIVA HISTÓRICA)

'
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Pouco antes da guerra do Paraguay,
o
Brasileiro teve necessidade de se levantar, povo
como
um só homem, para repellir uma offensa
estrangeira!
Foi o caso que, havendo naufragado
um navio inglez nas costas do Albardão,
na Província
do Rio Grande do Sul, foram dar á
praia os destroços da embarcação.
O governo de Londres allegou
as merca_
que
donas do barco tinham sido roubadas,
por subditos brasileiros, e apresentou
pedido de indemnisação.
Alguns marinheiros de um vaso de
guerra
bntannico haviam desembarcado, no
Rio de Janeiro, e andavam passeando
pelos arrabaldes, dando
guinadas, sob a influencia de um temporal desfeito !
A policia acalmou o animo dos exaltados,
recolhendo-os a um posto
policial!
Tanto bastou para que novas reclamações
fossem apresentadas ao Governo,
pedindo satisfações
pela supposta offensa á marinha de
guerra de Sua
Graciosa Magestade ! .
O ministro ingiez, acreditado
junto ao Governo
Brasileiro, o celebre John Ghristie,
de ominosa
memória, teve o inaudito atrevimento
de atravessar
a rua do Ouvidor, de chicote em
punho i
maÍS' para 1ue ° saQ^ suP
hk/X
bisse as r0Í
faces VÍS°
dos Brasileiros indignados e se
prelavar
parassem
a aflfronta !
para
S

f

ft

C %
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Os &o<?rs não mostraram ha
pouco que o patnotismo ofendido faz de um
pigmeo um eigante!?
6
Assim aconteceo então no Brasil!
0 povo do Rio de Janeiro correo, em massa
para o Paço Imperial, em S. Christovam, conduzido pelo prestigioso parlamentar, Theophilo
Benedicto Ottoni.
Este Mineiro brioso, que figurara
na revojá
lução de 1842, sendo feito
prisioneiro no combate
de Santa Luzia, tomou a si a tarefa de se
dirigir
ao Monarcha e apresentar uma
petição ao Governo.
Adquirio, então, celebridade o seu lenço
branco, a cuja agitação obedecia o
povo, como
outr'ora as tropas francezas ao
pennacho de Henrique IV.
Não era, porém, preciso que o
povo tomasse a
iniciativa da repulsa de uma affronta,
o Governo, perfeitamente identificado com que
a nação
recebera por egual!
'
O Marquez de Abrantes, então Ministro de Estrangeiros, tinha já repellido, em notas diplomaticas, que são um modelo de habilidade, a
inso
lencia do tresloucado bretão !
Ainda assim, o insensato diplomata ordenou
que os vasos de guerra ás suas ordens fizessem
prezas, nas costas do Rio de Janeiro, mesmo em
frente da bahia de Guanabara.!
A proverbial desidia nacional, excessivamente
confiante na força do direito das
gentes, desdenhára as fortiflcações da barra, deixando
que canissem as muralhas e que se enferrujassem as
peças!
Foi preciso que a revolta do
patriotismo offendido supprisse a inércia governamental!
Protestos vehementes se levantaram em todas
as Províncias; em todas ellas se abriram sub-
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scripções nacionaes, que attingirama sommasavultadas.
O povo Brasileiro estava disposto a lavar a affronta, á custa de ondas de seu sangue!
Foi então que o Governo Portuguez, irmão e
sempre amigo do Governo Brasileiro, oíFereceo a
sua graciosa mediação, sendo nomeado arbitro,
entre as duas partes litigantes, o Rei Leopoldo da
Bélgica, que pronunciou laudo favorável ao
Brasil.
As relações diplomáticas do Brasil com a Inglaterra estiveram interrompidas, até a guerra do
Paraguay, quando foram reatadas, por intermédio
do Ministro Thornton, diplomata cheio de critério
e delicadeza, que foi recebido pelo Imperador, mesmo em seu acampamento, em frente de Uruguayana.
Assim foi que um lenço branco teve anecessaria força, para levantar um povo inteiro, guiando-o á desaífronta de sua honra ofendida I
João Vieira, de Almeida
Nota: — J. Vieira cio Almeida, iilho do sul de Minas e
apurado escriptor e professor de portuguez, vive hoje na Capitai de S. Paulo.

Í
COUSAS RARAS
Humorismo
s>\
<\

Um noivo que não tenha ciúmes.
Um jogador que não tenha rogado praga.
Um typographo que não tenha leito pastel.
Um jornalista que não tenha assumpio.
Uma moça velha que diga certo os annos que
Um namorado que não seja desíructavel.
Um vaidoso que não seja ridículo.
Um caçador que não minta.

tem.
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Um negociante que goste de vender fiado.
Um advogado que não elogie o seu constituinte.
Uma menina que não queira ser moça.
Um estudante que não cólle.
Uma moça que não namore.

O norte-americano William Harris é inquestionavelmenteo rapaz mais gordo do mundo. Conta
actualmente 18annos de edade e temo respeitável
peso de 300 kilos. Mede este colosso de gordura
pouco mais de metro e meio de altura, o que não
parece nada extraordinário ; em compensação, porém, possue uma cintura de 1 metro e 90 centimetros e uma caixa thoraxica de 1 metro e 80
centímetros de circumferencia. O contorno de
suas pernas mede em cima 1 metro, e abaixo dos
joelhos 55 centímetros.
Harris nasceu em uma propriedade rural perto
de Du Quoin, no Estado de Illinois. Gosou
sempre excellente saúde, comquan to ao vir ao
mundo só pesasse 3 kilos e meio. Todos os demais membros de sua família não primam por
excessiva corpulencia. O rapaz teve boa educação.
Quando freqüentava a escola nunca se
encontrava cadeira com bastante largura para
elle poder sentar-se. Actualmente é obrigado a
servir-se de duas cadeiras uma ao lado da outra.
Em casa dorme em uma cama especialmente construída para seu uso. Estando uma vez
em uma casa de pensão, quando foi deitar-se, logo
na primeira noite a cama quebrou debaixo de seu
peso.
Não ha roupa feita que lhe sirva. Os unicos objectos que pôde comprar nas lojas, sem ser
por encommenda, são botões de collarinho, gravatas de dar laço e lenços.
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No Brasil, ha também desses homens-prodigio.
Em Santa Catharina, o cônsul Argentino, Sr.
Bonfante De Maria, que alli é negociante, em
Fioranopolis, é objecto de geral curiosidade da
parte
de todos os viajantes,
que passam pela
cidade insular. Em Bello Horizonte, viveopitoresca
alguns
annos o antigo negociante Sr. Antônio
Carvalho ( o Cxrvalhinho Gordo, no dizer do
e
povo),
que hoje mora na estação de Ilhéos. Sua extrema
gordura o constituía alvo da attençâo dos transeuntes, na Capital Mineira. No Rio de Janeiro,
as
alentadas corpulencias do Barão do Rio Branco
Ministro do Exterior, e do Dr. Custodio
Coelho'
Director do Banco da Republica, são
muito conhecidas.

A' CARIDADE
Filha ele Christo, eloco virtudes
Nuncia divina, no térreo èxiliò
— Quer na miséria,
quer na altitude,
Todos precisam do teu auxilio.

«P

Fortes, felizes, reis,
potentados.
Velhos, ou cheios de modelado,
Homens são todos, são desgraçaelos,
Todos precisam da caridade.'
Não é somente fazendo esmola
Que a caridade se patenteia:
Tem caridade quem nos consola,
Quem nos ensina, quem nos pranteia.
Quem tenha muito, dê "não
muito. Eouco
De quem liem pouco :
porca ensejo
Quem nada tenha... (Dons dá-lhe o troco)
Do dar, ao monos, tenha desejo !
De pranto o riso, celeste mixto,
Raio de aurora na trova afflicta—,
Doce virtude, filha do Christo,
Bemdicta sejas, — sejas bemdicta !

Afonso

Celso.

Xota :
O dr. Monso Celso nasceo.era Ouro Preto, é formado
ir-eito o o seu nome dispensa apresentação aos leiWs? em
tão

ANNUARIO

333

**ma*mwmu*mut m mmmam

conhocido e como parlamentar; orador o homem de letras»
Conde Pontifício, membro da, Academia Brasileira de Letras,
de varias associações scièntincas e literárias do pàiz o do ex'.Tanoeiro.
Reside cm Petropoíis o advoga na Capital Federal.

MINA PERANTE 4 SGIEICM
Um illustre Mineiro, o Inconfidente Dr. Claudio Manoel da Costa, notável poeta e provectojurisconsulto, foi quem primeiro escreveo sobre a
moderna sciencia da Economia Política, em linguaportugueza, no século 18.°. Embora perdido,
após o negro assassinato de Cláudio, na Casa dos
Contos, de Villa Rica (Ouro Preto), o notável trabalho do revolucionário de 1792, teve o mérito
de ser entre nós o primeiro commentario sobre a
famosa obrado economistainglez Adam Smith, publicada em 177G (Da natureza e causas da riqueza das nações).
#

Dentre os maiores sábios que Minas produzio
nos tempos coloniaes, sobresahem : José Bittencourt e Accioli, natural da então Villa Nova da
Rainha (Caethé) ; José Vieira Couto, natural do
Tejuco (Diamantina); Manoel Ferreira da Camara Bittencourt e Sá, natural de Itacarnbirussú, então comarca da Villa do Principe (Serro) • Antonio Pires da Silva Pontes Leme, nascido no arraiai do Rosário, municipio
de Mariana ; Joaquim Velloso de Miranda, nascido no Infíccionado,
hoje districto de Santa Rita Durão; e Frei José
Aíariano da Conceição Velloso, nascido em São
José do Rio das Mortes (Tiradentes). Os três primeiros foram reputados mineralogistas, o quarto
astrônomo distincto e os dous últimos celebres
botânicos, todos elles formados pela Universidade
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de Coimbra. E o mais notável botânico
Brasileiro, actualmente, o Dr. João Barbosa Rodrigues
director do Jardim Botânico do Rio de Janeiro'
nasceo em Minas Geraes.
*
*

#

Nas sciencias médicas excellem os Mineiros •
Francisco de Mello Franco, natural de
Paracatú
(1757-1823; ; Vicente Coelho de Seabra, natural
de Villa Rica (1765—1804); Domingos Marinho
de
Azevedo, natural de Paraopeba
•
(1813—1851)
Francisco de Paula Cândido
(1806-1864) e Antonio Gonçalves Gomide, notáveis
professores e
cultos espíritos, cujas obras ahi
perduram, afflrmando o seu saber.
*

¦«&

Como indianista profundo e emérito conheoedor de línguas brasilicas, teve Minas o General Dr. José Vieira Couto de Magalhães, nascido
em Diamantina e autor d'0 Selvagem; como
jurisconsulto, o já fallecido Senador Federal Dr. Joaquim Fe li cio dos Santos, natural da cidade do
Serro e autor do Projecto do Código Civil Brasileiro, de 1881, em 5 volumes; como
philologo o
Júlio
Ribeiro, nascido em Sabará, e autor
grande
da tão conhecida e inimitável Grammatica
Portugueza ; como historiadores nacionaes, Monsenhor José Antônio Marinho
(1803—1853) natural
do Norte de Minas (Porto do Salgado, em Januana); o Commenda dor José Pedro Xavier da
Veiga
da Campanha, que foi director do Archivo PubHco
Mineiro e o já citado Dr. Joaquim Felicio,
autor
das admiráveis Memória? do districto diamnntino do Tejuco,

síl;
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Nem mesmo o sexo fraco faltou a dar lustre
ao nome Mineiro ; e sem falar de poetisas, como D.
Barbara Heliodora Guilhermina da Silveira, a inditosa esposa do Inconfidente e poeta Dr. Ignacio
José de Alvarenga Peixoto, nascida em São João
dei Rey e fallecida em 1790; como D. Beatriz
Francisca de Assis Brandão, nascida em Villa
Rica (Ouro Preto, 1779—1863); como as nossas
contemporâneas DD. Maria Clara da Cunha Santos,
Presciliana Duarte de Almeida, Mariana Hygina
de Figueiredo e outras ; sem falar, pois, nessas
cultoras da poesia, nossa terra pôde apontar varias
senhoras Mineiras diplomadas em Pharmacia:
DD. Belisandra de Brito, Elysena Brasilina Costa,
Maria das Neves Ferreira da Silva, ígnez da Costa,
Maria Amador Alvares da Silva, Blandina Furst,
Annita Vianna, Maria Noronha, Maria Malheiros,
Thereza e Luiza Amaral e outras, cujos nomes
nos escapam, no momento.
Houve uma illustre serrana, já fallecida e irman do erudito e saudoso poeta Mineiro, Doutor
Lucindo Filho, a qual encetou o curso medico em
Paris, não chegando a concluil-o, por haver fallecido.

Muito nos faz esperar no porvir essa talentosa
mocidade, sahida dos institutos superiores de Minas: da Escola de Direito, da Escola de Minas,
da Escola de Pharmacia, dos Gymnasios de Bello
Horizonte, Ouro Preto, Barbacena, Pouso Alegre,
Caraça, Diamantina, Juiz de Fora e Uberaba; do Collegio Granbery; da Escola de Commercio, de Juiz de
Fora, das Escolas Normaes o de Agrimensura do Es^
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tado, das oraextinctas Escolas Agronômicas e Zootechnicasde Itabir* e Uberaba ; dos nossos afamados Seminários e Collegios, disseminados ao
norte, sul, centro, leste e triângulo da
querida
Minas Geraes !
Poetas e escriptores eoloniaes Mineiros
(do see. 18.° aos princípios cio sec. 19. )
Dr. Cláudio Manoel da Costa.
Dr. Thomaz Antônio Gonzaga.
Miguel Eugênio da Silva Mascarenhas.
Dr. lgnacio José de Alvarenga Peixoto.
Dr. Josc Alvares Maciel.
Manoel lgnacio da Silva Alvarenga.
Dr. Francisco Gregorio Pires Monteiro.
José Basilio da Gama.
Dr. Simão Pires Sardinha.
Frei José Mariano da Conceição Velloso.
Frei José de Santa Rita Durão.
Dr. Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcellos.
Conego Luiz Vieira da Silva.
Dr. Manoel Ferreira da Câmara Bittencourt e Sá.

BERÇO VASIO
( CONTO )
A

A BRANT

HORTA

Quando chegou, á noite, a hora de acommodar as crianças, a pobre mãe foi deital-as, uma
por uma. Eram seis, mas a menor havia sido
sepultada nesse dia.
Depois de acommodar as cinco, ella olhou
para o berço vasto e começou a soluçar.] Chegou,
depois, ájanella. O luar coava uma lu^ suave e
meiga sobre a casaria e sobre os arvoredos. Fazià frio.
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Entrou de novo, enxugando os olhos e aconchegou as cobertas sobre os filhinhos deitados.
O berço vasio fora retirado do quarto para a sala
de jantar. Instinctivamente, ao passar por elle,
ella foi arrumal-o. Depois deteve-se. Fazia muito frio. Os filhinhos estavam agasalhados e
quentes. E o outroj o pequenino, lá estava no
cemitério, coitadinho, sentindo o rigor do inverno.
E, então, ella pensou : O pobresinho é tão
pequeno e estava tão branco, tão friosinho quando o caixão sahio. .. Que seria delle sosinho no
cemitério, longe de sua mãe, por essa noite hibernal, rígida e inclemente ?
Deitou-se em seguida e rezou. PedioaDeus
pelo filho e a este que pedisse a Deus por ella,
pelos irmãos, pelo pae.
Lá fora o luar coava uma luz meiga e suave,
que se via através das frestas das janellas. Instinctivamente, a pobre mãe puchou pelo cober,
tor, procurando agasalhar o pequenino ser
queáquella hora, ella costumava deitar a seu lado
para amamentar. Os seios estavam cheios e elle
estava no cemitério. De novo então voltaram-lhe
as lagrimas, abundantes.
Chora ! Menos amargas são as lagrimas vertidas por uma mãe sobre o cadáver de um
pequenino ser, que aquellas que outras mães derramam pelos máos filhos. Chora ! Essas lagrimas
são um orvalho betnfazejo para tua alma dilacerada !
Cançada, exhausta, adormeceo por fim. Mesmo adormecida continuou a ver, em sonho, o filho — branco, muito branco, vestido de azul,
110 alvo caixão cheio de flores. Depois, fecharam
o caixão e levaram-n'o para o cemitério, onde faz
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frio, tanto frio, meu Deus, nestas noites hibernaes, rígidas e inclementes !
Successivamente, como num kaleidoscopio,
vio o filhinho no berço, ao lado da cama depois
;
no próprio leito, sentio-o sugar o seu seio, ouvio-lhe o choro. Acordou, então, e, ao sentir
que
o pequetito e o berço alli não estavam, sentou-se
e começou a resar, entre soluços e
gemidos.
Pela manhã, as crianças levantaram-se e
perguntaram pelo irmãosinho, para onde fora, si os
homens que o levaram dentro do caixãosinho não
o traziam mais.
« Não, não traziam. Elle fora morar com
os
anjos, lá no céo, junto de Deus. »
As crianças ficaram pensativas e tristes a
principio, depois foram brincar, alegres : « O
maninho fora para o céo; o maninho era, agora,
um anjinho, daquelles que á noite, na vespera de Natal, vêm trazer brinquedos
para as outrás crianças. Agora, sim, haviam cie
ganhar
muitos brinquedos. »
E, emquanto a criançada pairava, alegre como
passarinhos ao despontar de um dia de primavera, a infeliz mãe ia, mais uma vez, olhar o berço
vasio e beijar o travesseirinho, onde
pela ultima
vez, repousara a cabeça de seu filho morto,—
agora no cemitério, frio, frio, sentindo o rigor
do inverno, emquanto os outros estavam
quentinhos e alegres...
Juiz de Fora,

1904.
Hfjtor Guimarães.

Nota-lleilor Guimarães, actvial ml. do Correio dr
Minas, em Juiz de Fora tem publicado vários livros
de
"'(,,.
poesia-Verme Reversos (im), Mutticôres(\m) o d,.
,>l0
os qviaes Voláteis, Contos e Fantasias (1905). Us. <|o
pse
donymo 1 augtrard * o. filho de Minas, LcalWranho
e\inrio
•-J,ip,,° ?x?mi(^?
hovn limccionario e excellenle cl.ronista
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Uma poesia latina de Leão XIII
( FEITA CONTRA. A SEITA MAÇONICA )

Extulit ecoe eaput vesano incensa lurorc
E stygiis Jnimica cohors erupta Latebris,
Divinum Nameii maiestateni que verendani
Aggreditur..': Christi Sponsam inordere cruento
Dente audet, premere indiis atque arte maligno
Pradia mox oílerens certaniine miscet aperto.
At sacra iura Dei, sua iura Ecclesia Christi
Assueta míernas durare interrita pugnas
Vindicat: erectoque, animo, virtude si i perna
llostiles ictus, hostilia tela reírinsnt,
Et lera tartareas detrudit monstra sub umbras.
Tuin palmas réíerehs, illustri clara triumplio
Altoquo aligens radiantia Lamina coelo
Inceclit mérita Irontem redimita corona.

TRAUUCCÃO FRANCESA
( da Semaine Beligieuse. de Grenoble. )
Vôiei (|iie de 1'abime une secte vomie
A dressé sur Ia (erre une iòte enríemie:
Elle voudrait nier te Gie.1. en le viclant
Et plonger dans l'Eglisé une infernal dent ;
Oh ! pour cela, tantòt dans Pombre elle segiissc,
Tantòt a decouvert elle accepte Ia tico;
Mais PEglise, toujours si raillante ici-bas,
Pour elle et pour son Dieu s!,éh va droit aux combata ;
Et forte de son Màiíre et grande de courage,
Elle brave lassani;, elle rit de sa rage
Et torrasse le monstro eniin d'un bras vainqueuh
Alors, Ia palme au írònt et Ia joio á son coeiír.
Sous le Ciei que Ia voit d'uno auréolc ceinte.
E lio poursnit sa marche et sa mission sainte.

/
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TRADUC 1 PORTUGUESA
Incendida em furor, tresvariada, uma cohorte
Inimiga soergueo do Styge em ira cruenta,
A cabeça, e aggredir de Jesus a Consorte,
E a Magestade santa, e o Nume eterno, tenta.
Com traição e infernal artificio e com forte
Altivez, ella trava a batalha sangrenta:
A Egreja, que não ha prelios que nãosupporte,
O direito de Deus, e seus próprios, sustenta.
Com suprema virtude e exaltada coragem,
Golpes e armas hostis abate, e precipita
O monstro horrendo sob a tartarea voragem.
E depois de alcançar a victoria das almas,
Olhos fitos do Ceo na radiação bemdicta,
Caminha avante, excelsa c coroada de
palmas.
ALPHONSUS DE GUIMARAENS

Conceição do Serro, 1904.

M

Nota .-O Dr Aílonso da Costa Guimarães,
de Ouro
Preto, e poeta distincto, autor de vários livros nat.
de
renome
como Dona Mystica, o Septenario das Dores, &.
E', actualmente, magistrado na comarca de Mariana.

ILLUMINURA
Longe, muito longe, no múrm uro oceano de
querulas ondas, a balsa vogava, vogava infinitamente, embalando-a o vôo subtil de gaivotas alacrês, ao leve cadenciar de remos abandonados, em
que as ondas vinham chuchurrear caricias.
Límpido, o sereno céo de bonança; pelas
praias
o
sol
resplende
de
luz
e ouro, e pela silente
que
amplidão do bello horizonte de anil, canções resoam, dolentes canções de tristesa e amor.
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Corrêa de Almeida
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Felizes noivos, os dois en amorados contemplam
embevecidos, a infinita
paisagem sorridente que
lhes descreve a ventura suave de fidos
corações —
também vogando, mar em fora,
por entre ondas
c anciosas de bonança, embalando-se ao vôo
subtil
de outras gaivotas alacres :-as illusôes cantantes
de eterna primavera em flor...

t" &

E. L
Nota.~-As iniciacs deste
quàMnho são do Dr Estev.ni
Lobo, escriptor e jornalista, filho
de um notável noeta AW
ro ha pouco allecido, o Dr. Américo
llclüUCIÜI cltl
dã
Evangehna, de Longíellow. Sf
' Sucfe

GALERIA DE MINEIS ILUISTIES
VI
0

PADRE-MESTRE

CORRÊA

DE

ALMRIDA
No dia 5 de abril de 1905, na avançada
idade
de 84 annos, entregou a alma ao Creador,
na cidade
deBarbacena,.esse Brasileiro illustre,
que tanto
ennqueceo as letras
pátrias comas suasbellas
producções. Monarchista convicto, era elle entretanto egualmente acatado e apreciado
pela
de
todos
os partidos ; prosador e
gente
poeta,
deixa uma lacuna inipreenchivel na
literatura Mineira ; sacerdote preclaro, era um dos
ornamentos
do clero do Brasil.
O extinguir de um cérebro assim
productivo,
excepcional e quasi inexgotavel, não
deixa de
produzir um forte abalo no nosso mundo intellectual.

.
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O Resistente, de S. João dei Re)r, publicou
os seguintes dados biographicos do illustre morto:
« O revmo. Padre José Joaquim Corrêa de
Almeida nasceo em Barbacena a 4 de setembro
de 1820, sendo os seus pães o Major Fernando
"D.
Barbara Marcellina de
José de Almeida e
Paula.
Tendo iniciado os estudos de humanidades
cm S. João dei Rey íjm 1844, recebeo a ordem de
presbytero do habito de S. Pedro no convento de
Santo Antônio do Rio de Janeiro, sendo então diocesano o Bispo coadjuetor de Anemuria. Residio
sempre em Barbacena, onde exerceo, durante 30
annos, o magistério publico como latinista emerito, sendo jubilado nesse cargo.
Escreveo e publicou 24 volumes, sendo 23 de
poesias e um em prosa.
Os de poesias são : sete volumes de Satyras
e epigrammas ; um poema —A Republica dos Tolos ;
dous volumes com o titulo Sonetos e sonetinhos ;
dous com a epigraphe Semsaborias, Decrepitude
metromaniaca, Producções da caducidade, Puerilidades de um macro bio, Applausos incondicionaes, Destampatorios rimados 3 Marasmo senil, Rabugem in~
adherente, Chôcha prosa rimada, kgudezas rombas e
delicadezas grossas, recentemente publicados. O
volume de prosa se intitula Noticia sobre a cidade
e municipio de Barbacena e lhe valeo o titulo de
membro do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro ».

PARÁBOLA
( Do « Marasmo senil» )
Por mais perito que seja
delicado operador,
sempre o doente lorceja.
tocado de susto e dor.

•
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Porém si este é justiceiro,
por indole ou religião,
não chamara carniceiro
áquelle cirurgião.
A' dolorosa e vermelha
operação, que doeo,
porque muito se assèmeiln
este simile dou eu:
A satyra é cirurgia,
e dòrcs produz também,
i Sò porque não elogiei,
deixará de lazer bem?
Í993 - Barbacena.

Padre Corrêa de Almeida.

A Felicidade
(trechos de uma conferência)

Para uns, mais exigentes, a felicidade deve
revestir-se de fôrmas opulentas e
grandiosas, de
fama e de gloria, de exterioridades e fulgurações
de ruido e enscenaçâo, de fanfarrase ouropeis.'
Outros, porém, circumscrevem de;modo mais
restneto e commedido o âmbito de seu ideal feliz.
Estes são, effectivãmente, da sorte os
preferidos, os eleitos da fortuna.
E bem illudido está quem só na opuencia
julencontrar
a
consagração suprema dos bens
ga
terrenos.
Percorrei o mundo inteiro, indagae em todas
as camadas sociaes desde os habitantes subterraneos das jazidas carboniferas,
privados de ar e
luz naturaes, até os soberanos mais altamente
collocados nos seus thronos de encrustações e
pedrarias, a cujos caprichos e acenos se curvam
os
mais insubmissos, e haveis de verificar
que a paz
A. — 20
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de espirito, o júbilo do coração, a harmonia, a
tranquillidade e o bem estar, elegem de preferencia os mais modestos lares, perfumando e doirando as existências no seu convívio, e no doce
aconchego da áurea mediocritas.
As grandes alturas provocam vertigens; èpor isso preferível vivermos ao nivel mediano das
condições humanas, sem despertarmos inveja em
nossos semelhantes, sem que o brilho da nossa
posição e fortuna alimente a cobiça e gere desaffeições gratuitas de "despeito.
Uma das condições, portanto, essenciaes para
sermos felizes, é restringirmos as proporções dos
nossos desejos e velleidades a um termo justo e
razoável.
—Dae ao esquimáo a sua pallida aurora boreal,
as suas phocas, rennas e trenós, as suas geleiras
intermináveis, o seu cão amigo e fiel companheiro,
e pelles com que se abrigue das intempéries polares, dessa região inhospita que habita, e que por
nenhuma outra trocaria, e vel-o-heis feliz.
—Deixae que o beduino cavalgando a passo
tardo o cocoruto do dromedário, ou gineteando
celeripede em seu cavallo árabe, percorra livre e
descuidoso as planícies desertas da Berberia, da
Lybiae da Ethiopia, e haveis de encontral-o sempre
feliz, tisnado pelo sol canicular do Sahara, de
oásis em oásis, muitas vezes colhido entre nuvens
de areia que o submergem, outras vezes illudido
pela miragem enganadora que o desorienta e attrahe.
—Vede como é feliz o selvagem das brenhas
tropicaes, corpo nú e cabeça alçada, leve tanga e
certeira flecha, nômade e irrequieto, soberano dos
bosques, dominador das caudaes, forte, sadio, anguloso, varonil e supersticioso, avesso á civilisação que cerceia a sua liberdade, hostil ao extran geiro que lhe derruba as mattas e vem pro-
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fanar com a sua presença o sagrado e umbroso
templo da natureza.
Observae como se sente bem sobre as vagas
movediças e alterosas o marujo nascido no littoral,
de corpo atarracado e barba inculta, bronzeado
pelo sol salitrado do alto mar, cachimbo descahido
sobre a comissura labial, entoando á hora crepuscular sentida e saudosa barcarola e devassando
na vasta amplidão marulhosa, com olho
pratico e
perscrutador, um horizonte afogueado, em cujos
extremos se confundem, num amplexo vital e carinhoso, águas ecèos.
—Volvei ainda o vosso olhar
para a choça
do camponez, onde chilrêa, fazendo coro com os
melros do bambual fronteiro, ao alvorecer do dia,
a pequenada matuta e desconfiada, calças enrodilhadas aos joelhos, velho chapéo de
palha no
alto das cabecitas, descalços e orvalhados, em
volta da mesa desguarnecida onde fumega o café
matinal, servido em toscas vasilhas, com acompanhamento de quitanda tirada do forno ainda
quente. Vede o casal progenitor como transpira
felicidade, revendo os seus amores rústicos na
prole sadia e rosada!
- Relanceae os olhos em de redor do
globo,
e haveis de verificar que a própria natureza',
muito mais que a civilisação, com a suacornucopia de graças, bem fornida por Flora e Pomona,
se incumbe de felicitar os habitantes da terra,'
modestos no querer e no aspirar.
—A felicidade existe,
pois; afflrmemos mais
uma vez.
Juiz de Fora—1905.
José' Rangel.
~7°Jir°tessor J. Rangel,
graduado pela Escola de
in
•*
l harmacia de Ouro Prelo, reside em Juiz
de Fora,
nalista e Diredor da Escola Normal alli existente onde c or-
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Minas intellectual

*¦

ESCR1PT0RES, PROSADORES E PUBLICISTAS

«f»

-j- Dr. Bernardo Guimarães.
Conselheiro Laíayette Rodiigues Pereira,
f Dr. Joaquim Felicio dos Santos.
Dr. Pedro Lessa.
f Dr. José Cesario de Faria Alvim.
Dr. Virgílio Martins de Mello Franco.
•j- Commendador José Pedro Xavier da Veiga.
Conselheiro dr. Affonso Augusto Moreira Penha.
Dr. Levindo Ferreira Lopes.
Dr. João Pinheiro da Silva.
Gustavo Penna. •
Dr, Hilário de Gouveia.
Dr. Affonso Arinos de Mello Franco.
Dr. Diogo de Vasconcellos.
Dom Silverio Gomes Pimenta.
Dom Joaquim Silverio de Souza.
Visconde de Ouro Preto.
Professor Aureliano Pimentel.
Dr. Francisco Badaró.
Dr. João Pedro da Veiga Filho.
Dr. Júlio Trajano de Moura.
Conde de Affonso Celso.
Dr. Pedro Caetano Sanclies do Moura.
T)r. Francisco Mendes Pimentel:.
José Maria de Azevedo Júnior.
¦j- Arthur Lobo.
Avelino Foscolo.
Laíayette de Toledo,
f Dr. Aristides de Araújo Mala
Dr.'Estevam Lobo Leite Pereira.
Padre Dr. Júlio Maria.
Padre Joaquim Lopes Cançado,
Francisco Assis das Chagas.
Dr. João Baptisla Martins.
Padre Severiano de Rezende.
Professor Basilio de Magalhães.
Dr. João Ernesto Corrêa.
Dr. Tito Fulgencio Alves Pereira.
Horacio de Carvalho.
Antônio Celestino.
Levindo de Castro Laíayette.
Dr. Josaphat Bello.
Augusto Franco.
Dr. Álvaro Astolpho da Silveira.
Professor Aurélio Pires.
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Padre João Pio de Sousa Reis.
Dr. Lúcio J. dos Santos.
Dr. Francisco Lobo.
Dr. Alfredo Valladão.
Dr. Eduardo Machado de Castro.
Dr. Antônio Augusto Velloso.
Padre Francisco Martins Dias.
Desembargador Carlos Honorio Bénedicto Ottoni.
Desembargador Antônio Luiz Ferreira Tinôco.
José Campos cio Amaral.
Dona Maria Clara da Cunha Santos.
João Massena.
Elòyde Araújo.
José Joaquim do Carmo Gama.
Dilermando Cruz.
Bento Ernesto Júnior.
Lindolpho G Ornes.
Heitor Guimarães.
Dr. Joaquim Cândido da Costa Sena.
Dr. Francisco Pinto de Moura.
Dr. Affbnso Penna Júnior.
Dr. J. Nogueira Itagyba.
Galdino Pinheiro.
Dr. Manoel M. da Costa Cruz.
Dr. Thcophiio Domingues Alves Ribeiro.
Dr. Arthur da Costa Guimarães.
7 João Nepomuceno Kubitschck.
Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires.
Bernardo Aroeira.
Dr. J. Couto de Magalhães Sobrinho.
Dr. José Eduardo da Fonseca.
Dr. Cicero Arpino Caldeira Brant.
José de Castro Magalhães.
Bruno Viotti.
João Vieira de Almeida.
Amadeo de Queiroz.
•J- Josc Braga.
J. Bernardo Guimarães Filho.
•|- Pedro Banibirra,
Lopes de Azeredo.
\- Dr. Luiz Cassiàno Martins Pereira.
Arthur Aires de'-Alcântara Campos.
Coronel Antônio Borges Sampaio.
Dr. Francisco de Paula Fernandes Rabello,
Desembargador Hermcnegildo Rodrigues de Barros.
Dr. João Coelho Gomes Ribeiro.
Pr. Cicero Ribeiro Ferreira Rodrigues.
Dr. Augusto Barbosa.
Desembargador Edmundo Pereira Lins,
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FEIRAS EM MINAS
A idéa que se tem de uma feira é a de um
grande mercado para toda sorte de productos e que
se lealisa no mesmo logar, uma ou varias vezes em
cada anno.
As feiras representaram sempre um
grande
papel no desenvolvimento das relações commerciaes
de todos os povos.
Antes do vapor e da electricidade, quando não
havia caminhos de ferro e grandes navios de marcha segura e velozes, nem telegraphos terrestres
e cabos submarinos, ellas approximavam os
povos
e as producções das varias zonas de um dado
paiz
ou de um continente, estimulando o commercio, a
circulação de capitães e facilitando a divisão de
trabalho, com a certeza de um mercado concorrido,
em época também certa, adequadamente escolhida, em cada paiz.
Assim, essas reuniões feirantes marcaram epoca, na vida de differentes nações.
As feiras italianas, as «kermesses» flamengas, os mercados periódicos da Allemanha, para
não citar outros, subsistem ainda, como uma tradição e um poderoso factor de prosperidade commercial, nesses paizes.
E' interessante salientara concurrencia das
feiras, em logares que a piedade religiosa erigio
em santuários.
Os crentes e romeiros, em longas peregrinações, com as offeretidas de sua piedade, trazem
sempre aos jubileos e santuários uma infinidade
de productos, que a venda e a permuta entornam
no mercado, atravez de largas e benéficas operações commerciaes alli entaboladas e concluídas.

W
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Desde a collossal feira russa de Nijni-Novgorod—a maior do mundo — ás reuniões feirantes
das pequenas cidades do Brasil central, observase, geralmente, essa influencia do espirito religioso, favorecendo o commercio.
Dezenas de contos circulam, annualmente, nos
jubileos de Congonhas de Campo e Conceição do
Serro (agosto e setembro), em nosso Estado.
As populações ribeirinhas do São Francisco
accorrem ao santuário de Bom Jesus da Lapa, jà
em território baliiano, attrahiudo para ahi poderoso
commercio de todo o sertão das fronteiras de três
ou quatro Estados.

Ainda hoje, o sertão norte-Miueiro, sem viacão férrea, sem rios navegados (salvo o S. Francisco), e afastado longas legoas cia civilisação ài
beira-mar, mantém o seu commercio regional
por
meio de feiras, que, periodicamente se reúnem em
Grão Mogol, Montes Claros, Arassuahy
(Calhào),
Salinas, Fortaleza e outras localidades.
A taes feiras concorrem mascates, tropeiros,
criadores, muladeiros, pequenos lavradores, e alli
todos fazem excellerites negócios.
Apparece de
tudo na feira : sola e couros curtidos, arreios de
solaiFanta, jóias de ouro, facas apparelhadas de
prata do Rio de Contas, borracha de manç-abeira
novilhos e vaccas leiteiras, bois de corte, cavados
de sélla, bestas de carga, burros bravos, tecidos
da Itinga, do Curvello, do Biribiri, rendas de crivo, baixeiros de algodão, feitos em teares, ouro
em pó, turmalinas, crystaes, bruàeas de sal e de
salitre, armas, redes de burity, chapéos de palha
de coqueiro, calçados nacionaes e mais uma série
de productos de toda espécie, de procedência nacional e extraugeira, satisfazendo todas as exio-en-
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cias do mercado, nesses dias de
grandes transacções da feira.
-Animação commercial evidente decorre
das
feiras para as localidades, emqueellas se realisam. Estimulam a producção, determinando
para
esta consumidores certos, em mercado certo e época também certa.
A selecção dos productos, com
prêmios de animação para os pequenos industriaes, lavradores e
criadores, é outra vantagem das feiras. Cada municipio pode ter a sua feira local, na sede, como
excellente e praticamente propõe o eminente industrial Sr. Dr. João Pinheiro da Silva,um dos mais
lúcidos espíritos de nosso tempo.
A elle deve o até ha pouco decadente municipio de Caethé o gráo de renascente e promissora
prosperidade agrícola, econômica e industrial, em
que ora se acha.
Coube ao illustre Mineiro citado iniciar o fecundo movimento das feiras municipaes, dando um
exemplo pratico em Caethé, onde, desde
quatro
annos a esta parte, a feira tem logar, chamando
os agricultores e os criadores á exposição e concurrencia de seus productos de lavoura e industria pastoril, recebendo de um jury selecto e imparcial prêmios, que a municipalidade, previamente, tem decretado para os melhores productos exibidos.
O porco de melhor engorda e maior
peso
bruto, o cavallo mais resistente, de sangue mais
apurado, quereunaás linhas do talhe elegante o
Vdlor do andar e da robustez physica o touro
;
melhor reproductor, a vacca leiteira, oriunda do
gado mestiço, nacional, que possa supprir com vautagem a falta da vacca normanda, tourina,
jersey,
hollandeza e de outras raças exóticas, mal aciimatadas no pais ; os cereaes melhor
plantados,
dando colheitas maiores e mais lucrativas, em

ANNUARÍO
*-•*""»*"""""¦--—-

351

TI...»........

áreas pequenas, bem adubadas e amanhadas ; a
variedade de producções de poly cultura, revelando
a substituição de velhas rotinas agrícolas pelos espantosos resultados da cultura intensiva, racionalmente applicada com os ensinamentos da mechanica, da chimica, da meteorologia agrícolas—seiencias hoje indispensáveis aos que vivem do cultivo da terra.
*

As feiras municipaes, pensa o Dr. João Pinhei
ro, dariam produetos para abrande feira, annual,
que se deveria crear aqui em Bello Horizonte .
Taes produetos jà apurados, na selecção de
jurys parciaes em cada município, viriam concorrer a um escrutínio mais solemne, na Capital do
Estado, deante de prêmios mais avultados e compensadores, que valeriam, praticamente e moralmente.
De facto, taes prêmios do Grande Jury da
Capital valem pela remuneração pecuniária e
pelo
estimulo e incitamento dado aos expositores.
Haverá plano de efeitos mais promptos e beneficos para que se levantem as forças econômicas
de um Estado eminentemente agrícola e pastoril ?
Certo que uenhum espirito dotado de bom senso
deixará de responder, reforçando o appello
pátriotico do arrojado industrial que dotou a sua terra
com mais de um serviço útil.
Outras e innumeras vantagens procedem da
fundação da grande feira de Bello Horizonte.
Enumeral-as todas fora ousadia de nossa incompetência. A feira attrahiria produetos de 30nas diiíerentes, favorecendo mesmo a divisão do
trabalho das varias industrias (agrícola, fabril e
manufactureira), que se multiplicam, combinam e
se adaptam, por fataes leis econômicas, desde que
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haja mercados certos e consumidores
em numero
tal que a procura seja, senão maior,
pelo menos
egual à offerta.

f:

A grande feira annual de Bello Horizonte
e
as feiras mutiicipaes, realisadas de
três em três
mêzes, nas 116 cidades e 20 villas
que possue o
Estado de Minas, proporcionariam franco
ensejo á
prosperidade de variadas industrias lccaes.
Quantos productos alli não se haveriam de expôr ?
Os lacticiuios da Mantiqueira, Sitio,
Prados
Turvo, Lima Duarte, Pontalete, Carmo
e Uberaba;'
os trabalhos de sola e arreios de Itabira,
Porto de'
Guanhães, Ferros e Prados
(silhões, sellas, sellins,
chicotes); os productos de cerâmica
de Caethè'
Carmo da Matta e Penha Lon^a
(louça, manilhas',
balaustres, telhas, etc); os
pannos das tecelao-eils
da Itmga, S. Roberto, Biribiri, Cedro
e Cachoeira, Melancias, S. Vicente, Mansagão,
Pedreira,
Gabiroba, Itaútia, Lavras, Alvinopolis,
S. João
Nepomuceno, Cassú
(Uberaba), Juiz de Fora; o ferro
trabalhado em Miguel Burnier, Esperança, Itabira
Morro Velho, Monlevade
(Piracicaba;, Jambeirò
(Serro), Ribeirão da Mesa (Peçanha), Morro do
Pilar (Conceição) e Itaüna, expondo uma
dose de
productos de consumo dentro e fora do Estado
ferraduras, vigas, chapas, fogões, armas,
(cravos,
instrumentos aratorios); os chapéos de pello das fabricas do Curvello e Gouveia os vinhos da
Cam;
panha, Jaguary, Caracol, Muzambinho, S. João
del-Rey, Ouro Preto, Sete Lagoas, Caraça, Santa
Rita Durão, Cattas Altas de Matto Dentro, Itabira,
Guanhães, Diamantina, Montes Claros; os'calçados
de Ouro Preto, Sabarà e Diamantina as águas
;
miíieraes de Caxatnbu, Cainbuquira, Lambary&(Aguas Virtuosas), Caldas, Araxá, S. Lourenço, Contendas ; os preparados de fumo de Barbacena, Rio
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Novo, Pomba, Caraugola, Guanhães; os diamantes lapidados da Diamantina, (Palha, Gouvêa, Biribiri); as jóias de ouro, prata, brilhantes e coco das
ourivesarias de Diamantina, Sabará, Itabira, Ouro
Preto, Montes Claros ; os productos chimicos e pharmaceuticos (drogas, cervejas, aguas gazosas e outrás bebidas artificiaes), de Juiz de Fora, S. Pedro
do Pequery, Ouro Preto, Bello Horizonte, Passagem, Uberaba ; o café dos municípios da matta e
leste de Minas (Peçanha, Guanhães, Ferros, Prata,
Ponte Nova, Caratinga, Manhuassú, Carangola,
Muriahé, Leopoldina, Cataguazes, Ubá, Rio Branco,
Viçosa, S. João Nepomuceno, Mar de Hespanha,
Além Parahyba, Rio Preto, Juiz de Fora, Rio Novo, PombaJ; os cereaes, o gado bovino, -'o salitre,
as turmalinas, os topazios, o ouro, o diamante, o
manganez, a borracha de mangabeira, a aguardente, o assucar de canna, o toucinho, a carne de vento, o peixe, o gado cavallar e muar, a sola e couros
curtidos, farinhas, rendas, aves domesticas, azeites
e óleos, etc, etc.

Os productos enumerados são por si eloquentes.
Minas muito produz, embora o escoamento de
sua produeção se faça lento e pouco compensador.
As feiras serão o remédio heróico e salvador.
Resta que os poderes do Estado e municipaes
as amparem, cercando o seu funecionamento de
medidas protectoras e de eífeitos promptos e seguros.
A isenção de direitos de entrada para os
produetos expostos ; a regular verificação destes,
pela
procedência, qualidade e perfeição ; o respeito á
liberdade de commercio, para que os expositores e
concurrentes às feiras se entreguem, sem embara-
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ços fiscaes vexatórios, à mercancia dos
gêneros
que trouxerem para negocio; as medidas no sentido'
de garantir.se a ordem na
grande circulação dos
feirantes, regulando as horas de exposição,
o plano
dos julgamentos e
prêmios a serem conferidos • e
mratos outros detalhes,
que nos escapam : serão
pontos, em que se deterà a patriótica attenção do
Governo e do Congresso,
quando se cogitar de pôr
em pratica a creação da Feira annual
de Bello Homonte, conforme, aliás, aos votos do
Congresso
Agrícola e Industrial Mineiro, de
maio de 1903.
; Para esta formosa Capital a
questão é de paipitante interesse. Para os municípios o
e nao menos importante e de fecundos problema
resultados.
Vejam os nossos olhos humildes de
obscuro
patriota reproduzir-se, na realidade breve, em BelIo Horizonte, o movimento feérico
daquella grande
e animada Feira de Impruneta, de
que nos dá idéa
a bella estampa de Callot.
Bello Horizonte, abril de 1903.
N. ds S.

Poetas mineiros falleeitlos no sec.
10.
Dr. Pedro Fernandes Pereira Corrêa.
Dr. Bernardo Guimarães.
Dr. Aureliano Lessa.
José Élpy Ottoni.
José Pedro Furst.
João Nepomuceno Kiibitschek.
João Júlio dos Santos.
José Paulo Dias Joroe.
Visconde do Araxá.
Marquez ele Sapiicáhy.
\^v. Lucindo Filho.
Padre Manoel Xavier.
Padre Silverio (do Paraopeba).
Dona Beatriz Brandão.
Dr. João Sal orne ele Queiroga.
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O GRITO
(PARAPHRASE)

Quando a tripolaçao de um infeliz navio
Que naufraga, ouve em torno a vaga retâmbar
E encherga aos pés, immenso, o pelago sombrio
Que logo a vae tragar,
Atrayez do rumor de ventanias roucas,
Só vendo no infinito oceano o Armamento,
Sentindo a hora chegar, lança por muitas boccás
Um único, sinistro c supremo lamento.
Lamento vão e atroz ! a altiva águia dos mares
Que além das nuvens paira estrcaieceo cie horror !
E os tufões que em tropel turbilhonam nos ares
Não levam para a terra o trágico clamor.

¥

*

*

Homem, do eterno mar navegador sem. velas,
Erras, e hão de tragar-te as ondas ullulaiites :
Tens a teus pos o abysmo e sobre ti proceilas
Prenhes de furacões e raios fulminantes.
A creaçao é
O barathro a
Entregue ao
Sem

surda aos gritos do que morre !
ferver medonho, o céo sem astros.
'
horror,
o
teu navio corre
próprio
bússola e sem mastros.

Mas outra é a tempestade e mais horrendo o oceano
Que 1c cerca agitando os tenebrosos céos,
E o naufrágio mais longo. Ai! o naufrágio humano
E' horrível, grande Deos !
Nas praias da Existência, ô rei dos universos
Começa o teu naufrágio ao despontar do dia
E cedo as illusôes puras como a innocencia
Erguem no azul o vôo em busca de outros berços.
Vâo-se todas! e á noute a torva tempestade
Açouta a embarcação, o Desespero a leva,
Estrangula-a o Terror; só a Fatalidade
De azas negras sorri no espaço todo treva.

¦¦'*
•'
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A mim todo o furor das coleras dementes,
Tripolante também do navio proscripto,
Eu quero reunir cm meus lábios ardentes
Da marinhagem toda os gritos num só grito.
E embora o céo não ouça a trágica ameaça,
O protesto da dor, o naufrágio da sorte,
Este grito supremo ê a alma que espedaça
Num derradeiro esforço o ergastulo da Morte !
Augusto de Lima.
Nota:— 0 dr. Augusto de Lima, actual Director do Archívq Publico Mineiro, professor de Direito e membro da Academia de Letras, é sempre e ainda o mesmo poeta eminente d'Os
Symbolos e Contemporâneas. W natural de Villa Nova de Lima, comarca de Sabara.

Enigmas Históricos Mineiros
i

Qual o primeiro Jesuíta e sacerdote entrado
em território de Minas Geraes, no século 16.°?
ii

Qual o bandeirante Paulista que, na historia
de Minas, é conhecido como o « caçador de esmeraldas»?

iii
•• -

'

t
}.'¦

Qual o primeiro exercito de voluntários sahido de Minas, na era colonial, para defesa do
paiz ?
IV
Qual o frade, que foi o « anjo da paz » nos
alvorotos de paulistas e emboabas e ajudou a ter
bom êxito a missão do governador Albuquerque!
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Br, Luiz

Cassiano Martins Pereira

Jornalista e professor Mineiro, fa.llc.cido em Sabará
(1903)
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Q:^al a senha combinada eu Ire Conjurados
para o rompimento do levante, na Inconfldencia ?

A que episódio interessante deo logar uma
írucla entre alguns dospiesos da Conjuração Mineira, nos calabouços da Ilha das Cobras?
Dezembro, 25, 1905.
Paido de Cotegype.

í MEMÓRIA DE LUIZ CASSIANO
Tu, pobre amigo morto, descanças ha 3 atinos, na paz de um túmulo, após uma
jornada de
sete lustros pela terra !
Quando a matéria de teu organismo cessou
de pulsar e a essência subtil de teu espirito se
desgarrou de teu corpo, na noite de 16 de fevereiro daquelle anno amargo de 1903,
já havias
colhido do mundo o que elle pode e costuma dar
aos mortaes, como tu e eu : rápidos triumphos, frequentes desenganos, amigos poucos, invejosos muitos,e tudo isto escachoando no cérebro de nós, os
moços, num tormento de amores, sonhos, ideaes,
castellos e illusões...
Sonhador, foste poeta, ao despontar dos dezoito annos ; nessa quadra em que, no dizer do
poeta da Itália, é a gioventú primavera delia
vita.
( ) i)r. Luiz Cassiano Martins Pereira, iiat. de Sabará,
ouido lallecoo cm 1903. Era dep. estadoal, bacli. em Dir.,
prossorda K. Normal de Sabará, advogado e rcdactor d'0 Coníess
tcmporaneo
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Fizeste.um jornal, então, ao lado de outros
companheiros de mocidade e feriste nelle o prelio
sagrado, o bom combate pelo povo, vibraste a
nota de honja pela Democracia.
E continuou ainda a tua lucta, de estudioso
e dedicado ás boas letras : quizeste um pergaminho acadêmico, foste aos lyceus e academias
buscar com esforço nobilissimo, um titulo,
que
attestasse o teu amor á sciencia. A política paripassu, com esse teu múltiplo labor, acenou-te os
braços com o sorriso feiticeiro, que tem nos lábios,
quando fala aos moços por ella seduzidos, ao
doirar dos 25 annos.
Uma cadeira de professor secundário e uma
curul de vereador, na Câmara de tua velha cidade, consumiam-te as migalhas de teu tempo activo, dividido pelo jornalismo, pelas letras,
pelo estudo.
Veio mais tarde a advocacia, e depois a sonhada cadeira de legislador estadoal, na Câmara
Mineira. De par com isto tudo, o teu renome
crescendo, no circulo de teus amigos e correligionarios.
Teu velho e decaindo Sabará, te
guindava
ao alto, vendo na tua dedicação penhor de vida
e garantia aos seus foraes e tradições. Mas como
tudo se desfez ao sopro da morte impiedosa,
quando no calor dos 35 annos, te viste affrontado
por moléstia tenaz, que zombou de tua vitalidade ? ! Foi horrível o teu padecer : sucumbiste aos
poucos emquanto em tua alma perpassavam, febrilmente, os sonhos em parte desfeitos da mocidade ardente e illudida...
Paz á tua alma, companheiro e amigo !
N.

m
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E' doce a vida, si o amor a enflora;
Risos, encantos, poesia, enleios,
Dão-lhe fulgor de perennal aurora,
Cheia de mimos, de eternaes anceios.
Não vêm á mente nos pungir receios
De alar-sea vida pela dor a fora...
Arfando os peitos de prazer bem cheios,
Nem mal suspeitam do pesar a hora.
Aves altivas, que cantaes ás flores!
Amantes crentes, que viveis de amores
Oh ! não percaes a Fé na ardente lida !
Tende Fé, sede bons, sede amorosos
;
Tereis
em
dias
venturosos,
prêmio
|
No conflagrar dos turbilhões da vida !
Rio Novo (Minas).
Olympio de Araújo.

inw^n ™í?y£,pl?

dü,Al™y°> *<%al deputado estadoal,
phãi-

(versos) e tem outros em preparo.

A LETRA M E OS GÊNIOS MÜSICAES
Observa uma revista americana
que a letra M
é inicial de «musica» e «melodia» e é a inicial
do nome de numerosos compositores antigos
e
modernos, «orno si fosse uma letra
A referida revista cita, entre" outros, predestinada.
os seguintes
nomes : Monsigny, Méhul, Mozart, Martini, Meyerber, Mayseder, Malibran, Maillart, Mendelssohn,
Massè, Massenet, Mercadante, Monjou, Musarde',
Mosehéles, Membrée, Mermet, Messajer, Mesquita'
Macedo, Maurício, Maragliano.
A. - 21
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GALER1ADE MINEIROS 1LLUSTRES
VII
O Conselheiro

Francisco
Cândido

de

Paula

A reverencia e posthuma homenagem prestadas aos grandes vultos, que apparecem em
destaque culminante na historia da Pátria, illuminando, nos dias passados, a sciencia e as artes,
como a politica e a religião — constituem seguro
penhor de admiração e amor civico da parte de
quem escreve ainda bem moço e desembaraçado de
compromissos eivados de paixão e parcialidade
manifestas.
Aqui, pois, vamos render um preito á memoria de varão notável e patrício nosso dos mais distinctos, sem que nisso, um instante siquer, tenhamos de nos apartar dos limites commedidos da
verdade e da justiça.
Podemos incluir, sem desdouro, nessa formosapleiade de talentos, que Minas Geraes tem
produzido, o nome do Conselheiro Doutor Francisco de Paula Cândido, cuja vida dará alimento a
estes ligeiros traços, que destinamos ao Annuario.
Ao lado de illustres collegas e patrícios seus
— como Vicente de Seabra (de Ouro Preto),
José Bittencourt e Accioli (de Caethé), F. de
Mello Franco (de Paracatú), Marinho de Azevedo (de Paraopeba). Joaquim Velloso de Miranda
— que nas scicncias naturaes e
(do Inficcionado)
medico-cirúrgicas bastante se assignalaram aqui
em Minas, nos séculos 18? e 19.° tem direito incontestável de figurar o Mineiro Francisco de Pau-
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Ia Cândido, nascido no anno de 1806, na fazenda do «Macuco », no actual municipio do Piranga (antigo Guarapiranga).
Foram seus pães o Capitão Antônio Gomes
Cândido e D. Ànna Rosa Gomes Cândido, ambos
naturaes do arraial de Santa Cruz de Ponte Nova.
Pelo lado paterno Paula Cândido descendia de
Paulistas, pois um tio de seu pae, o Padre José
Gomes Cândido, fora o fundador do « Macuco »,
em meiados do século 18.°, tendo vindo de São
Paulo para a Capitania de Minas ainda moço.
Por morte do Padre passou a fazenda ao seu
único herdeiro, instituído em testamento, que era o
Capitão Antônio Gomes Cândido, sobrinho e afilhado de estima do fallecido.
Bem cedo imperou no animo dos progenitores de Paula Cândido a idéia de induzir a este e a
seu irmão (*) Antônio Gomes Cândido, filho, para
seguirem a carreira do sacerdócio ; e, de facto, aos

<ft

(*) — O Conselheiro Paula- Cândido somente quatorze
annos sobreviveo ao seu irmão e não menos dign ©Mineiro Dr.
Antônio Gomes Cândido, também nascido no Macuco, al3dejunho do 1802 e arrebatado, ainda moço e forte, pela lebre amarella, na sua primeira incursão epidêmica, na Corte, aos 18 de
março de 1850, estando eile então no 1.° anno da legislatura
para que fora eleito, como Deputado geral por Minas. Formado
em Direito por S.Paulo, cm. 1833, sendo, pois, da primeira turma cie bacharéis daquelle instituto seientiileo,fundado em 1827
como è sabido, voltou para Minas, onde exereco por muitos ana magistratura, tendo sido Juiz de Direito nas comarcas do
nos
Saba-rá (1844), Serro (Jequitinhonha), Pouso Alegre e Mariana,
alem de outras, sahinclo desta ultima para ser Chefe de Policia
daProvincia, em 1848. Foi também Deputado Provincial, na
Assemblea de Ouro Preto, durante três bicnnios, correspondentes ás três legislaturas : quarta, de 1842 a 43; quinta, de 1844
a 45, o sexta, de 1846 a 47, trabalhando consecutivamente, pelos
interesses locaes de Minas, desde 3 cie maio de 1842 até 4 de
abril de 1847, datas respectivas da abertura- dos trabalhos da 4."
legislatura e do encerramento cias sessões da 0Vl legislatura
provincial.
Do mesmo modo que Paula Cândido, elle não voltou mais ao
Seminário do Mariana, desistindo assim, em 1824, da idea de
ordenar-se. Permaneceo na fazenda algum tempo, até que
partisse para São Paulo, de onde trouxe para sua terra um
nome feito nos bancos acadêmicos, á custa de estudo e muita
dedicação. Comquanto se mostrasse imparcialissimo, no exercicio cie seus cargos públicos, todavia foi sempre como seu iílustre irmão, o Conselheiro Paula Cândido, um disciplinado membro do partido conservador, ao qual sempre pertenceo.
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11 annos de edade, entrava para o Seminário da
velha e episcopal Mariana o nosso bitfgraphado
(em 1817), juntamente com o irmão mais velho já
citado. Da primeira infância, levemente transcorrida no seio agreste do Macuco, passava o vivo
menino para o grande e solitário casarão do abalisado instituto de educação religiosa, fundado em
1747 por provisão episcopal do 1.° diocesano de
Mariana, o Frade bernardo Dom Manuel da Cruz.
Para os fins de 1824, já tendo recebido a tonsura e aguardando as ordens menores, que os iniciava, definitivamente, na carreira ecclesiastica,
foi que a reflexão amadurecida em longos annos
de vida claustral convenceo aos dous irmãos do
seu nenhum pendor para tal estado, de si espinhoso e pesadíssimo.
De volta, pois, das ferias no anno seguinte,
Paula Cândido abandonou de própria intenção o
Seminário, contra a vontade e fora da sciencia
paterna, vindo para a Capital (Villa Rica), onde dentro em pouco travou conhecimento com um
joalheiro francéz, alli de passagem, brotando dessas relações de amisade assim contrahidas a sentença que ia decidir do futuro brilhante do nosso
patrício.
Mostrando gosto e notável applicação no estudo do francez, que elle continuou e completou
com o seu amigo (o joalheiro), a ponto de se tornar o secretario deste em algumas viagens
por
Minas ; resolveo Paula Cândido acceitar a
pro
o
mesmo
lhe
fizera,
de ir proseguir em
posta que
Paris sua recem-interrompida carreira.
E partiram juntos para a França, encetando
logo Paula Cândido na grande Capital os estudos
preparatórios, que o habilitavam á matricula na
Faculdade Medica de Paris, cujo 1? anno dentro
em pouco prestou, recebendo sempre a desvelada
protecção do seu amigo.
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deliberado e executado viagem, sem
nada participara seupae (justamente melindrado
com a brusca e não autorisada sahida do filho do
Seminário), Paula Cândido só deo novas de si
quando, feito o primeiro acto acadêmico, participou tala família, escrevendo de Paris, em 1827.
Bastou isso para abrandar as coleras paternas, que
de então em deante, houveram por bem supprir ao
moço estudante de farta mesada que lhe bastasse
ao passadio e manutenção durante o tirocinio
medico.
Servio de intermediário nas remessas de dinheiro o abastado negociante português de Mariana, Sargento-Mor Manoel José de Carvalho,
(compadre do Capitão Antônio Gomes), o qual, pelas
suas directas relações com a praça do Rio de Janeiro, estava nos casos de fazer os saques para
Paris.
Releva notar que, após a sua retirada do Se.
minario, Paula Cândido, vindo logo para Ouro
Preto, aqui assentou praça em um batalhão de
milícias, de cujas fileiras desertou poucos meses
depois, dando-se então o seu propicio encontro
com o tal joalheiro francês, cujo nome não coiiseo-uimos saber ; esse facto da deserção e alistamento no batalhão foi referido a pessoas da família do
biographado pelo honrado Senador Francisco Dioo-o Pereira de Vasconcellos, que bem conheceo o
espirito dado a rebeldias do jovem Paula Cândido.
Doutorado em sciencias medico-cirurgicas, reo-ressou ellíe ao Brasil, talvez em 1834, sendo nomeado logo para reger a cadeira de physica, na
Escola de Medicinado Rio de Janeiro, em seguida ás provas a que sesubmetteo, defendendo these e
liabilitaudo-se no instituto carioca, para exercer a
clinica na então Corte Brasileira. Favoneado por
um bellissimo talento, o Doutor Paula Cândido
conseguiu akar-sc á invejável posição, conquisTendo
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tando, junto ás laureas do magistério superior, um
nome no Parlamento Nacional, em duas legislaturas, a 8? e 9?, em que representou Minas Geraes,
como Deputado geral, de 1850 a 53 e de 1853 a 56,
no tempo das eleições por Província, feitas de
àccordo com o systema indirecto ou de dous gráos.
Foi então seu companheiro na oitava legislatura da Câmara Geral (1850—52), seu irmão Dr.
Antônio Gomes Cândido, que, fallecendo, inopinadamente, no Rio, pouco depois de ter tomado
assento no Parlamento, foi substituído pelo Mineiro Dr. Manoel de Mello Franco, em abril de
1850. Logo que firmou residência na ex-Capital
do Império, Paula Cândido contrahio casamento
com distincta dama fluminense, filha do Senador
do Império Marques de Itanhaem (Manoel Ignacio
de Andrade Souto-Maior Pinto Coelho), que representou Minas na Câmara Vitalícia desde 1844,
fallecendo em 1867, nos seus domínios ruraes da
ex-Provincia do Rio. Do seu consórcio com D. Maria Benedicta de Andrade não teve nenhum filho o
Conselheiro Paula Cândido ; e após a morte deste, em Paris, no anno de 1864, regressou a virtuosa esposa para a cidade cio Rio de Janeiro, ahi
succumbindo, oito dias em seguida ao seu desembarque, minada pelo desgosto que lhe causara tamanho golpe em terra extrangeira e também acabrunhada pelos atrozes soffrimentos de incurável
maluterino, que a fizera estéril para a concepção.

*

Al

Ao lado de altos cargos públicos, por elle occupados, como fosse, além de outros, o de Presidente da Junta Central de Hygiene Publica, na eidade do Rio, gosou de estima e valimento no Paço, perante os monarchas de então, a ponto de
ser chamado para aio das princesas D, Isabel e
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D. Leopoldina, ás quaes leccionou línguas e sciencias naturaes. A carta do Conselho de Estado e
as honras de medico effectivo e moço fidalgo da
Casa Imperial, galardoaram os serviços do illustre
facultativo, como professor das duas filhas de
Dom Pedro Segundo.
Varias mostras de sua apurada cultura scientifica, restaram do Conselheiro Paula Cândido,
umas em opusculos e memórias publicadas, sobre
assumptos proíissionaes, outras em discursos e
polemicas sobre política ; infelizmente, porém (e é
doloroso confessal-o), como sempre acontece, nada
disso alcançámos obter, tudo se perdeo, após sua
morte !
Foi elle o primeiro medico brasileiro que estudou, scientificamente, o beri-beri, na symptomatologia, marcha, detalhes e curativo dessa pertinaz
moléstia, endêmica hoje em vários pontos do Brasil e que tanto dizima as fileiras de nossa Marinha
e Exercito, accommettendo também os collegios e
internatos de educação, entre nós. Por esse seu
trabalho e vários outros, occorre vêr-se citado,
freqüente e honrosamente, o nome de Paula Candido em obras médicas extrangeiras, mormente
francezas, como o assevera o douto Conselheiro
Torres Homem. Também se occupou com o progresso da agricultura, no seu celebre e vibrante
escripto « A Reforma da Lavoura», que provocou
geraes applausos no paiz. Seu nome ficou ligado
no Brasil ao grande hospital Paula Cândido, na
bahia do Rio de Janeiro.
Ainda existem, entre membros da família,
raros exemplares de um retrato seu, em ponto
grande, mandado tirar pelos médicos do Hospital
Marítimo e da Visita Sanitária do Porto do Rio
de Janeiro, como preito de homenagem ao seu illustre chefe, conforme se lê no quadro, que foi desenhado e lithographado pelo hábil artista A. de
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Pinho, na Imperial Oficina de Lithographia,
do
allemão Rensburg, naquella Capital.
No museo do Archivo Mineiro existia um exemplar do citado retrato, obtido já de terceira mão
e um pouco estragado ; pelo
que4 em 1897, offerecemos áquella Repartição um melhor exemplar,
em bom estado.
Está elle de pé, a mão esquerda apoiada em
um livro estendido na banca de trabalho, emquanto a dextra lhe descança dobrada á ilharga, tendo
deste lado uma cadeira de alto espaldar oval, bordado aflorões e arabescos.
O bello perfil de Mineiro robusto e bem formado se lhe destaca em áttitude
pensativa e sympathica de homem superiormente dotado, sob o
ponto de vista intellectual e moral. Aos cincoenta
e oito annos de edade falleceo tão distincto
patrício
nosso, que então se achava de recreio
pela Europa. Foi ainda em Paris, onde largos e inolvidaveis tempos da mocidade acadêmica
passara, no
famoso quarteirão latino-essa cosmopolis bizarra
da venusta Lutecia dos romanos, á
qual accorrem
estudantes dos dous mundos do occidente e orientefoi na grande cidade que, na manhã de 5 de abril de
1864, deixou de existir na terra o Conselheiro Doutor Francisco de Paula Cândido, com sensível
perda para Minas, que o vio morrer ainda forte e disposto para mais úteis serviços á Pátria.
IV. de S.
Poetas Mineiros

contemporâneos

i Dr. Américo Lobo.
f Dr. José Cândido da Costa Sena,
| Padre José J. Corrêa de Almeida.
f Arthur Lobo.
Dr. Antônio Augusto de Lima.
Conde de Ailònso Celso.
Dr. Affonso da Costa Guimarães.
Dr. Randolpho Fabrino.
i Padre Domingos Moreira dos Santos.
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Dr. João Ernesto Corrêa.
f Dr. Rodrigo Bretas de Andrade.
Padre José Severiano de Rezende.
Y Oscar Nogueira da Gama.
Dr. Sylvio de Almeida.
f Arthur França.
Conego Severiano de Campos Rocha,
Dr. Heraclito Viotti.
Professor Francisco Amedée Peret.
Dona Presciliana Duarte de Almeida.
Dr. Fernandes Figueira.
João Lúcio Brandão.
Professor Bento Ernesto Júnior.
Pharmacoutico Carlindo Lèllis Ferreira
Professor Leopoldo da Silva Pereira.
Dr. Manoel Viotti.
Belmiro Braga.
João Eloy da Costa Camelo.
Edgard da Matta Machado.
Eduardo Cor queira, filho.
Dr. Corroa de Azevedo.
Basilio de Magalhães.
Lopes Neves.
Br ant Horta.
Luiz de Oliveira.
f José d'Avó Gontijo.
Avellar Filho.
Teixeira de Salles.
¦j- Francisco Xavier Capanema.
Franklin Magalhães.
Epaminondas França.
Paulo Brandão.
Abilio Machado.
Cincinato de Noronha Guarany.
J. de Queiroz Filho.
Dr. João Martins de Carvalho Moura o.
Mario do Lima.
Dr. Lívaristo de Oliveira.
Dr. Raul Soares de Moura.
Dr. Freitas Guimarães.
Belmiro Braga.
Dona Aurca Pires.
Dona Antonietta Gama.
Dona Mariana Hygina de Figueiredo.
Dona Zilda Gama.
Rodrigues da Cunha.
Dr. José Felicio Buarque de Macedo.
Dr. Álvaro Vianna.
Acrysio da Gama o Silva.
Dona Maria Luiza de Araújo.
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Dr. Josias cie Azevedo.
Rodrigo Theophilo Gomes Ribeiro.
Antônio Pinheiro Campos.
Duque da Rocha.
Celso Werneck.
Theodomiro Cruz.
Professor José Cypriano Soares Ferreira.
Dr. Rodolpho Jacob da Paixão.
Lindolpho Gomes,
Carlos Velloso.
Olympio de Araújo.
Dr. Arclianjo Guimarães.
Dr. José Eduardo da Fonseca.
Dr. Theophilo Pereira Júnior.
Mendes de Oliveira.
José Paixão.
Francisco Lins.
Dr. Aurélio Neves.
Dr. César de Carvalho.
Dr. Adolpho de Araújo,
Coronel Sylvostre de Lima.
João Corgosinho Filho.
Arthur Queiroga,

A TUBERCULOSE-

*

I. A tuberculose é a peior de todas as molestias, porque é insidiosa, lenta, difHoil de curar,
contagiosa e sempre grave.
II. Ella mata no Rio de Janeiro mais gente
do que todas as epidemias juntas.—De 1855 a 1904
íez, no Rio de Janeiro, 92.768 victimas. Só em 1904
as estatísticas alli assignalam 2.752 óbitos por tuberculose de varias formas clinicas. Mensalmente
succumbem de tuberculose mais de 200 pessoas só
no Rio de Janeiro. E no resto do Brasil?
III.. Entretanto, é mais fácil impedir cem pessoas de contrahir a tuberculose do que curar uma
só, quando o mal chega a declarar-se.
Para evital-a cumpre executar o seguinte: 1.° Habituar se a respirar o mais profundamente
que for possível pelo nariz, cujo jnuco é microbicida. 2.° Evitar agasalhos exagerados do pescoço,
de
que o tornam demasiado sensível ás mudanças
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temperatura. 3.° Proscrever em absoluto o beijo
na bocca. 4.° Evitar o ar confinado, quer de dia,
quer sobretudo á noite. 5.° Não beber leite senão
fervido. 6.° Não comer carne sem submettel-a a
cuidadosa cocção. 7.° Não admittir que venham
certos animaes de estimação (aves por exemplo)
comer na bocca. 8.° Desconfiar dos animaes que
tossem e sacrifical-os, si ficar provado estarem tuberculosos. 9.° Fazer exercícios diários moderados.
10.° Evitar a proximidade das pessoas que têm o
máo habito de emittir perdigotos e que tossem immoderadamente. 11.° Vigiar o estado das amygdalas, cuja hypertrophia ou]cujas vegetações]adenoides devem ser tratadas convenientemente.
IV. Ao tuberculoso que não deseja mal a si
próprio e a outrem e não pretende transmittir ao
próximo a sua moléstia, cumpre executar o seguinte:
1.° Tossir o menos que puder. Não é difficil ao homem educado e de força de vontade
supprimir tosses inúteis. 2.° Quando tossir, leve
sempre o lenço á bocca para evitar de espargir
em redor de si elementos de contagio. 3.° Escarrar sempre ou no lenço ou na escarradeira propria, fixa ao portátil, contendo esta sempre um
desinfectante. 4.° Fazer ferver os seus lenços.
5.° Não engulir o próprio escarro, afim de não
infeccionar as vias digestivas. 6.° Fazer lavar em
água fervendo as suas escarradeiras. 7.° Ter roupas de cama de uso individual, talheres e copo de
seu exclusivo uso. 8.° Habitar só, em quarto arejado, sem guarnições ou enfeites de pannos, exposto ao sol e fazer limpar o soalho diariamente
com panno humido. proscrevendo o uso da vassoura. 9.° Usar roupas que protejam a pelle do
frio e da humidade; fazer com que esta funccione
regularmente, asando dos meios para isso adequados, 10.° Não fumar, 11.° Desinfectar freqüente-
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mente a bocca. Knopf aconselha, como excellente
dentrificio, a seguinte solução:
Essência de Wintergreo
15 gotas
Essência de hortelã
20
»
Thymol
4 grams
Ácido benzoico
10
»
Alcoolatura de eucalyptus...
»
50
Álcool..
350
»
Usar, dissolvendo 1{2 colherada em um copo
de água. *
V. Predominando todos os conselhos e precauções, deve figurar a certeza absoluta de
que a
tuberculose é devida a um micróbio (bacillo de
Koch) e que este micróbio é encontrado nos escarros, no pus, nas matérias fecaes dos tuberculosos,
no leite e em certas partes dos animaes que servem
á alimentação do homem. A absorpção portanto
se fazrapelos pulmões, pelas vias digestivas,
pela
pelle.
• (Da Revista Medico Cirúrgica de Brasil.)
%\
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asneiras cantemos, sento
famosas d'esto sandeu,
façamos um choro ingente
©h? rapazes do Lyccu !
*Zo bestunto d'esto
lente,
^e ponha a marca, do Anthcu
;
o pau mulato rebente,
bàncío bem íVeste judeu.
Hlle é safado em Latim,
Westa grande cm Philosophia,
#éies mesmo em Greograpliia,
"-"minorai biltre por fim.
Hodos tomamos n'este bode
o nosso immensò pagode.
B. G.
Nota : — E1 da lavra de Bernardo Guimarães, o insinue
poeta e romancista mineiro, o acrostico acima, dirigido coirtra
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Aílonsodo Brito, o saudoso o honesto professor de Latim de
varias gerações de estudantes, em Ouro-Preto. O poeta e a sua
vi etima ja são mortos, ha annos. Por isso mandamos ao Annuario de Minas Gemes essa producção inédita de Bernardo.
Bello Horizonte, 1905.
Um curioso

HORRORES DA GUERRA
CASO DE UM MUTILADO

Um exemplo pathetico da dura sorte dos mutilados na guerra, deo-se recentemente na remota
aldeia de Timashovka, no governo de Taurida,
(Rússia).
Durante a mobilisação, um jovem camponio,
o mais forte da aldeia, foi enviado para a guerra
contra o Japão, eendo a partida amargamente sentida pela sua jovem esposa e pelos seus velhos
pães, que se viram assim privados daquelle que
os mantinha.
Passaram-se alguns mezes e o soldado voltou, porém, sem pernas e sem braço.
Este coto de homem foi levado em uma caixa
á mulher, mas esta não reconheceo o marido; e
nem as suas cruzes de S. Jorge, nem a promessa
de uma pensão de cinco rublos por mez para o
sustento delle, a induziram a acceital-o.
O desgraçado pedio então que o levassem
aos pães, que, tinha certeza, reconheceriam os despojos do filho.
Foi carregado para lá, mas os próprios pães
o renegaram, gritando que tirassem dalli aquelle
trambolho.
O mísero foi levado para o escriptorio da
auctoridade principal da aldeia e alli abandonado
á caridade publica!
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JLa Tombe et Ia Rose (*)
Uma das mais universalmente conhecidas poesias do pontífice Hugo, é a intitulada La Tombe et
Ia Rose, delicadíssima jóia de sua coroa de vate
universal. Diz sobre ella o Sr. Juan Perez de Gusman, illustre autor do Cancioneiro da Rosa : «Em
França, o merecido culto tributado ao poeta nacional moderno Victor Hugo tem vulgarisado de
tal modo o seu apólogo La T:o<nbe et Ia Rose,
que raro será encontrar alguém de mediana educação que não o saiba de cor», e ajunta que no
dito apólogo se encarna o doutrinarismo, «si bem
nelle se não prescinda do romantismo convencional, que melhor que a índole peculiar da poesia
franceza se deriva das condições pessoaes do autor
da composição», ao contrario de quanto succede
com outras notáveis poesias, na Inglaterra e Aliemanha, onde The last Rose of Summer (A ultima
rosa de verão) «-representa a quintessência do romantismo em sua fôrma mais livre e popular», e
a Harderoslein de Goethe (canção por este escripta no fim do século passado e que se traduz—a Rosinha do campo) resume o «mais puro e fino ciassicismo».

( ) O artigo o traduzido do hespanhoí, veio ínserto noAlmanaque de La Mujer (1899) e firmado pelo nome do apreciado esçriptor chileno, Sr. Clemente Barahona Vesa, de Santiago, que o dedicou a redactora da, Revista La mujer, Sra.
Leonor CJrzua Cruxat. Em paga desta traducção, o meu amiço
e confrade, Sr .Barahona, me dedicou o boi Io estudo literario Las rosas en Grécia, [uiblicado no n. 235, anno V, da rcvista buenayrense El Correo Literário (9 fevereiro 99), redigida
pelo illustre poeta oriental, Don Norberto Estrada.
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A formosa poesia hugoana tem a data de 3
de junho de 1837 e resa assim :
La tombe dit á Ia rose :
Des pleurs, elont 1'aube farrose
Que fais-tu, fieur eles amours ? —
La roso dit â Ia tombe:
Que fais-tu de ce
qui tombe
Dans ton gouííre ouvert toujours ?
La rose dit: — Tombeau sòmbre,
Do ces pleurs je íais dans Fombro
ün parfum dràmbre et de miei.
La tombe dit: - Fieur
plaintivo,
De chaque àme qui m'arrive,
Je fais un ànge elu ciei.

Collige-se,facilmente,queeste primoroso apólogo,
no qual correm parelha a grandeza do pensamento com a finura da expressão, teria de incitar os
universaes admiradores de Hugo a traduzil-o. Não
são poucas as versões apparecidas, na harmoniosa
língua de Cervantes; e o exemplo partio da propria Hespanha, dado pelo poeta Sr. Ramon de Satorres, de Saragoça. Na America já se contam
algumas «traducções fieis em idioma e versos castelhanos», como sejam as da Sra. Jertrudes Gomez
de Avellaneda e do Sr. Jacintho Gutierrez Coll,
ambos citados pelo Sr. Perez de Gusman, no seu
citado livro Cancioneiro da Rosa, em cuja pagina
75, tomo II, vem a versão da poetisa Jertrudes
Gomez, a seu turno transcripta das Obras Literarias (edição de Madrid, de Rivadeneira, 1859)
da mesma eminente escriptora cubana. De Jertrudes Gomez, denominada a «Carnagueyana peregrina», fez o Sr. Juan Nicacio Gallego o seguinte
elogio; «Teve ella a primazia sobre quantas pessoas de seu sexo hajam dedilhado a lyra castelhana, no actual como nos anteriores séculos»*
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A traducção por ella feita é esta :
«

«fl

Disse o túmulo á rosa :
Que fazes, mimosa flor,
Do rocio que a alva formosa
Verte em teu calix de amor ?
E assim a rosa lhe responde:
Que fazes, ó tumba sombria,
Do que o teu seio esconde
E devora cada dia ? '
A' terra só dou perfume
Com o orvalho matinal.
Eu ao céo da alma lume
o
Envio de cada um mortal! »

Menos divulgada, e todavia muito bem feita,
embora não siga, precisamente, o original,
como se vio, foi rigorosamente respeitado que,
pela
mchta compatriota de José Maria de
Heredia e de
Plácido de Matanzas - é a traducção
do Sr. Gutierrez Coll, distincto literato, natural
de Venezuela, que é também a
pátria de illustres escriptores da estofa de um Perez Ronalde,
de um Rivado, de um Tejera, um Larrazabal, um
Fermin Toro
um Pachano, um Rojas Paul, um
Teófllo Rodriguez, um Urdaneta e outros. Além destas imitaCoes, que o engenho de poetas do nosso continente
creou, póde-se ainda citar a versão
do afamado homem de letras Sr. Ricardo Carrasquilla,
que é
«um dos bons e harmoniosos
poetas» da Colômbia
(Nova Granada); o seu livro Copias Rscogidas,
publicado em julho de 1881, com um
prefacio do
*r'
Manuel Marroquin, traz á
í
pagina 35
uma fehz imitação
ou traducção, como
queira o
leitor a quem daremos a saborear,
por fim, os

°
dG
Gutierrez
Co11 e ° de Ri^rdo
c7J*-T°l'
Carra
quiUa. E provado assim ficará
La

Tom.
que
be et Ia Rose de Victor Hugo
tem dado margem a
numerosas composições,
que dilatam pelo mundo
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(Conservando o hespanhol nesta o na seguinte)
(Nota do trad.)
« A Ia Rosa galana
dijo Ia Tumba un dia:
« i Que haces tu con Ias lágrimas que cria
cn tu seno de virgen Ia manana?»
Con voz que era una cantiga armoniosa,
i agitando s.u petalo entreabierto,
lc replico Ia Rosa:
«i Do vá ei despojo
yorto
que en tu abismo recibos sicmprc
"hago abierto ?»
«Ove, ; oli Tumba!
yo
de este fresco rocio
miei i perfumes en ei pecho mio,
con que a Ias auras mis caricias pago. »
1 ia Tumba esclamó :— Blor jenerosa,
yo soi almo consuelo;
. yo hago dei cuerpo que cayó cn Ia fosa
ei angel puro, habitador dei cielo. »

Agora vejamos, no puro e sonoro castelhano,
o original da traducção de Ricardo Carrasquilla,
dedicada a Rafael Pombo :
Dijo ala Rosa Ia Tumba:
« i Que haces tu, flor seductora
Con ei llanto que Ia aurora
• Suelo en tu caliz verter ? »
La Rosa a Ia Tumba dijo :
—- « i Que haces tu dei
polvo vano
. Que do Ia mucrte Ia mano
Hacc en tu abismo caer ? »
« Convierto ei llanto cn
perfume,
en
Que,
alas dei manso ambiente,
Ofrezco a Dios reverente —
Respondió Ia hermosa flor.
« I yo — respondió Ia Tumba,
Ese polvo inmundo i yerto
En mi seno Io convierto
En ánjeles dcl Senor.»
Minas (Brasil).
A. - 23

N. de S.
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OS MARTYRES DO MUNDO
(HüMORISMO)

0
0
O
O
O
0
0

devedor, martyr de credores.
assassino, martyr de remorsos,
infeliz, martyr da desgraça.
typographo, martyr dos revisores.
paginador, martyr dos typographos.
preguiçoso, martyr do somno.
bicheiro, martyr da policia.
E o povo.. • martyr de impostos !

GALERIA DE MINEIROS ILLUSTRES
0 Senador Felicio dos Santos

;$

O Dr. Joaquim Felicio dos Santos, notavel jurisconsulto, irmão do saudoso Dom João
Antônio dos Santos, 1.° Bispo de Diamantina,
(fallecido em 17 de maio de 1905) e autor dos
Apontamentos para o Código Civil Brasileiro
(1881), primoroso chronista da era colonial Mineira (Memórias <)o Districto Diamantino, 1864),
prosador e romancista notável (Historia do Erasil no anno de 2.000, Acayaca..), nasceo na cidade
do Serro, que o teve como um dos seus mais gloriosos filhos. Falleceo a 21 de outubro de 1895,
com 71 annos de edade, na fabrica do Biribiry,
(burgo industrial fundado pela Familia Felicio dos
Santos) a 2 léguas da cidade de Diamantina (districto de S. João da Chapada) pelas 10 horas da
manhã, sendo o seu passamento lamentado como
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uma perda nacional. J. Felicio estudou os
preparatorios, antes de ir para S. Paulo, no Collegio
de Congonhas do Campo. Eleito Senador Federal por Minas, Joaquim Felicio desde 1891 tinha
assento no mais alto corpo legislativo da Republica, por cujos princípios elle se batera, a descoberto, no seu jornal semanário, Jequitinhonha (1860
—68), em Diamantina, onde então advogava,
depois de formado (1850) em leis pela Faculdade
de S. Paulo.
Advogado e jornalista desde que, formado,
se estabelecera em Diamantina, Felicio foi, em
1864, eleito Deputado geral pelo partido liberal,
que então subira ao poder. Na jurisprudência, J.
Felicio deixou muitas monographias,
pareceres e
consultas sobre Direito Civil, principalmente. O
Projecto do Código Civil, que elle apresentou ao
Governo Imperial, em 1881 e do qual a Commissão dos 21, encarregada de rever o Projecto Ciovis (1901) tirou valiosos subsídios—consta de 5
volumes e representa aturado e laborioso esforço de
Felicio, que, em solitário pico da serra do alpestre
Biribiry, no chamado ninho da águia, em estreita
guarida, ia escrever seus trabalhos juridicos, longe do bulicio dos homens, ouvindo, já amortecidos, o estridor das machinas das fabricas do Biribiry e o escachoar das águas do rio,
que corre,
encachoeirado, ao sopé da serra. Penna
primorosa e erudita, na sua bagagem literária encontramos os seguintes romances: Os Invisíveis,
Fragmentos de um manusoripto, Br az, O Capitão
Mendonça (Scenas da vida de um garimpeiro) e
o já citado livro Acayaea—estudo romantico-historico dos homens e costumes do Tejuco, nosprimeiros e ricos tempos coloniaes. No gênero
propriamente da chronica, e da historia de Minas, J.
Felicio escreveo as Memórias do Districto Diamantino, a que já me referi, e reputado o melhor
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trabalho,dentre os seus congêneres, pelo Sr, Dr. Sylvio Roméro, um compé tente na critica literária, en*
trenós. Publicou mais a Hàtoria do anno de
2.000 ,trabalho critico-humoristico e histórico sobre
o Brasil e em que o seu estylo imaginoso e irônico
aponta duríssimas verdades sobre o antigo regimen e costumes políticos do nosso paiz. No mesmo estylo mordaze leve, deixou a satyra 0 Infer^
no e a comedia 0 Intendente de ikamaniès^mii
do verdadeira pena que estejam ainda inéditas
muitas destas obras de Joaquim Felicio* seiíi duvida uma das maiores e mais geniaes cabeças, dentre as pleiades de varões insignes que Minas tem
dado á Pátria Brasileira. Modesto em extremo, de
pouco convívio com os homens, apóstolo intransigente da idéa democrática, Joaquim Felicio viveo
quasi que sempre entre os carinhos cia fainilia illustre, que deixou, e as suas estantes de sábio no
agreste e pitoresco recanto industrial deBiribiry.
E' um dos fllhos mais íllustres da Terra Mineira,
pela omnimoda manifestação do seu espirito culto
e erudito.

% Cavalleiro de Toggenbanry
(SCHILLER)
<

Da

1

casiolla que amava um dia repeli ido,
Partira o cavalleiro em lagrimas banhado,
Volvendo um derradeiro olhar apaixonado
A1 terra de seus pães, cie acerba dor. transido,
«Devo morrer», dissera;
A cota d'armas toma e
Mover guerra sangrenta
Da seita musulmana, em

e ardente, destemido,
o olmo è vae ousado
ao bárbaro soldado
vão sempre vencido.

Onde mais forte e accesa a pugna se mostrava,
Onde com mais ardor o imigo pelejava.,
Buscava elle encontrar a paz e o esquecimento....
Mas, como outKora o forte Achilles invencível,
Incólume passou, altivo, irresistível,
Traz si deixando a morte c a dor e o soltrimento...
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Entre os horrores mil da
Não podendo esquecer a
A' pátria volve, immorso
Do desditoso amor que o

rabida batalha
imagem graciosa,
em mugúa dolorosa,
peito lhe retalha.

Nova dor, mor tormento em sua vida espalha
Saber que a eastellã, do unindo desgostósa,
O talho sen ésbelto, a forma doiiairosa,
No tetrico bit rei das freiras amorí;i!ha...
Abandona o solar, e perto do convento
Constroe uma cabana onde, enlevado, attento
Espera ver abrir-se a gpthica janella—
E alli foi encontrado tiiti dia já sem vida,
O olhar sem luz fitando a lugubre guarida
Em que se sepultara a cândida dònzella.
José Braga.

Nota;—Tose Braga, natural de Minas, o romancista (VA
Calastfoplie e da Historia Iniimã, era lambem poeta irispirado. Mòrreo tuberculoso, na. Capital d e São Paulo, ha poucos
annos. Excellente jornalista e um grande coração, era ilibo
da cidade de S. João del-Rev.

Coiitiibuições para o esliido de formação da língua
portuguesa no Brasil
X
GàllièfSino® cs S5x:í.i*ifi2i|çoEB*"iíPíiiios

Demasiado conhecida é a mania inveterada
dos nossos escriptores naciouaes, de imitarem as
locuções francesas, de, por assim dizer, irem enxertando quasi que todos os dias novos teimos da
liiig-ua de Raciue e Voltaire, no rico e expressivo
vocabulário do idioma em que escreveram e falaram
Camões e Gonçalves Dias, Sá de Miranda e Gonísag-a, Latino Coelho e Cláudio Manoel. Aqui no
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Brasil já é moda o gallicismo, verdadeira « sarna
gallica» da pura linguagem portuguesa. /
De velhas notas escolares extrahimos estes
gallicismos, como mais communs, em romances,
poesias, jornaes, contos e revistas : adresse por
endereço— audacioso por ousado — afrôso por horroroso—ascendente-por preponderância —avançar
por afirmar — alterado por sequioso — attitude
por disposição — banal por vulgar — bem-estar
por prosperidade — bisarro por extravagante —bom-tom por civilidade — botiq uet em vez de ramilhete —bôas-graças por agrado — bonomia por fleugma — brusco por grosseiro, violento ( no sentido de escuro é vernáculo ) carnagem por carnificina, matança — chicana por trapaça . _ comportar
por proceder — costume por terno de roupa
crachá por insígnia, condecoração — deparar com
por encontrar — debute, debutar por estreia, estreiar — dessert por sobremesa — confeccionar por
elaborar — desinfectar por desinfeccionar —detalhe
por minudencia — doméstico por creado, servo
deboche por devassidão — entamar
por encetar
entraves, entravar por estorvos, obstar—execução por feitura, mão d'obra «~« encorajar por animar — eclusa por dique — elan çar-se por arremetter-se — fuzil por espingarda — galimatias por
palanfrorio —felicitação por parabéns — golpe de
vista, de olho, por perspectiva, relance — gostopor
bom-gosto — guardar o leito por estar de cama
espirito por graça — imperecivel por immorredouro — immediações por arredores — budo-et
o
—
krak por quebra, fallencia —
por orçamento
languir por desfallecer — bon por bilhete, vale,
garantia — blague por mentira — passar um cauard
grande peta, embuste ~~ impor em logar de illudir — mal a propósito por fora de propósito
mesmo por mesma, própria — negligc por desalinho — coupon por acção, titulo, apólice — coupé
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por berlinda, carro — console por commoda —pre*
tencioso por presumpçoso—picar-se por presutnir-se— penivel por penoso — revanche' por desforra;, vingança — subir por soffrer — tapisar por
matisa r — trem de vida por modo, meio de vida —
soirée por saráo, dansa — viajor por caminlieiro
— voltejar por voltear, revoar — abatfour^ox anteparo, claraboia, espiraculo — étagére por prateleira—étalage por ostentação, etc. Pois bem, em tão
grande lista, não figura siquer a metade dos vocabulos exóticos e inúteis, que por via de ridicula
imitação temos introduzido no Brasil, deturpando
a puresa clássica de nossa lingua nacional.
Essas contribuições neologicas francesas são
extremamente grandes no Brasil, como já têm notado os *rs. João Ribeiro, Laet, Cândido de Figueiredo, Sebastião Rabello, Heraclito Graça, Lameira, Ruy Barbosa, José Veríssimo e outros.
E' inútil insistir em querer arrancar do portuguez escripto ou falado, palavras como estas :
dessert, canard, blague, menu, elite, soirée, bonet, touris te, escroc, étalage, crayon, gouache, pastel, bouquet,
debute, declassé, detraqué, boudoir, toilette, etagére,
érable, mogno, paletot, fichu, corbeille, revanche,
blasé, negligé, mis-eu-scéne, prouvette, cocotte, louret*
te, vis-a-vis, journée, liors d\vuvre, omeleJte,pic-nic,
atelier, abatfour, bureau, couplet, hotel, gaucherie,
marquise, parquet, enveloppe, ensemble coquette,poisson d1 avril, ciou, pochade, rendez-vous, tableau, euquê te, troupe, tcur de force, etc. etc.
Ja se infiltraram em nossos hábitos, na gente
de bom tom, que julg-a dar prova de fina cultura, pronunciando á francesa, ou falando em boas
rodas sociaes um vernáculo mesclado de enxertias... gallicas, aliás de todo desnecessárias, no
riquissimo idioma que herdámos dos lusos.
Temos ainda gallicismos com o verbo fazer,
com a repetição dos sugeitos na oração, como em-
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prego abusivo do que, como optativo, relativo e
em logar de senão, com o emprego do artigo repetido nos superlativos relativos, com a collocação
viciada da partícula se apassivando o verbo ser, ou
dando complemento objectivo aos verbos já apassivados pelo mesmo pronome se. E como esses
muitos outros. Mas nem só termos de origem
francesa importamos em abundância, senão tambem vocábulos e locuções de outras línguas,
que
constituem os chamados holicismos, todavia mais
toleráveis por serem communs em differentes idiomas; e não fica alii, vêm depois os germanismos,
italianismos, hespanholismos e anglicismos, taes
como walkirie, stock, elenco, watercloset, muchacho,
guasca, churrasco, seiiorita, store, bond, break, pliaetony duetto% primadonna, sqnare, tramway, cliopp,
yacht (hiate), saxhorn, valiente, etc, etc.

*f*

O tríplice contingente de palavras novas, que
aqui no Brasil se enxertaram na língua portugueza, oriundas dos idiomas greco- latino, tupy-guarany e do grupo africo-bantú, não pode ser comprehendido na classe de extrangeirismos de linguagem.
A formação erudita de hybridismos com elementos romano-hellenicos, ou mesmo de neologismos nos domínios especiaes de cada um daquelles idiomas (metrologia, numismatica, sociologia,
desideratum, vademecum, maremagnum, kosinos,
monismo, mónera, biogenia, agrologia), é um
processo natural de enriquecimento da nossa linguagem, filha legitima da latina e parenta proxima da grega,
Os indianismos resultaram, e do mesmo modo
os africanismos, do demorado contacto de quatro
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séculos, da mescla de sangue, usos e costumes, entre os colonos portugueses e o gentio conquistado e o negro captivo. Os termos indígenas já
têm foros de pátrios, já se infiltraram no âmago do
nosso falar, modificaram em parte a pronuncia do
nosso vulgo, opulentaram o nosso vocabulário com
varias designações geographicas, expressões locães e corriqueiras, appellidos domésticos, nomes
de seres da natureza; o mesmo se diz das palavras
provindas das costas d'África, designando novos
usos e superstições religiosas, hábitos roceiros, termos cabalisticos da feitiçaria dos negros, nomes de
acepipes e iguarias desconhecidas do europeo. Caiporá. boré, piroga, igara, ubá, cocar, bugre, coivara, aipim, giráo, cahiçara, columim, caboclo,
taba, cuéra, capinar* tapera, passóca, sapucaia,
•mixira, coité, cuia,
piaga, pary, piranha, bodoque,
goyaba, moquear, piá, tenhenhem, em-em !, encaiporar, tacape, inubiâ, ananaz, caju, tupan, igarêtê,
sacycerêrê, marabá, urutáo, jaó, pucuman, cupim,
ipuêras, pipoca, jaguar, maracujá, tatu, mingáo,
taboca, capoeira, capivara, pirahy, caipira, sapecar, capinzal; e dezenas de muitos outros vocabulos, tirados da língua geral dos aborígenes de Findorama (Brasil, em tupy ou nheengatú) já fazem parte integrante do nosso lexicon brasileiro, já figuram no frasear ingênuo do roceiro, do matuto e
sertanejo, ao mesmo tempo que nas conversas dos
salões de gente educada.
Assim também para o que ap rendemos e herdamos do negro importado de Angola, Congo e
Moçambique : malungo, batuque, catôpê, samba,
banze, quilombo, candongas, vatapá, munguzá, carúrú, dendê, lôbolobô, quibêbe, urucuugo, caxambu, tambú, nagô,são expressões já com carta de
nacionalisação na lingua dos brasileiros. O combate serio, pois, que se tem de dar é á importação
cada vez mais servil, mais inútil e mais impatrio-
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tica, que se tem feito, sem cessar, de termos, frasese locuções propriamente de França.
Uma linguá, que se seqüestra do encontro dynamico das outras línguas, evitando o escambo internacional das designações dos novos inventos das
artes, letras e sciencias, das idéias novas e expressões modernas — é uma língua fadada ao entorpecimento, como tudo que resiste á evolução e
ás fataes leis do progresso. Mas, por outro lado,
não é menos verdade que as enxertias freqüentes,
abundantes e desnecessárias de peregrinismos de
linguagem corrompem, desnaturam e acabam por
anniquilar o mais valente dos idiomas. Mantenhamos pura, sem carrancismos quinhentistas, anachronicose illogicos, a formosa linguade Antônio
Vieira, Monte Alverne e João Francisco Lisboa.
Porfiemos em vencer a praga damninha dos
gallU

cismos.

ii
Ar abismos

*

'»'''

Fora as largas contribuições, que recebco o
idioma pátrio do latim, do castelhano, do francês,
do tupy-guarany e das línguas da África, nas regiões conquistadas pelos portugueses, desde o seculo XV, deve-se ainda salientar a visivel influição do elemento mosarabe na lingua portuguesa,
enriquecida com vários termos technicos de as-ricultura, artes mecânicas, sciencias (medicina, astronomia, mathematica), expressões geographicas,
nomes de instrumentos e apparelhos, etc, logo
após as invasões de Musa e Tarick, do século VIII,
na península Ibérica, que determinaram a fundação
do período mourisco com a derrota dos gôdos, so b
Rodrigo, em Guadalete. Os prelios victoriosos do
Campo deOuriqueeS, Mamede, no século XII,

ANNUARIO

385

sob o Conde-Rei Affonso Henriques, produzindo a
independência dos portugueses, estes a partir de
então foram architectando sua língua nacional, separando-a do hespanhol e herdando deste, do arabe e do latim varias e fecundas fontes de vitalidade. Ainda hoje o dialecto daGallisa exprime bem
ao vivo esse período de transição entre as duas
principaes línguas da Ibéria.
Vejamos, ligeiramente, os arabismos hoje engastados por todo o sempre no nosso vocabulário :
Alcacovas - fortaleza, fosso de defesa, nas cidades é vilIas ;
Açude ¦— poço ;
Àceqmas ou açacaias— valia, sanja, ac|ueclucto :
Acelgas — plantas de hortaliça ;
Ata fonas — moinho tocado por animal ;
Azerves, azagaia — lança ;
Azimuth — termo astronômico ;
Azinhaga — picada, caminho estreito ;
Azemula — besta cie carga ;
Almanjarras —varal da ata fona :
Almecega — resina ;
Almafre — (>lmo, capacete ;
Almocreve — guia, tropeiro, arreeiro ;
Arraiei— medida de peso ;
Almoxarife — adminislrador :
Almude —medida de capacidade;
Alchimia — cliimica empírica ;
Aloarcòvas —- represa de aguas pliiyiaes ;
Al ca teia — bando, rebanho :
Alcavala — antigo tributo ;
Alleli — goivo ;
Al (obre — canteiro de jardim :
Zenith. — termo astronômico :
Zèphiro — vento suave :
Âcoteias — eirado, ciuneeira ;
/isa«r~- ílòr de laranjeira ;
klfaqui— doutor, s;i1)io :
Xlfange, yatagan, cimitarra — armas de combate ;
A Igibebe — 1 >clch io r, alfaiate ;
Álguidor — pote, jarro ;
Safra — colheita ;
Alfarrábio — livro velho :
Alperches — pecego :
Cacoulu, papoula, azmavre, alauãe, nadir. arroba, alqueire, azarolas, alfazema, alecrim, algodão, ameixa, tamara,alicantina, azafama, alfavaca, alfândega, ai feres, alfqufes, álgebra.
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e muitas dúzias ainda de palavras, todas tiradas
da lingua poética e expressiva desses bellicosos
agarenos do deserto, de sangue ismaelitae descendencia semitica, tão aferrados ao seu Koran e compenetrados de todo aquelle fatalismo, que resumbra
dos dogmas do Islam, crentes em Kllah e fanáticos
por Mafoma. Tal influencia tende por certo a
crescer aqui no Brasil, para onde ha uns 20 annos
a esta parte numerosa colônia de mascates e bufarinlieiros syrios, que falam o árabe, tem se encaminhado, cá ficando aos milhare.se assimilando, rapidamente, a nossa língua, religião e costumes.
XXI
Neolofçismos em geral
O neologismo definido como «a palavra directamente importada de um idioma extranho, conservando a sua forma pura», differe muito, como
se sabe, do hybridismo. Este é o vocábulo formado de elementos lingüísticos diversos e extranhos, como se vê na combinação de prefixos, suffixos e raizes greco-latinas, luso-hellenicas, lusoromanicas, etc. E' nas sciencias médicas e naturaes, na jurisprudência ethnologica (denominação
de H. Post), na mecânica, na sociologia, nos estudos de philologia comparada, nas divagações scientificas da ethnographia, da historia e geographia,
etc, que os kybridismos têm o seu domínio. Cada
dia os sábios forjam novas palavras, expressões e
termos teclmicos, supprindo as faltas dos respectivos lexicons das línguas em que escrevem. Os neologismos, ao contrario, nos vêm importados nas relações, principalmente commerciaes, com os ingleses,
italianos, franceses, alie mães, norte-americanos, piatinos e outros povos; alguns perdem entre nós a
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accepção e origem primevas e próprias, alteram a
graphia genética, outros chegam a obter foros de
palavras e locuções vernáculas. A emigração, rixando o colono europeo ao nosso solo, desperta essa
tendência nacional pela adopção dos vocábulos
exóticos ao portuguez; a lingua pátria vae-se enriquecendo, embora á custa de sua castidade e atticismo quinhentista, com o gordo alimento de muitiplicados neologismos, nem sò extrangeiros, mas
mesmo brasileiros, vindos da forma erudita, uns,
trazidos do expressivo calão popular, outros, ou
(o que é de lamentar) emanados da ignorância dos
escriptores novos, ávidos de renome e anciosos de
se destacarem dos «logares coinmuns».
Mesmo no seio da lingua temos as creações
neologicas — doudejar, saltitar, acarcamanar, matutar, cricrilar, vivitar, tolejar, sardanapalisar,
afrancesar, titular, asperisar, zunitar, pipillar,
(verbos), guasca, lanhado, durão, dégas, godério,
pinga, topetudo, cotréia, etc.

*

Do inglês tirkmos—baby—wagou (vagão), ali rigth—match—struggle for life—interview—dogcart—
sleeping-car— Wagon-lit— bitter—repórter—limcheon
—stock~kepi~-starter - smart—good-average—square
—tender—foot bali— keeper ~ cricket ~ Iaw tennis —
team
five ó clock tea -— rowing—troter-glober —
store— water-closet — water-proof— krak — cabine —
steamer—ross' ^/(rosbife) corri beef—sandwichs—
rower— glassrak']s—patent— leader—club-- speaher
—five cfclok—wiskey— redingote—whist—tramway
— sport — sportsman — rail —jury — high4ife —
jockey—yacht (hiate)—tunnel — meeting—gentleman
—confortable (confortável)—pamphlet
(pamphleto)—
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box—poker-flirt— cant-bowline
(hoKnz)—phaeton
—cab—break—derby—steepple chase, etc,
etc.
Todos esses termos britannicos
(anglicismos),
na
industria, em náutica, sport e jogos, em lique
teratura (romances, novellas, jornalismo) e mesmo
no contacto familiar com ingleses domiciliados no
Brasil, nós temos introduzido, com diuturno emprego na linguagem, vão em constante augmento.
Em Minas Geraes, por exemplo, nas Companhias de
mineração inglesas, como na Passagem, Morro Velho, São Bento, é commum ouvir-se o sotaque i*nglês, ou termos ingleses, na conversação dos proprios operários brasileiros nellas empregados. Os
moços brasileiros educados no Grambery College
(Juiz de Fora), no Mackemie College (São Paulo),
a nossa juventude afeita ao sport dos catnpeonatos e jogos náuticos e de equitação e
gymnastica
Rio
de
Janeiro),
se habituam fortemente á ado(no
pção de locuções e palavras inglesas, que empregam mesmo quando falam a lingua pátria.
Outras modificações importantes, na lingua
portuguesa, são as operadas pelo italiano, em São
Paulo e pelo allemão, em Santa Catharina, Paraná
e Rio Grande do Sul.
Demandaria tempo esse absorvente trabalho
pelo que nos limitamos a apontar os italianismos
mais usados, entre nós : duetto,
quartetto, sopra'
no, primadonna, violoncello, batuta, mandolinata,
elenco, tercetto, dacápo, allegro, maestoso, cavatina,
tarantélla, ragazzo, donna, maestro, maestrino, basso, campana, terracota, fresco, lusco-fusco, bailarina^
bodega, villa, contadino, barcaróla, soneto, violino
maraschino, colombina, mascarado, tiple,
fagóte,
aquarela, mezzanino, veneziana, volantim,
palhaço,
cabotagem, basílica, opera, opereta, saltimbanco, can*
tarina, solo, solfejo,piano, mandolina,talharina,par*
mesão, moscato, bombo, bombardino, signorina,
palhabote, tramontana, madona, galantuomo,
folia, tela, ta-
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lagarça, damas quino, birra, gengibírra^ una você, petroleo, esbocêto, estampa, sol/a, traviata, etc. etc. Em
muitos desses vocábulos é visível a origem itálica,
através da forma aportuguesada em que já se encontram, na sua nova orthographia.
MinasGeraes, 1905.
N. de g.

CJNSOLATBIX
Si queres conhecer quanta doçura
Em d'ella o aííecto tendo vou gòsando,
Não procures sabel-o, isso indagando,
Pois voz não há que exprima tal ventura.
Nem tentes conhecel-o, contemplando
Tua ideal, esplendida figura.
Antes busques descer o olhar á escura
Cella, onde tenho o coração pulsando,
E ao vél-o immerso em magoas dolorosas
Mais que a morte cruel, mais numerosas
Do que os soes de que, á noite, o azul se estreliã;
Verás quão doce é seu amor, sabendo
Que a sorrir, males tantos vou soffrendo,
Só porque sei quo sou amado d'cila.
189(3. (Pará — Minas).
Bento Ernesto Júnior.

Mandamentos da Hygiene
— Hygiene geral — Levantar cedo, deitar
cedo, oecupar o dia.
— Hygiene respiratória — A água e o pão
sustentam a vida, mas o ar puro e o sol são indispensáveis á saúde.
— Hygiene digestiva — A frugalidade e a sobriedade são o melhor licor para a longa vida.

f..
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4 ~ Hygiene da pelle —A limpesa preserva
ferrugens; as machinas mais limpas duram mais
tempo.
czd 5 — Hygiene do somno — Um repouso sufficiente repara e fortifica : um repouso longo amollece e enfraquece.
— Hygiene das vestes — Vestir-se bem e
conservar o corpo com liberdade de movimentos
e calor necessário, preser vando-o de toda a mudança repentina da temperatura.
— Hygiene da habitação — A casa limpa e
alegre torna amável o lar doméstico.
— Hygiene moral — O espirito descança e
se adelgaça nas distracções, mas o abuso arrasta
para as paixões e estas aos vícios.
— Hygiene intellectual — A alegria faz
amar a vida, é o alvo da saúde.
Ao contrario, a tristesa e o desanimo antecipam a velhice.
10— Hygiene profissional— Si nutres o cerebro, não deixes paralisar teus braços e tuas
pernas.

PSEUDONYMOS DE ESCRIPTORES
MINEIROS
i
j

¦

I

v?

Glauceste Saturnio
Dr. Cláudio Manoel da Costa
Labieno
Cons. Laíayette R. Pereira.
Gil Cassio, Oliviê de Barros,. Dr. Affonso Arinos
Bej, Juc, João Ninguém, L.
Benicio
Bento Ernesto Júnior
Yaugirard
Heitor Guimarães
Dr. Josaphat Bello
Fidè Yori
M.ozambo
Dr, Aristides Maia
Pelayo Serrano, Paulo de Cotegype
Dr. Nelson de Serina
Horacío de Carvalho
A. Feio
Elmano do Vai. ,... Dr. Manoel Viotti
D. Elvira Gama
Ninguém, Miquellina
D. Presciliana Duarte
Perpetua do Valle
Dr. Fernandes Figueira
Alcides Flavio
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*íem°"' ••*• Jos(^ Maria de Azevedo
Júnior
A. z. ledo
Dr. Corrêa ele Azevedo
Ângelo
Xavier cia Veiga
Vera Cleser
d, Verônica Schmidt
Macedonio
Visconde ele Araxá
ZmUG±:- • • •
Oscar da Gama
Poeta da* Brenhas
d,-. João Silóme do
Queiroz
Lúcio do Mendonça
fwmUacambusio Dr.
hendac,
Dr. Baptista Caetano
ele Almeiela
Lúcio Flòro..
Dl.. Allíonio 01ylith0 dQs Sag
tos Pires.
Viclorino Sampaio
Dr. João Ernesto Corrêa
Clr0 Arno
Pi Cícero Arpino Caldeira
Drant
lancredo Lucas
Laíayette de Toledo
Lauro Benicio
Bento Ernesto
'Raul
Moreno
Theodomiro Cruz
)!0hno
Olympio das Chagas Leite
IieíVíU'
Lindolplio
Octavio Xavier
Ednax
Dr. Antônio Xandó
Venegas Folgado
Antônio Artiaga
A. S. (iniciaes elo
Dr. Álvaro ela Silveira)
Ga udencio P> nxedes
Dr. F. Mendes Pimcntel
Felix Andrade
Lopes de Azeredo
-a
A uf c Felix Fi xico
Augusto Franco
Joran
José Rangei
Anncs Selnon o Nessuno
Dr. Nelson ele Senna
Ma>^rino
horacio G uimarâes
^am^o
Dr. Álvaro Vianna
¦
Arclumgclas
Dl, A,cha]ljü
0uiliuu.;ics
Laoalleiro do Luar. ..•
Mondes ele Oliveira
MarUl"
Mario Lima
Padre Silve rio (do Paraopcba). Dr. Antônio
Folicio dos Santos
Azeredo
1 r^mngard
Notto
Jayme de Faublas
Lindolplio Gomes
Dü {iwjnwr
Dr. Affimso da Costa Quiniarã os
Euripo Camense
Jo.sc Cypriano Soares Ferreira
Jom
Anac%%%%

José Paixão

Aulonio Nogueira de Almeida Coelho
ãcl
Lopes Ribeiro Júnior
ff Ze Frus;
Boco
Ladisláu Gonçalves
f f;
Bievrino
n»lJr- João
in^ A.v ele
,k Avellar
\< n
lia ainda outros pseudonymos contemporâneos,
no
Mineiro:
• jornalismo
Solano Galhardo
Martim Pescador
A, -21

Pf.

<i
<t
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Don Rojas y* Roca
Josephino Montaloão
Im
Alcesle Maia
Dom Solêro
Zé da Fê
Sirius Lotus
Z/. de Vol
Ruy Blas
Demophilo
João clã Troça

?
?
•
'•
\
?
'•
•
•
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Extranijeiros llliislrcs cm Minas Gcraés

.0

s#

professor Henrique Gorceix

«Dentre a laureada turma de.^cientistas contractada em 1874 pelo então governo imperial, para
como lentes, occuparem diversas cadeiras da EscoIa Polytechnica do Rio, que acabava de passar por
funda ampliação em sua organisação, destaca-se o
vulto altamente sympathico do preclaro mineralogista francez, antigo alumno da Escola Normal de
Paris, substituto da Universidade de França, professor Henrique Gorceix, de quem vamos nos occupar, prestando-lhe fraca homenagem, fazendolhe rápido esboço biographico.
Ainda na Europa, e pertencendo á Escola de
Athenas, occupou-se Gorceix em explorações geológicas na Grécia e na Turquia e tanta nomeada
grangeou que o eminente Fouqué o cita em seus
clássicos trabalhos publicados.
Chegado ao Brasil e antes de seguir para Minas, onde mais tarde devia criar e dirigir a Escola
de Ouro Preto, vem ao Rio Grande do Sul, em
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companhia do conselheiro Ladislau Netto, onde
demorou-se seis mezes, parte deites em Lavras,
estudando varias jazidas e reunindo muitas amostras de mineraes.
De volta ao Rio, faz, perante douta assembléa
no Museu Nacional, importante conferência sobre
a região percorrida.
Em 17 de dezembro de 1874, recebe do ministro do Império a incumbência de ir a Minas Geraes,
examinar o local mais próprio
para a installação
de uma Escola de Minas, bem assim organisar
planos e orçamentos e fazer collecções de mineraes
e rochas.
Partio sem demora e, depois de longas viagens
e acurados trabalhos, apresentou ao ministro
extenso relatório, em que eram estudados
e
orçamentos do projectado estabelecimento planos
de ensino.
0 local escolhido foi a cidade de Ouro Preto,
capital da Provincia, depois de não menos demorados estudos comparativos entre outras localidades,
para a installação da Escola, creada por decreto dl
dezembro de 1875.
Emquanto superintendia a construcção dos laboratorios, montagem de gabinetes, entregava-se
também o Dr. Gorceix ao estudo inicial das collecções colhidas na zona mineira
percorrida, de
modo que, no mesmo anno de 1875,
quando se
abrio a Exposição Nacional, no Rio de Janeiro,
fez brilhante figura parte daquelles trabalhos já
por
elle iniciados.
Entre as amostras enumeradas no catalogo
da Exposição, pags. 19 a 30, destacam-se alguns
mineraes raros em Minas.
O numero 112, dessa colleção - Scorodita, de
Antônio Pereira (pag. 24 do catalogo) - assignaIa o facto do Dr. Gorceix ter de novo descoberto
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a jazida desse mineral, perto de Ouro Preto, só
evidenciado, em 1831, por Eschwege.
0 numero 113 ~ Hydrargillita, de Mariana — tem egual interesse.
Em 12 de outubro de 1876, foram inaugurados os trabalhos da Escola de Minas, ficando o Dr.
Gorceix com a direcção e regência das cadeiras
de mineralogia, geologia, chimica ephysica.
No cargo de director o lente permaneceo na
Escola até o anno de 1891.
A Escola de Minas, organisada pelo seu trabalho indefesso e por seus constantes e bem orientados esforços, salientou-se em pouco tempo no
quadro dos estabelecimentos de ensino superior do
paiz.
A excellencia de seus methodos de trabalho,
de seu plano de desenvolver as qualidades de raciocinio e de immediata observação dos alumnos,
foi por todos e em pouco tempo reconhecida.
O Dr. Gorceix acclimou no estabelecimento
entregue á sua guarda os processos scientificos dos
centros mais adeantados da Europa.
A preoccupação constante e tenaz do notável
scientista, durante sua permanência em Minas,
íbi sempre o desenvolvimento do estudo de mineralogia, da geologia de Minas e os progressos da
industria do sub-sólo.
Se alguma vez seu espirito se afastou do que
vae dito, era para collaborar em trabalhos relacionados com o progresso desse abençoado pedaço da
terra brasileira.
Em publicações feitas no periodismo scientifico, quer da França, quer do Brasil, desvenda o conhecimento das fiquezas de Minas, junta e amplia
capítulos magníficos sobre a nossa geologia e mineralogia, conceituando a Escola, que era sua filha
dilecta.
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Em 1881, inicia o professor Gorceix a publicação dos Annaes da Escola de Minas, de que
appareceram só 4 volumes, até 1885, sendo elle o
seu mais operoso collaborador.
Ahi estão descriptas muitas das mais importantes jazidas de ferro e ouro, até os alluviõesdiamantiferos, onde é achada muitas vezes em pepita a
platina que o illustre professor encontrou em 1880,
perto da cidade do Serro e de que existia nascollecções da Escola um fragmento de algumas grammas, colhidas pelo alumno Espiridião da Costa
Marques (Annaes da Escola de Minas, tomo 1,
pag. 27).
*

Bem qualificou o sábio geólogo Dr. Orville
Derby o movimento scientiflco que tem por sede a
Escola, quando disse que a sua criação «abrio era
nova ao estudo e aproveitamento dos recursos mineraes do paiz». Vide .Investigações geológicas
no Br asil,Yi& Revista Lh asüeira,kmo II, pag. 155.
Com que ardor durante annos seguidos advogou o professor Gorceix a necessidade da organisação do serviço da carta geographica e geológica
do Estado Mineiro !
Em 1884, no relatório que dirigio ao Dr. Gonçalves Chaves, então presidente de Minas, fez vèr
como esse trabalho interessava altamente á industria, á agricultura e cá colonisação.
Com a clarividencia de seu lúcido espirito,,
accentuou que esse serviço, para ser exeqüível, dadas as condições do paiz, devia ser feito não como
uma obra completa, mas como um trabalho lastante exacto para o fim a que se desuna ~~ realisado
com o auxilio de levantamentos topograpliicos —
estudos summarios.

w
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Defendeo também com muito calor os principios fundamentaes do ensino que instituirá— as
normas que na Escola adoptára : a obrigatoriedade
da freqüência dos laboratórios e aulas — a necessidade das demonstrações experimentaes— exer.
cicios práticos—o caracter vago dos exames, bem
como a gratuidade da instrucção superior — auxilio pecuniário ás capacidades desprovidas de recursos.
Em 1890, promoveo em Ouro Preto a fundação de uma Sociedade de Geographia Commerciai, com programmas que muitos benefi cios podia
dar.
Justificou em folheto uma das idéas mais
acertadas e úteis : a fundação de exposições permanentes de productos mineiros nos grandes centros da Europa.
Em 1891, deixava Goreeix, entre ruidosas e
sinceras manifestações de apreço de seus discipulos, a Escola que creára e que tanta luz projecta ainda no horisonte scientifico de Minas.
*

O glorioso e venerando decano dos naturalistas pátrios, Barão de Capanema, ainda ha pouco (em carta aberta e estampada no magnífico
folheto Um caso de critica ^cientifica, do Dr. Miguel Lisboa), qualificou com a singelesa da verdade que o caracterisa, em poucas palavras, a guerra movida ao eminente mineralogista e grande
amigo dos Mineiros.
Diz elle:
\ « Mirem-se no espelho que reflecte o procedirnento contra Gorceíx, que ainda podia prestar relevantes serviços, pois a sua obra ainda não esta.
va acabada.
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« Deviam ter conservado Gorceix, porque muito poderia elle fazer com o seu saber e actividade.
« Cortaram a correira, não a elle, porém, aos
que precisavam de um guia para ganhar os meios
de subsistência.
« Hoje muitos dos seus discípulos lamentam a
sua falta. »
*

De Ouro Preto, seguio o professor Gorceix
para S. Paulo, onde se demorou algum tempo.
Ahi trabalhou efflcazmente no remodelamento do ensino, tendo do Governo do Estado lisonjeiras
propostas para fixar-se em alto posto offlcial, as
qua.es não acceitou.
Depois disso seguio para a França.
Em agosto de 1896 regressa a Minas, contractado para dirigir e superintender o ensino agricola e o serviço de campos práticos. Ao chegar,
jáencontrou installados a Kscola Agrícola de Itabira
do Matto Dentro e o Instituto Zootechnico deUberaba.
Tinha sido também decretada a creação dos
campos práticos.
Ahi, como sempre, desenvolveo sua habitual
operosidade, apezar de já abatido em seu vigor
physico.
O que achou organisado tinha tal caracter que,
cm janeiro de 1897, dizia elle ao Ministro Dr. F.Sá:
« A respeito da Escola de Itabira — melhor é
fechai a immediatamente do que deixal-a nas condições em que se acha desde a sua creação... »
Em luminoso relatório, datado de maio de
189 T, traçou o Professor Goroix o plano geral do
ensino agrícola em Minas.

íâ
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Os estabelecimentos que elle propoz foram
conservados com o caracter de Escolas Praticas e
não, conforme o seu dizer — como meras fabricas de doutores em sciencias agrárias,
Não permaneceo muito tempo Gorceix na Inspecção do ensino agrícola. Regressou para a França e algum tempo depois,por uma dessas freqüentes
mutações de orientação governamental, era supprimido de todo o ensino agrícola e disperso todo o
custoso material adquirido.
Vive hoje o Professor Gorceix em seu paiz
natal, em uma propriedade rural (Le Mònt), na
communa de Bujaleuf, Haute Vienne.

E' rico o farto o espolio scientiffieo do eminente professor.
Citemos, apenas, os trabalhos mais nossos conhecidos :
Noticia sobre a jazi Ia de cobre em, Lavras
e Caçapava, na Protincii do Rio Grande do Sul
— 1876 — Rio — Typ. Nacional;
Noticia sobre a jazida e exploração de ouro
em Lavras —- Rio Grande do Sul — Typ. Nacional;
'Gompies
Nos
Rendas, da Academia de Sciencias, e em outros periódicos da França, communicações e noticias numerosas relativas á geologia e mineralogia de Minas;
Les eocplorationsde Vor dans Ia Province de
Minas Geraes, no BulUtin de li Societè d> #>pgraphiè— 6.a série — XII ^- 1876 •
Estudo chimico e geológico das rochas do
centro da Provincia de Minas ;
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Estudo geológico das jazidas de topazio da
Provincia de Minas, rios Annaes da Escola de
Minas, tomo I, (1881) ;
Bacias terciarias d9água doce dos arredores
de Ouro Prelo (Gandarella e Fonseca), nos Anna^s, tomo III, (1881) ;
Noticia sobre os cascalhos diamantiferos, contendo ácido phosphorico, alumina e outras terras
da farnilia Cerium, nos Annaes citados ;
Estudo dos mineraes que acompanham o diimante na jazida de Salòbro —Bahia — idem;
Estudo sobre a monazila e xenoiima no Br asil, idem ;
O ferro e os mestres de forja, na Provincia
de Minas Geraes —Ouro Preto — 1880 — na Revista Brasileira ;
Lunã e suas obras no Basti, nos Annn cs eitados ;
Excursão botânica nos ai redores de Ouro
Prelo— ]889— Ouro Preto;
Minas Geraes— Sa situlaion, tesressources,
sa populalion, no Bullelin de Ia Socielc de Geographie de Paris, tomo XIII — 1890-1891.
A importância de seus estudos e trabalhos é
manifestada pelo íallecido e grande geólogo Daubrée, na série importante dos Comptes Rendus da
Academia de Sciencias de Paris dos annos de
1880-81 e seguintes, em que tece os mais francos
eneomios ao compatriota ao serviço do Brasil,
honrando por isso a cuha Trança.
Aos estudiosos recommendamos a leitura dossa importante publicação.
Como nota final, diremos que o Professor
Gorceix foi laureado pelo Instituto de França com
o prêmio Dellésse, por trabalhos feitos como profe?sor do Instituto technico que creára e que já
o immortalisou.
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Receba, pois, o sábio mineralogista, no retiro
voluntário e consolador a que se entrega, as fracas homenagens de quem escreve estas linhas,
que vê, com saudade e pesaroso, arredado deste
paiz um dos mais infatigaveis obreiros do seu
progresso scientifico.
Que viva dilatados annos, são os votos de
discipulos e admiradores, para que ainda nos dê,
como obra final, o resultado de tantos annos gastos proficuamente no estudo do abençoado solo
Brasileiro.»
Dr. Alberto Vieira Braga.
Nota:—Este bello artigo foi publicado no cxcollente AL
manach, Popular Brasileiro, de 1904, polo mallogrado Lr. Albertõ Braga, que o cscreveo em janeiro de IQÒ3 e fallèceo o
anno passado em Pelotas, sua terra natal. O Dr. Braga, engenliciro pela Escola de Minas de Ouro Preto, deixou publicada
uma notável serie de estudos sob o titulo Estrangeiros illus
ires no Brasil. Leves correcções fizemos no estudo acima trans*
cripto.
•

Antigüidades coloniaes de Minas
i
í

i
¦ •.¦¦¦

i.

Os puros amadores do &nc-d-&mcartistico,'os
colleccionadores de antigualhas de valor, ou os que
se apaixonam, profissionalmente, por qualquer objecto de cunho histórico, têm dentro deste Estado
campo vasto para exercer a sua actividade.
As nossas actuaes cidades de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Caeté, Pitanguy, Serro, Paracatú,
São João e São José del-Rey (Tiradentes), todas
ellas antigas villas da era colonial, fundadas e povoadas por paulistas e reinôes, no tempo febril das
explorações do ouro (fins do século 17.° e todo o
século 18.°), encerram ainda grandes riquezas,

'•
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que, com real proveito, podem ser estudadas, para
se reconstituir a historia da vida social e dos costumes, vestuários, usos, luxo, tradições, e espirito de
religiosidade dos nossos antepassados.
Jóias, adereços, vasos, panoplias e armas euriosas(desde os espadins e florêtes fidalgos aos grosseiros mosquetões de bronze e ferro); capas, vestimentas, uniformes militares, distinetivos honorificos,véstes dos mais finos brocados e pannos caros,
com bordados riquíssimos a retrozd'oiro ; objectos
de uso doméstico e mobiliário (desde as cadeiras de
pregaria doirada e couro estampado de Cordova
ás cadeirinhas em que se faziam transportar os ricos
homens e damas fidalgas da capitania); tudo isto
possuímos, em Minas.
Muita coisa rara, muitos objectos preciosos,
para cuja acquisição e guarda o Governo Mineiro
devia, sem perda de tempo, fazei* votar as precisas verbas e construir um Maseo.
Ha poucos annos (outubro 1901) estive navelha e episcopal cidade de Mariana, e lá tive occasiâo de visitar o riquíssimo e bello templo de S.
Francisco de Assis, cuja capellania está a cargo
do Reverendo Sr. Conego Tobias, chantre da Sé, a
¦
quem devo o ter visto raros e finos artefactos per
tencentes áEgrejado Seraphico Patriarcha. Além
de um riquíssimo livro compromissal da Ordem,
escripto a carmim e ouro, em folhas de pergaminho, nas quaes se vêem illuminuras feitas por eximio pincel de artista, sendo o livro encadernado
em pellucia escarlate, com fecho de ouro e prata;
vi lá uma preciosa cadeirinha, muito bem inseulpidae trabalhada, que serve hoje para.. transportar anjinhos ao cemitério !
Um pintor local brochou uns retratos de Maria I e João VI, que havia na pobre cadeirinha...
Na Câmara Municipal de Mariana (antigo e
pesado edifício colonial, em cujos fundos existe a
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capella do bellicoso São Jorge, com uma bella imagem desse Santo), vi uma inestimável collecção de
retratos de alguns soberanos da Família Real Portugueza (D. José I, D. Maria I, D. João VI e o nosso
D. Pedro I, quando muito moço); e releva dizer
que estavam em um quarto escuro do Palácio Municipal, como que abandonados, por terem sido
cabeças co octdas, quem sabe ?
Ha em Mariana, estabelecido á rua Direita,
um barbeiro, o Sr Paulino Baptisla dos Santos, infatigavel e dedicado colleccionador de antigüidades:
espadas, adagas, florôtes, pratcs, vasos, taças, teIas equadros, moedas e pentes, sinêtese condecorações, mosquetes e pistolas, tudo isso orna as
paredes do seu salão de trabalho. Quem allifor
não perderá o seu tempo. Verá com folga e vagar
muitas curiosidades dignas de attenção.
Em Sabará, havia outro colleccionador de antiguidades interessanles dos tempos coloniaes, o
fallecido advogado M ajor Bento Epaminoridas, que
possuía insígnias e varas de antigos Ouvidores e
Juizes de Fora, moveis custosos, jóias e outros artefactos dignos de serem vistos.
Em 189^ aqui em Bello Horizonte, os Srs. &
Commendador A. Silva e O. Belém expuzeram
uma curiosa e variada collecção de mineraes e objectos de interesse bistorico, á rua dos Caelós.
O Sr. Pedro Massena, Cirurgião-Dentista em
Barbacena, possue a mais completa collecção do
moedas e medalhas brasileiras, dos tempos coloniaes, com rarissimos exemplares de Minas quando Capitania. Outros colleccionadores enthusiavtas
são 03 Srs. Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires
(aqui na Capi<al) e Professor Luiz Pessanha, em Ouro Preto; este ultimo tem interessantes objectos
de arte antiga.
Quem quizer apreciar a Minas Geraes dos velhos tempos de antanho, vá visitar Sabará, S
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João dei Rey, Ouro Preto, Serro e Mariana, para
ahi admirar as egrejas, os pelourinhos, os paços
municipaes, os chafarizes, as. gelosias, os oratorios e outras antigualhas.

u
Preciosas collecções particulares de arte e numismatica conheço em Minas, onda o gênio previdente e o carinho pelas tradições de muitos patricios meus supprem a falta de iniciativa dos nossos
governantes, que, em maioria, cogitam de politicar, mais por amor a essa outra e complicada arte
das umas livres...
Um Secretario do Governo tivemos aquijustiça se faça, o Sr. Dr. Américo Werneck, que andou seriamente empenhado em levantar o plano
arrojado de um Museo, em Minas. Mas o illustre escriptor sahio do Governo, e a idéia foi abafada, porque o tempo é de economias, regougam
os sabichões do calculo orçamentário.. .Entretanto,
Paris e Buenos Ayres gastam milhões só num edificio, a Opera; S. Paulo (isto já é mais pertinho
de nós) despende cerca de 2 mil contos para ter
um theatro, à moderna. Aqui unhamos um edificio, que, si fosse concluído, seria o mais nobre,
importante e sumptuoso de Bello Horizonte : fallo
do Congresso Estadoü,que ficou nos alicerces, parada aconstrucção ha nove annos.. .porque 1.500
contos iriam arrombar os fundos do Estado. Sou
Mineiro, trabalho quanto em mim cabe pelo bem
de minha Terra, não peso no orçamento, e vivo
excluído da politica: julgo que assim dizendo, justifico a minha franqueza, que é acto de patriotismo, não calando defeitos e desastres artísticos do
torrão natal.
Mas, voltando aos beneméritos amadores de
arte.. .0 illustre Sr. Dr. Gastão da Cunha tem um
bello sinète histórico, que pertenceo ao General

•¦»«

-
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Gomes Freire de Andrade (Conde de Bobadella), e
ainda possue alguns finos objectos de arte antiga,
inclusive uma bella cama de jacarandá, com docel,
tendo a cama relevos esculpidos na madeira, e que
(diz o Dr. Gastão) foi o leito imperial de D. Pedro
I, quando esteve em S. João del-Rey, antes da
Abdicação.
Quem possue uma outra cama—admirável trabalho de marcineria colonial—é o Sr. Dr. Antônio
Olyntho dos Santos Pires, que a salvou no meio de
uns moveis velhos em Ouro Preto, abandonados
por pessoa, naturalmente, desconhecedora do valioso objecto, e que de certo fora uma relíquia
de família.
O Sr. Desembargador Júlio da Veiga é o dono
de uma das mais bellas e valiosas collecções de
moedas e medalhas brasileiras, deste e do antigo
regimen, e da era colonial, com [ séries seguidas das
moedas cunhadas em alguns reinados dos Monarchás Portuguezes, para terem curso no Brasil.
Já a vi e não me cansei de admiral-a, pois a
collecção que possuo ô pequeníssima e pobre deante das dos Srs. Massena, Veiga, Olyntho, Pessanha, irmãos Magalhães Gomes e outros colleccionadores adeantados deste Estado. O Sr. Dr. Costa Sena também collecciona e possue curioso bricá-brac, onde se vêem innumeros objectos de arte
e da natureza. O illustre moço Sr. Dr. Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada, actual Secretario das
Finanças, neste Estado, tem preciosíssima collecção de retratos da velha estirpe dos Andradas,
seus antepassados.

iii
Seria meu voto que o Governo tomasse medidas prohibitivas dasahida de objectos de arte antiga
para fora de Minas. E' um esvasiamento constante
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de nossas preciosidades artísticas, que lá vão à caminho do Rio de Janeiro e do extrangeiro, arrançadas á ingênua ignorância do nosso povo por
amadores intelligentes, que acaso peregrinam
pelo interior de Minas. Da Europa nos vem o
exemplo: a Itália e a Hespanha fulminam severas penas contra os que vendem para fora do
paiz quadros e objectos de arte.
Contaram-me que o iilustre pintor Sr. Aurelio de Figueiredo, quando andou (1894) por
Ouro Preto, conseguio arranjar uma admirável
collecção de pentes antigos, usados no período
faustoso da Capitania, desde os grampos de tartaruga, com fios de pérolas incrustadas, até os
pentes monstruosos, de feitio assyrio ou oriental
(escamas e caudas de peixes, etc), diademas com
que ornavam os penteados as nossas avós, dos
bons tempos de outr'ora, dos tempos que vêm
do Conde de Assumar a Dom Bernardo de Lorena...
Que valor não teriam num Museodo Estado
esses grandes e antiquados enfeites da moda colonial, tauxiados de : pedras preciosas e lavrados
em arabescos de fantasia ?
No sotão da antiga Thesouraria da Fazenda,
em Ouro Preto (antiga Casa dos Contos) e hoje
servindo para a Administração dos Correios Federaes, em Minas, jaziam atirados, por entre traças, mofo, teias de aranha e pilhas de documentos coloniaes (autos, processos, livros já poentos e
dilacerados), alguns bellos retratos a óleo de Monarchas da ex-Metropole e do Brasil-Imperio.
Mas porque esse criminoso abandono, pergunto
eu?
Não deviam estar ornando as paredes do
nosso Archivo, formando a galeria dos que nos
governaram, em ; outros tempos? Pintores, archeologos, historiadores e chronistas iriam neà-
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tas telas veneraveis buscar mais de um traço
teressante...

in-

Mas, que querem ? pois si o antigo pelourinhtf de Antônio Dias ; a columna commemorativa
da Inconfidência, levantada na presidência Saldanha Marinho; os cunhos de bronze da antiga
Casa de Fundição de Villa Rica; o curioso material bellico da Casa do Trem, da Rua Nova, em
Ouro Preto, jazeram, e julgo que ainda jazem atirados a cantos ignorados, em Ouro Preto, embora os
Srs. Xavier da Veiga,Affonso Arinos, Diogo de Vasconcellos, Machado de Castro e eu sempre nos
houvéssemos batido pela guarda e conservação de
taes relíquias do nosso passado !
O Archivo Publico do Estado tem a sua frente o Sr. Dr. Augusto de Lima, que, sem verba
para acquisição de objectos de arte colonial Mineira, sem pessoal para o serviço mesmo interno
da Repartição (o Archivo só tem o Lirector e o
Porteiro), pouco poderá fazer, por mais dedicado
que queira ser. Quizemos ha pouco—vários Mineiros de boa vontade—fundar um Instituto Eistorico e Geographico de Minas Geraes\ mas não
direi coisa de pasmar, afirmando que a semente
de tal idéia, utilissima sob todos os pontos de
vista, ainda não germinou siquer, parecendo-me
que será mais uma tentativa de cenaculos intellectuaes, inviáveis em Minas, por via de regra.,.
O Instituto, si creado fosse, seria um auxiliar de inestimável valor, nessa campanha de
resurreição do nosso passado, cooperando para a
guarda, conserva e arrecadação de nossas reliquias de arte, de nossos thesouros históricos.
Appellando-se para as grandes Famílias mineiras (algumas de nome tradicional, nas chronicas de nossa terra—Horta, Yasconcellos, Bueno,
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Lobato Junqueira, Brandão, Pires,
Penna, Villela
de Andrade, vÍ
losôC10»l°S
loso,
nnt0S'CarneÍr0'FreÍre
Ottom Drummond, Magalhães,
Coelho, Veiga
Peixoto, Alves, Mello Franco,
Oliveira, Vilheria'
Cunha, etc. etc), alguma coisa
ainda se apurariareservas opulentas desse
passado glorioso de Minas

ástadi^
—£5
sô
sr08";"9'oamor
dad^osodesses
gemo
Mineiros,de appellidos tão il

\*

D0
SeU
Mme0 de A>*>
St/ tad°'
Está ahi mais uma idéia: vingará«
O temno
ha de se incumbir de dizel-o.
P
Minas Geraes.
Nessuno

-

Vocabulário Caipira
Crespo - por difficil;
Duro de roer- por insupportavel;
i ornar na afe-por levar logroPica-fumo-por lavrador
•'
pobre
Cobruclo-rico, que tem cobres'
Lubrma—poT neblina;
Corrubiãna—por chovisco •

^«tor

o 6fc*o-beber aguardente;

l'

Pirre, Camuêca, Cotréa,
Azougue-o .nesmo
q„e embriáLambança—velhacaria
;
Veslampatorio-discussão
forte;
Tebas, Turuna—yalente;
Destabocar-dizer asneirasA. - 25
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Pico—pequeno talho ou corte ;
Bifar, Filar, Goderar, Alriscoitar—conseguir o alheio com
traça ou manha;
Surripiár—o mesmo que findar;
Alambazado—sujo, pouco aceiado
¦-,
Patacuáda—menimi, exagge.ro;
Contar polòcas—dizer mentiras ;
Troços-arreios velhos, estragados;
Gerèba—animal ruim e magro, ou espécie de arreios ;
Estar cru—nada saber ;
Tarugo—animal forte ; .
Supimpa—excellente;
Surunga—muito bom, cousa boa ;
Tarêco—espécie cie doce, sequilhos, o também caminho
máo ;
Rapador—pasto ruim;
Brocotòs-estrada de morros e saltos a pique ;
Ir de catrapiiz—ztàúv ao chão ;
Campar, Melier o arco, Abrir o chambre—o mesmo que lugir, evadir ;
Arranchar—hospedar, aboletar;
Ponche—bebida quente cio caldo de limão ou laranja aze~
da com assucar, e também capote sem mangas ;
Lavrados—jóias cio ouro, em. geral;
Bichas—pequenos brincos de orelha;
Paize—toleirão ;
Pasvòbis—idiota;
<P
Molenga- inerte, preguiçoso;
Motirão—trabalho junto na roça ou èito ;
Pregar ladainha—dar conselhos, reprimendas ;
Quitanda—doces o biscoutos cm geral;
Traquitana— objectos velhos, atravancados ;
Palurèba—\\o\wom. duro, forte ;
Sujigar—dominar, prender, vencer;
Tutu—feijão mexido, ou papão de que tem modo as creanças;
ç>.
Bicudo - embriagado
W
Fogdcho coceira forte ;
Cécio — elegante;
Lorde—dado a luxo ;
Séstrôso—cheio de clehgos o cacoetes;
^
Trinque -luxo;
Niquento—cheio de momos ;
Arrelia—birra, implicância;
Amigado - amancebado;
Cabra—inclividuo valente;
Banzar—meditar, andar á tôa ;
Enlojar—enjoar;
Enfarar—saciar
^Isswmptar, Bispar—perceber, sondar ;
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Trelar- enganar, ser velhaco
Ladear-iugiY á palavra dada ;
Godèrio, Pidão, Filanle—indivíduo
que tudo pede e quer
ganhar;
Subir d serra—desapontar;
Tomar sopa—tomar liberdade ;
Trepar nos tamancos—zangar-se ;
Troçar, Debicar- criticar, ridicularisar
5
Torrar pipocas- dizer liberdades;
No calor da brasa—no mesmo acto ;
Güáscd—valentão;
Lanhddo, Levado da breca—atrevido, ousado
;
Topeludo—corajoso.
Muitos outros vocábulos e locuções temos colleccionado
os'
quacs daremos, opportunamente.
Terminaremos, dando as corruptelas phonéticas da iino-uagem popular e roceira, muitíssimo communs no interiorde MinasParpè—por papel;
Miiiè—por mulher;
j\{iò—-por melhor;
Mo—por milho ;
Cuiè—por colher ;
i<7o—por 1111 io;
Ihjpolis—^o\' hypothese ;
Izè—por José;
Mane—por Manoel;
Antonho—por Antônio;
Carros, Carrinho—Carlos, Carlinhos ;
Curtia—por cartilha ;
Carvo—\)o\' calvo;
Mecê— por mercê ;
Vassunco—por Vossa Mercê ;
Fcmcê—por Você;
Suscristo—por Louvado seja Christo ;
Jw/to—por Senhor;
IstiiriMa—por outro dia;
Canàia—por canalha;
Bar ido—por barulho ;
Ãribü—rpor urubu ;
-J./;; •/#« •— por aiíligi r;
..1 mií?M—por amanlia.
Enlonces—por então ;
Dispois—yoY depois; etc.
#

Minas.
Dm curioso.
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Eu os vejo sempre...
Pelo espaço em fora, com as
grandes azas
negras plenamente abertas, serenas, como se acaso fossem senhores do espaço, eil-os que
passam.
Formam pelo azul grandes círculos negros,
como pensamentos cruéis e inauditos a voltearem
pelos sanctiflcados ideaes de uma doce prece feita por um justo.
Gritarão, atravez do horizonte, as tempestades ; o raio, abrindo o seio do céo, em um
jacto de
sangue, espalhará o terror e a morte; dias de
soes triumphaes, embalsamando o ambiente
pelo
cheiro das flores, dias docemente dourados e calmos, illuminarão os prados, os valles e os monxe&•i •
E sempre, de grandes azas negras pandas, em
suaves e elegantes voltas, passarão os corvos.
Rápido, de rosa em rosa, sugando-as, o beija-flôr aligero, numa infinidade cie movimentos,
se equilibrará; cantará, de bico ao alto, erectamente firme nas delgadas pernas finas, o sabiá
em modulações exquisitas de saudades doces e
tristonhas de flauta; e as siriêmas, pelos campos
em florescencias estrelladas, correrão, cantando
em longas, somnolentas e meláncholicas escalas.
E os corvos, em pleno espaço, passam.
Janeiro entrará claro de luze de madrugadas
sonoras ; passar-se-ão os calores e os trovões terroristas; entrarão os frios e os dias acinzentados,
mas nada impedirá que, voando, á procura de
carniça, os corvos negros esvoacem.
Porque te creou Deus, ó ave disforme, feita da
sombria côr do lucto e para a morte ?
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E's a imagem do crime?
Por onde passas, ficam a idéa do fim da
existencia e o vago terror da destruição da vida
de
que te alimentas.
E as leis te protegem, e os homens, sem
ti
não passam
'
Será porque na vida representas bem o
graude contraste da natureza ?
Quem sabe ? Será a tua existência um crime
ou uma coisa bemdita ?
. Acaso a morte será necessária á vida,
e tu
negro corro hediondo, o seu representante
na
terra ?
E lá vão pelo espaço em fora, negras
azas
pandas ao vento, ermegrecendo o azul !
Aldo Delfino.
'l0
'''•• r'"iz Delfino, tom
um
diu IWm
uyi,y üUrpr,q>a,
(W,mU'0 Iff
(Aihra ÍCurado,
Jl em '>00i:l
que esturla cfàhVm&r mi

EFFEITOS DO ÁLCOOL

jf

Segundo os resultados mais
positivos da seicia, reunidos pelo Dr. Morei, o álcool opera na familiado modo seguinte:
Primeira geração : — Depravação moral • ex'
cessos alcoólicos.
Segunda geração: - Embriaguez habitual •
excessos de mania; amollecimento cerebral.
Terceira geração: - Hypocondria; melancolia; suicídio.
Quarta geração: - Imbecilidade, idiotia, estenlidade, extineção da família.
Um grande naturalista inglez comprovou
egualmente que as famílias dos alcoólicos se
ex-
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tinguem á quarta geração, realisando-se
plenamente aquella ameaça de Deus:
«Eu castigarei os peccados dos
pães nos filhos
até a terceira e quarta gerações.

A LEGENDA DA ROSA

BRANCA

E' uma terna e commovedora legendada nevoenta Bretanha, que vos passo a contar, legenda
que mantém viva a fé nos milagres, entre oscam:
ponios daquelle paiz.
*
*

«p

#

«O Conde Senil, o mais amado dos fidalgos
do cantffo pela nobresa de seus sentimentos, tinha partido para a Palestina, em defesa da Cruz
e da Terra Santa, deixando a triste esposa no solitario e grande castello. Roberto, seu filho, tenro
infante que ia crescendo no exemplo da virtude
paterna, era o único consolo e prazer da condessa. Morrendo, porém, junto às portas de Jerusalém, o valoroso Conde, desde então no solar só
dominou a maguae fugio para sempre a alegria
do castello e seus arredores. Bertha, a desolada
viuva, recebeo o golpe, resignada, porque santa
era a causa pela qual morrera pelejando o esposo;
e de então por deante com maior desvelo e afinco
viveo pela educação dos seus vassallos. Roberto
se tornara já um formoso mancebo, em. cujo semblante resplandeciam os nobres traços do Conde
e em cuja alma brilhavam as mesmas bondades
do cruzado. Adorava-o a mãe com um carinho
sem limites, e rendia aos céos quotidianas graças
pela dupla semelhança do filho com o chorado
marido e pac. Um dia, porém, adoeceo Roberto,
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Com que tenra solicitude tratou-o sua mãe !
Os melhores médicos debalde foram chamados ; e
nenhum conseguio dar melhoras ao moço, que ia
morrer sem remédio, lanceando também o coração
da pobre mãe, com aquella perda que lhe fazia
transbordar o cálice de suas amarguras e terminaria por leval-a ao túmulo. Uma tarde, quando
jà quasi agonisava o mancebo, sahio do quarto
do filho a desolada Bertha; banhada em lagrimas,
atravessou o jardim do castello e se internou num
escuro bosque.
Ahi, ao pé de uma frondosa nogueira, ajoelhou-se para elevar á Virgem suas dorides preces, resando o rosário. Ao chegar no pio exercicio a esta doce invocação de Rosa mysüca, ora
pro nobis! surgio por entre as frondes do arvoredo, no fundo do tronco, a Virgem Maria, magestosa e divina, circumdada de uma auréola de luz,
tendo em sua dextra uma rosa branca: Escuta,
disse a Bertha, põe esta ros i em um vaso; conserva-a sempre viçosa, e teu filho recobrará saúde.»
Logo após se desfez a radiosa apparição, e
nas mãos de Bertha ficou uma bella rosa branca.
Volveo num fôlego a afflicta mãe ao aposento,
onde jazia o filho amado. Servos fieis, junto ao
leito do doente, soluçavam, na crença de que para
este chegarão momento final. Bertha, de volta e
debruçada aos pés do filho, exclamou, deixando
trahir na voz a dor e. o goso : «Roberto, tu vaes
sarar ! A Virgem m'o prometteo, e deo-me por signal esta rosa branca ! Desperta para a vida, filho
meu!» Então Roberto abrio os olhos, seu peito
cessou de arquejar, um sorriso se desatou de seus
mirrados lábios ! Poucos dias depois, estava restabelecido por completo da enfermidade, e voltava a repartir esmolas com os pobres do seu cantão.
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Bertha jamais deixava de cuidar na flor com
o mesmo requintado esmero, tal como se o filho
ainda se achasse em perigo. A virtude
prodígiosa da flor e as demais c ircumstancias do milagre,
circulavam por muitas legoas em redor. Uma
tarde veio ao solar uma chorosa menina
pedir á
Bertha que lhe desse a rosa branca como talisman
de salvação para sua mãe que ia morrer. A Condessa sustentou uma lucta cruel entre os seus sentimentos de piedade maternal e a compaixão
que
lhe inspirava a rapariguinha.
Afinal, sob repujou em seu peito a commiseração do próximo e entre ,ou-lhe a rosa, emquanto, indo deante do altar de Maria, ahi exclamou
de joelhos: Oh! Virgem Mãe,
perdoa a minha
desobediência e conserva a vida de meu filho
! No
mesmo instante, appareceo-lh e um anjo e lheannunciou que Roberto teria vida longa e feliz,
em
prêmio de tão bellissima acção.
«No mesmo sitio da apparição da Virgem
um chronista), a Condessa Bertha fez erigir (diz
um
mosteiro, que conservou o nome de «Mosteiro
da Rosa Branca», até que as hordas dos soldados
de Hoche, nos tempos da Convença o, em França
o
arrasaram. Não contente com essa
prova de piedade, a Condessa, a partir do inesquecível
dia da
graça, mandou esculpir no centro do escudo dos
Senil, por entre as armas e insígnias condaes
uma
rosa branca, e ao pé desta, á
guisa de mote a
invocação poderosa da ladainha christã : «R0,a
mystica, ora pro nobis !
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A partir do século 12.» até nós, a tradição
perpetuou de pães a filhos, no meio simples dos
camponios da Bretanha, a poética legenda e
; quando alguém está moribundo, os
parentes, depois
de elevarem á Mãe de Deus uma fervorosa
supplica, põem junto á cama do enfermo uma rosa
branca, esperançados em que se repita o milagre.
Pelayo Serrano.

^aduzido do hespanhol, da revista chilena ilW
atradaiN°fÍ4V7>
El Bucaro Sanüacmino\ n. 18 de
ontnhm f
,
o artigo da lavra do Dom ClementeB^hou
Ve4 Se oi?

Corre actualmente em Madrid uma demanda
que, dizem as folhas dalli, teve o seu começo no
XVÍ século, reinando a fera dynastia da
Áustria.
As duas partes contendorás são representadas actualmente pelo Conde de Torres Cabrera
e o Marquez de Viana. Trata-se da instituição
de um vinculo de valiosos bens, cujas rendas
nestes
três séculos e tanto sommam milhões de
pesetas.
Desde 1872 que os autos estão em
gráo de revista no Supremo Tribunal, mas nestes
trinta
e três annos successivos incidentes e recursos
novos interpostos por um dos herdeiros, tèrn demojado a sentença definitiva. Os autos são
guardados em um grande armário e duas commodas.
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Em conlraste com essa trisecular demanda,
lerno^ em folhas francez.ua noticia de outro
processo, que durou somente o tempo preciso a um
onzenario, para reduzir á miséria uma família laboriosa. Eis o caso, como aquellas folhas o contam:
« Em Saint Romain-de-Bennet, perto de Sanites ( Charente Inferieure) o sr. Rembert-Favre
não se lembrou ou não pôde pagar uma divida
de 00 francos, cerca de 56,000 da nossa moeda,
pelo que foi condemnado pelo Juiz de Paz. O capital,
os juros e custas elevaram a divida a 900 francos,'
•cerca de 560,000. O Sr. R embert,
pobre aldeâo',
nem com isso se mexeo, deixando ir o
processo
á execução.
Ahi as cousas foram tão bem manejadas
pelo
onzenario, que na praça incluio os moveis e
alfaias do devedor, que valiam o dobro da
divida, e ainda mais as terras e as casas do
sitio. Foi com eífeito tudo isso á praça e arreniatado pelo credor.
O mais curioso ó que o sitio, (asas e bemfeitorias pertenciam á mulher de Rembert,
que os
havia recebido pelo valor de 15.000 francos.
Ainda um poi menor: o ultimo actodoescrivão que ofliciou no processo absorvco de custas
360 franco^, quasi o capital da divida.»
Como é cara a justiça naquellas terras do
França, dirão os nossos escrivães !

vé

*t

*
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TEKTH0 MEDO DE TI
Tenho medo de ti, desses teus olhos
. o dessa doce fala de sereia,
que a rota do dever mo desnorteia,
para um mar de arreeifes e de escolhos.
Tenho medo também dos Cortes molhos
de tua cabelleira—densa teia,
que a estrada do futuro me ensombreia,
reeobrindo-a de asperrimos abrolhos.
Quando teu lábio rubro s« biparte,
no peito o coração mo bate forte...
tremo si a nivca mão ouso apertar-te.

.

Tenho medo de ti... mas de tal sorte,
que fujo sempre e sempre de buscar-te
por ver que te buscindo ea basco a morte !
Belmro Braga

Nota: -Belmiro Braga o um ardente poeta Mineiro, que hoje
rreside em Juiz de Fora, onde e tabellião. Foi negociante n:i
es
ístação deCotegypo e sua vocação para as letra.? foi de' tal
modo intensa que por si mesmo sé fez cscriptòr, sem ter eursado Còllégios. E1 autor de um hvvo—Montesinas.

A sentença de morte de Jesus Cliristo
E' curiosissimo o seguinte documento: é a
sentença authentica dada por Poncio Pilatos, governador da Baixa Galilóa, para que Jesus Nazareno fosse moi\o e crucificado.
Esta sentença está gravada numa lamina de
cobre, e foi achada num vaso antigo de mármore
branco, encontrado nas excavações feitas em Aqtiila
(Nápoles), em 1820, pelos commissarios de Bellas
Artes, que acompanharam os exércitos francezes.
O original da sentença é em hebreo,
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A traducção — eil-a:
«Ao décimo septimo anno do Império
de Tibeno César e vigésimo
quinto dia do mez de março
na Cidade Santa, Jerusalém, sendo
Annáz e Caifaz
Sacerdotes, e Sacriflcadores do Povo
de Deus Poncio Pilatos, governador da Baixa
Galiléa, assentando na Sede Presidiai do Pretorio
: Condemna
Jesus de Nazareth a morrer numa
Cruz entre dous
Ladrões.
Visto que as grandes e notáveis
testemunhas
do Povo d>zem :-!.<'Que Jesus
é Seductor;Q«e e Sedicioso; - 3." Que é inimigo
da Lei;
— 4. Que se diz falsamente
Rei de Israel • —5'
Que se diz falsamente filho de Deus; — 6 •
Que en
trou no Templo seguido de uma
multidão, trazendopalmas na mão: -Ordena
ao 1.» Centurião
Quinto Corneho o conduza ao logar do
Supplicio.
Irohibe-se a todas as
pessoas,
ou ricas, que
impeçam a morte de Jesus. pobres
As testemunhas que
assignaram a Sentença contra Jesus
são- 1• DaR?af

2-° Thomas Zo^babel,
?»6IP
\
íharÍSe°'
3. Raphael Robani, 4." Capeto,

homem
Jesus sahirá da cidade de Jerusalém publico.
pela Porta
Struenca.»

«í*

Galeria íq Mineiros Illustrss
ix
0 VISCONDE DO SERRO-FRIO
« Falleceo a 12 de fevereiro de 1905,
na CaFederal
o preclaro Mineiro Comtnendador
p.tal
Antomo Cândido da Cuz Machado,
Visconde do
oerro Frio.

l__jl__j._
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Este nosso distincto compatriota é um exeftlpio vivo do que pôde a força de vontade, aluada
ao talento, ao estudo e ás virtudes moraes e cívicas.
Nascido de pães pobres, sem o
preparo intellectual que hoje íornecem as nossas academias,
ainda jovem, atirou-se ao estudo e ao trabalho
e
conseguio ser um dos bomens mais illustrados
e
preparados para as carreiras que foi galgando e
nas quaes sempre se houve com firmeza de
caracter e independência, tornaudo-se um dos
Brasileiros mais eminentes.
A vida de Cru? Machado pôde servir de
modelo aos que desejarem servir o seu
paiz e conquistar louros ; porquanto os por elle alcançados
sao os que a historia registra e
que as gerações
vindouras proclamam como os mais meritorios
na
senda do dever e da moral.
Foi promotor publico da comarca do Serro,
em 1842, professor de latim da mesma cidade
advogado provisionado, e indicado
para a direcção
da justiça na repressão da revolta liberal, em 1842.
Em virtude dos seus enérgicos e importantes
serviços para abafar a revolução, mereceo
ser
agraciado com a commenda da Rosa.
Nas luctas políticas emprehendidas contra
os
chefes hberaes da comarca: Queirogas,
Queirozes
Barão de Diamantina e outros, aos
quaes consevencer,
chegou a ser considerado chefe do
guio
partido conservador norte-Mineiro.
Os liberaes em 1860, com adhesão da família
Rabello, uma dasmais importantes da comarca,conseguiram eleger o Dr. José Joaquim Ferreira
Rabello, depois Barão do Serro, declinando-se
então
um pouco o prestigio de Cruz Machado.
Exerceo os cargos de Deputado
provincial e
e
geral presidente da Provincia do Maranhão
Durante o período da conciliação,no ministério
do Marquez de Paraná e nos ministérios
Souza

7i•g
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Franco e Ângelo Ferraz, foi um eminente
vulto da
Câmara dos Deputados do Império.
Chefiou com outros, tomando
para si a parte
mais activa, o movimento
parlamentar, que derribou o gabinete Zacarias, em 1860.
Era de inexcedivel actividade
os trabalhos da advocacia, imprensa e dos para
comícios eleitoraes.
Foi Presidente da Bahia, onde fez excellente
governo, Senador por Minas, Conselheiro do Estado, e titulado Visconde do Serro Frio.
Era casado com uma filha do Commendador
José Ferreira Carneiro, chefe de uma das
mais
importantes famílias do norte de Minas.
Deixa dous filhos, que são dignos continuadores do seu nome: Dr. Ibrahim da Cruz Machado, advogado e hoje tabellião no Rio de Janeiro
e Dr. Arthur Cruz Machado, medico, residente
em
Barbacena.
Retirou-se da política com o advento da Republica.
Falleceo quasi nonagenario e
pobre, como sóe
acontecer com todos os antigos servidores
do Imperio.»
*

*
•

«3

Este noticia, com alguns retoques, é trasladada do excellente periódico diamantinense O Jequüinhonha, numero de 19 ou 26 de fevereiro de
1905.
Vamos ainda completal-a em alguns
Em primeiro logar, o Commendador Antôniopontos.
Candido da Cruz Machado (agraciado com o titulo
de
Visconde do Serro Frio, em 1888L offlcial da
Ordem da Rosa e portador de uma commendada
Or-
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dem do Cruzeiro, nasceo no municipio de Ouro
Preto (no arraial de Ouro Branco), como em 8 de
novembro de 1895 já nos escrevia de Vassouras o
saudoso poeta serrano Dr. Lucindo Filho, corrigindo um engano nosso, no 1.° folheto que publicámos, Memória histórica e descripliva da cidade
e município do Serro,
O Jequitinhonha omitte o nome da virtuosa
esposa do Visconde do Serro Frio, a illustre Serrana D. Josephina Ferreira Carneiro Cruz Machado;
entretanto, D. Josephina foi, emquanto viveo, o
braço direito, o anjo tutellar da casa do Visconde.
As datas da vida política de Cruz Machado revêIam a sua passagem progressiva pelos altos postos
de confiança do partido conservador, em varias
Províncias do Império.
Presidente de Goyaz, em 1854 (posse de 8 de
maio), no anno seguinte (10 dez. 1855) já encontramol-o presidindo o Maranhão, e annos depois, em
1873 (posse de 22 out.) a presidência da Bahia lhe
coube, ainda no ministério Silva Paranhos (Visconde do Rio Branco).
A 9 de maio 74, a escolha do seu nome
por
D. Pedro Ií o levou á Câmara Alta do Império,
como Senador por sua Província natal ( Minas)
;
e desde 15 de julho desse mesmo anno o vulto venerando de Cruz Machado teve assento no Senado
Brasileiro, até baquear o regimen monarchico (novembro de 1889). Ainda ha pouco (maio de 1905)
no Senado Federal, Monsenhor Alberto Gonçalves
relembrou os notáveis serviços de Cruz Machado,
a quem o actual Estado do Paraná deveo, em 1853,
a sua elevação á Província do Império.
Como complemento a estes apontamentos,
transcrevemos aqui uma noticia do órgão official
deste Estado, o Minas Geraes (de fevereiro do
anno findo de 1905). Nessa noticia, ha dados inte-

¦¦%
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ressantes sobre a existência do venerando
Mineiro
que o velho Serro com' justa razão deve considerar
um dos seus mais illust rés filhos adoptivos.
*

Èil-à: « Falleceo no Rio o venerando
Mineiro
Antônio Cândido da Cruz, Machado,
Senador do
Império e Visconde do Serro Frio.
O finado nasceo no município de Ouro Preto
onde fez os seus estudos.
Era um dos velhos
parlamentares da ultima
metade do segundo reinado, cuja vida
acompannounão só na Assembléa Geral Legislativa,
em varias Presidências de Provincia -Goyaz,como
Maranhão e Bahia, - a ultima das
quaes foi muito
agitada.
#<«

Filiado ao partido conservador e
litante na então Provincia de Minas político miGeraes, foi
depois de Deputado em varias legislaturas,
eleito è
escolhido Senador pela mesma Provincia
em 1874
No Senado conquistou as maiores
sympathias
dos seus pares, que, depois de o elegerem
annos
seguidos 1.» Secretario, o escolheram
por fim seu
Presidente na vaga do Barão de Cotegipe,
durante
a sessão de 1888.
Por ter presidido á memorável sessão
da Abolição, em 13 de maio desse anno e
em attenção aos
seus serviços ao paiz, foi o Senador Cruz
Machado
agraciadocom o titulo de Visconde do
Serro Frio.
O finado era considerado alta auctoridade
em
matéria de administração
publica e escreveo uma
memória relativa ao
projecto de uma nova divisão
administrativa do Império. Tor elle
foi
a creação das Províncias do Araguaya proposta
e do S
Francisco.

'M
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Desde a proclamação da Republica, o. Visconde
do Serro Frio vivia exclusivamente para a família,
sendo que ha alguns annos ninguém o via em
pu. blico.
Muitas obras escreveo elle de interesse nacional, entre as quaes cumpre destacar a mencionada
Memória relativa ao. projecto de uma nova divisão administrativa do Império do Brasil e mais
duas sobre a construoção de estradas de ferro e
sobre a creação da Provincia de S. Francisco. »

¥

0 ÁLBUM DE MINAS GERAES
A historia, a chorographia, as riquezas mineraes, o clima, o solo, as vias de communicação,
as leis para colonos, as bellezas naturaes e artisticas, a agricultura e industria pastoril, os rios,
florestas e campos, os costumes, o governo, o
povoamento, segurança publica, finanças, viação,
correios, teiegraphos, instrucção, etc, todos esses
assumptos figurarão no Álbum planejado
pelo finado e saudoso artista F. Soucasaux e
que ora
está em via de ser publicado por seu irmão Augusto Soucasaux, tornando-se, por conseguinte
ainda melhor conhecido o nosso Estado com esse
interessante Álbum illustrado.
Eacrinio cie pensamento»
Bigorna ou martello, tal é a sorte da maior
parle dos homens.

Com pouco saber
somente Deus.

admiramos os homens, mas com muito

Quando a escolha é entre o mal e o bem, se ha de escolher o bem e deixar o. mal; mas
quando c entre o bom e o
melhor, se ha de escolher o melhor e deixar o bom
A. —26

N*i
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São muitas vezes os
mente.

ingênuos que vêm mais acertada-

Dae dinheiro, não empresteis.—Dar faz apenas ingratos,
emprestar faz inimigos.

Os homens passam como sombras pela superfície da terra ;
os princípios são eternos ; a liberdade e a democracia são immortaes!

Os vermes do sepulchro começam de roer a consciência do
criminoso, antes de lhe devorarem o coração.

Não ha nada como o exercício do poder para ensinar a politica.

O dinheiro é um certo bem que todos procuram e eu tambem, dizia um philosopho-poeta.

Os elogios são corno as riquezas. E1 por falta de lhes conhecer o valor que delles somos pródigos c é por falta de as
merecer que dellas somos avaros.
*

A intriga é o recurso das almas fracas e viciosas, como a
esgrima c o recurso das almas vivas.

Ser útil é um dever que o homem contrahe nascendo e do
que- a morte o não dispensa.

A infldelidade está naa promessas violadas e não nos sentimentos distinetos.
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O amor é uma iguaria digna
não a envenena.
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dos deuses, quando o diabo

As mulheres são mais implacáveis para as faltas das outrás mulheres do que os homens.

A educação enfraquece a inclinação para o mal, fortifica
a inclinação para o bem.
Recompensae os benefícios com outros benefícios, mas não
vos vingueis das injurias.

O amor, que é, a historiada vida das mulheres, não ;passa
de um episódio na vida dos homens.

Os olhares dos homens são para as mulheres o
que os
raios do sol são para as ílores.
«S'il est un fruitquise [misse manger mu c'est labeauté»,
diz um adagio francez.

Se não existisse o vicio, de que serviria a virtude ?

A sciencia apenas serve para mostrar a extensão da nossa
ignorância.
Ha nu amar sem ser amado um encanto melancólico e
profundo :é bello nos lembrarmos daquellcs que de nós se esciuecem.

Que são as leis e as instituições sem os costumes que as
mantêm e lhes dão vida
;
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O amor c invisivel, entra c sahe por
ninguém llié peça contas.

onde quer, sem que-

Quando o amor no cachaço mette a setta...
ronca um sábio cie vim pateta- diz velho riíao.

Os ingratos tornam-se sempre inimigos
tores.

de

não se cliííè-

seus

hemfei-

Se o pranto dos hypocritas e desloaes pudesse fecundar a
terra, de cada' gÔtita nasceria um crocodilo.

MUSA IGNOTA
Negro o cabcllo, o olhar agudo e penetrante,
O rosto encantador, assyrico, moreno,
Tu tens a correcção tina que o gênio hellenõ
Talhou no Paròs duro, explendidae triumpTiantc.
Não ha quem não securvè ao teu mando... Éevâhte
As mãos num gesto altivo e logo ao altivo aceno
O mundo ajoelhará extatico e pequeno
Como ante a ideal visão, olympica, de Dante...
Procuro em vão cantar-te as formas immòrtaes
E trabalho febril, esforço e quanto mais
Esforço faço, mais me sinto deslumbrado.
*

Tanto me fere a luz que em teu olhar fulgura,
Quando fitas, a rir, na explendida postura,
O mundo que a teus pés rasteja allucinado.
Ouro Preto.
Paulo Brandão.

t Nota:- O jovem autor das Poesias, auspicioso livro de estrea, publicado em 1904, é natural de Ouro Preto, filho do clislindo educador Dr. Thomaz Brandão e actualmente estuda I)ireito na Faculdade de Bello Horizonte. E1 ürn poeta de futuro
inspirado e caprichoso.
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O BISPO DOM SILVERIO
0 actual Bispo de Mariana, Dom Silverio Gomes Pimenta, nasceo em Congonhas do Campo
fonde ha o celebre santuário de MattosinhosJ,
a 12 de janeiro do 1840. E' fllho legitimo de
Antônio Alves Pimenta e D. Porcina Gomes de
Araújo. Teve mais 4 irmãos : Maria, Matheos,
Emilia e Jacintha. Foi ordenado pelo santo Bispo Dom Viçoso, em Sabará ("na Egreja das Mercrs ), em 20 de julho de ÍM2, em visita pastoral
que andava fazendo aquelle Prelado pela sua diocese. Foi por muitos annos lente das cadeiras
de Historia e Philosophia, no Seminário de Mariana, e fala correctamente varias línguas modernas. De Vigário Geral da diocese passou Monsenhor Silverio a Bispo titular de Camaco(na Armenia) e coadjuctor do finado Bispo Dom Benevides,
tendo sido sagrado, na Capital de São Paulo, na
caihedral, ás 6 horas da manhã de 31 de agosto
de j.S.90, pelo finado Bispo do Rio cie Janeiro, Dom
Pedro Maria de Lacerda, assistido pelo finado Dom
Antônio Cândido de Alvarenga (então Bispo do
Maranhão ) e pelo Bispo da Fortaleza, Dom Joa~
qui rei José Vieira, que em S. Paulo se achavam.
Morto Dom Antônio Benevides, a Santa Sé, por
bullas de 1(5 de abril de 1897 ( sexta-feira) confirmou Dom Silverio como Bispo successor de Mariana, em cuja cathedral fez solemnissima entrada
a 16 de maio do mesmo anno. Temido varias
vezes á Europa e á Ásia (Roma e Jerusalém ) nos
annos de 1874, 1895, 1905, em visitas ad limina.
Prelado Doméstico de Leão XIII, Protonotario Apostólico, escriptor correctissimo ( Vida de
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Dom Viçoso, A morte de minha Mãe, 1885 ), este
virtuoso Príncipe da Egreja Catholica, no Brasil,
está indigitado para 1.° Arcebispo de Minas.

A TERM MINEIRA
Curiosidades e reminiscencias

0 literato e jornalista brasileiro Dr. Carlos de
Laet, no seu bello livro Em Minas, publicado em
1894, quando nelle disserta sobre a cidade de S.
João del-Rei, nos fala da existência dos dous celebres partidos políticos, em que se arregimentam
os eleitores e mandões da formosa e salubre « Princesa do Rio das Mortes ». São os dous grupos rivaes dos sujos e limpos, cuja alcunha provém de
uns se terem opposto, tenazmente, á idéia dos
contrários de dotar-se a cidade com dispendiosa
rede dos exgottos públicos, para o perfeito saneamento e limpesa de S. João dei Rei. Venceram,
então, os sujos]..-'. (*) O causticante estylista do
Microcosmo relembra, a propósito de tão extravagantes rótulos de aggremiações políticas, a celebre
etymologia inglesa dos tories e ichighs, as duas
velhas legiões inimigas da politica de Inglaterra.
E' bom recordar que, derrotados os liberaes no
combate de Santa Luzia, a 20 de agosto de 1842
pela final victória de Caxias sobre a rebellião Mineira,ficaram os vencidos com o epitheto de luzia*,
que lhes deram, ironicamente, os conservadores ou
caramurús. Os adeptos do partido liberal tinham
ainda em Minas o appellido de gente do
papoamarello, maçcMs e quèjandas alcunhas dadas
pela
crendice opiniatica dos velhos cascudos sertanejos,
que eram conservadores até á medulla...
(') Em Ouro Prelo, os habitantes cío bairro de Antônio
Dias são alcunhados jacvhas. os do bairro de Ouro Preto piocolos.
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Coisas de outro tempo e já fora de moda, dirão
os leitores! Mas já não tivemos a política Mineira
retalhada em grupos pessoaes de alvinistas, biistas,
pennislas e silvianistas ; convencionaes, democraias e constitucionaes; presidencialistas radicaes e
parlamentaristas ? Dona Política e Vovó Ambição
foram e hão de ser sempre da mesma estofa...
*

Ha em Minas, na zona da matta, entre os municipios de Ubá, Rio Branco e Ponte Nova, a eidade e municipio de Viçosa, em cujo território
fica, á grande elevação do nivel do mar, a saiuberrima estação de verão do Coimbra ; no Estado
da Bahia, perto de Caravellas e confinando com a
cadeia dos Aymorés, existe outra cidade'de Viçosa,
e no Ceará, junto á serra de Ibiapaba, ainda ha
uma cidade de Viçosa. Já é soífrivel gosto pela liomonymia. .
L .. .

*
*

*-

Cidades Mineiras com população maior de 10
e menor de 20 mil habitantes, temos Ouro Preto e
Bello Horizonte ( Nova Capital), ao centro ; Diamantina e Januaria, ao norte ; Juiz de Fora, Barbacena e Cataguazes, na matta ; Uberaba, no triangulo occidental; Pouso Alegre e Campanha, ao
sul do Estado; São João del-Rey e Lavras, no
oeste.

Conta-nos o illustre sr. Visconde de Taunay,
no seu formoso livro Historias Brasileiras (vide o
conto Camiran, a Kinikindo ), que um nosso valente patrício, o Mineiro Gabriel Barbosa, «fazeis

430

ANNUARIO

deiro perto de Nioac, homem já feito, robusto de
corpo e estimado », tendo, ás vésperas de se casar, ido encorporar-se como voluntário ao corpo de
caçadores a cavallo da força brasileira
que devia
ir ao encontro dos paraguayos,
quando invadiram
Matto Grosso — só e heroicamente, resistio
perto
do Rio Feio, entre Nioac e Miranda, á vanguarda
da cavallaria inimiga, no dia 1.° de
janeiro de 1864,
cahindo afinal varado de balas e tendo antes derribado vários soldados do General Resquin. E' mais
um filho de Minas a desmentir o apodo de
pacificos e poltrões, com que nos mimosearam, depois
das hecatombes do Paraguay.
Minas contribuio logo, em 1865, com seis mil
soldados, que fizeram parte das
grandes forças militares sahidas de Ouro Preto e da Capital da antiga Provincia de S. Paulo, com o fim de se reunirem em Uberaba, cidade Mineira do Triângulo,
de onde então sahiria a Brigada
para Matto Grosso.'
A 4 de julho de 1865 sahio a expedição do logar Cachimbo, nos arredores de Ubei aba, com destino ao Coxim, Tabôco, villa de Miranda, Canuto,
Cuyabá, etc; ia na vanguarda o valente batalhão
17° de Volunlarios 'Mineiros e como commandante
geral o Coronel Camisão. Os brejaes e alagadiços,
a fome e a fulminante peste cholerica, o cansaço
e o fogo traiçoeiro dos paraguayos -tal foi o
quadro das calamidades, que anniquillaram
quasi por
completo, os bravos soldados de Minas, S. Paulo e
Goyaz! O sr. Visconde de Maracajú nos conta a
brilhante e gloriosa resistência opposta, no Passo
da Bella Vista, ao transporem o Rio Apa,
pelos heroicos soldados do 17" de Minas Geraes,
quando
atacados de surpresa por uma columna de cavailaria inimiga, logo rechassada com
grandes preem
um
dia de maio de 1867.
juizos,
Commandava então o 17" o depois Marechal Barão do Rio
Apa, que desde Ouro Preto fora o encarregado
pelo
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Ministério Imperial da Guerra de organisar e disciplinar as forças Mineiras ; ao lado do 17°, havia
o 48°, também Mineiro, commandado de Uberaba
ao Coxim pelo Coronel Drago e do Coxim ao Rio
Negro pelo Coronel Galvão, ahi morto de febres —
além do contingente da policia fornecida pelo Governo Provincial.
Nas campanhas do Sul contra os hespanhóes,
o General Gomes Freire de Andrade (Conie de Bobadella) levou incorporados ás divisões do exercito
portuguez uns 6 mil soldados da Capitania de Minas. E note-se que este ultimo facto foi em meiados
do século dezoito... Aviso aos zoilos e ignorantes
dos assumptos de historia pátria.

Depois do advento da Republica, o clero catholico Mineiro tem visto se abrir em suas disciplinadas fileiras dolorosos claros, com os fallecimentos de Monsenhor Sérgio Pinheiro Torres
(1894), o Bispo D. Antônio Benevides (1896), Padre Dr. Venancio Café (1898), Monsenhor José
Augusto (Barbacena, 1898), Vigário Camillo Velloso (Ouro Preto, 1.8tf5), Conego José Alves de Mesquita (Serro, 1893/, Monsenhor Júlio Bicalho (Mariana, 1897), Monsenhor Conselheiro Saut'Anna
(Ouro Preto, 1890) e vários outros sacerdotes de
menor nomeada, porém de idênticas virtudes.
*
*

*

No seu outro magnífico estudo histórico, A
Retirada da Laguna, já aqui. citado, o Sr. Visconde d\Escragnolle Taunay, com razão appellidado o Xenophonte Brasileiro, nos conta á
pagina
40, do capitulo IV, que a melhor banda marcial
de todas as musicas, do corpo do Exercito do Co-
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ronel Carlos de Moraes Camisão, acampado
na colonia de Miranda, em 1867, era «a
dos voluntanos de-Minas Geraes,
que fora organisada cora
cuidado, tocava symphonias cuja
novidade para
os echos do logar trazia novo encanto
ao ou •

vil-as».

Em um paragrapho immediato, nos
fala da
partida do nosso Batalhão 17.», que foi fazer reconhecimentos no Apa, fronteira inimiga
; e então
diz que o 17.» « fôra
posto, graças aos cuidados
com
elle tivera o commandante
que
Antônio da Fonseca Galvão), em um (Coronel José
de disciplina, que tel-o-ia tornado notável aindapé
no meio
Mercito Brasileiro acampado em Humaytá, do
alvo
ãe toda a emulação militar dos
nossos soldados,. «A Provincia de Minas,
continua o Sr
launay, donde eram
quasi todos os homens do batalhão (o 17.o), dá um so,dado registente)
rj
natureza em extremo resignado, o
qual não conhece o desanimo ainda nas circunstancias
mais
criticas : não é até inferior ao
paulista em audacia e temeridade». O reconhecimento
da fronteira paraguaya foi feito
pelo 17.» a 10 de abril de

>

8

lo()7.

Falando á pag. 105, dos successivos
combates travados com os paraguayos
pelas nossas forças, que ?e retiravam de Boa Vista
o Ana
refere-nos o seguinte acerca de mais para
um Mineiro'
horrivelmente ferido na acção de 11
de maio de

*

3 857:

« O Tenente Ravmundo Monteiro
.
foi apanhado durante a acção banhado em sangue;
carreem
umas
garam-no
andas e, ao passar
por deante da sua companhia, bradou-lhe
que vingasse a
sua morte. Recebera oito lançadas,
a primeira
das quaes derribára-o; teve ainda
de soffrer, mais
do que ferimentos, com o
pisar dos cavallos Sarou, não obstante, e tivemos o
prazer de vêr muj

<
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promptamente restabelecido esse esforçado filho
da Provincia de Minas ». (A Retirada da Laguna, trad. de Salvador de Mendonça, pag. 125).
O Tenente R. Monteiro foi ferido num combate em que o nosso valoroso 17.° de Minas se
vira na dolorosa contingência de atirar sobre o
inimigo, então embrulhado com as nossas forças,
junto á planície da Bella Vista; pugna horrível
em que as balas, para exterminarem o selvagem
paraguayo, precisavam primeiro espedaçar, indistinctamente, nossos irmãos, na confusão do ataque. Filho de Ouro Preto, o Tenente Monteiro,
irmão dos dous distinctos professores de musica,
Srs. Domingos Fernandes Monteiro e Francisco
Monteiro, aqui residente, o primeiro falleceonaquelIa cidade, ha annos, na rua das Cabeças.
*
*

*

Aos batalhões de voluntários Mineiros pertendam as melhores bandas marciaes da expedi ção de Matto Grosso, como já vimos anteriormente; mas, com o flagello do cholera-morbus, quatorze músicos nossos patrícios foram victimados
e o resto dos soldados, que compunham aquellas
bandas, foi incorporado ao 17.", cujos claros cresciam com as emboscadas e morticínios diários da
pérfida cavallaria inimiga.
*

No corpo sanitário da mallograda expedição
de Matto Grosso, atraz mencionada, figurava o
Medico Bahiano Dr. Aragão Gesteira, casado
na illustre Família Magalhães Gomes, e que falleceo na cidade de Ouro Preto, deixando entre outros filho* ps Srs. Drs. Aristides e Fran^
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cisco de AragSo Gesteira. O Dr. Gesteira, como
Medico milUar da expedição, sob o commando
do inditoso Coronel Carlos Camisão, muito cooperou no tratamento dos cholericos, fazendo o
que
mitigar
os soffrimentos innarraveis
poude para
dos infelizes atacados pela peste, como diz o Sr.
Visconde de Taunav.
Do fallecido Coronel Camisão conservou elle
preciosa relíquia (ura velho relógio de ouro,arrematado em Assumpção, no espolio do Coronel),
como nos contou seu filho, o Pharrnaceutico e
medico F. Gesteira.
*
*

#

Temos em Minas, varias localidades baptisadas com denominações históricas, alcunhas geographicas e nomes illustres nacionaes e extrangeiros.
Assim, no municipio de Oliveira, na zona do
Oeste, ha dous districtos designados, asiáticamente, pelos nomes de Japão e Tartaria ; entre
as cidades de Barbacena e Juiz de Fora, na Esirada Central do Brasil, fica, a formosa cidade de
Palmyra, (1) que nos recorda a faustosa cidade
antiga, do mesmo nome, na Syria (Ásia); ao Sul
do Estado, servida pela linha férrea Sapucahy,
está a cidade de Chrislina, assim chamada em
honra da fallecida e 3." ex-Imperatriz D. Thereza
Christina; no extremo norte-Mineiro existe a eidade de Januaria e na região cafeeira da matta
a cidade de Leopoldina, ambas conservando os
nomes das duas Princesas Imperiaes, D. Januaria,
irmã de Pedro II, e D. Leopoldina, filha do mes(1) iAntigo arraial
íerrea dali
conserva.

de João

Gomes, cujo-nome a estação
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mo Monarcha de então e esposa do Duque de
Saxe; no município de Barbacena, o districto de
Bias Fortes, em honra ao Dr. Chrispim Jacques
Bias Fortes, ex-Presidente de Minas (1894-98);
entre os municípios de S. Domingos do Prata e
Mariana, a cidade de klvinopolis, antiga povoação de Paulo Moreira, erigida em Villa no Governo do Dr. José Cesario de Faria Alvim, cujo
ultimo cognome adoptou a nova Villa, hoje cidade; no valle do Rio das Velhas, perto da cidade
de Sabará e junto a famosa mineração aurifera
da Companhia Britannica do Morro Velho, a antiga localidade de Congonhas de Sabará, hoje Villa
Nova de Lima, por ter sido creada em tal categoria, no Governo do Dr. Antônio Augusto de
Lima (1891), filho do logar ; no município de
Sete Lagoas, o districto de Cordisburgo, antigo
Vista Alegre (que significa « aldeia do coração »
— de radicaes latinos); no município de Cataguazes, na rede da Leopoldina Railway, o
districto de Felipe dos Santos, em honra ao martyr Mineiro de 1720, no tempo do Conde de Assumar; e no valle do Rio das Mortes, a cidade de
Tiradentes (antiga S. José del-Rei), em homenagem ao Alferes Silva Xavier, o heróe-martyr da
Inconfidência Mineira, que alli nasceo, no sitio do
Pombal, no século XVIII.
\Te ssiuio*

FOLKhLORE brasileiro
( COLLECTANEA

DE

POESIA

POPULAR)

«Vem ca bitú, vem cá biiú,
Tua mãe está te chamando:
Eu não vou lá, eu não vou lá, eu não vou lá
Tenho medo de apanha.
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Meio dia,
Panella no fogo,
Barriga vasia:
Macaco torrado
Chegou da Bahia.
Fazendo careta
P'ra D. Maria.

*

a

Ai, ai meu Deus ; que peccados são
Vinte, o diabo que te pinte.

os meus ?

*
A

A

Pinto pellado
Cahio no mellado,
Quebrou uma perna.
Ficou aleijado.
*
A

A

Pato, páté, pato,
Paturéba,
Homem que não se lava
Tem peréba.
¥
A

A

Tu

gostas de mim,
Gosto.
Eu gosto de você,
Gosta.
Vou pedir a tua mãe,
Para tu casar commigo,

A

Irincu ?
Irincu'(
Irincu?
Irineu ¥

A

Turrunfuniüm
Passou por aqui,
Cum saco de bichas
P'ra dar p'ra ti.
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* *

Quando ronca a voz do rei
Não tem que reclamar,
E1 por o pó na frente
E marchar.

Já vi melhor,
Peior não vi,
Mas co usa assim
Cl 1 i — i — i — i

•••

-/<• *

Euião 'i como é'( Morreo o marido, íicou a «miriè».
*

*

há vem um
Com sardinha
E traz uma
Sentadinha á

barquinho
boa
menina
proa.

I
.*

Uma velha tinha um cão
Debaixo da cama o tinha.
Toda vez que o cão ladrava,
O gato miava, a cama tremia.
A velha dizia:
— « Mala-rábos » (1) te persigam
Qu-eu não posso socegar.
V

Que bem nrimpoida'( Bate com o nariz na porta.
* *

Pianista
(1)

quando come arregala a vista.

Diabos. No sing. «mála-rábo».
Nota do Dr. Alex. Gedües.
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Maria Bandeira
'Sta sentada
na sua cadeira,
Fiando seu algodão
Para o padre sacristão:
Sachristão não está em casa,
Bate com ela no meio
do chão.
Outra variante:
Lá vae a senhora madeira
Sentada em sua cadeira,
Fiando seu algodão
Pelas barbas do seu capitão;
Capitão não está em casa,
Ora demos com ellã no
chão.

Viva quem tem bigode,
Quem tem « cavaignac l é bode.
*

*

•João da Madeira
Que é meu senhor?
A barriga está cheia ?
Kstá sim senhor.

GalJégo, pé de chumbo,
Calcanhar de írigideira,
Quem te deo a ousadia
De casar com brasileira?
*
<p

*

O meu amor de tão longe.
Chega-te cá para
perto,
Que me dóe o coração
De te ver nesse deserto.
Ai ê ô ai
De te ver nesse deserto.
• *

Sabes que mais ?
E' a moda do lzé da Cunha
1 rabalho feito,
Dinheiro na « unha ».
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*
* *

Ha que tempo
Não como peru,
Negro cie casaca
Parece urubu.
*

*

Seu soldado não
Não me leve p"ró
Eu não vim fazer
Vim buscar minha

me prenda
«quarto»
barulho
« muié », '

* *

Ainda quer mais, compadre

Moraes?

* *

HISTÓRICOS
Garibaldi foi á missa,
N-um caVallo, som espora,
O cavallo tropicoii
Garibaldi pulou fora.
•V-

*

*

Po espalhado
Quem foi que te espalhou?
Foi uma bala
Que o «Jay.ar.y-» (1) mandou.
* *

Sustenta a nota,
Arrcia o panno,
João Bacalháo
Matou Cypriano. (2)
(1) Naufragou perto cia Armação, nesta cidade de Nictherov
(1893)
(2) Dois terríveis criminosos desta Capital, capangas eleitoraes. Josc Cypnanó matou
Bacalháo o anno passado.
(1904).
l
A. —27
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Mamãe,
Vae chamar papac,
Já vou
Para o Paraguay.

Papae, mamãe,
Venham ver vovó,
Tanta banha
E' mulambo só.

Que é isso'!1 Chouriço; carne de porco não tom bicho.
¥¦

Que horas são ? Faltam dez réis para meio tostão.

Ai! Christo, olliae para isto.
*

Temos
versos

*

visto

pensamentos e até «reclames» como estes
.
Revistae bem os meus gêneros
E vereis como são bons,
O que custa dez mil reis
Vendemos por dous tostões !
Tudo isto nos oílerece um vasto campo para um estudo singularissimo sobre o caracter genuinamente poético do nosso «Zé
Povo ».
Nos riíoes vê-se a influencia da rima, pois em os seus
pensamentos o povo sempre verseja :
« Duro com duro não faz bom muro ».
« Quem não tem dinheiro, etc. c tal candieiro».
«De pequenino é que se torce o pepino »
Nos romances,« reisados», etc, o povinho revela a sua veia
clássica.. Um grande «homem», omílim o nosso «Zé».
A

*

Um no bico,
Dous na gola,
Três vinténs
Pela cartola.

i
\
• *

^
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João Bàrnâbé
Baptisado em agoa-pé,
Nao tem vergonha de ir á missa
Com sapatos de cortiça.

Sapateiro
Remendeiro,
Come tripa
De carneiro.

Abcnça mini ia madrinha,
Me dá pão com farinha
P'ra mim dar (1) minha
gallinha,
Que está presa na cosiniia.

Na « Gazeta de Noticias »
Hontem veio annunciado,
Uma moça qu'eü conheço,
Que precisa d'um creado.
Sinhá me alugue,
Não quero ordenado
Só quero que tenha
Commigo cuidado.
Ai ! qu'eu morro, sinhá

*

Bis
Sinhá me alugue, sinào griiò
por soccòito.

I

*

*

*

« Cambalcão »| foi aoi
palácio
Falar com o presidente,
E' cousa qu'eu nunca vi,
« Cambaleão falai- com i»ente.

(1)

Omittem o —á.
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Quem quizer dançar o « miudinho»
Vá na casa do « seu » Chiquinho,
Elle dança, elle pula,
Elle faz seus requebrados.

Muquéca sinhò,
Muquéca sinhá,
Eu sou da terra
Do vatapá. (1)

•

•

Chegou, chegou, chegou,
Agora, agora, agora
Chegou ha bocadinho,
Inda não ha meia hora.

Sapo jurará
Tá na beira do rio;
Quando o sapo grita,
maninha,
Diz que quer casar,
Cuma mulatinha,
maninha,
Que saiba lavar.

m

%

&

(Sylvio Roméro apresenta uma variante em os seus « Cantos
Populares», pag. 132).
*

(1)

*

Parece ser parte integrante de alguma poesia popular.
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*

*

Tenho sete bezerros amarellos...
Olá bois...
Com sua mãe cada um...
Olá bois...
Quando nós formos casados..»
Olá bois...
Não falta gado vaccum...
Olá bois...

Minha esperança morreo,
Eu botei lucto por ella,
Um paletot encarnado
E uma saia amarella.

Chico, chicote,
Nariz de bodóque,
Vendeo a mãe
Por um caco de pote
¥•

*

*

Subi pelo páo,
Desci pelo « gaio »,
Segura mulata
SinSo eu caio.

Téco-tercco-téco,
Maravilha ;
Quem matou o'pai?
— Foi a filha.
Nictheroy, 1905.
Dr. Alex. Geddes.
Nota.-O Sr. Dr Alexandre Geddes, nat. de Pernambuco
jornalista no Est. do Rio de Janeiro, tem em preparo ui
!
tenso trabalho sobro o Folclore do Brasil.
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Enigmas Históricos Mineiros
VII
Qual o illustre Inconfidente que sempre se
mostrou alegre e calmo com a sua sorte, por ter
certesa de que não soffreria a pena ultima ?
VIII
Qual o 1.° livro impresso em Minas, e os nomes do seu autor e editor ?
IX

Qual o literato do Norte do Brasil, que esteve
refugiado em Minas Geraes, durante o 1.° reinado,
como perseguido político
'

Qual o grande Medico Mineiro, a quem a Academia de Paris sagrou um dos maiores oculistas
contemporâneos ¦?
XI
Qual a industria flamenga, que se diz ter tido
origem em Minas Geraes ?
XII
Qual o primeiro ouro que se diz ter sido encontrado em território Mineiro e o que delle foi
feito ? Qual foi esse descobridor ?
Minas — 1905
Paulo de Cotegype
Nota:-Ao dccifrador destes e dos anteriores oniom™ «
redacção oíterecc como nromio 1 exemplar do Annuario,'at
1906, ou 1 vol. dos Contos Sertanejos, á escolha do vencedor.
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O poeta Arthur Lobo
Autor das Kermesscs,Evangelhos. Rosaes.i..
íallecUlo cm 1901
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GALERIA DE MINEIROS fLLUSTBES
2SL

-

O POETA ARTHUR LOBO
Adens, para sempre; adens !
G. Dias.

E partiste, poeta, ao rebentar da
primavera
em nossos climas. Tarde calida de setembro te
vio descer ao in pace do túmulo sombrio .
A grande umbella do ceo triste tapou o negro quadro, que reflectido dá terra podia ir tingir de agonias e magnas a face rubra dos astros
— soes que brilham além, como
pharóes da celeste Urania...
Os oceanos de ouro e violeta destas tardes em
soalheira, parecem derramar, na atmosphera,
espesso sudario acinzentado — symbolo de
graudes luctos. Os poetas têm este domcruelj: «na
vida cantando passam, e para a morte chorados vão...»
Pobre Artbur, tão meigo, tão natural e tão
bom ! Ah ! voaste para os altos cimos azues do
céo intermino, porque
La njortaimeá poser sa inain Ioiirde et Hacóo
bur des frontes couromiees des ílcurs s

como bem cantou o Homero francez da Legenda
dos Séculos.
Si os mortos falassem ! como não
já nos haverias contado o que vòs de bello ou de
horrivel, nas plagas de au-delá... Com essa
tua
riquíssima palheta, até onde a descriptiva
rosa de tua imaginação não iria chegar ? podo-

J-tô
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Rimas clamadoras das Kermesses, estrophes
rutilantes dos Evangelhos: para que ficareis, in
cetemum, in memória nostra, sinão para
que
sempre recordemos o finíssimo artista — manejador eximio do verso anacreontico, do carme lyrico e dos épicos cantares ?
Dizei-nos, ó torturada pesquisa de um novo
mundo psychologico e subjectivo desse 0 Outro,
paginas sentidas e vividas da prosa castiça de No
cárcere, perspectivas nítidas, quadrinhos vivos e
inesquecíveis de Rosaes, esboços acabados da
vida e costumes pátrios do Escândalo : si não
vos conservareis ad semper, na frescura e bellesa das coisas perfeitas, envolvendo na tradição
de um culto nacional esse poeta, que egualou
Verlaine, Quenthal, Junqueiroe Bilac; esse
prosador e romancista, que se fez emulo de Bourget
e d'Annunzio, de Machado de Assis e Coelho Netto ?
Empolgante e indubitavel o verso de Dante,
quando diz que

'i

|

«Nessun niaggior dolore
Che ricordar si dei tempo felice
Nella miséria..;'»

4

Sim, tempo venturoso, aquelle em
que uns,
empós outros, viemos á arena das letras terçar em
tímidas pugnas de literatura e jornalismo.
*
Quantos éramos da tua e nossa geração
Tu e o teu mano Alfredo, que te antecedeo
no túmulo, roido do mesmo bacillo
que te consumio; Gabriel Silva e Salvador Figueiredo Ran;
Ribeiro
e Oscar da (lama ; e mais tantos, mogel
*
ços todos, Mineiros de esperança e valor, que na
cova escura sq foram esconder.
E agora chegou a hora das provações cruéis,
da misena extrema, ao vermos o claro aberto
por
mais esse jovial companheiro da Mocidade... Já
para ti, Artljur, a terra «rasgou alguns palmos do
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seu verde manto», para usarmos do formoso verso
de Correia: e de nós, teus confrades, nessa romãgem sacrosanta do Ideal, quando egual caso se
contará?
Que Deus a esfhora te tenha feito a acolhida
gentil, que, na mansão celestial, diz a Fé, se faz
aos que, como tu, foram na terra ingrata os eleitos da Dor e do Sofrimento.
Paz á tua alma !
Pelayo Serrano.
Em Bello Horizonte, 2 de outubro de 1901.
(Sétimo dia da morte de Arthur Lobo).

EPOPÉA UNIVERSAL
Esplenda o sol a pino ! Resplandeça
O íris quo as còrcs harmoniosas toma!
Da relva ornando a viridento coma,
Flora os festões enhàstré o os ninhos teça!
Dos cyathos em flor borbolhe o aroma !
Das aycs cante, modula o travessa,
A voz ! A seiva os troncos entumeça !
Abra Amalthca a exuberante poma!
Que a terra de renovos exubere!
Que o resplendente eco de luz se banhe !
Que o cavo mar a bronca voz tempere!
E o mar, e o eco, c o bosque, e o sol, e a altura,
A Natureza inteira me acompanho
Xa epopéa do Riso o da Ventura!
Arthur Lobo.
Nota.—Arthur Loho nasceo a 9 de setembro de 1869, no
norte de Minas (Coração de Jesus de Montes Claros) e íallcceo
a 2;> de setembro de 1901, como Thcsoiireiro da Prefeitura Mu-nicipal de Bello Horizonte. Filho do Coronel Francisco da Silva Lobo, íoi casado com I). Ernestina Vaz Lobo, tendo deixado 4
iilhinhos orphãos. Estudante de Engenharia (Escola do Minas de
Ouro Preto), fundador do Contemporâneo (Sabará),
vros da Educadora (Bahia); poeta dos Evangelhos, guarda-liRylhmos
e Rimas, Kermess.es, e Lei Universal: romancista de Um Escandalo, Rosaes e O Outro, tendo publicado innumeras chro-
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nicas, novellas, poesias e: contos, que dariam para muitos volumes.
Autor de duas revistas comico-theatraes (O Greqorio e
Volta do Gregorio, critica de costumes da nova Capital Minerra).
l
O romance Rosaes foi traduzido no Chile por Clemente BaranonaVega para a revista Lira Chilena, por meu intermédio.
Arthur Lobo foi lente por concurso da cadeira de
portuguez e literatura nacional da Escola Normal de Uberaba, cargo que abandonou por causa do fatal incidente trágico com
o director da Escola, Tenente Artiaga.
Bom, simples, meigo, amoravel - eis a característica sentimental do poeta.
Conversador fecundo em
de chiste sobre os nossos
costumes e hábitos; avesso a palhetadas
multidão (aqui vivia num subúrbio,
em chácara amena da rua do Chumbo,
por causa da fraquesa orgânica resultante de hemoptvsis e incipiente
tuberculose
— tudo isso o fazia
o
canto
isolado,
a sombra, a pazpreferir
campestre): eis ahi alguns traços desse fransino e
pállidò Lobo
cie olhos húmidos, pequeno bigode o rosto comprido.
N. de S.

HYGIENE ALIMENTAR
Dieta e experiências
$

Até que ponto pode-se reduzir o nosso consumo ordinário de alimentos, vêr-se-á pelos seguintes regimens dieteticos das pessoas sujeitas ás experiencias. O primeiro refere-se ás experiências
pessoaes do professor Chittenden, que reduzio de
modo notável o seu regimen dietetico.
O professor Chittenden estava acostumado a
viver bem, comendo os alimentos habituaes dos
americanos abastados. Era um indivíduo que tinha uma vida oecupada, de 47 annos de edade e
pesando 65 a 64 kilogrammas. Reduzindo gradualmente os seus alimentos, chegou afinal a viver e a passar bem com o que á primeira vista
parece dieta para se morrer de fome:
A's 7 horas e 45 minutos da manhã, almoço;
uma chicara grande de café, com leite e assucar.
Nenhum solido.
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A' 1 1x2 hora da tarde, jantar :
Grammas
Frango ou gallinha
Pirão de batata
Bolacha
Pudim de chocolate
Manteiga e torradas

50
131
49
106
42

Total dos sólidos

378

A's6 lj2 da tarde— Cm; sandwicbs de aiface, bolacha, manteiga, pão de Loth, laranjas e
chá, pesando todos os sólidos 224 grammas.
Assim, os alimentos tomados por elle em um
dia inteiro pesavam apenas 602 grammas, menos
de um bom jantar de ura homem commum.
Poder-se-ia dizer que isto era muito bom para
um professor, mas não constituirá o gênero de alimentação que convenha para quem faz trabalho
muscular. Vejamos, porém, como se alimentam
estes. Eis a alimentação de um athletal:
1.° Almoço — Pão, 64 grammas; manteiga,
9 grammas ; banana, 70 grammas; total de alimentos sólidos, 143 grammas. Uma chicara de caíé
com leite e assucar.
Lunch -~ 2.° almoço.—Ovos cosidos, 73 grammas ; batatas fritas, 75 grammas ; pão e manteiga,
70 grammas; maçãs assadas, 90 grammas ; total
de alimentos sólidos, 308 grammas. Uma chicara
de café com leite e assucar.
Jantar — Presunto, 35 grammas ; eroquettes
de batatas, 49 grammas; chocolate, 45 grammas;
total, 141 grammas. Uma chicara de café com leite
e assucar.
Finalmente, eis aqui um especimen do regimen alimentar dos soldados e neste caso, o Dr.
Chittenden comparou-o exactamente com o alimento consumido ordinariamente pelos soldados
americanos :

4^n
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Ração ordinária do exercito a* A alimentacâo diária dos soldados americanos:
Almoço -Carne de vacca
gram- .
aS' 21 grammaS' Cald0'(bife),175 299
6™»"í
2
LI grammas; total, 717 grammas. Café,
pao, 222
leite
e assucar, 480 grammas.
T " °arne " SSada' 221
^rammas 5 batata/^7
atas, 517 grammas; pão, 148
grammas; caldo,
154 grammas ; torta, 184
grammas: total, 1 j>24
grammas. Café, leite e assucar-600
grammas.
Ceia - Carne assada, 96
^60 grammas ; cebolas, 32 grammas; batatas,
grammas ; pao 32
mas Café, leite e assucar, 240
grammas.
Deste regimen para o adoptado
nas experienen_
cias d0 Dr. Chittenden vae uma distanci/
ordinária:
Regimen alimentar seguido
pelos soldados
durante nove mezes:
Almoço - Bolo de farinha, 200
grammasxarope e manteiga, 60
grammas j banana, 1%
' t0tal"

srssv^*92 grammas; totai'512 ™-

cair"1"8

^

335 8TammaS- Uma chicara ^

~ °aValla Sa,gada' 25
tata/^ÍT
tatas,
250 grammas; cenouras, 150 ^rammas í ba-

7o grammas; maçãs assadas, 150 grammas; pão
grammas: total'
850 grammas. Uma chicara de café.
,'*
Ceia —Come com pimenta e vinagre,
100
Pã° 6 manteÍga' 95 grammas í bolo e
SImo7V
ge ea, 275 grammas. Total 470 grammas. Uma
chicara de café.
&
Os effeitos produzidos
esta mudança de
por
reg.men alimentar foram uniformemente
beneflcos. A principio deo-se diminuição de
• mas
peso
avendo este chegado ao seu estado
normal conC0Dffcte até o to das experiências.
E^
P trabalho se fazia mais facilmente e
melhor, e o

ANNUARIO

«

•

451

estado de espirito dos individuos se tornava muito mais alegre e satisfeito. Ao mesmo tempo, o
appetite, uma vez acostumado á menor quantidade
de alimentos, ficava plenamente satisfeito. E, em
contrario á crença geral, as refeições menores e
mais leves foram muito mais apreciadas do que
as mais pesadas. De facto, terminadas as experiencias, ninguém quiz voltar ao regimen anteriormente seguido.
Constituio feição notável dessas experiências
o augmento de forças. Tanto os soldados como os
athletas eram individuos plenamente desenvolvidos e no auge de seu vigor, quando começaram
as experiências. Ao terminarem ellas, porém, todos elles se acharam incommensuravelmente mais
fortes.
Tomaram-se ao acaso cinco soldados e cinco
athletas dos vinte e oito sujeitos ás experiências e
chegou-se ao seguinte resultado. As provas foram
tiradas com o dynamometro :
Cinco athletas:
Antes Depois
5.728
7.135
6.016
9.472
4.548
5.667
5.993
8.165
4.584
5.917
Cinco soldados:
Antes Depois
2.504
5.178
2.838
4.581
3.245
5.307
2.835
6.269
2.560
5.530
Com este novo guia para um regimen alimentar physiologico—e elle pôde ser seguido como o
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mais digno de confiança até agora offerecido pela
sciencia—póde-se iniciar nova norma para uma
vida mais saudável e mais longa.
(Extr.)

0 CIÚME
( I^NDA MINEIRA )

jt

Ao terminar a sua bellissima conferência |literarià sobre o ciúme, realisada no Rio em outubro de 1905, o Dr. Manoel Bomfim lembrou, entre
outros casos, um facto verídico, passado em Minas,
no século 18? Na época da colônia, no tempo da
exploração das minas, estavam na varanda da fazenda o senhor e a esposa, quando os escravos
entravam do trabalho.
Bellos dentes ! diz o senhor.
De quem ?
Daquella, apontou elle
para uma mulat inha
que sorria.
A esposa levantou-se.
Vaes lá dentro ? Manda-me um copo d'a—
£uaA água demora. O senhor já se prepara
para
deixara varanda, quando apparece a mulatinha.
Trazia água numa salva, e estava tão demudada
que não a conheceo. E, quando se curvava para
tomar o copo, vio no fundo da salva, empastados
numa baba sanguinolenta, todos os formosos dentes da innocente.
A esposa mandára-os arrancar com a torques,
num ímpeto de ciúme violento e diabólico !...

j\

&
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lotas para a historia Mineira
*

Restam, presentemente, três Senadores do
Império pela antiga Provincia de Minas Geraes :
os Srs. Visconde de Ouro Preto, Conselheiro Lafayette e Cândido de Oliveira, não incluindo o
Sr. Dr. Carlos Peixoto de Mello,
que, embora reconhecido, não chegou a tomar assento, em novembro de 1889.
*

Na Academia Brasileira de Letras, Minas Geraes conta três filhos: os Srs. Drs. Conde de Affonso Celso, Affonso Arinos e Augusto de Lima.

Até agora ( 1905) e desde 1764, a diocese de
Mariana tem tido os seguintes Bispos: D. Freí
Manoel da Cruz, D. Joaquim Borges de Figueirôa,
D. Frei Bartholomeo Manoel Mendes dos Reis,
D.'
Frei Domingos da Encarnação Pontevel, D. Frei
Cypriano de São José, D. Frei José da Santíssima
Trindade, D. Antônio Ferreira Viçoso
(Gonde da
Conceição), Dr. D. Antônio Maria Corrêa de Sá
e Benevides e D. Silverio Gomes Pimenta
(actual).
*

A diocese de Diamantina já teve 3 titulares,
dos quaes oi." resignatario : D. Marcos Cardoso
de Paiva, Dr. D. João Antônio dos Santos e D. Joaquim Silverio de Souza.
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*

A bulla que creou o Bispado de Mariana é
a de 6 de dezembro de 1745 « Condor Lucis » do
Papa Benedicto XIV; foi installada a diocese em
27 de fevereiro de 1748.
*

A bulla Gravissimum Solicitudinis, do Santo
Padre Pio IX, de 6 de junho de 1854, confirmou
a creação do Bispado de Diamantina, feita pela Lei
Imperial n. 693, de 10 de agosto de 1853.
*

.'*

De 17 de novembro de 1889 até hoje, sob o
regimen republicano, têm governado o Estado de
Minas Geraes os seguintes cidadãos — como Governadores provisórios — de 1889 a 1891, os Srs :
n
Dr. Antônio Olyntho dos Santos Pires (engenheiro),
Dr. José Cesario de Faria Al vim ( bacharel em Div
reito ), Dr. João Pinheiro da Silva (bacharelem
Direito), Dr. Antônio Augusto de Lima (bacharei em Direito ), Desem bargador Frederico Alvares, Dr. Domingos José da Rocha( engenheiro ), Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes ( bacharei em Direito) ; e como Presidentes constitucionaes de 1891 a 1905 os Srs.: General Dr. Cesa- %'
rio Alvim, Dr. Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira (interino), Conselheiro Dr. Affonso Augusto
Moreira Penna ( doutor em Direito), Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes (bacharel em Direito )Dr.
f
Francisco Silviano de Almeida Brandão (medico),
Dr. Joaquim Cândido da Costa Sena ( engenheiro),
Dr. Franci sco Antônio de Salles (bacharel em Direito )e está de novo eleito para o próximo quatriennio presidencial (1906-1910) o Dr. João Pinheiro da Silva, actual Senador Federal por Minas.

'— '"•— —«« "•^™»«-~Mm«.n...mMm.
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*

De 1891 al905 têm sido eleitos Vice-Presidentes
de Minas, os Drs. Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira, Francisco Bernardino Rodrigues Silva, João
Nepomuceno Kubitschek, Joaquim Cândido da Costa
Sena e Pacifico Gonçalves da Siva Mascarenhas,
estando eleito para o quatriennio de 1906 a 1910 o
Senador Federal Júlio Bueno Brandão.
*

Os seguintes Mineiros têm sido governadores
de EstadÉ Brasileiros> sob a Republica: o Dr. Bernardino <§ Campos, no Estado de São Paulo; o Te^nente do Exercito Manoel Joaquim Machado, em
Sanla Catharina; o Dr. Maurício de Abreu, no Rio
de Janeiro ; o Dr. Cândido Mariano, no Amazonas
e Acre ; o Coronel Dr. Rodolpho Gustavo da Paixão,-enf Goyaz.
*

Minas Oíeraes já • deo 2 Vice-Presidentes ao
Governo da Republica'do Brasil: o Dr. Silviano
Brandão (medico) e o Ir. Affonso Penna, este
agora eleito para Presidente da Republica, no
quatriennio de 1906 a 1910.

Têm sido Ministros de Estado no Governo ida
União, os seguintes Mineiros: Drs. Cesario Alvim,
Fernando Lobo, Antônio Olyntho, Olyntho de Magalhães e Sabi.no Barroso.
*
r

Algumas cidades e villas Mineiras têm soffrido mudança de nomes : Alvinopolis ( ant. Paulo
Moreira) — Alto-Rio-Doce ( ant. São José do Cho-
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potó ) -~ Baependy (ant. Montserrate) — Bocayuva(ant. Bomfim de Montes Claros) —Caethé
(ant. Villa Nova da Rainha)— Villa Brasília
( ant. Contendas do Norte) -- Cataguazes ( ant.
Meia-Pataca ) - Curveilo ( antigo Papagaio)— Diamantina ( ant. Tejuco )— Guanhães ( ant. S. Miguel e Almas ) — Estrella do Sul (ant. Bagagem )
— Santo Antônio do Monte (ant. Inhaúma) —
Itajubá ( antiga Boa Vista ) - Itapecerica ( ant.
Tamanduá)- Leopoldina (ant. Feijão-Crú )—l Mariana( ant. Ribeirão do Carmo )- Mar de Hespanha ( ant. Kágado )— Minas Novas ( ant. Bom
Successo do Fanado ) Oliveira (ant. Picada de
Goyaz) - Ouro Preto ( aot. Villa Rica) - Pará
( ant. Patafufo )— ítaúna ( ant. SanfAnna de São
João Acima ) - Monte Carmello ( antigo Carmo da
Bagagem)— Villa Nova de Lima (ant. Congonhas de Sabará) -Patos(ant. Santo Antônio)Patrocínio (ant. Dourados)-- Peçanha ( ant. Rio
Doce e Suassuhy)- Palma (ant. Capivara) —
Rio Branco ( ant. Presidio.) Pitanguy ( ant. VilIa Nova do Infante )~ Serro (ant. Villa do Prin-"
cipe)~S. João Baptista (ant. Itamarandyba ) Theophilo Ottoni (ant. Philadelphia ) — Campos
Geraes ( ant. Espirito Santo do Campo Grande)—
Guaranésia (ant. Santa Barbara das Canoas) —
Tiradentes ( ant. São José dei Rey)— Villa Piatina (ant. S. José do Tejuco ), etc.

¦&

r>

Ar*

*

Ayuruoca foi villa em 1834, cidade desde
1868 ~- Baependy, villa 1814, cidade 1856 — Conceição do Serro, villa 1840, cidade 1851 - Curvello, villa 1816, cidade 1831 ~~ Diamantina, villa
1831, cidade 1838 — Entre Rios, villa 1872,
cidade 1882- Itajubá, villa 1848, cidade 1862 —
itapecerica, villa 1789, cidade 1862— Juiz de Fóra, villa 1810, cidade 18Í.6 — Mar de Hespauha,
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villa 1851, cidade 1860— Oliveira, villa 1839, eidade 1861— Paracatú, villa 1758, cidade 1849 —
Patrocínio, villa 1840, cidade 1853 - Piumhy, villa
1841, cidade 1880 -Ponte Nova, villa 1857, eidade 1860 — Tiradentes, villa 1728, cidade 1860
— Três Pontas, villa 1841, cidade 1857 —
Villa
Nova de Lima, villa 1890.
*

Minas Geraes se organisou como Estado autonomo, ligado aos demais Estados Brasileiros
pelo
federal
de 24 de fevereiro de 1891, sob as
pacto
bases de uma organisação liberrimae respeitando
a letra expressa dos arts. 1." 2.° e3.° da Constituição Federal da Republica.
A Constituição do Estado de Minas foi
jurada
a 15 de junho de 1891, menos de quatro mezes
depois de promulgado o Estatuto Federal da Republica do Brasil.
*

O Conselheiro Dr. Affonso Augusto Moreira
Penna foi eleito Presidente de Minas, já sob o regimen constitucional, por 46 mil votos; e tomou
posse
desse elevado cargo a 7 de setembro de 1892,
passando o Governo ao seu suecessor Dr. Chrispim Jacques Bias Fortes, dois annos depois, em 7 de setembro de 1894.
*

Exercem cargos eminentes no Governo Federal
illustres Mineiros : o Dr. Osório de Almeida
ctor da E. de F. Central do Brasil); o dr. João (DireBarbosa Rodrigues (Director do Jardim Botânico do
Rio de Janeiro); o Dr. Gastão da Cuuha
(arbitro no
Tribunal das questões entre o Brasil e Bolívia); etc.
No Supremo Tribunal Federal têm tido as- sento alguns Ministres, filhos de Minas : Americo Lobo, Adolpho Olyntho, Ribeiro de Almeida,
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tendo sido nomeado o Conselheiro Affonso Penna,
que não acceitou.
*

Têm sido Secretários de Estado, junto ao Governo de Minas, no actual regimen, os Srs : Drs.
Francisco de Assis Barcellos Corrêa bacharel em
(
Direito) Theophilo Domingues Alves Ribeiro
(Doutor em Direito), Francisco Silviano de Almeida
Brandão ( medico ), Justino Ferreira Carneiro ba(
charel em Direito ), David Moretzsohn Campista
( 2 vezes ), Henrique Augusto de Oliveira Diniz
(medico ), Francisco Antônio de Salles( 2 vezes),
Francisco Sá (engenheiro), Wencesláu Braz Pereira Gomes (bacharel em Direito), Américo
Werneck ( engenheiro ), Delphim Moreira da Costa Ribeiro e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
( bacharéis em Direito).
Minas Geraes, 1906.

Paulo de Cotegype.

ADEUS!
i

*

Vae! minha filha, vae cumprir o teu fadario !
Levas na fronte, eu sei, o riso langoroso,
O riso que te dóc no pranto luctuoso,
Que orvalha do saudade a cruz do teu calvário !
Vae, que atraz de ti, envolta num sudario,
A dor suspirará seu canto lacrimoso,
O canto que é também um grito doloroso
De saudoso gemido ao longe solitário !
Vae!... que o doce ideal dessa esperança amada,
Grinalda olente e pura da mais leda dor —
Te perfume de luz a fronte etherisada.
Vae !!... que a fé divinisada, a fé
.longa da dor
Faça em tua alma azul um ceo numa alvorada
Cheia de paz, consolo, flicidade o amor.
Diamantina.
Arthur Queiroga.
Nota:-O prof. Arthur Queiroga
(da Esc. Normal de Dr»
almente deput. estadoal!
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Tiradentes
( Fragmentos .. )

«Vinte e um de abril de 1792!
Todo o resto da America, á excepção da terra
de Washington e Franklin, suspirava pela liberdade. 0 gênio autochtone bramia, altivo, pela
independência, nesses opulentos e vários retalhos
em que se reparte o Novo-Mundo — Canaan prevista por Colombo...
O fogo e o saque, a tyrannia e o roubo, o
sangue e o exílio, o cadafalso e a masmorra, abafavam os gritos irados das colônias da Ibéria,
neste continente. Filhos dos Aztecas e descendentes dos Incas; prole selvagem dos Araucanios
e guerreiros dos Pampas : todos gemiam de dor,
sob as oppressões castelhanas, ao norte, poente e
sul da cadeia andina...
Na face oriental do continente, o valente Guarany e o indomito Tupy tinham na já promissora
nacionalidade que os representava,quem affrontasse
a ignomínia do jugo mettepolitano de Portugal...
O século da Bastilha morria. No vasto circuito das cordilheiras e alcantis, que rodeiam o
solo riquissimo do meio-dia brasileiro Já de muito palpitavam corações pelo supremo instante do
resgate da Pátria, em bella e povoada Capitania...
Minas Geraes abrigava thesouros : do seio
amplo de suas terras brotavam toneladas de ouro
e sahiam pedrarias, aos punhados ; do collo fecundo de suas mulheres nasciam varões fortes e
cheios de um patriotismo espartano.
O caracter de seus filhos — desempenado e
rijo como a crista alpestre das serranias Mineiras

%
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- ia-se educando no santo
e civico amor da autonomiaeda emancipação nacionaes.
E veio a Revolta, surdamente
planejada: estacou, porém, ao glorioso inicio, delatada
a trama
pelo bandido Silverio...
«E tu, immortal defensor dos sagrados
direitos
pátrios, annunciado Messias de nossa liberdade
pohtica? Feros grilhões te arroxearam
os pulsos
lugubres cadeias te vergaram os hombros,
escarneos brutaes dos beleguius reinicolas
tiveste de
supportar!
Depois, o caminho do
foi a via-lactea da Gloria, cujo patibulo, que para ti
percurso agora, mais
de um centenário depois, tu fazes
lá do alto contemplando o Brasil Republicano.
¦
O cérebro alienado de Maria de
Bragança
Jampejou de siso, ao negar o teu .perdão.
Açora
e sempre viverás, Martyr, na consciência
da humanidade!»
Ouro Preto, 1894.

41. cie S.

MEI DE MINEIS ILLUSTE
XII
O Bispo Dom João
Desde 17 de maio de
terrena o preclaro ancião
dos Santos, 1.» Bispo da
no norte de Minas.
«Não ha no paiz
quem
ao menos esse sacerdote

1905, cessou a sua vida
Dr. Dom João Antônio
diocese de Diamantina
não conhecesse de nome
exemplar, que duranle
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a sua longa e laboriosa existência tantos benefícios
espalhou, levando a todos os recantos da vasta
diocese do norte o seu apoio a todas as idéas generosas, o seu concurso a todos os tentamens, de
cuja realisação resultasse qualquer beneficio de
ordem moral ou material.
As grandes festas com que a diocese diamantinense havia pouco commemorado, a 1.° de maio
de 1905, o 41.° anniversario de sua sagração, reflectem a estima de que era cercado o venerando ancião, cujo coração bondoso cessou de
pulsar, dezesete dias depois daquellas provas de carinho do seu rebanho.
Primeiro Bispo de Diamantina, deve-se a elle
a fundação do seminário e coliegios, magníficos
estabelecimentos, hoje tão prósperos, e onde têm
sido educadas varias gerações.
De tudo quanto se relacionava com o seu sagrado ministério, cuidou elle com a maior dedicação, fazendo-se sentir sua influencia benéfica e
civilisadora até no interior das nossas selvas, onde,
graças ao seu zelo apostólico, vieram para o convivio da clvilisação muitos selvicolas. Deve-se ao
pranteado prelado o desenvolvimento que teve, durante o seu governo na diocese, a catechese de indios nas mattas do Itambacurv.
Modesto, bondoso e serviçal, a todos acolhia
no seu Palácio de Diamantina, tendo sempre uma
palavra de animação e conforto para aquclles que
a adversidade perseguia. »
Assim se expressava, no dia immediato á sua
morte, o órgão official do Governo Mineiro, emquanto dous annos antes, em 1.° de maio de' 1903
um periódico diamantinense (O Município) escre vera este resumo biographico do santo Prelado, no
3í).° anniversario de sua sagração episcopal.
«Filho do Capitão João Antônio José dos Santos
e de 1). Maria Jesuina dos Santos, nasceo em 1819,
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no districto do Rio Preto, então
pertencente ao
visinho município do Serro..
Os seus estudos foram feitos no Collegio do Caraça, debaixo da direcção dos Padres Lazaristas.
Logo que acabou os seus
preparatórios, foi
nomeado professor e reitor do Seminário de
Mariana.
Ordenado sacerdote pelo Bispo D. Antônio Vicoso, de saudosa memória, em 12 de janeiro de 1845
seguiopara a Europa, aflm.de aperfeiçoar o
seu
espirito.
Formou-se em Roma in utroque
jure, e cultivou em Paris as línguas grega e hebraica.
Foi
professor de Philosophia, no Seminário de Mariana.
Quando occupava o logar de director do
Atheneo de S. Vicente de Paulo, nesta cidade,
foi
nomeado Bispo de Diamantina, diocese novamente
creada.
Em 2 de fevereiro de 1864, tomou
de
sua diocese, sendo três mezes depois aquiposse
sagrado por Dom Antônio Ferreira Viçoso, lüspo
de
Mariana.
Dom João Antônio dos Santos é a-ctor
de
um catechismo; escreveu varias
pastoraes e fuiidou o Seminário diocesano e o Collegio de N
Senhora das Dores, com Asylo de Orphãs annexo.
Por e. exc. foi creada a importante Fabrica de Biribiry, com o fim principal de empregar
as classes pobres.
&
Por mais de uma vez, visitou toda a diocese
de Diamantina, tendo s. exc, que foi um d»
Rispos que mais pugnaram pela abolição da escravatura no Brasil, recusado a Sé Episcopal do
Ri0 de
Janeiro.
Humilde e modesto em extremo, à sua
casa
foi e é a hospedaria de todos.

¦
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Piedoso e bom, todos, sem distincção de classes,
se approximam de sua pessoa a qualquer hora, voltando sempre edificados de sua mansidão e de sua
paciência.»
*

Ainda pertencem ao Minas Geraes estas palavras :
«Doseu longo episcopado mais de um escriptor tem tratado, pondo em relevo as qualidades
peregrinas que adornavam o seu espirito e os thesouros de bondade que se aninhavam, em seu
coração.
Cabe aqui uma referencia especial á posição
sympathica, que assumio o saudoso extincto, durante o movimento abolicionista. Quando mais
accesa era a lucta, publicou D. João dos Santos
uma memorável pastoral, condernnando a negra
instituição e pondo em evidencia a doutrina da
Egreja e a palavra dos pontífices, contraria á mesma.
Terminava esse notável documento, que fez
época, pedindo ao Gove no a abolição immediata
da escravidão.
D. João foi Deputado geral o teve o seu nome
incluído numa lista tríplice para Senador da Monarchia.
Foi jornalista e, como tal, publicou no celebre
Jeqidtinhonha, de Diamantina, do qual foi redactor, muitos trabalhos de raro merecimento.
Impressionado com o numero de moças
pobres que havia na sede da diocese, expostas a todos os perigos, fundou a fabrica de tecidos de Biribiry, onde ellas ainda encontram asylo e trabalho.
. Ha poucos annos, já cançado e
quasi cego,
pedio á Santa Sé a nomeação de um coadjuetor,
recahindo a escolha no sac erdote Mineiro Sr. Padre Joaquim Silverio de Souza, que foi nomeado
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Bispo de Bagis, com direito á successâo, e é hoje
o
2.° Bispo de Diamantina.
De um interessante livro, intitulado Min tiros
Uuslres, da lavra do Sr. Desembargador Carlos
Ottoni e publicado em 1884, extrahimos o seguinte
capitulo sobre o pranteado morto :'
« Releve o prelado diamantinense, si ouso
engastar o seu retrato no quadro de meus perfis.
Offendo, bem sei, a sua grande humildade,
mas teria remordimentos cruéis, si me calasse.
Na galeria, que estou organisando, de illustres
Mineiros, jamais eu pudera esquecer o busto luminoso de D. João Antônio dos Santos.
Sua vida, por mais que a modéstia
obscurecel-a, é um apostolado de doutrina,queira
um fertil ensinamento, uma propaganda de virtudes.
Como o sol que, escondido alraz das nuvens,
reflecte intensa luz, assim a vida do
grande prelado irradia resplendores, apesar da densidade
dos véos que a querem encobrir.
Dom João Antônio, Risp? de Diamantina, é
a
imagem, o espelho, o vivo reflexo do immortal
Dom
Viçoso, Bispo de Mariana.
Seu discípulo amado, com elle bebeo as mais
suaves doutrinas e, com o edificante exemplo,
copiou-lhe as virtudes, imitou-lhe a humildade.
Li alhures em um selecto livro, escripto
em
clássico estylo.conceituosas phrases, acerca da
vida
do santo Viçoso e, depois da tocante leitura,
eu repeticommigo :
« Eís o retrato fiel do Bispo de Diamantina.
»
E,em verdade, o que o illustre Monsenhor
Silverio Gomes Pimenta diz da vida de Viçoso,
dos
seus serviços á santa causa da Egreja, do seu'zelo
infatigavel no melhoramento do clero, do summo
cuidado nas ordenações, de suas virtudes
rosas, da devoção, impressionável humildade,primosimplicidade de costumes, puresa e caridade, é a his-
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toria, momento por momento, da vida do Bispo de
Diamantina.
A imitação é perteita, os pontos de contacto
tio congêneres, as virtudes tão semelhantes,
que
eu poderia repetir o conceituoso juizo do então Vigario Capitular marianense sobre o finado Bispo,
Conde da Conceição. Direi, no entretanto,
porque
transmittir
impressões
quero
minha? :
Nasceo o Bispo de Diamantina no importante
municipio, que deo o titulo ao seu episcopado, o
qual era ainda, em tempos próximos, rico e florescente, mas, hoje, está prostrado e abatido com a
depreciação de suas pedras preciosas.
Fez a sua educação no Seminário de Mariana,
onde deixou a perduradoura recordação de
graude e superior espirito, immensa applicaçâo, fulgurantes virtudes.
Quem escreve estas linhas tem interpellado a
condiscipulos antigos delle, e o que revelam é
do grande poder da predestinação. Não se prova
pôde
contestar que Deus tem os seus escolhidos.
¦ Na episcopal cidade de Mariana,
foi elle suecessivamente-alumnoraro, professor emérito, conego da cathedrale, por fim, um dos melhores reitores que tem tido o Seminário.
Seus collegas daquelle tempo, discípulos de
aula, companheiros do cabido, condiscipulos e seminaristas, todos, a uma voz, abonam a
grande
applicaçâo, as severas virtudes do illustre diamantinense, hoje prelado da sua Egreja.
Foi elle o primeiro sacerdote a
quem Viçoso
ordenou de presbytero, no dia 18 de janeiro de
1845.
Para acabar sua instrucção, seguio
Roma, a cidade dos Pontifices, e foi confirmarpara
na
sede do mundo catholico a sua superior intelligencia, vasta illustraçâo e, mais do que isso, a
puresa immaculada de seus costumes.
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Com extraordinária d istinc ção recebeo o grau
de doutor em cânone?. Apertado das duras saudades de seu paiz, ferido dessa nostalgia, que
adoece aquelles que estão separados do torrão natal, regressou para a bella cidade do seu campanario-e alli foi dar novo brilho ás íuncções do seu
ministério.
O Conego Santos, depois Bispo, é idolatrado
na Diamantina, como o lypo dos sacerdotes, o padre humilde, simples, modelo de seu clero, a personificação mais sublime de todas as virtudes
evangélicas.
As horas que elle podia dispensar aos ferventes cuidados de seu sacerdócio, as empregava
na regência de uma cadeira de philosophia, no
Atheneo de S. Vicente de Paulo.
Era o Dr. Santos philosopho eminente, que,
na sua cadeira de professor, ensinava amais pura
philosophia christã. S. Thomaz era o seu grande livro.
Assim decorriam os annos e, quanto mais
queria João Antônio esconder-se á luz, mais seus
actos rebrilhavam com aureola luminosa.
O Imperador, ao throno do qual chegou a
noticia das grandes virtudes do Conego Santos,
nomeou-o Bispo da Diamantina, cargo que elle
quiz recusar, por sua rara modéstia, mas que teve
de acceitar, para não parecer que fugia a um pcrigoso posto de combate.
João Antônio dos Santos, foi sagrado Bispo,
em 1864.
As festas, que acompanharam sua sagração,
foram, por parte d) povo diamantimnse, uma esplendida confirmação do acerto da escolha.
Em que tem cmsistido o seu episcopado do
20 annos, dizem-no o seu semina io episcopal,
sob a direcção dos congregados de 8. Vicente de
Paulo, o— coliegio modelo-das irmãs de caridade,
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a instituição das missões, a grande fabrica de tecidos do Biribiry, levantada com o
principal estimulo de dar emprego ás moças
pobres, o asylo
des desvalidos, a reparação da antiga matriz, a
construcção da nova cathedral, todos os melhoramentos moraes e materiaes da Diamantina, o
amor do povo, as bênçãos dos pobres, a
gratidão
dos captivos.
Não preciso dizer mais sobre este Bispo illustre, transumpto fiel do Bispo Bemvindo, de Victor
Hugo, e do qual Viçoso enunciou este verdadeiro
juizo:
«Que era o melhor bri-hante da Diamantina».
Na verdade, das nossas ricas lavras diaman tinas nunca sahio diamante mais bello, mais sem
jaça, de mais subido quilate. »
*

*

Como nota final, devemos dizer
que o «Atheneo S. Vicente de Paulo », fundado em 1852, em
Diamantina, pelo saudoso Prelado, foi um viveiro
do qual sahiram notáveis Mineiros, como Couto
Magalhães, Pedro Fernandes, Gonçalves Chaves,
Araújo Moreira, Velloso, Theodomiro, Kubitschek,'
João Júlio, Corrêa Rabello, Matta Machado, Leopoldo Magalhães, Monsenhor Augusto, Vieira
de Andrade, Álvaro da Matta, Antônio Felicio
dos
Santos e muitos outros.
Esse collegio foi fundado pelo
pranteado Dom
João, quando era ainda simples Conego.
Seu finado irmão, o erudito jurisconsulto Dr.
Joaquim Felicio dos Santos, Senador Fedeial
por
Minas de 91 a 95, tinha pelo Bispo Dom João uma
fervorosa admiração. Eram duas águias do Norte
Mineiro
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Ninguém ignora que o mais bello attractivo
dos romances populares do hespanhol Peres Es»
crich, dos francezes Eugênio Sue, PonsonduTerrail e Alexandre Dumas, deste, na sua
primitiva
maneira de escrever, e mesmo das obras dos nossos escriptores Macedo, Teixeira de Souza, Franklin
Tavora, procede do cunho accentu adam ente
deseuestylo. Nenhum delles desdenhou plebeo
falar
essa língua fortíssima na expressão, sonora e bem
talhada nos conceitos, que é usada na bocca
piebeia dos humildes e dos pequenos. No
portuguez
vamos perdendo o habito dos velhos vocábulos
populares, dos ditos villãos da canalha, dos trocadilhos vivos e promptos da plebe; e bem disse
Ramalho Ortigão que a nossa língua,
querendo depurar-se no atticismo, na imitação aristocratica dos gallicismos da vida de salão, dos requintes mundanos, ao contrario se corrompia, se desmasculinisava, perdendo a vitalidade intensa, a
energia suprema de suas origens de um povo de
• bsSÉÍ guerreiros e marujos, de mercadores e aventurei•
ros. Porque não cultivarmos, seBdo
assim, o nosso
ggpF1
wf
dialecto brasileiro, completando a bella iniciativa
de Alencar e Bernardo Guimarães, de Varnhagen e Sylvio Roméro — os maiores propugnadores da nacionalisação e independência do idioma
luso-brasileiro ? E' por isso que batalho,
graphando para os curiosos (e são poucos!) o rico diagramma do calão mineiro.
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Cada língua tem seus dialectos, cada
povo créa
as suas idiosyncrasias phoneticas e syntacticas,
e
dahi sahem o calão, o patiis, o
. provincialismo.
Cada região Brasileira fala o
portuguez com um
sotaque seu, peculiar, característico. No Pará e
Amazonas, ha a influencia do nheengatú ou lingua
geral primitiva do selvagem; no Rio Grande do
Sul, o contacto com os platinos da fronteira deo
um tom castelhano ao falar dos gaúchos; na Bahia
e Maranhão, accentuou-se a pronuncia lusitana no
povo, emquanto na plebe e no elemento negro predominou o vocalismo africano; em Minas, São Paulo
e Goyaz, ficou um mixto de phonetica indio-luso-africana. O capixaba espirito-santense, o tabarêo do
baixo São Francisco, o carioca do Districto Federal, o caipira do Tietê ou do Oeste paulista, o sertanejo dos chapaddes do Araxá e do centro de Goyaz,
todos têm o seu tic, no falar, um modo
próprio e
inconfundível na pronuncia, que os íàz logo reconhecidos. Havemos de com tempo'vér essa linguagem expressiva dos nossos campeiros, roceiros,
boiadeiros, sertanejos e caipiras. Beaurepaire Rohan, Aliredo de Taunay, João Ribeiro, Affonso Arinos, Couto de Magalhães, Annibal Mascarenhas,
Sylvio Roméro, Joaquim Felicio, Valdomiro Silveira, Azevedo Júnior, Franklin Tavora, Rodolpho
Theophilo, Inglez de Souza, Romaguera Corrêa, Viriato de Medeiros, já muito nos auxiliam
para determinar o que chamaremos—a linguagem do caipira
ou matuto do interior do Brasil.
JX
Que Mineiro de boa lei, filho do sertão, da
roça, ou das cidades, haverá por ahi
que desço-

*
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nheça o calão dos nossos patrícios? Nas «fazendas», ou nos povoados, o caipira de Minas é sempre o mesmo, constantes os seus hábitos, seu trajar expressivo, simples e bem conhecido; suas
inclinações e caracter entre nós muito commentados e já determinados.
Não será um argot combinado a sua línguagem; esta é antes um verdadeiro dialecto, um
provincialismo definido, opulento e naturalmente
formado, como quizerem admittir.
Ha quem conteste a existência desse argot
popular Mineiro e ainda ponha em problema a
língua achavascada e pinturesca dos nossos aideãos, homens do campo, caipiras e tabaréos.
Mas elle ahi está vivido e forte, para nós
que o conhecemos.
Si alguém nos contesta o asserto, vejamos os
exemplos, para caracterisar a idéa.
Si se trata de indivíduo, assumpto ou cousa
insupportavel, inaturavel, diz o nosso povo — è
duro de roer.
Trata-se de negocio ou trabalho difficil, impossível — o negocio está crespo,
Uma pessoa levou um logro, foi caipora em
algum negocio...— tomou na cuia. Fala-se de um
lavrador de poucos haveres e pequena cultura —
é um pica-fumo; de um homem rico, endinheirado — è um cobrudo, O dinheiro, cédula ou moeda,
se designa por uma infinidade de appellativos —
tacho, chêta, chêlpa, bago, larjan (corrupção de
Vargent, fr.), etc.
Querem referir-se á neblina, ao chuvisco fino
e peneirado em brumas, dizem lubrina, corrubiana. Si ha um barulho, algazarra, dirão esparrame, banze de cuia, matinada, Panète ou matabicho é o acto de beber aguardente.
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Trata-se de uma embriaguez ou bebedeira,
o sujeito está no porre, na camuéca, na cotrèa,
no azougue, na canna, etc.
As expressões por causa de, a modo que, pro~
ferem-n'as: prúvia de, pra môde que. Si é uma
barulhada infernal, dirão latumia, synagòga.
Franqueza rude, discussão azeda: destampatório, lambança.
Indivíduo sujo, pouco aceiado: alambazado.
Homem valente : tébas, turüna, etc.
Disparar chufas, dizer asneiras, destabocar.
Corte de tesoura, talho pequeno, pico. Si se fala
de uma narrativa, um caso exagerado, è uma patacuáda.
Arreios velhos : troços. Animal ruim ou feio:
geréba.
Apanhar as cousas alheias, mal andreando:
godérar, bifar, filar.
E as corruptelas dos nomes: papel,mulher,
milho, colher, filho, melhor, hypothese, José, Antonio, etc, que o povo pronuncia (pape ou papeli,
muiè, mio, cuiè, pio, miô, hypotis, Izè, Antonho),
etc?
Ser ignorante de alguma cousa: Estar cru
na historia.
Animal forte: tarúgo.
O que é bom, excellente, magnifico: supimpa, mrünga.
Dar conselhos, ser prudente: pregar ladainha, pregador de sermonia.
Endinheirado, rico : patacúdo, ôrüdo.
Cachaça, gerebita, malunga.
Pasto ruim e estragado, rapadôr.
A palavra laréco exprime ao mesmo tempo
caminho ruim e uma quitanda ou sequilho conhecido.
A.—29
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Si alguém foge do perigo ou de um barulho:
deu ás de Villa, campou, metteo o arco, rodou nos
joanêtes.
E os ditados (adagios) ? 0 que arde cura, o
que aperta segura. Macaco velho não mette a
mão na combúca.
Este é um Maria-vai-com-as-outras. Cara
de aribú, coração de arutú, etc.
Vejamos as corruptelas : afrigir, afrito, por
affligir, afflicto; cuié, cuiêr, muiè, muièr, por
colher e mulher; cartta, quartzo, por cartilha e
quartilho; canáia,bariiio, istúrdio, suprior,dispois, trasantonte, aminhã,ist urdia, por canalha,
barulho, exquisito, superior, depois, tras-ante-hontem, amanhã, outro dia. E os tratamentos familiares de ancê, mêcê, vassuncò, vancê, vossúria,
súscristò, hihá-mãe, Inhô-Páe, etc. ?
XXI
Quantos dos srs. que isto acaso leiam não se
enrubecem todos, quando numa sala de gente de
bom tom surge um tabaréo, ou um homem simples
e despretencioso, a falar termos plebêos ? krranchar por hospedar, aboletar — ponche por bebida
refrigerante, ou capote de panno — lavrados
por
—
—
motirão por empreijóias paizè por toleirão
tada de roça ~ tutu por feijão mexido — bicudo
por embriagado — fogacho por comichão, coceira
forte — cécio por lampeiro, bonito, elegante —
trinque por luxo — sestrôso por dengoso — niquento por cheio de momos e defeitos — arrelia
por birra, implicância — amigado por amancebado
— cabra para designar, expressivamente,
um sujeito valente e disposto ~~ banzar por andar á
toa, scismar, pensar — entojar, enfarar
por enjoar, estar repleto — assumptar, bispar por tomar
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nota, conhecimento, apanhar segredos — irètar,
ladear por enganar, fugir á palavra dada — godèrar, abiscoitar, lamber, bifar, filar: série de verbos para exprimir o acto de obter ou ganhar qualquer coisa, adulando e malandreando — godêrio,
pidão,filanle por pedinte, amollador, parasita —
quebrar por dançar com lascívia, etc, etc. Eis ahi
mais uma longa lista para o nosso calão. E bem
numerosos são os adagios e ditos vulgares. Subir,
trepar-nos-tamancos por irritar-se, desapontar-se
— tomar sopa, torrar-pipôcas por troçar, dizer liherdades — fresco como chicória — no-calor-ãabrasa — não-tugir-nem-mugir — quiéto-qui-nempriguiça (animal) — como-tres-e-dois-são~cinco —
etc, etc. E neguem a opulencia das creações populares da nossa língua !
N.

¦

0 testamento político do Conselheiro Silveira Martins
O Maragalo, da cidade de Rivera, diz ser este
o testamento politico legado pelo Conselheiro Gaspar da Silveira Martins ao partido íèderálista do
Rio Grande do Sul:
« 1.°—Eleição do Presidente da Republica pelo
Congresso Nacional (Systema francez).
2.°—Suppressão conseqüente do cargo de Vice-Presidente da Republica.
3.°—Ampliamento dos casos da intervenção
íederal nos Estados (Systema argentino, em fundo).
4.í'—Os Ministros poderão assistir ás sessões
do Congresso, tomar parte nos debates e responderão as interpellações na Cama ra, mediante approvação, pela rriaioria, da proposta da interpellação apresentada por qualquer deputado.
5*°—Os ministros reunir-se-ão e deliberarão
em gabinete ou conselho, havendo um presidente,
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sob a direcçso do Presidente da Republica,
com
a responsabilidade solidaria nas
questões políticas
e de alta administração^
6.» - Os Ministros serão livremente nomeados
e demittidos pelo Presidente da Republica,
que,
será
Obrigado
porém,
a demittil-os sempre que o
Congresso, reunido em commissão
geral, manifestar-lhes desconfiança por dous terços dos
presentes.
7."—O mandato presidencial será de sete
annos, o da Câmara dos Deputados de
quatro annos
e o do Senado Federal de oito annos, sem renovação parcial.
8.°--A Câmara será reduzida a cento e cincoenta deputados, approximadamente, estabelecido
novo e mais largo quociente para a representação.
9.°—Não haverá subsidio nas
prorogações,
o
podendo Congresso funccionar cinco mezes.
10.-As Constituições dos Estados serão revistas pelo Senado Federal,
que lhes dará o typo
político uniforme da da União.
U. -Sempre que houver reforma constituciouai em um Estado, será submettida á appcovaoão
do mesmo Senado, sem a qual não
prevalecerá!
12.—Unidade do direito e do
processo.
13.-Das decisões finaeá das magistraturas
locaes haverá sempre recurso voluntário
a
para
justiça federal, que, além dos órgãos existentes,
terá tribunaes regionaes de revistas, no sul, norte
.
e centro da Republica.
'
14.-Ao Supremo Tribunal Federal incumbirão, além das actuaes attribuições, o
processo e o
nos
crimes políticos e de responsabili
julgamento
dade dos altos funccionarios da União
e dos
Estados. .
15.—As rendas e impostos da União e dos
Estados soffrerão nova e radical discriminação,
de
modo a ficar aquella dotada com mais abundantes
recursos.

*
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16.-Os Estados não poderão contrahir emprestimos externos, sem prévia approvação do Senado Federal.
17.—Os listados não poderão organisar
policias com caracter militar, isto é, com armamento,
typo e mais condições peculiares ao Exercito e á
Guarda Nacional, incumbindo o serviço de segurança ás guardas civis, de exclusiva competência
municipal.
18.-Reverterão ao domínio da União as terras devolutas.
19.—Os governos extrangeiros não poderão
adquirir immoveis no território nacional, sem' expresso consentimento do poder executivo.
20.—Haverá uma só lei eleitoral para todo o
paiz (União, Estados e municípios).
21.—Será mantida a autonomia municipal,
sendo, porém, as leis orgânicas respectivas e as de
orçamento submetti das á approvação das legislaturas estadoáes».

Unidades de origem humilde
Foram : Caixeiros de armazém - Oliveira Martins, Fialho de Almeida, Juvenal Malheiros, Vicente
de Carvalho, Arthur Azevedo e Filinto de Almeida
(Escriptores).
Typographos— Quintino Bocayuva, Machado
de Assis e Joaquim Serra (Brasileiros).
Selleiros —o lente de Direito Rubino de Oliveira e o deputado mineiro Cupertino de Siqueira.
Marcineiro- o Dr. Maneei Viciorino Pereira.
Jardioeiro —o Cardeal Júlio Alberoni,
que
foi ministro de Felippe Y.
Lenhador — Abraham Lincoln, presidente dos
Estados Unidos.
Guardador de cabras —o Papa Xisto V.
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Colonos—o Papa Pio X, eo millionario Schimidt (S. Paulo).
Vendedor de jornaes — o grande Edison.
Actor— foi o romancista A. Foscolo.
Luminares da jurisprudência, que não eram
doutores — Luiz Gama, Rebouças, Cruz Machado
e Pereira de Vasconcellos.
Doutores, que não o eram — José do Patrocinio, Odorico Mendes, Alexandre Ilerculano, Augusto Comte, Júlio Ribeiro, Christiano Otioni,
Kubitschek e Theophilo Ottoni.
Não são formados—Quintino Bocayuva, Coelho
Netto, Arthur de Azevedo, Ramalho Ortigão, Aureliano Pimentel, Alcindo Guanabara, Olavo Bilac,
Eduardo Salamonde, Machado de Assis, Gustavo
Penna, Medeiros Albuquerque, Aluizio Azevedo
e
outros escriptores brasileiros, que nâotêm
pergaminhos, mas são doutos.
Procurador ou fiscal de Câmara - foi o senador Dias de Carvalho (Mineiro )'.
Pagem — foi o Conego Marinho
(Mineiro).
Capinador - foi o millionario Painhas
(de
Ouro Preto ).
Livreiro - foi o grande jornalista Evaristo
da
Veiga e caixeiro de livraria o historiador J
|>
Xavier da Veiga (Mineiro).
Negociante- foi o poeta Beltniro Braga
e foram Mestre-escolas - João de Deus e o
mipoeta
neiro Bento Ernesto Júnior.
Amanuenses, copistas, revisores - foram
innúmeros homens de letras, no Brasil.

UM Dl DE ESPÍRITO
Ficou celebre na memória dos de sua
a finura mordaz com que acompanhava geração
os debiquês e remoques, que atirava contra os typos de
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seu tempo, um dos mais alevantados gênios que Minas Geraes tem produzido.
O Conselheiro Doutor Francisco de Paula
Cândido (nascido em 1808, no Macuco, município
do Piranga) depois de formado em Medicina, pela
Faculdade de Pari?, veio para o Rio de Janeiro,
em cuja Escola Medico-Cirurgica defendeo these
para o exercício profissional, sendo em 1832 distinguido com a nomeação de cathedratico de physica medica da Faculdade carioca.
Após longos annos de labor magisterial, veio
a jubilação clescançal-o do quotidiano encargo de
illustrar, da cathedra acadêmica, a mocidade que o
escutava, sempre attenta para o saber do professor, entáo famoso pela satyra com que adubava
suas eruditas lições. Os cavacos de abertura e
encerramento de aulas, no decurso de cada anno
lectivo, Paula Cândido os revestia de um tão
delicado estylo, que acontecia haver enchentes á
cunha, no grande salão onde pontificava o sábio
ministro das doutrinas do syracusano Archimedes
e de Democrito, de Newton e Gay-Lussac...
De todas as graças picantes levadas á conta
do illustre Mineiro, salienta-se esta.
Jubilado no magistério superior, com largos
annos de serviço, chegou o anciado dia da sua
despedida aos discípulos de aula, que então iam
ter por mestre o substituto daquella cadeira da Faculdade, que passava a eífectivo, o Doutor Canto,
paulista. Este era homem, segundo narram seus
contemporâneos, de minguado saber e acanhado
intellecto,pelo que já contavam osalümnos como
fiasco de um tal substituto.
Paula Cândido, em seguida a um bonito e sentimental discurso de adeus á juventude, com que
convivera sempre em harmonia, teve habilissimo
torneio de phrase para terminar o ultimo cavaco,

478

ANNUARIO

dizendo que só a edade e as fadigas do magisterio superior o faziam deixar a sua cadeira de
physicaa um., .canto...
Malévolas gargalhadas acolheram nas bancadas de aula o feliz e pungente calembour, com
que
aprouve ao nosso já fallecido patrício zurzir a ignorancia de seu collega de Escola.
No Parlamento (Câmara Geral) de
que fez parte, representando Minas, e nas rodas intimas de
amigos, era muitíssimo apreciado
pelo seu gênio
folgazão, sempre fértil nos recursos da
galhofa.
Pblayo Serrano
TRECHOS DE POMPEYO GENER

m .

(Das Eeregias)

*

O animal predomina ainda, demasiadamente, no homem
.para
qne este seja senhor absoluto de sen estado physioloínco e nsvchologico.
*

. O homem intelligente tem o dever de modificar a
não
o e, ensinar ao que não sabe; o justo tem o dever de quem
corriojr
ao delinqüente e assim ajudal-o a alcançar um estado
superior
de consciência.

Um erro em medicina inutilisa ou mata um indivíduo •
um
erro em politica desorganisa e desfez uma nação, e ás
vezes cliea
a
decadência
do uma raça.
ga
produzir

Tomada em si mesmo nma literatura nada significa •
sua
significação depende do estado do sensibilidade
que Revela o das
idéias que encerra.

S
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Umá athmosphera pobre de oxygeno e falta de pressão e
pouco favorável para a perfeita oxydação do sangue, e, por
Conseguinte, para a renovação de nossos elementos liistologieos, em especial os do systema nervoso.

Está provado que a raça humana não pode
altura sobre o nível do mar, sem que o seu
no seu desenvolvimento; os habitantes das
distinguem, em. geral, por sua falta de espirito

ultrapassar corta
organismo soírra
altas planuras se
inventivo.

As linguas só se desenvolvem graças á assimilação de provin cialismos e ainda de barbarismos e também á creação continua de
neologismos, nas frases c palavras.

ena

Mineiros ii listo
K<£ã)k. -L. ,iL.

Gommendador Seraphim Francisco Gonçalves de Mello
«No dia 11 de dezembro de 1905, pelas 7
horas da noite, em sua aprasivel e socegada vivenda, sita á rua das Dores, na cidade de Ouro
Preto, confortado com os sacramentos da Egreja
como crente austero e fervoroso catholico, rodeado de toda a sua família e amigos, o coronel Seraphim Gonçalves de Mello entregou a sua alma
a Deus eo seu espirito, despregando-se da frágil
matéria, evolou-se nimbado de luz, para as ignotas regiões do Além, a receber o merecido prêmio,
a digna recompensa d e uma longa vida palmilhada na senda da virtude e do trabalho honrado, que dignifica e ennobrece um homem.
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A noticia de seu infausto passamento, se bem
que infelizmente esperada a cada momento, circulou rápida por toda aquella cidade, enchendo
de consternação a todos os seus numerosos amigos, que elle contava por centenas, cada qual mais
abatido como se tivesse perdido um ente ligado
pelos mais estreitos laços de sangue.
Começou então a romaria á morada do Mustre morto. Tudo quanto Ouro Preto
possue de
mais importante nas sciencias, nas letras, nas
artes, no commercio, na funccionalismo, tudo abalou em demanda de sua residência,
para render
a ultima homenagem áquelle que tocara ao termo
de sua jornada e levar, ao mesmo tempo, o lenitivo e consolo á desolada família.
Durante todo o dia 12 de dezembro foi crescido o numero de pessoas de todos os sexos
e
condições, que foram velar o seu cadáver.

vi

V

*

>

«O Coronel Seraphim Gonçalves nasceo no
districto de S. Bartholomeo, a 11 de dezembro de
de 1832; e, cousa notável, o dia de sua morte
coincidio com o do seu anniversario natalicio:
morreo justamente quando completava 73 annos de
edade.
« Oriundo de família pobre e obscura do ar#
raiai de S. Bartholomeo, município de Ouro Preto,
ascendeo ás elevadas posições da escala administrativasó guindado pelo talento, operosidade,
vontade tenaz e enérgica : não teve
pae Alcaide
Com tão promissores attributos, conseguio
em Ouro Preto, á custa de ingentes trabalhos, fá
zer um curso brilhante de humanidades.
Bem creança transportou-se para aquella cidade, onde, luctando com a pobresa honrada, difficil*

mente poude obter ura emprego que lhe rendia ape«

$
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nas a minguada e exigua remuneração de 15$000
mensaes.
Taes foram, porém, o seu zelo no cumprimento
de seus deveres, a sua probidade e honradez, que
mais tarde se tornaram proverbiaes em todo o
Estado, tal o bom desempenho que dava a seu
cargo, com o espirito já então enriquecido com profundos e sólidos conhecimentos de humanidades,
que revelaram ser elle um talento primoroso e uma
intelligencia desenvolvida ; que teve logo accesso
no emprego, sempre querido e respeitado por seus
chefes, e já em 1864 estava collocado como 2.°
escripturario da repartição da Mesa das Rendas
provinciaes, sendo Presidente da Provincia o Conselheiro João Chrispiniano Soares.
Antes disto, tinha-se dedicado por algum tempo ao magistério em sua terra natal, até que em
1852 resolveo entrar na burocracia.
Com effeito, nesse anno de 52 concorreo a exames e foi nomeado praticante da Mesa das Rendas da então Provincia de Minas Geraes, começando assim a sua invejável carreira offlcial e
terminando-a em um posto que, por esse tempo,
era privilegio dos formados e dos políticos de
destaque.
Percorramos essa escala continua :
Em 1852, praticante ; em 1853, 4.° escriptus
rario ; em 1854, amanuense da secretaria da Mesa das Rendas ; em 1856, 2." escripturario em
;
1866, 1.° escripturario; em 1868, contador da Thesouraria Provincial.
Por motivo político, foi, em uma situação
conservadora que lhe era adversa por pertencer
sempre ao partido liberal-onde conseguio o bastão de chefe-remo vido para o cargo de secretario
da antiga Directoria das Obras Publicas, em
1869.

.•¦•/¦"
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Em 1876, tal era o conceito
merecia, volque
veo ao emprego de contador da mesma
Thesourana, apesar de estar no seu maior apogôo
o partido adverso, sendo, finalmente, nomeado
em 1831
Director da Fazenda Provincial.
O que foi o illustre morto como funccionario
no desempenho de cada um dos
postos que occupou e soube honrar, podem dizel-o muitos dos funccionarios que actualmente tém exercício
nas nossas Secretarias e serviram sob sua direcção
e que
ate hoje citam os seus trabalhos como verdadeiras normas a seguir.
Dotado de um descortino
pouco vulgar estudioso, illustrado, meticuloso e de uma lealdade
a
toda prova, foi considerado
pelas antigas administrações da província como competente
órgão de
consulta, por isso que dos seus
pareceres notáveis
resaltavam o estudo acurado, o zelo
pelos nego&
cios públicos e a independência de caracter.
De muitas administrações, nomeadamente
as
dos Presidentes Rebello Horta, Gonçalves
Chaves
Meira de Vasconcellos, Aquino e Castro
Pimentel, Theophilo Ottoni, Henrique Sales, Prado
Carlos Ottoni, Ibituruna, Conego SanfAnna
e muitos
outros, era o illustre morto um verdadeiro
oráculo
a quem as questões mais intricadas eram
entreisto
em um a epoc a na qual a
gues,
província attingio a elevado gráo de prosperidade.
Por esse tempo ta mbem elle
já prestava importantes serviços á Santa Casa de Misericórdia
da velha cidade,no ca rgo de visitadorpara
que fora
eleito, sendo provedor daquelle
pio estabeleci meuto o Sr. Conselheiro Dr. Affonso Celso
de Assis
Figueiredo, mais tarde titulado Visconde
de O..™
Preto.
O que foi a vida publica do Coronel Seraphim
Gonçalves, durante 36 annos de honrado
e probo

ti
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exercício como dedicadissimo serventuário do Estado, dil-o o consenso unanime de todos
o conheceram, que com elle conviveram ouquantos
foram
co legas de repartição, crescendo elle cada vez
mais
na estima e conceito de seus concidadãos.
Subio de accesso em accesso, até o 1 ogar
de
Director da sua repartição, aposentando
se nesse
alto posto.
Suppunha, porém, poder então descançar
e
voltar os seus cuidados apenas
para a sua famiha, quando, proclamada a Republica e
mudadas
as instituições vigentes, muito intransigente
em
seus princípios monarchicos,
que jamais repudiara
e tendo sempre millitado nas fileiras do
partido
liberal, crêt. dever afastar-se completamente
da
vida publica e isolar-se em um ostracismo
voluntano. Não cuidou assim o governo republicano
e
em pleno período dictatorial, foi elle convidado
a
collaborar no governo dos eminentes Mineiros
que em breve iam se revelar grandes estadistas é
economistas de pulso, Cesario AMm, Antônio
Olyntho eJoão Pinheiro.
Entravam para o poder íirmes em zelar escrupulosa e meticulosamente o erário publico, e i,ão
encontraram ninguém mais apto
para essa mehndrosa e árdua missão do que o coronel Seraphim
Gonçalves.
Nelle depositaram a mais absoluta confiançae, sem abdicar de suas idéas
políticas, nem de
sua affeiçâo ao velho monai cha desthronado,
collocou acima de tudo o seu patriotismo e reorganisou a Directoria de Fazenda, de accôrdo com
as
novas normas republicanas.
Já seus méritos tinham sido reconhecidos,
pelo
Governo Imperial, que lhe conferio a commenda
de Official da Rosa, a qual por- modéstia nunca
USOU.
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A Republica o distiguio com o posto de coronel da Guarda Nacional. Concluída sua nova
missão, a que soube dar o desempenho quedelle
se poderia esperar, quiz ainda recolher-se á vida
particular, mas dalli foi arrancal-o o voto popular
para collocal-o no seio da edilidade ouropretana.
Os annaes daquella corporação attestam, sua
grande operosidade, seu esforço e dedicação em
prol do municipio de Ouro Preto. Foi, pois, um
Mineiro honrado e operoso».

i

Natal de Sangue
(Impressão deum caso veridico)

No grande e desordenado abarracamento zumbia uma colmeia de gentes de todos os climas, typos de raças oppostas e varias, misturando-se o
falar bárbaro de uns aos accentos
gutturaes de
outros.
Pela grande cidade em construcção era um
tumulto de materiaes e andaimes, obras atacadas,
terrenos nivelados, esplanadas abertas, tudo vertiginosamente construído, a golpes de audácia e
rios de dinheiro...
Era em noite de Natal de 1894.
Noite silente e chuvosa, havendo atascadeiros
de barro, poços e lagoas verdes, pelas ruas
projectadas da enorme Urbs em construcção.
E, sobretudo, noite sem as alegrias do lar mineiro, sem as notas festivas das serenatas, sem
a poesia do céo claro, em noite de luar, sem o bimbalhar sonoro dos carrilhões e dos sinos das Egrejas.
Ai! que triste Natal aquelle...
Natal sem repiques de campanários, sem as
doçuras das consoadas em família, sem os
presecheios
da
alegria jocunda dos pastores e reis
pios

^
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magos, com o Deus-Menino de Belém sorrindo,
por
entre o enleio dos próprios brutos,
que, com o seu
calor, aquecem as palhas da mangedoura
humilde...
Nunca se vio um Natal assim, sem cantigas,
sem júbilos.,.
*
*

*

Era um pobre casal de emigrados, vindos
de
Bolonha, lá do céo ridente da Itália. Elle,
pedreiro e talhador perito e hábil, mestre de
produzir os
mais bellos rendilhados na
pedra e no mármore,
moço ainda, vigoroso e destro. Ella, typo
meigo'
e débil de jovem camponesa latina, feições
brancas, côr de leite, cabelleira castanha e farta,
olhos
humidos e calmos, desses
que Ticiano e Veroneso
punham no rosto das suas madonas.
Chamavam-se Paulo e Graziella Duse. Dous
nomes românticos, com o appellido
glorioso da
trágica, dessa genial Eleonora,
que d'Annunzio castigou com violento amor no Fogo.
Ella, grávida, primipara, temerosa da
dôr suprema de gerar, esperava com pavor innominado o
dia que para as mães é bifronte :
produz a mais
santa das alegrias, oriunda do mais atroz
dos sudplicios...
r
*

*

No grande abarracamento havia uma
confusão de Babel nocturna. Operários bascos
e tyrolezes, cavouqueiros portuguezes, artesãos
italianos
pedreiros gallegos, alli se misturavam, em
grupos, aos gritos, aos berros, ás gargalhadas francas, como se dá nesses ajuntamentos
plebeos.
Uns narravam as lendas de seu
paiz, em noite
de Natal, outros diziam os ritos e tradições
de sua
terra, na celebração da
gratíssima data christã,
tão cara aos povos meridionaes, expansivos
e jo-

>èb
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cundos, como ás gentes do Norte, frias como os gelos e neves de seus climas.
Só não participava daquelle mutuo desafogo
de nostalgia, o humilde casal de bolonhezes, retirado a um canto do grande barracão — dividido
em quartos por ligeiros cortinados de linhagem
grosseira e tabiques de pequenas taboas arrancadas a caixas de petróleo.
#
#

#

Começaram inesperadas as dores do parto prematuro de 8 mezes, para a timida Graziella.
Na velha matriz do antigo arraial, já em parte
destruido para dar collocação á nova Urbs — vinham de bater a primeira entrada para a « Missa
do Gallo».
Era um toque velado de sinos mal fundidos e
pobres de voz, dessa outra voz cantante e crystallina, que tem os campanários afinados.
Paulo, sem recursos na terra nova para elle,
no meio egoistico de seus compatricios, via aterff
na esposa e companheira fiel se estorcer no atroz
martyrio de um parto não chegado a termo. Eram
as terriveis complicações da creança em má apresentação, das eólicas e espasmos convulsivos, na
parturiente desfallecida e tomada de súbito pavor.
O frueto não amadurecido se desprende da arvore com violenta opposição da natureza...
ffi
Era o caso de Graziella, a quem a maternidade offerecia um pôtro de torturas dantese as, nas
convulsões da eclampeia assassina. E, em quanto
a christandade voltando atraz dos tempo s perto de
2 mil annos, celebrava o nascimento do Deus Menino de Belém, alli, naquelle albergue da dor, se
consummava, no baptismo rubro das hemorrhagias
de uma agonisante, um verdadeiro natal de
sangue...
Pblayo Serrano.
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Onde nasceo Gonzaga
—Um jornal de Lisboa
publicou o seguinte
em 1905:
«Portuguezes e brasileiros disputaram
por
muito tempo a gloria do nascimento do
poeta
Thomaz Antônio Gonzaga, o divino enamorado de Marilia, ser da sua terra-disputa
que, aliás,
mais se comprehendia que fosse entre rouxinoes
e sabiás do que entre, homens d'esta época
positiva, em que os verdadeiros poetas são
poucos entre
muita gente que metrifica e rima.
Mas afinal a disputa acabou:
Thomaz Gonzaga nasceo em Miragaya, Porto
em 1774.
'
Todas as duvidas desapparecem á vista
da
certidão de edade que vem de
publicar o Sr. Antonio Borges do Couto Moniz no semanário
literano de Ponta Delgada, A Folha.»
Um portuense illustre confirma a descoberta
e diz no Oommercio do Porto : «O
que A Fo~
lha, semanário de Ponta Delgada, diz da
recente"
descoberta, por Borges do Couto, da naturalidade
e época do nascimento do poeta de Marilia,
nem
é novidade nem é exacto no seu todo. Ha
quarenta e tantos annos sabemos ser Gonzaga
ense, e nascido, não em 1774 como diz o portuescriaçoriano,
mas em 1744...»
ptor
Jornalistas Mineiros
Dr. Antônio Felicio dos Santos.
Estevam de Oliveira.
\ Commendador Bernardo Saturnino da Veiga,"
Dr. Francisco Bernardino Rodrigues
Silva!
José Maria ele Azevedo Júnior.
Dr. Augusto Mario Caldeira Brant.
Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
A. — 30
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Dr. Franciso Mendes Pimentèl.
Dr. Diogo de Vasconcellos.
Coronel Octavio Carlos.
Silva Tavares. ¦¦:.-;
Pharmaceútico José Rangel.
Vasco Azevedo.
Dr. Edmundo da Veiga.
Dr. Álvaro Astolpho da Silveira.
Dr. Alfredo Prates de Sá.
Augusto Franco.
Dr. Carlos Peixoto, filho.
Dr. José Gonçalves das Neves.
Dr. José Ribeiro Junqueira.
Dr. Pedro Salazar M. da Veiga Pessoa.
Dr. Fidelis Gonçalves dos Rcis„
Professor Arthur Queiroga.
Professor Arthur Joviano.
Cincinnato de Paclua.
José Ferreira de Carvalho.
Dr. Antônio Garcia Adjuto.
^
Henrique Cancio.
%
Júnior.
--'¦.
José A. Lopes Ribeiro
Dr. Augusto Teixeira.
Dr. Francisco Vallaclares.
Juscelino cia Fonseca Ribeiro Júnior.
Arthur Napoleâo Alves Pereira.
r
Dr. Pedro da Matta Machado.
Antônio Salvo.
Dr. Christovam Malta.
Cândido Prado.
Y Dr. Luiz Leite.
Coronel Severiano do Rezende.
Lázaro Ribeiro do Vai.
Sebastião Sette Rodrigues Câmara.
Major Carlos Sanzio.
.|
Joaquim Pitaguary.
Dr. Militino de Carvalho.
Dr. Navantino Santos.
Azeredo Netto.
Joaquim Cypriano Ribeiro.
Lopes iNeves.
Olympio Leite.
Caricio Carivaldo Castanheira.
Acrysio Diniz.
Dr. Arthur Bernardcs.
Major Carlos Sanzio.
Coronel Francisco Bressanc.
f Dr. José Cesarino Ribeiro.
Dr. Bernardo Pinto Monteiro.
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+ Dr. Flavio Farnese da Paixão.
t Commendador J. Pedro Xavier da Veiga.
Coronel Antônio Borges Sampaio.
Lindolpho Octavio Xavier.
Dr. JoDo Penido Filho.
Padre Francisco Martins Dias.
Dr. João de Avellar.
Dr. Antônio Nogueira de Almeida Coelho.
Ladislau Gonçalves.
Dr. Agostinho Penido.
Padre J. Marcos Penna.
Tobias Rosa.
José Pedro da Costa.
Antônio Fornal.

O CAGÁO
Só a Bahia exporta, ha tempos, cerca de 17
milhões de kilogramiias de cacáo, assim fornecidos
pelos seus diversos municípios, em saccos de 60
kilos:
Saccos

Ilnéos
Belmonte
Cannavieiras
Rio de Contas

iOO.oou

54,000
44.000
12.000

Una
3.000
Porto Seguro
2.500
teury
1.000
Santa Cruz
100
Camamu, Marahii, Santarém, Cayrú Taperoá e
Vâiéhça
3.40o
282.000

E, comtudo, é ainda pequena, escassa mesmo,
a producção de cacáo no Estado da Bahia, pois o
valle do Jequitinhonha (e somente no trecho comprehendido de Belmonte a Cachoeirinha) poderá
produzir vinte milhões de kilos de cacáo e o valle
do Mucury, desde sua foz ao arraial de Santa Clara,
na divisa do Estado de Minas com o da Bahia, pode
fornecer annualmente 50 milhões de kilogramnas densas preciosas amêndoas ao mercado. Só o
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nosso município do Peçanha (maltas do Rio Doce)
pode exportar muitas toneladas de cacáo, que é alli
nativo.
As Estradas de rodagem em Minasi Geraes
As estradas o caminhos no interior do Estado são em geral
regularcs e toleráveis na estação da secca, e, em época de
chuvas, os melhores caminhos para viagens a cavallo são os da
zona do campo. Possuo o Estado uma excellente e antiga estrada de rodagem, systema mac-aclam, a União e Industria, que
vae da cidade de Juiz de Fora ao Àreàl (no Estado do Rio), e
de Juiz de Fora para Rio Novo c Barbacena; por ahi se faziam
as viagens em diligencias ou mala-posta para o Rio de Janeiro,
mas tanto a Estrada de Ferro Central, como a via-lerroa Leopoldina abreviaram a duração de taes viagens, que hoje se
fazem mais commummente por trem do ferro.
Para todos os pontos mais remotos de Minas, não servidos
|jt
pela locomotiva, se viaja em costas dcanimacs,á marcha média
de 3(3 kilomètros por dia, achando-se pousos (arranchamentos)
de pequena em pequena distancia, em qualquer parte do Estado.
Minas Geraes está em communicação por linhas férreas com
os Es lados visinhos do Rio do Janeiro (pelas Estradas Leopoldi- .,..
$
na, Sapucahy.e Central do Brasil); de S. Paulo (pelas Estradas Central do Brasil, Minas c Rio, Mogyana e Sapucahy); do
Espirito Santo (pela E. de F. Leopolcíma e Carangola e Vicloria
a Minas) ; da Bahia (pela E. de F. Bahia e Minas).
Para completar a sua ligação ferro-viaria com os outros
dous Estados limitrophes, de Goyaz c Matto Grosso, está em
construcção o prolongamento da Mogyana, de Araguary (Minas)
a Catalão (Goyaz) e, cm breve, se iniciará a construcção da
E. .F de Uberaba (Minas) a Coxim (em Matto Grosso).
M
*

Instituto Histórico em Minas

Geraes

Em todos os Estados se congregam element os
capazes e competentes, desejosos de emprehenderem o estudo da historia pátria por processos
amplos, exhaustivos e orientados pela intuição
scientifica moderna.
Dizem os jornaes que no Rio um grupo de
homens de letras, tendo á frente o Dr. Felisbello

*
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Freire, pretende publicar um jornal-revista, cujo
programma é o estudo da historia nacional sob
todos os pontos de vista.
Todas as questões que se referem á historia
nacional serão completamente estud adas, como as
que se ligam ao território, á política, á adminis,ração, diplomacia, artes, sciencias, etc.
O novo jornal chamar-se-ha Annaes do BraS"

Os institutos históricos e geographicos se muitiplicam no Brasil, publicando revistas notáveis.
A Acad emia ãè Historia Cearense,o Instituto Eistorico Pernambucano, o Archeologico Alagoano,
os Institutos congêneres da Bahia, S. Paulo,Paraná,
Natal, Parahyba, Rio Grande e Santa Catharina,
ahi estão revelando o impulso dos estudos de historia e chrorographia brasileiras.
E n os em Minas, que temos feito ? Nada !
Salvo a iniciativa official, que creou o Archivo PuMico Mineiro e a Revisla, pelo mesmo editada,
trimestralmente.
Entretanto, os elementos antes nos sobram que
faltam. Os estudiosos apaixonados de antiguidades coloniaes, de numismatica, de archeologia
de chronica e geographia de Minas, não são poucos
em Minas Geraes.
Na Capital estão os Srs. Viigilio de Mello
Franco, Camillo de Britto, Antônio Olyntho, Augusto de Lima, Rodolpho Jacob, Francisco Veiga,
Álvaro da Silveira, J. Pandiá Calogeras,/O(ios Mineiros da gemma, e que muito presam as gloriosas
tradições desta terra. Pelo interior do Estado ainda
se encontram os Srs. Henrique Diniz,J. Cypriano Ferreira e Pedro Massena, em Barbacena; Diogo de Vasconcellos, Cláudio de Lima e Eduardo Machado,
em Ouro Preto ; Pedro Silveira, no Pomba ; Borges Sampaio, em Uberaba; Luiz Pinto, no Serro ;
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João Pinheiro, em Caethé ; Francisco Badaró, em
Minas Novas; Arthur Campos, em Entre Rios; e
tantos mais que estariam nos casos de se aggremia. rem, para juntos constituirmos o Instituto Hislorico e Geographiio de Minas Gíraes.
Um bom movimento, pois, senhores estúdiosos e vamos fundar o Instituto de Minas. Geraes.
Aggremiemo-nos,sem distincções de classe ou
de posições. Pequenos e grandes, trabalhemos todos pelo torrão natal.
N. de S.

SALVE, MINAS!
Salve, Minas ! sultana gracil,
Prado ameno do jovem Brasil...
Salve Minas ! meu berço natal,
Gracioso painel sem rival 1
Salve Minas Ilíbrmoso torrão !
Alva estrella — camelia em botão !.,.,
Salve Minas ! planeta sem véo!
Terra amada dos anjos do ceo...

y>

|j

J. Agostinho d.Araujo;
Nota : — O autor destes mimosos versos vive, obscuramente,
no arraial de N. Sra. do Porto de Guanhães (Conceição do Serro)':
e poeta expontâneo o nenhuma cultura literária r.ccebco. Estudou comsigo próprio.
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João Pinheiro, em Caethé ; Francisco Badaró, em
Minas Novas; Arthur Campos, em Entre Rios ;é
'tantos
mais que estariam nos casos de se aggremia. rem, para juntos constituirmos o Instituto Hislorico e Geographioo de Minas Geraes.
Um bom movimento, pois, senhores estúdiosos e vamos fundar o Instituto de Minas. Geraes.
Aggremiemo-nos,sem dislincções de classe ou
de posições. Pequenos e grandes, trabalhemos todos pelo torrão natal.
N. de S.

SALVE, MINAS!
Salve, Minas ! sultana gracil,
Prado ameno do jovem Brasil...
Salve Minas ! meu berço natal,
Gracioso painel sem rival !
Salve Minas !(formoso torrão !
Alva estrella — camelia em botão !,..
Salve Minas ! planeta sem vco
Terra amada dos anjos do ceo...
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J. Agostini-ió d1 Araújo.

Nota : — O autor destes mimosos versos vive, obscuramente,
no arraial de N. Sra. do Porto de Guanhães (Conceição do Serro)':
e poeta expontâneo e nenhuma cultura literária reccbeo. Estin
dou comsigo próprio.
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EXPEDIENTE
Do Aiiuuario de Minas
COLLABORAÇÃO

Até o fim de julho deste anno de 1906 se recebem nesta redacção originaes para o Annuario
de 1907.
Serão preferidos com praser os artigos de notorio interesse para Minas Geraes, como, por exemplo, informações estatísticas de localidades, industrias e população; notas biographicas de compatrícios illustres, descripções chorographicas de
districtos e municípios, anedoctas, lendas e tradições de costumes Mineiros. 0 Annuario, querendo se tornar ainda mais interessante, pede aos
seus leitores vistas, retratos, paisagens da Terra
Mineira, dos seus homens e coisas notáveis. Quaesquer conselhos, ou idéia útil, no sentido de se
melhorar o Annuario, serão acolhidos, gostosamente.
PARTE

RECREATIVA

Como terão observado os leitores, temos nos
limitado, neste assumpto, a anecdotas, pensamentos, máximas, curiosidades. Receberemos com praser enigmas históricos sobre assumptos brasileiros. Nada de charadas, divertimento inútil, ao nosso sentir, em que pose aos amadores do gênero.
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BIBLIOGRAPHIA
: i

A Redacçãò do Annuario de Minas Geraes
accusa com os devidos agradecimentos a seus autores, o recebimento das seguintes
publicações,
que lhe foram enviadas, no decurso do anno findo:
-Aspectos da Literatura Colonial
Brasileira
(l vol. de 301 pagí. Leipzig, 1816, Brockhaus)
e Nos Estado? Unidos (Impressões
políticas e sociaes), 1 vol. de 524 pags., Leipzig, 1899, ambos
da penna fecundissima do eminente diplomata
e
escriptor Brasileiro sr. Dr. Oliveira Lima.
-Além dos Mares,bel\o volume
com empolgantes impr essões de viagens, do apreciado escriptor
Mineiro Sr. Gustavo Penna, ex-Reitor do Gymnasio
de Bello Horizonte. 1 vol. in 8\, 257
pags. 1905.
— Mis impresiones en ei Tercer
Congreso
Cientifico Latino -Amerham do Iiio de Janeiro,
pilo Sr. J. A. Fontela, apreciado escriptor ura-'
guayo. Montevidéo, 1905, 1 folheto in 8" 30
pags.
—Da Imitação de Maria
(conferência
ca no Circulo Catholico da Mocidade do Rio depubliJaneiro) e Ligeira noticia da viagem triumphal
(effectuada no Norte do Brasil pelo Núncio 4postolicoD. Júlio Tonti): dous elegantes
folhetos
saludos da penna primorosa do nosso
illustre'
compatricio sr. Conde de Affonso Celso.
—Revista da Academia Cearense,
tomo IX
19)4,198 pags. Fortaleza, Typ. Minerva;
Duas
Memórias do Jesuíta Manoel Pinheiro,
folheto de
1905, 46 pags; e Do Jornalismo Católico
necessidade nos tempos presentes), folheto de (sua
1905,
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trabalhos que nos toram remettidos pelo illustre
historiador cearense e nosso respeitável confrade
Sr. Dr. Barão de Scudart.
—Fragmentos Literários
(chronicas ligeiras),
da lavra de Augusto Franco, o operoso escriptor
e jornalista Mineiro- 1 vol. de 215. pags. Typ.
Eeltrão, Bello Horizonte, 1904.
O Tupi naGeographia Nacional, excellente trabalho do erudito Sr Dr. Theodoro Sampaio
e oíferta do nosso estimavel confrade Dr. Manoel
Viotti. 1 vol. in-8.°, São Paulo, 1901, 164 pags.
—A Execução de Silvino Macedo, estudo critico e histórico, pelo Dr. Vicente Ferrer de B,
W. Araújo—Recife, 1904, 62 pags.
—Educação, trabalho apresentado ao 3,° Congresso Scientifico Latino-Americano pelo Padre
Manfredo Leite. 1 Folheto, 42 pags., S. Paulo, Typ.
Andrade, 1905.
—Aprendizaje
técnico
dei
historiador
americano, pelo escriptor argentino e membro do
Congresso Latino, Sr. Antônio Dellepiane. Buenos
Aires, 1905.
Carmencita e La Psychologie de L/Invisibíe, dous excellentes trabalhos de Giuseppe Gra~
megna (de Nápoles), o dedicado campeão da liga
dos povos latinos.
Vinamarina (canciòn alegórica)
pelo inspirado poeta chileno e nosso estimavel confrade
Sr. Leonardo Eliz, de Valparaiso. Babra&C."
edit. 1905.
—Viagem á Malta, artigos do Dr. José líduardo da Fonseca, 1 folheto de 17 pags. Typ. Brasil, Juiz de Fora, 1905.
—Perniciosos errores de método
(these sobre o.ensino primário), pelo escriptor oriental Sr.
J. A. Fontela, membro do 3.n Congr. Latino, 1905.
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—Estudos e Ensaios, do Sr. Dr. J.
0. de Souza
Bandeira. 1 vol. in-S.° 235
pags, edição Garnier,
1904. Offerta do nosso -eminente compatricio Sr.
Dr. Gastão da Cunha.
*
—Annaes da Escola de Minas de Ouro
Preto
'
ns. 5 e 6, de 1902 e 3903.
Catalogo da Exposição Cervantina,
pelo Ga«
binete Portuguez de Leitura, do Rio de Janeiro
1905.
—A Agricultura no Estrangeiro,
pelo illustre Sr. Dr. Theophilo Ribeiro. 1 vol. in-8.°
gr.
com 317 pags. e XXXVI estampas. Bello Hoiv
zonte. Imprensa Offlcial, U)05.
Versos do saudoso vatepernambucano
Gregorio Júnior. I vol. in-8.", 169 e XXXIII pags.
Recife, 1902. Offerta do nosso illustradissimo confrade e amigo Dr. Alfredo dò Carvalho.
—O Bandido do Rio das Mortes,
romance
histórico de Bernardo Guimarães, em continuação do Maurício Ou os Paulistas em 8; João
d'El-Rey. Publicação da Imprensa Offlcial do Estado. lvol, in-8.°, 207 pags. 1901, Bailo Hori—
zonte.
—Fastos do Museu Nacional,
pelo seu illustreüirector Dr. João Baptista de Lacerda, 1 vol
o nado de gravuras, 188 pags. Rio, Imprensa Nacional, 1905.
—A Infância Abandonada, de Franco
Vaz.
Rio, 1 vol. in-4." 216 pags., 1905. Série de estudos
sociaes sobre educação e assistência que o Estado deve dar ás crianças desamparadas.
• •' • La Ensenanza Uni cer suaria en 190.1,
li*.
latorio apresenta io pelo eminente Reitor da Universidadede Montevidéu Sr. Dr. Eduardo Acevedo, que também nos offereceo os seguintes bem
reputados trabalhos de sua lavra :
—Economia Política y Finanzas, 1 vol. de
340page,Imp. Turenne; 1903, e
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—Notas y kpuntes
(Historia econômica y
financiem dei Uruguay) lvol. in-4.°, 562 pags.,
Montevidéo, 1903.
Vida Diplomática ~ conferência realisada
no Recife, em 1904, pelo nosso eminente confrade
Sr. Dr. Oliveira Lima, actual Ministro do Brasil,
em Venezuela. 1 folheto, 32 pags.
—Altitude do Pico de Ilabira de Mallo Dentro, pelos Engenheiros Lourenço Baeta Neves e
José Barcellos de Carvalho. Bello Horizonte, 1905.
—Estudos (Interesses Mineiros e Chronicas)
por Fidé Yori (Dr. Josaphat Bello). 1 vol. in-8.° de
126 pags. in-8.°peq. Bello Horizonte. 1904.
Trovas PlangenUs (Versos de Outr'ora e
Canções de agoraj por Olympio de Araújo. 1 vol.
in-4.° Impr. Oíf. de Minas. 1905, 93 pags.
—Uma reivindicação improcedente
(São
Paulo, 1901), 38 pa^s., bello estudo de defesa
histórica sobre a Conjuração Mineira e prioridade
da idéia republicana, em Minas, pelo Dr. Alfredo
de Toledo, illustrado escriptor e advogado, em S.
Paulo, que também nos en viou diversos Memo-

riaes forenses.

0 Capita o Torquato de Toledo, estudo
biographico por Elpidio Leite. São Paulo, 1904, folheto de 25 pags.
—A Pátria Brasileira,
primoroso livro didactico, illustrado—1 vol. in-8.°, 358 pags.,com
finíssimas gravuras, impresso em 1903 — (BruxelIas, Gouweloos & C.a.) pelo Dr. Virgílio Cardoso
de Oli veira, notável Director do Ensino, em Belém do Pará, de onde nos remetteo outros trabalhos seus:
Affonso Celso contra Affonso Celso
(contradieta histórica aos Oito Annos de Parlamento), l
vol. XLVIII pags., 1902;
A Morte de Silva Jardim
(versos), folheto
de 21 pags., 1891, Bahia; e
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—Poderes Implícitos, 1 vol. in-8.°, 100
pags.,
Belém, 1903, Imprensa Offlcial.
—O Amazonas, esboço histórico,
chorogra"
phico e estatístico pelo Dr. Lopes Gonçalves. 1
•;,
vol. emport. e inglez, 1904, New York, l.'ed.,
112 pags.
—Geografia física y esférica dei Paraguay,
por Don Felix de Azara, nova edição do Museo de
Montevidéo, com biographia, prólogo e annotações
do notável americanista Rodolfo Schuller. 1
grosso vol. in-4.°, 478 pags., 1904.
—As Flores (conferência
publica, em outubro
de 1905) e a Morte do Major, artigos de
polemica,
pelo Engenheiro de minas Dr. Álvaro da Silveira, sendo o ultimo de collaboração com João Massena. 1 folheto, 81 pags., Bello Horizonte.
—Estatuaria (Poema do Olhar) versos
de Fa ria Neves Sobrinho, Recife, 1903, ed. Edelbrock,
álbum de 43 pags.
—Brumas e Sol, livro de versos do
jovem
Mineiro
Carlindo
Lellis. 1 vol. in-8.°, Ouro
poeta
Preto, ed. Beltrão & C.% 117 pags. e Números
do Intermezzo, de H. Heine, pelo mesmo autor
Ouro Preto, 1903.
—Indígenas de Minas Geraes, seus costumes
e linguagem pelo Dr. Pedro Victor Renault, trabalho editado pelo Dr. Léon Renault, Bello Horizonte, 1904. 1 folheto, 69 pags. Imprensa Offlcial.
—Historia Antiga das Minas Geraes, 2.;>
ed.,
1904, 419 pags., Impr. Offlcial do Estado,
pelo
distincto escriptor Mineiro Sr. Dr. Diogo de Vasconcellos.
—Poesias (1902-1904) do
jovem poeta Mineiro Paulo Brandão, Ouro Preto, ed. Lima & G.\
1905, plaquette de 102 pags.
—Paulo de Arruda
(In memoriam), por Theo tonio Freire e Arthur Muniz, Recife, 1903, 45
J?ags.
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—Contos para as Creanças,
por Antônio FL
gueirinhas, Porto, 1903, 1 vol. 190 pags. edição
da conhecida livraria Figueirinhas.
—La Religion Idéale
por Paul Gourmand,
Nápoles (ed. da Reme Franco Ilalienne), offea ta
do nosso confrade sr. G. Gramegna.
—Revista do Archivo Publico Mineiro,
sob
a direcção do Dr. Augusto de Lima, anno X,
fasciculos I e II, janeiro a junho de 1905.
—La Civilisaeion de América,
revista illustrada de Santiago de Chile, direcção de J. Martinez, n. I, anno I, nov. 904.
—A Comarca, de Mogy-Mirim
(São Paulo),
numero especial illustrado, de 16 de setembro
dê
1905, soba direcção de F. Cardona.
—Álbum de Minas, folha de
propaganda
1905, pelo Sr. Augusto Soucasaux, irmão do saudoso artista Francisco Soucasaux.
-La Revista de Derecho, Jurisprudência
y
Administraciun, de Montevidéo,
publicação
"dos quinzenal (anno XII, 1905), sob a direcção
Drs.
José Pedro Massera e Daniel Garcia Acevedu.
—Os Mosquitos no Pará, notável
publicação
do Professor Dr. Emilio Augusto Goeldi, o emerito chefe do Museu Goeldi, de Belém do Pará
l vol. in-4.0, illustrado, 154
pags. e 5 cartas'
Impr. Wiegaudt, 1905, Pará.
'
— Brasilian Mining Heview, sob
a direcção
de Alcides Medrado, Rio de Janeiro, números de
1901 a 1905, vols. I e II.
-O Mundo Elegante, revista illustrada
de
Paris, sob a direcçãodo nosso distincto confrade
A. de Souza (Guy de Presles), anno VIII, 1905.
—As Minas do Brasil e sua legislação,
eruditissimo trabalho do competente Engenheiro
de
minas sr. Dr. João Pandiá Calogeras. 3 vols. in-? °
gr. 1904 a 905, Rio, Imprensa Nacional.
"¦:
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; — Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de
Janeiro, sob a direcção do Sr. Dr. Manoel Cícero
Peregrino da Silva, vols. XXIV e XXV, 1902 e
1903.
—Álbum Recuerdo ("da inauguração da estatua de Christo Redempíor, no alto da Cordilheira
dos Andes, entre o Chile e Argentina, em 1904) e
Across the Andes (obra inglesa de propaganda de
viagens atravez da Argentina e Chile): dous formosos álbuns, com que nos presenteou ó illustrè
patrício Sr. Coronel Francisco Mascarenhas.
— O Archivo, anno I, vol. IV dessa revista
histórica do Estado de Matto Grosso, redigida pelosSrs. Estevam de Mendonça è A, Fernandes de
Souza.
*
—Mudança da Capitei, apontamentos historicos, paciente e intelligentemente colligidos pelo
nosso patrício Sr. Joaquim Nabuco Linhares. 1
folh. de 44 pags. Impr. Ofíicial, 1905.
—Discurso pelo sr. Carmo Gama, na festa
italiana de 20 de setembro, em Rio Novo. 1 folheto "
de 29 pags. 1899.
—0 Methodo (seu fundamento e utilidade)
pelo
acadêmico de Direito Augusto Franco. 1 folh. de
32pags. Impr. Ofíicial, 1905.
—Paranhos do Rio Branco,
poesia do Dr.
Jarbas Loretti, actual Secretario da Legação do
Brasil, no Peru. 1 folh. de 10 pags. impresso em
Mariana, 1904.
—O Rio Grande (factos gloriosos do
passado rio grandense), conferência em Pelotas, 1904,
pelo Dr. João Zeferino da Cunha.
—Revista de Uberaba, excellente
publicação
mensal dirigida pelo Dr. Felicio Buarque e
propriedade do Sr. Aredio de Souza, naqu&lla cidade
do Triângulo Mineiro. I anno, 904 a 905.
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—Carta Política aos eleitores
do 1.° districto
federal de Minas Geraes,
pelo Sr. Desembargador
Carlos Ottoni. 1 folh. de 32
pags. 1905. Typ.
Leuzinger.
—Documentos
para a historia do Ceará (Martim Soares Moreno) pelo operoso Sr. Barão
de Studart. 1 vol. de 116 pags. Fortaleza, 1905.
Typ.
Minerva.
—Revista Agrícola, Commercial
e Industrial
¦¦ Mineira, publicação mensal do
Estado. Anno 1,12
fasciculos, 1904—905.
—Acluacion de Ia República de
Guatemala
en Ia América Central, trabalho do illustre diplo. mata Sr. Dr. Eduardo Poirier, apresentado ao 3."
Congresso Latino Americano, em 1905. 1 folh.
carton. 33 pags., impresso em, Valparaiso.
— Meleoritos Brasileiros
(Notas de 1888),
Os Picos mais altos do Brasil
(estudo de 1889) e
A Costa Nordeste do Brasil na Cartographia Anliga, (trabalho de 1903), três excellentes e
eruditas monographias do abalisado scientista Sr.
Dr
Orville Derby.
.
—Recifes de Grés do Rio Formoso
e Apontamentos sobre a fauna das Ilhas de Fernando
de
Noronha, dous folhetos de 1901, com magníficas
traducções feitas pelo Sr. Dr. João Baptista Regueira Costa (de Pernambuco) das obras escriptas
pelo sábio geólogo amer icano Branner ; tendo o
illustre Sr. Dr. Regueira nos enviado mais outros
trabalhos seus : Geologia de Fernando de Noronha (1890) e Os Grés Eólios da mesma Ilha
trad. do cit. John C. Branner; dous artigos (1894),
sobre
os Mounds e Dolmens do Brasil
(1891 e 94, na
Rev.dolnst. Arch. de Pernambuco); e Inseripções em Rochedos do Brasil (trad. de 1895 do
preconisado estudo do prof. Hartt)
A.

31
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—Relatório do Secretario de Estado dos Negocios de Finanças, para 1905, pelo illustre titular da pasta, Sr. Dr. Antônio Carlos Ribeiro de
,
Andrada. 1 gr. vol. da Imprensa Official, com vários
annexos.
—Alcide D'Orbigny, Voyage dansVAmerique
Meridionale, (9 grandes vols. encadernados) ; C.
Lyell, Anciennetè de UHomme, (1 vol. ene.)
e Bory de Saint-Vincent, UHomme, Essai Zooolgique, (2 vols., edição de 1836): preciosa offerta do illustrado medico Mineiro, Sr. Dr. Oamil1
m
Io Ferreira, que também nos enviou o retrato e
biographia do eminente sábio Brasileiro, Conde de
Prados, medico, geographo e astrônomo, filho de
Minas Geraes.
—O Archivo Illustrado, revista quinzenal de
¥
letras, arte e bibliographia, publicada na Capital
de São Paulo (VII anno) pelo nosso distineto patricio e escriptor Mineiro Sr. Dr. Manoel Viotti.
hi> ¦ í
Revue Franco-Ilalicnne d du Monde Latin: vários números dessa magnifica publicação
latina, editada em Nápoles pelo nosso confrade
italiano Sr. Giuseppe Gramegna. Sua divisa é :
Ortus est dies surgüe laiinüaüs filii.
—A lyrica de Maciel Monteiro,
primoroso
estudo de critica literária do nosso confrade Dr.
m i
J. B. Regueira Costa, (da Academia Pernambucana). 1 folh. com o retrato do poeta, Recife, Imp.
Industrial, LIV pagfs., in 8.°
»
—Memória histórica (sobre o Correio Pau5
q
listano, o excellente diário de S. Paulo), pelo nosso illustre confrade Dr. Alberto Souza. 1 vol. in-8.°,
78 pags. Typ. Rosenhan, 1904.
Voláteis (contos e fantasias)
pelo escriptor
Mineiro Sr. Heitor Guimarães. 1 vol. in-8.°, 216
pags. Juiz de Fora, 1905.
¦ V
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—La Raza Indígena (Breves reflexiones), trabalho do escriptor mexicano José López Portillo y
Rojas. 1 folheto, 59 pags. 1904.
—Veras, versos de Theodomiro Cruz
(Raul
Moreno)—! elegante vol. in-16.°, 156 pags. Bello
Horizonte, 1905, Typ. Joviano.
—Almanach Illustrado para 1906
(do jornal
pedagógico Educação Nacional, da cidade do Porto), 2.° anno, 1 vol. de 256 pags., da Typ. Universai (Figueirinhas).
—Bucólicas (Miscellanea literária), pelo apreciado escriptor Mineiro Sr. Carmo Gama (do Rio
Novo)—1 vol. in-4.° 189pags. Typ. Leuzinger, Rio,
1898.
—Tierra de Promision, admirável trabalho illustrado e luxuosamente impresso sobre a
Republica Oriental do Uruguay, por Carlos M.
Maeso. Offerta do nosso eminente confrade Dr.
Daniel Garcia Acevedo, advogado em Montevidéo.
lvol. in-4.°, 384 pags., 1904, Typ. Nac.
-¦-¦Montesinas (primeiros versos), do meigo
poeta Mineiro Belmiro Braga, de Juiz de Fora. 1
vol. in-8.°, 371 pags. na Typ. Universal, Porto.
—Alma, livro de versos do poeta chileno A.
Mauret Caamano. 1 vol. 93 pags. in-8.°peq., Vaiparaiso, Babra & C.:' editores.
—Aquarellas (contos) do apreciado belletrista
Mineiro Sr. Olympio de Araújo. 1 vol. in-8.° 234
pags. Rio Novo, 1893.
—Os Novos, boletim da «Officinados Novos»,
em São Luiz do Maranhão, numero especial consagrado, em nov. de 904, ao poeta Gonçalves Dias.
—Relatório apresentado em setembro de
1905 pelo Prefeito Coronel F. Bressane ao Conselho Deliberativo de Bello Horizonte. 1 vol. 205
pags.
—Almanach e Indicador Laemmert, para
1906, a notável publicação editada no Rio de Ja-
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neiro e que já conta 62 annos de existência utilissima ao nosso paiz; editado agora pelo Sr. Adriano Maury, que succede a Arthur Sauer.
—Almanach Popular, de Pelotas
(Rio Grande do Sul) para 1906 ("13.° anno), o excellente annuario editado pela casa Echenique Irmãos & C.',
e dirigido pelo nosso distincto confrade Sr. Alberto F. Rodrigues.
—Almanaque Brasileiro Garnier, de 1906,
editado pela conhecida livraria Garnier (Rio) e publicado até então sob a direcção do illustrado
Professor Sr. Dr. Ramiz Galvão,
—Annaes da Bibliotheca Pelotense, vol. I,
anno I, 1904, dessa nova e brilhante publicação
rio-grandense, cheia de valiosa e magnifica collaboração, em 145 pags. de texto, in-4.°,
—Dr. Affonso Penna
(biographia e program ma político) pela redacção do Minas Geraes—
Tiragem—12,000 exemplares. 1 folh. in-8.°, 70
pags.
—Dr. João Pinheiro (Ensaio biographico e
político, 1860 -1905)—pelo acadêmico de Direito
Augusto Franco. 1 vol. de 56 pags., com 1 retrate
Século XX (N. I, 1905), revista illustrada
da Capital Federal, editada pela Casa Laemmert,
e redigida pelo Sr. Max Fleiuss ( 1. ° Secretario do
Instituto Histórico Brasileiro).
—Revista do Centro de Sciencias, Letras e
Artes de Campinas (S. Paulo) N. 8, de outubro
I
de 1905.
—Estudo sobre a Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Uruguayana, pelo illustre Engenheiro sr.
Dr. Ernesto A. Lassance da Cunha.
As Duas Américas, excellente livro do erudito Sr. Cândido Costa (Lisboa, 1900) e oíferta do
nosso operoso confrade Sr. Augusto Franco.
—• Coniribuciòn ai estúdio de Ia cartografia
de los países dei Rio de Ia Plata (Montevidéo,
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1905, 34 pags. e 2 mappas), magnífico trabalho do
nosso caro confrade Sr. Dr. Daniel Garcia Acevedo,
illustrado escriptor uruguayo.
—O Brasil Actual, de Arthur Dias
(Rio, Imp.
Nacional, 1 vol. com gravuras, in-4.°, 501 pags.)
oíferta do Exmo. Sr. Secretario de Finanças do
Estado, Dr. Antônio Carlos.
Mamfeslo-Programma do Exmo, Sr. Dr.
João Pinheiro da Silva, o eminente candidato republicano á Presidência do Estado de Minas, no
quatriennio de 1906-1910. Bello documento civico e político, em 1 folh. de 24 pags., da Impr.
Official e offerecido pelo mesmo illustre Estadista.
Versos, de Leopoldo Pereira, n'um elegante
vol. in-8.°, 144 pags., da Typ. A Editora, de Lisboa, 1905, contendo as producções poéticas do
erudito Professor da Escola Normal de Arassuahy
(norte de Minas) e filho do município do Serro.
—Uni Incidente Judiciário, folheto de 23
pags., Typ. Brasil, Juiz de Fora, no qual o talentoso Dr. José Eduardo da Fonseca, promotor de
justiça da comarca de Mar de ílespanha, elucida
um caso forense interessante.
Loisirs, Vers elVersions, de ílyppolyte Pujol. 1 vol. in-8.°, 159 pags. Typ. C. Gerke, S. Paulo,
1904, offerecido por seu illustre autor.
Revista Trimensai do instituto do Ceará
sob a direcção do offertante, o illustrado Sr. liarão
de Studart.—Tomo XIX, 1905, Fortaleza.
—Acção de Nulliãade de Testamento, folh.
de razoes forenses do distincto advogado Dr. Arthur Ferreira Diniz, cid. de Oliveira, 1906.
Marca de Fabrica e Acção de Seguro,
dous substanciosos memoriaes forenses do advogado Dr. Francisco de Castro Júnior, de S. Paulo—
Typ. Duprat, 1905.
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Ainda pelo distincto Medico Sr. Dr. Camiilo
Ferreira (de Barbacena), os 3 tomos da obra do
Paul Broca, Mèmoims d' Anthropologie, ed. Reinwald, Paris, 1877; UAnciennetè de UHomme, de
Charles Lyell, ed. Baillière, Paris, 1864; e La Sélection Naturelle, de Alfred Russel Wallace, ed.
Reinwald, Paris, 1872.
O Archwo, anno II, revista de historia e
geographia, editada em Cuyabá (Matto Grosso)
pelos Srs. Estevam de Mendonça e Antônio Fernandes de Souza.
Limites entre o Ceará e o Rio Grande do
Norte, Razões flnaes do eminente Conselheiro Dr.
Ruy Barbosa, 1 vol. de 465 pags., ed. de 1904 ; offerta do talentoso advogado e Deputado Estadoal
Mineiro, Dr. Heitor de Souza.
Cartas Sertanejas, livrinho de impressões
de uma viagem ao Oeste de Minas, em companhia do Sr. Bispo de Mariana, aos sertões do
Piumhy e Formiga—pelo Rev. Padre José Miguel.
1 vol. in 8.°, 116 pags. Mariana — Typ. Episcopai, 1905.
Lasthenia, formoso poemeto da lavra do
Dr. Bianor de Medeiros (da Academia Pernambucana), que o extrahio de um « fragmento histórico
do século IV » -- plaquette de 24 pags., com o retrato do autor. Recife, Impr. Industrial, 1905.
Documentos relativos a ta fiesta en honor
dei Gran Mariscai de Ayacucho (Sucre); Discursos
de Orden, dos illustres acadêmicos Drs. Marco
Antônio Saluzzo e Ezequiel M. Gonzalez; Estatututos y Reglamento da « Academia Nacional de
Historia», de Caracas (Republica de Venezuela):
publicações offlciaes da notável corporação scientiflca da Pátria do Libertador Simão Bolívar.
Discursos leidos en. Ias recepciones dos
Srs. Don Manuel Fombona Palácio e Dr. Manuel
A. Diez j Discurso do Doctor J. P. Rojas Paul,
-
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Presidente de Venezuela, em 1889; Dispoúciones
Orgânicas y Reglamentarias da Academia; Prologo a los Anales de Venezuela (ediciòn oficial
de 1903, com gravuras); 2 tomos das Memórias
da referida Academia ; e finalmente os Anales de Ia
Academia de Ia Historia, de Caracas (Capital da
Venezuela)—tomos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 6.° e 7.° dessa
notável publicação sul-americana, remettidos offlcialmente pelo Directorda Academia, o illustre Sr.
Dr. Jesus Muhoz Tebar.
A flor da sociedade, paraphrase em verso
por Marval Couto—Bello Horizonte, Typ. Beltrão &
Comp. 1904—Folheto de 15 pags.
A lingua guarani e o Yen. Padre Roque
Gonçalves « ou não comprehendem bem os Jesuitas
a lingua indígena? » pelo illustre Sr. Padre Carlos
Teschauer, da C> de Jesus—Porto Alegre, 1906,
íblh. in-8.° peq., 17 pags.
A. Industria do Algodão no Brasil, interessante publicação do Sr. Commendador Cunha
Vasco, e que nos foi gentilmente offerecida pelo
eminente Sr. Dr. Francisco Antônio de Salles, digno
Presidente do Estado.
Os Tremores de Terra em Bom Successo,
(136 pags. in-8.° peq. Impr. Oíficial, 1900) pelo seu
illustre autor, o Engenheiro de minas, Dr. Álvaro
da Silveira.
Finalmente, vários periódicos do interior deste
Estado : A Cruzada (de S. José do Paraíso), Ouro Pretano, Sabarense, O Refllexo (Sete Lagoas),
0 Mucury (Theophilô Ottoni), A Democracia (Oliveira), Combatente (Ouro Preto), 0 Jequitiniionha
e Ollambé (Diamantina), Oliceirense, Cidade de
Viçosa, O Germinal (Mariana), 0 Ilaúna e Municipio de Itaúna, a Cidade do Pará, 0 Grillo
(Ouro Preto), Folha Popular (Paraíso), O Estado de Minas, kciualidade e Labor (Bello Iíorizonte).
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A todos reiteramos os nossos cordeaes agradecimentos.
AOS NOSSOS LEITORES
Para o knnuario poder viver, em futuras
edições, ainda melhor organisadas do que esta,fazemos, daqui, um appello ao patriotismo das Municipalidades e dos srs. negociantes e industriaes Mineiros, ou aos que tenham interesse por uma publicação desta ordem, levada a cabo com sacrifícios
inconcebíveis. Esperamos o amparo dos srs. annunciantes e a cooperação dos Mineiros e compatriotas de boa vontade. Com uma primeira tiragem de 2.000 exemplares, O knnuario de Minas sahirá mais cedo, em 1907, e com abundantes secções de iníormações úteis ao commercio,
á industria e á lavoura, bem como ás classes liberaes, em geral. Para a Galeria dos Mineiros
Illustres, no vol. de 1907, (2.° anno), solicitamos
desde já retratos e dados interessantes relativos
aos seguintes patrícios, já fallecidos :
I General Dr. José Cesario de Faria Al vim. ¦
II Doutor Francisco Silviàho de Almeida Brandão, Vice Presidente da Republica.
III Senador Dr. Carlos Vaz de Mello.
IV Senador Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada e Silva (de Barbacena.)
V Senador Barão de Santa Helena.
VI Monsenhor Sérgio Pinheiro Torres.
|VI1 Professor Pedro do Amaral Bambirra.
VIII Conselheiro Dr. João da Matta Machado.
IX Francisco Baptista de Oliveira, capitalista e
commerciante.
X Bernardo Mascarenhas, industrial.
XI Padre Dr. Venancio Ribeiro de Aguiar Café.
XII Cincinato de Padua, jornalista,
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E para a Galeria de estrangeiros illustres
em Minas, pretende o futuro vol. do knnuario
inserir os retratos e traços biographicos dos seguintes:
I Auguste de Sainte-Hilaire (v iajante francez)
II Dr. Peter W. Lund (o sábio dinamarquez).
III O professor Paul Ferrand (ant. lente da Gscola de Minas).
IV Dom Viçoso, Conde da Conceição e Bispo
de Mariana.
V Padre Bartholomeo Sipolis (missionário lasarista).
VJ Francisco Soucasaux (o saudoso artista portuguez).
AGRADECIMENTO
Não encerraremos esta pagina sem consignar
o nosso cordealissimo agradecimento ao distincto
Mineiro e collega de jornalismo, sr. Dr. Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada, dedicado Secretario dos
Negócios das Finanças, por cujo intermédio o Governo nos concedeo os favores possíveis para a
impressão deste trabalho, na Imprensa do Estado.
Bem assim, nas pessoas do Director dalmprensa, o nosso confrade sr. Dr. Álvaro Astolpho da
Silveira, e de todos os srs. compositores da Secção
de obras typographicas, do encarregado desta e do
gerente das Offlcinas de machinas, encontrámos os
mais affectuosos auxiliares. Ao nosso confrade do
Sabarense, sr. Azeredo Netto, e ao laborioso gravador Mineiro, sr. Paulo Franco, deve o knnuario
algumas das illustraçdes (retratos), que apresenta
neste volume.
A' Imprensa de nossa terra deixamos aqui
effusivas saudações pela acolhida gentil dispensada ao knnuario de Minas Geraes.
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JUÍZO DA IMPRENSA SOBRE 0 • ANNUARIO
UMA PUBLICAÇÃO IMPORTANTE
«Acabo de ler no Minas Geraes uma noticia
que excessivamente deve agradar a todos. O Dr.
Nelson deSenna, esse incançavel escriptor Mineiro,
vae publicar um importantíssimo volume, sob o
titulo Annuario de Minas Geraes, e que será um
repositório de informações, noticias, dados, historia,
bibliographia, estatística, letras, etc, do nosso querido Estado.
Pela noticia que nos dá o Minas, a obra 6
extensa e de grande merecimento e vem prestar
s
relevantes serviços ao Estado de Minas.
Realmente, nós não temos ainda uma publicação completa nesse gênero. Temos, é certo, aij
manachs,revistas e outras publicações, mas nenhuma com um plano tão vasto, alvejando tantosassumptos eque tão de perto nos interesse.
Assim os nossos patrícios amparem o gigantesco esforço do digno escriptor. E ninguém está
mais em condições de levar ao cabo uma empresa
deste quilate.
O Dr. Nelson de Sennaé um dos escriptores
Mineiros mais talentosos da moderna geração
^A
sobre ser um bello talento é um estudioso incançavel, um propagandista e um patriota.
As suas obras trescalam um ardente perfume
|f
.de bairrismo, de nativismo, que por todos os seus
escriptos se encontram.
E'um fervoroso do nosso progresso, um crente do nosso futuro, um Mineiro ás direitas, que dá
todo o seu esforço pelo bem de nossa terra.
As suas obras de estatística, de historia, de
Chorographia Mineira, andam por ahi aos pares,
-V.
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e basta relembrar a preciosíssima monographia
Luiz.
por elle escripta para a Exposição de São
Além das excellentes qualidades de escriptor,
natupossue o nosso intelligente patrício um dom
ral de inestimável valor : o tino apurado do historiador, a veia do verdadeiro alfarrabista e fino
isso
pesquisador de cousas passadas, estando por
mesmo em condições de ser um futuro historiador
de Minas e mesmo do Brasil. No seu livro Contos
Sertanejos ver-se-á que todas as melhores paginas
suas são justamente aquellas em que elle usou da
sua faculdade de rebuscador de cousas históricas.
Parabéns ao jovem escriptor pela feliz idéia
e ao Estado de Minas por possuir uma publicação desta ordem. »
Lindolpho Xavier.

de 21 de
(Do Município de Itaúna, n. 101,
janeiro de 1906.)
« O Minas Geraes publicou o índice do Annuario de Minas Geraes, organisado pelo illustre
e festejado escriptor Mineiro Sr. Dr. Nelson de
Senna e que está sendo editado nas officinas da
Imprensa Official deste Estado. »
(Da Cidade do Pará).
Ohra.de fôlego
<<E' do titulo acima que se servio o Dr. Nelson
de Senna para expender alguns conceitos sobre o
livro «Genealogia Paulistana», de Luiz J. da S.
Leme. De idêntica epigraphe, data venia, nos serviremos para dizer ligeiras palavras sobre o livro
Annuario de Minas Geraes, que se está editando
nas acreditadas officinas da Imprensa Official.
Embora, pelo titulo, não pareça á primeira
vista de grande relevância a obra que, breve, virá
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á luz, quem conhecer per summa capita, ao
menos
o seu conteúdo ou tiver lido o Índice
publicado
no Minas de 14 do corrente, não
deixar
poderá
de aquilatar a summa importância do novo
dueto do incançavel labor do illustre Serrano. proO nome do seu auetor
já é sobejamente
conhecido não só em nosso microcosmo literário,
mas ainda em todo o paiz e nas Republicas
latino-'
americanas, cujas intellectualidades contemporaneas de maior vulto mantêm com o nosso
jovem
co-estadoano relações estreitas de boa camaradagem.
E a nova producção do seu fecundo engenho,
segundo a insuspeita opinião de competentes,
virá
dar ainda mais lustre ao nome laureado de
Pelayo Serrano, cuja personalidade literária
apresenta multiformes aspectos,
4
qual mais rutilante,
qual mais digno de apreço.
O Annuario virá preencher sensível lacuna
e será seguro repositório de informações acerca
(•
do nosso formoso torrão, de
que o Dr. Nelson do
Senna é um dos mais ámoraveis filhos, trazendo
três desenvolvidas partes, nas quaes a terra montanheza será estudada em seus diversos aspectos
nas riquezas do seu solo e sub-solo, na
grandeza
dos seus filhos, no estro dos seus
poetas, no talento dos seus homens de letras em
í
/lgeral,' na sua
historia, que é cheia . de memoráveis episódios ^v
nas suas curiosidades naturaes, em seus meios
I
de transportes.... emfim por tão variadas faces
e
conspectos que seria árduo reproduzir.
Ú
Não será simples trabalho de compilação
ou
de
jogo
paciência de collecionador: por todo o
livro passará o sopro do talento
pujante do tenaz
e laborioso belletrista, cujas inestimáveis
des como particular, como cidadão e como qualidaliterato
ainda não têm sido devidamente aproveitadas
pelos
do
nosso
Estado,
pro-homens
1

v
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De fácto muitas partes são resultado
de longos e pertinazes esforços despendidos nas
pesquisas
dos archivos, das informações locaes
e quej andas
investigações, porquanto este é o
trabaprimeiro
Ibo que temos no gênero ; mas a
própria natureza
da obra deixa margem
para as magistraes prelecções do historiador,
para o critico intelligente
na escolha das producções literárias,
para o glottologo no estudo do calão e das modificações
linguisticas nas différentes regiões et coetera.
E só mesmo um Nelson de Senna, de
comprovada pertinácia e que parece ter adoptado o
mote de Apelles— nulla dies sine linea - ou
um
Soares Ferreira, outro ímperterrito esmiuçador
das cousas pátrias e provincianas,
que teve a inaudita coragem de esquadrinhar e revolver
poentos
archivos de velhas egrejas em busca de baptisterios
e outros papeis referentes aos infelizes sonhadores de 1789, só mesmo varão desta tempera
é que
poderia se abalançar á obra de tanta monta e
que
requer reiterados estudos
preliminares, notas hauridas aqui e acolá num labor diurno e nocturno,
apontamentos catados com a
perseverança de um
anglo-saxonio.
O Dr. Nelson possúe todos os requisitos
para
o bom desempenho da ingente tarefa
que a si
mesmo commetteo.
Temos, pois, cabal certeza de
que a publicidade do livro corroborará de modo completo
nossas asserções, e, esperando-o anciosamente, apressamo-nos em dar parabéns aos Mineiros,
que vão
possuir agora obra de tanta valia e cuja carência
é, de muito, sentida, e em agradecer ao
preclaro
Mineiro mais este relevante serviço
que vae prestar á sua terra natal.»
Caldas — XXIV —• 1. ° ~ 906. '
Daniel Serapiâo
(Da tíevüla de Poços)
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Hota final
A Segunda Parte deste Annuario, sobre chorographia e estatística, è a reedição muitíssimo
ampliada do trabalho por mim escripto e offerecido
ao Governo do meu Estado, em 1904, sob o titulo
« O Estado de Minas Geraes na Exposição Universal de S. Luiz (E. ü. da A. do N.) Pavilhão do
Brasil — Notas Estatísticas organisadas
pelo dr.
Nelson Coelho de Senna (commissario do Estado
na Exposição Preparatória de Bello Horizonte)»—
1 folh. in-8.°,60 pags., Imprensa Offlcial, 1904.
. Posteriormente, o Almanah-Laemmert
para
1905 se aproveitou, integralmente, do meu trabalho chorographico, na 10;" secçao, de
pags. 1.723
a 1.728, no referido vol. de 1905, deixando, entretanto, de mencionar, como devia, e é de
praxe,
a procedência da transcripção feita.
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Nomes tios Autores c*njos trabalhos
figuram neste volume
PAGINAS

Adolpho de Araújo (Dr.)
268
Affonso Arinos (Dr.)
232
Alphonse Daudet
284
Alphonsus de Guimarãens (Dr.)
340
Alberto Vieira Braga (Dr.)
392
Aldo Delphino
'.
410
Alvarenga Peixoto (Dr.)
243
Alexandre Geddes (Dr.)
435
Antonino da S. Neves
,
140
•¦; A. de Toledo Pisa (Dr.)
147
Arthur Queiroga
458
Arthur Lobo
447
Augusto Franco..,.
312
A. S. (Dr. Álvaro da Silveira)
,.,,
139
Augusto de Lima (Dr.)
292
Áurea Pires (Dona)
278
Azevedo Júnior
291
Balzac
..
,.
417
Belmiro Braga
.....
389
258
Bento Ernesto Júnior, pags. 211, 317 e...
Bernardo Guimarães (Dr.)
370
B. G. (Bernardo Guimarães)
370
Boileau
7
Campos do Amaral
299
Carlindo Lelis
296
Cláudio Manoel da Costa (Dr.)
,r\
239
Clemente Barahona Vega.
372
Conde de Affonso Celso (Dr.)
322
Corrêa de Almeida (Padre).
342
Cunha Vasco
129
Diogo de Vasconcellos (Dr.)
269
^. L. (Dr. Estevam Lobo)
340
3'ig
/^lé-Yori (Dr. Josaphat Bello)
., 291
{iífo^iUet àQ Couches
sj Francisco Amédée (prof)
277
Francisco Fróes (Prof.)
155
G^tierrez Coll
,,
375
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336
Heitor Guimarães.
Honorio Hermeto C. da Costa (Dr.)
144
268
João Ernesto Corrêa (Dr.)
378
João Vieira de Almeida
492'
José Agostinho d'Araújo
378
José Braga
José Cândido da Costa Sena (Dr.)
309
280
José da Natividade Saldanha (Dr.)
José Rangel ( prof.
343
156
Juarez Lopes
Leão XIII (Papa)
339
290
Madame Necker
Manoel Viotti (Dr.)
269
151
Manoel Pereira da Costa..
327
....
Mario de Lima
260
Marquez de Sapucahy
358
N. pags. 166, 169, 222, 285
N. de S. pags. 106, 148,166,174, 199, 207, 245, 319, 348.

passim
Nelson de Senna (Dr.) 126, 211
Nessuno

360
428
A
400
\4

36[f
Oliveira e Silva
350
Olympio de Araújo
Paulo Brandão
350
Paulo de Cotegype
<n
428
400
444
126,
211,
Pelayo Serrano, pags.
Presidente Balmaceda
290
Ramalho Ortigão, pags. 7
...»
375
Ricardo Carrasquilla
312
Rodrigo de Andrade (Dr)
307
Raymundo Corrêa (Dr.) pags. 247
285
Santa Theresa de Jesus
Silveira Martins (Conselheiro)
473
267
Sully Prudhomme
Thomaz Antônio Gonzaga (Dr.)
233
yg
407
/v. ;fir
Um curioso 176
326
Um Mineiro curioso
372
%
Victor Hugo
246
Xavier da Veiga
Á
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