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1. Memória Histórica e Descriptiva da cid, e mun. do Serro (Minas)—ed.de 1895 — Ouro Preto. Typ. Ferreira Lopes & C.a- 1 folh. de 22 pags.
2. Discursos (tempos acadêmicos) — ed. de 1895 -Ouro Preto. Typ. Silva

Cabral — 1 folh. de 29 pags.
3. Paginas Tímidas (Contos e Escriptos) — ed. de 1896—Ouro Preto—Typ.

Silva Cabral— 1 vol. de 171 pags.
4. Discurso Official sobre o Treze de Maio (No Gymnasio Mineiro)-ed. de1897 — Ouro Preto - 1 folh. de 15 pags.
5. Discurso Cívico (No «Club União Republicana»)-ed. de 1896-Ouro PretoNa Imprensa Official.
6. Ephemerides e Factos Mineiros (em jornaes e revistas) — ed. de 1896—98Ouro Preto.
7. Discurso de Saudação (ao dr. Bias Fortes)— ed. de 1899 — Bello Hori-zonte 1 folh. de 9 pags.
8. As Nossas Questões Internacionaes (these de concurso na Fac. de Dir.)ed. de 1900 —Bello Horiz.—opusc. de 58 pags.
9. Memorial sobre Perdas e damnos (questão forense contra a União Fede-ral) — ed. de 1901 — Bello Horizonte.
10. Santa Ephygenia (Prefacio ao livro de sua Vida : tradições colo-niaes de Villa Rica) - ed. de 1902-Bello Horizonte-lfolh.de 18

pags.
11. Contos Sertanejos (Lendas e Fragmentos)—ed. de 1903 - Porto. — edda Liv. Figueirinhas-1 vol. in-8.°, 246 pags.
12. Serranos Illustres (Esboços biographicos, 2.» ed. de 1905)—Bello Hori-zonte. 37 pags.
13. Notas Estatísticas de Minas Geraes (Na Exp. Univ. de S. Luiz) - ed. de1904—Bello Horizonte, 1 opusc. de 59 pags.
14. Discurso de Defesa (questão forense)-ed. de 1904-Bello Horizonte 1folh. de 14 pags. '
15. A Edade da Pedra no Brasil (Memória apres. ao 3.° Congr. ScientLatino Americ. do Rio de Jan. (ed de 1905—1 opusc. de XIV e 29 na"s"Typ. Beltrão. l ?'¦'
16. Bacia do Rio Doce (Descripção dos municípios do Pecanha e Caratinea^—ed. de 1905—Bello Horizonte. 1 Folh. de 14 pags.
17. O*Rio Doce (Descripção de alguns municípios da sua bacia em MinasGeraes)—ed. de 1905—Bello Horizonte. 1 folh. de 15 pags.
18. Defesa dos Irmãos Loii. (Juiso Federal)-ed. de 1906-Bello Horizonte1 Folh. de 29 pags.
19. Rociado Rio Doce (Terceiro dos Relatórios apres. ao Gov. do Est. deMinas Geraes para fundamento de um pedido de privilegio de mineraçãono Rio do Doce, etc.) 2.* ed. de 1906-Bello Horizonte-Opusc. de 34
pags. l



,w
¦"í:;..

<!<?¦ Wí,?;

ANNO IV ~~ 1911

Chronologia Mineira
Governo civil e ecclesiastico

notas e i irinações

k/
m/i

Institutos k ensino / 6? /f

<&$>> /£'â Chor°9raphia

A3V/
/ J-^77 / ;<* 0

/ / 
*

2?
Historia

Estatística
Variedades

Letras
Bibliographia

BELLO HORIZONTE -1911

MINAS GERAES - E. U. DO BRASIL

-.«- r



-"-~~^^^*m^m

ê v* I
5

#



.'•K''-
¦TTT'^, ¦f™'T^

¦¦¦ •''('¦; •

,.¦*:•," a

PARTE I

CHROITOIOGIA MIITEIRA
CALENDÁRIO DO ANNO

Governo Civil e Ecclesiastico do Estado

2STOT.A.S E I3st:fo:r:m:.a.ç OES

VOL. IV DO « ANNUARIO I'E MlNAS »

V«2#f /bz\v sur le mètier remmettez
votre ouvráge, polissez-le sans cesse
et le repolissez.

-V
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PALAVRAS PRELIMINARES

Contmuamos na tarefa iniciada, cm 1906, e hoje damos á
publicidade o quarto volume da série, sob o titulo de Annua-
rio Histórico e Chorographico de Minas Geraes.

_ 
Nelle, como verão os nossos leitores, entra abundante ma-teria relativa ao mais completo estudo da Terra Mineira, en-carada sob diíferentes prismas : administração, estatística,'his-

tona, chorographia, letras, biog-rapliias, variedades, etc. 
'

Tanto quanto possível, numa obra desta natureza, temosnos eingido ao prograuima com que ha cinco annos nos apre-sentamos ao publico.
Cada edição tem trazido incontestáveis melhoramentos

sobre as anteriores; e havemos nos esforçado por estamparsampre assumptos novos, em cada volume, não repisando fas-tidiosuinente, o que já sahira publicado,
_ 

Diz-nos a consciência que não temos desmerecido do aeo-¦iiimeato aftcctuoso com que fomos recebidos, desde o I » volàoAnnuarío de Minas, por todos quantos, neste paiz se inte'ressam pelo estudo das cousas e factos mineiros.
Consola-nos saber que o Ammario d, Minas é hoje umlivro pocurado pelos intellectuaes e de franca acceitação dentroe tora do nosso Estado. '

A terra sagrada da Paína tem para os homens que hellánasceram urna fascinação constante. A ella nos ligamos parasempre por um laço sagrado, diz Fustei, to; OnrAx^s mDesde os Gregos esse doce c enérgico sentimento d/amorá

(*) Vide La Cite Antique, pags, 233 e 432 s
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Pátria vem dominando o homem. Pu/rÃo diüia ; «li'a Pátria
que nos cria, nos alimenta e nos educa». E Sophoclhs, outro
philosopho, ajuntava : «E1 a Pátria que nos conserva».

Nella achamos o nosso "bem-estar, segurança, direito, fé,
amor, justiça, lar, afíectos, paz e tranquillidade...

Devemos amal-a como se ama a religião ; prestar-lhe tanta
obediência como a que se presta a Deos; querel-a, gloriosa
ou obscura que seja, prospera ou desgraçada que se ache. E'
preciso anial-a em seos benefícios e em seos rigores ; e neces-
sario, sobretudo, saber morrer por ella, quando o reclamam as
circumstancias.

Amemos nossa terra, com o mesmo intenso affccto que
Piíricuís (segundo Thucydides) amava a Athenas, porque esta
cidade queria que todos os cidadãos fossem eguaes perante a
lei e dava aos homens a liberdade e lhes abria o caminho das
honras ; e mantinha alto o principio sereno da Ordem e da Jus-
tiça, assegurando o principio cia autoridade dos magistrados,
protegendo os fracos e dando ao povo ensinamentos que educa-
vam a alma e fortaleciam o caracter.

Sob o amparo tutelar destes princípios é que te queremos
ver, na vanguarda das nações, ó Pátria Brasileira, de que a
terra de Minas Geraes é uiiia das grandes fraeções compo-
nentes !

A ti, ó Pátria, a olfcrenda mesquinha dos nossos labores
intellectuaes.

Bello Horizonte-—janeiro 10 de 1911.

fc/SAí%/\/ * 'l*'±/^-\.'\S^-v^
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CHHQ1T0L03IA-CALEHDARI0
Cbroiiologia de Minas Geraes, eomiiendiada, euicla-

«tosamente, cornai «latas maisiiitere^saiitespara
a tiOHtsa Historia, nos períodos cia Capitania, Pro-
vincia e Restado.

mo
1192
1500

I :)(>:!

J 506

0 anno de 1911, da era vulgar, que começa com o Nascimento de N. S.
Jesus Çhristo, corresponde aos seguintes:

1878.° da morte de Jesus, em Jerusalém — Anno D.
Chr 33

471..° da invenção da imprensa por Guttemberg, em;.
419.° da descoberta da America por Colombo
411.° da descoberta do Brasil por Cabral
407.° das l.as cartas do piloto florentino Américo Vos-

pucio a Lourenço de Medicis e a Soderini (na Ita-
lia), descrevendo as suas duas viagens ao Brasil..

405." da morte do glorioso genovez Christovam Colom-
bo, o descobridor da America, em Vallatlolid. (Hes-
panha) e. é s

e77." da creaeão das capi.tan.Jas de São Vicente, Sfío
Tliome1, Espirito Santo, Porto Seguro e Bahia,
que abrangiam varias porções do futuro território
das Minas Geraes

376.° da posse do donatário Vasco Fernandes Coutinhò^
da sua Capitania, do Espirito Santo (que abrangia
o território leste da futura Capitania das Minas).

374.° dal.a bulla papal (Paulo III ou Alexandre Far-
nése) em favor da liberdade dos índios do Brasil.

862.° do inicio da administração de Tliomé de Sousa,
na. Bahia, o primeiro Governador Geúh que orga-
nisou expedições ao território das Minas,,

359;° da 1,B entrada no território de Minas Geraes
(Francisco Bruzza de Spinosa o Padre João Aspil-
cueta Navarro) ....... —\

1534

D.IO

1 r Q ~
IDO i

154.9

\

1552
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359.° da chegada á Bahia do 1.° Bispo do Brasil, Dom
Pedro Sardinha

358.° da chegada do 2.° Governador Geral do Brasil,
Duarte da Costa
355.° da morte do 1.° bispo do Brasil, Dom Pero Fer-

nandes Sardinha, victima de um naufrágio e de-
vorado pelos Caètès*

354.° da morte do rei Dom João III, o Piedoso, e querepartio o Brasil em capitanias hereditárias.. ...
354." da posse do 3.° Governador Geral do Brasil, na

Bahia, o benemérito Meia de Sá
348.° do celebre armistício de íperoig, em que para

salvar os portuguezes da sanha dos Tamoyos se
deixaram ficar de reféns os Jesuítas Nobreza e
Anchieta . #>„

317.° do íallecinrento de Martim Afíbnso de Sousa, o
1." povoador do Brasil

33S.° da vinda de novos sertanistas da Bahia aos rios
Jcquitinhonha o Doce (gòv. de Mom de Sá)

33S." da batalha de Alcacer-Kebir (Kasr-el-Kebir), em
África, na qual morreo o jovem soberano Dom Se-
bastião, cercado da flor dá üdalguia Portugueza.

331." da morte de Luiz de Camões (o maior épico por-
tuguez) o da passagem de Portugal e Brasil ao
domínio hespanhol ..,¦.,

329/ do estabelecimento do Calendário Gregoriano pelo
papa Gregorio XIII .. o.........

32M do l..°contracto para introducçao de escravos
fifriemos, no Brasil, entre o governador Salvador
Corrêa de Sá o o -traficante João Gutierrez Va-
1 p i" í ri

320,° do inicio das grandes expedições dos Paulistas
contra as aldeias dos Tupiniquins e Carijós, queforam exterminados e afugentados do baixo Tietê
para as regiões oceidentaes até o actual Triângulo
Mineiro, Gòyaz e Matto Grosso

321.o da morte, na Bahia, do 6.° Governador Geral do
Brasil, Manoel Telles Barreto

322.° da descoberta das I.8* minas de ferro, no Brasil
(em Araçoyaba), pelo paulista Afíbnso Sardinha,
1.° Brasileiro que fundio algum ferro em nosso paiz

321.° do fim da commissão do celebre jesuíta Padre
Fernão Cardim, como visitador dos collegios da
Comp.a de Jesus, no Brasil .,/,

370.°. do inicio da administração de Dom Francisco de
Sousa, como Governador-gera! do Brasil, com
quem veio, como Secretario, Pedro Tacques, paedo famoso chronista paulistano, tão apreciado so-
bre os bandeirantes...

1552

1553

1556

1557

1557

1563

VS4

1573

157 8

1580

1582

1583

1585

1587

1589

1590

1591
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319.° da 1.» entrada desde S. Paulo, através do Trian-
guio Mineiro, até Goyaz pela bandeira de Sebas-
tião Marinho  1592

319,0 da abertura do testamento de Gabriel Soares de
Sousa, «Capitão-mór e governador da conquista e
descobrimento do rio de São Francisco» e autor
do precioso Tractado descriptivo do Brasil e dos
roteiros para a entrada dos sertões do norte das
Minas Òeraes  1592

314.°da morte do veneravel Apóstolo do Brasil, o te.
Joseplide Anchieta (em Rerigtiba), depois de uma
vida inteira votada íi catechese dos Índios..  1597

314.° da descida do explorador Ailbnso Sardinha aos
sertões do Sapucahy (sul de Minas), por ordem de
D.Francisco de Sousa  1597

312.° do'fim da guerra de exterminio emprehendida
desde 1592 contra os Índios do valle do Jeticay (Rio
Grande e Paranahyba), entre S. Paulo o os terri-
torios que vieram a constituir o sul e sudoeste de
Minas, o Triângulo, etc. Essa campanha cruel foi
dirigida por Afifonso Sardinha, Jorge Corrêa e
João do Prado  1599

311." do primeiro insulto de iiáps flamengas (capitães
ilartmann, Broer e Paul van Cárden) cm costas
d° 1 > ras i  jfioo

310." da vinda das 1 > expedições paulistas àtè' o ter-
ritorio de Sabará, em perseguição e caça dos Índios
(segundo o Roteiro de Glimmer)  ifJÔÍ

309/ da chegada á Bahia do S ° (iovernador Gorai do
Brasil, Diogo Botelho, em cuja administração
reçta e fecunda muito caminhou a colonisação do
Bl>asil ": . 1602

308.° da promulgação do Regimento das minas do Bra-
sil pela corte de Madrid, aflm de melhor, se esti-
niular a descoberta de metaes e mineraes precio-
sos, na colônia  1503

307.° da creação do celebre Conselho da Índia, em
Lisboa, para conhecer dos negócios ultramarinos
e das colônias de Portugal  3601

30ô.° da ascensão ao solio pontifício do Papa Paulo V
(cardeal Borghése)  3505

305.° da nomeação de Dom Diogo de Menezes e Siquei-
ra (Conde da Ericeira) para Governador Geral do
Brasil, substituindo ao notável magistrado que íoi
Diogo Botelho  x6Cíi

304.° do fim da benéfica administração de Diogo Boi o-
Rio, 8.- Governador Geral do Brasil (com sede na
Bah*a)  160-

303." do começo da administração do celebre Dom
Francisco de Sousa (então Superintendente das
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minas do Brasil), nas capitanias do Rio de Janei-
ro para o sul, as quaes governou três annos, mor-
rendo em São Paulo (1611)  1608

303.° da lei promulgada por Felippe II (de Portugal),
declarando livres a?, gentios do Brasil, fossam ba-
ptisados óxi não  160i)

301,° da morte do Governador dom Francisco de Sou-
sa, que tanto estimulou os descobrimentos e ex-
ploraçòes no interior do Brasil  1610

300.° da vinda do naturalista hollandez Wilhelm Gli-
mer ao Rio das Velhas e Sabará-Bussu', ou Buçú
nas Minas Geraes  1611

299.0 da lei de Felippe III (de Portugal) reconhecendo
em principio a liberdade dos índios, mas decla-
rando legitimo o captiveiro dos que fossem apri-
sionados em guerra  1611

298.° da invasão do norte do Brasil (Maranhão) pelos
francezes, ao mando de Daniel de La Touche, se-
nhor de La Ravardiére  1612

277.° do inicio da administração de Gaspar de Sousa,
como Governador Geral do Brasil do Norte (sede
em Pernambuco)  1613

296.° da grande victoria dos portuguezes commandados
pelo capitão Jeronymo de Albuquerque Mar a-
nhão, na ilha de São Luiz, contra os invasores
francezes, que logo depois abandonaram a con-
quista  1614

295° da fundação da cidade de Belém do Pará (metro-
pole da Amazônia) pelo capitão-mór Francisco
Caldeira Castello Branco  1615

294.° da 1.» entrada nos sertões do rio Paraopeba (centro-
oeste de Minas) pela bandeira de Antônio Pedroso
de Alvarenga, que rompe de S. Paulo por 300 le-
goas a dentro* do paiz (segundo o chronista Pedro
Tacques)  1616

393.° da ordem regia dos Governadores das capitanias
para que expulsassem do Brasil colonial «todo
e qualquer estrangeiro que aqui se achasse esta-
belecido, sem respeito a pessoa alguma, embora
tivesse tirado licença para residir !  1617

392.° da promulgação do 2. • Regimento Filipino para
as minas do Brasil, concedendo vantagens, honras
e mercês aos que se entregassem á descoberta e
exploração de metaes e mi neraes preciosos  1618

292.° da cessão de seos direitos á coroa por Gil de
Góes da Silveira, herdeiro do donatário da antiga
Capitania de São Thomé, em cujo território se in-
cluia a zona que havia de ser a nossa região de
Sudeste (rios Pomba e Muriahev),...... >v  \Q10
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291.° do nascimento do maior orador sacro brasileiro,
na éra colonial, o Padre Antônio de Sá, emulo do
Jesuíta Antônio Vieira  1620

290.° da Carta Regia que creou os l.0s oÉciàès do Tri-
bunal do Santo Officio (Inquisição) no Brasil e da
canonisação do apóstolo das índias, S. Francisco
Xavier....:  1621

289.° da posse do velho e infeliz prelado dr. Dom
Marcos Teixeira como 5.° bispo do Brasil (Bahia). 1622

288.° do provimento deMartim de Sá (que já era o ca-
pitão-mór delia) no cargo de governador da Capita- 

',;

nia do Rio de Janeiro, cujo território penetrava
da costa pela Serra do Mar ate' a bacia do Parahy-
ba do Sul (abrangendo uma parte de Minas Ge-
raes)  1623

287.° da nomeação de Francisco Coelho de Carvalho
(na renuncia feita por Dom Diogo de Carcamo)
para 1.° governador effectivo do Estado Geral do
Maranhão, no extremo Norte do Brasil  1624

286.° da Capitulação dos Hollandezes, na cidade do Sal-
vador (Bahia)  1625

285.° da suppressão do Tribunal da Relação do Brasil
(creado na cidade da Bahia e ahi restaurado em
1652)  162G

284.° da concessão das primeiras sesmarias pelo Go-
vernador do Rio de Janeiro, Martim de Sá, no
valle do Parahyba do Sul e rios Pomba e Mu-
riahe1, ate' á zona do Sudeste de Minas, na região
hoje chamada Malta. Os sesmeiros e povoadores
dessa região entre Campos, Macahe' e o Carango-
Ia foram os 3 irmãos Gonçalo, Manoel e Duarte
Corrêa de Sá , 1627

283.° do 3.- ataque de uma frota hollandeza, ao mando
do almirante Pieter líeyn, no Recôncavo da Bahia,
como prenuncio da futura grande invasão do Brasil
do Norte  1628

282.° do fallecimento do cavalleiro fidalgo Francisco
Lopes Pinto, proprietário do 1.° engenho que hou-
ve no Brasil colonial (em Byraçoiaba, hoje Soro-
caba) para triturar minérios de ouro, prata e fer-
ro e depois alli funclü-ós esócio da l.a fabrica de
ferro de Santo Amaro (Geribatuba)  1629

281.0 da 2.ae grande invasão dos hollandezes, no Bra-
sil, onde tomam Pernambuco e ahi ficara durante
24 annos  1630

280.° da rendição dos invasores inglezes, era Tücujus,
pelo ca pitão-mór do Para, que os expulsou da
Amazônia..  1631

27J.° do 1." attentado no Brasil contra a vida de um
Prelado (dom Lourenço de Mendonça, na Rio de
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Janeiro, quasi victima da explosão de um barril do
pólvora, sob o leito, e que tinha mòcha ou esto-
pim ate á rua)

278.° do anno em que o traidor Calabar mais damnos
fez ao Brasil, auxiliando os hollandezes a atacar
com oxito os pontos mais fracos de guarniçõesluso hespanholas.

277.° da vinda do Paraguay para a capitania de S.
Paulo de muitas famílias do origem castelhana
(Ponce de Leon, Contreras, Gusman, Bueno, Prado,
Quevedo, Torales, Zuniga, etc.) das quaes proce-deram vários bandeirantes, que romperam e povo-aram os sertões das Minas Geraes,nos fins do se-
culo 17.° e princípios do século 18.°

276.° da definitiva conquista de 4 capitanias brasilei-
ras submettidas ao jugo hollandez (Pernambuco,
tfcamaracá, Parahyba o Rio Grande do Norte)...

2:5." da morte do 1.» governador do Estado do Mara-
nhao, Francisco de All.ufjuerque Coelho de Carva-
Uio, antepassado de Antônio de Albuquerque Coe-
lho de Carvalho, que foi o primeiro governadordas Minas Geraes (1709) e seo pacificador;274.° da l.8 nomeação de Salvador Corrêa de Sá e Bene-
videspara governador do Rio de Janeiro, extenden-
do-se a sua jurisdieção ao depois chamado «Paiz
das Minas». (Foi ello um illustre antepassado do Í.°
bispo brasileiro de Mariana, o illustre D. Anto-
nio Maria Corrêa de Sá e Benevides)

273.° do ataque mallogrado de Nassau á capital do
Brasil (Bahia)

212.° da cédula real de Felippe Ilf, autorisando os Vice-
Reis do Peru' a armarem os índios do Paraguay
para que estes se defendessem dos Paulistas, quehaviam já çaptivado cerca de 300 mil gentios (de
1614 a 1639), segundo se queixavam os jesuitas das
Missões, Padres Ruiz de Montoya e Dias Tafío. Dis-
»o decorreo a mudança de rumo dos «caçadores
de índios», que de S. Paulo começaram a se inter-
nar no território das Minas

271.° da~violenta expulsão dos Padres Jesuitas da villa
de S, Paulo, por serem os tenazes defensores da
liberdade dos Índios

271.° da sahida de Lisboa para o Brasil do 1.* Vice-Rei
nomeado para a nossa Pátria, o Marquez de Mon-
talvão'

270.° da injusta deposição na Bahia do 1/ Vice-Rei mar-
quez de Montalvão, por suspeita da Restauração de
Portugal, sob D. João IV

270.° da acclamação de Amador Bueno da Ribeira, em
S. Paulo, como rei pelos altivos bandeirantes,

1632

1633

1634

1635

.1636

1637

1638

1639

1640

1640

1641



¦ ¦ .: 1-7,.,-yr ¦:
¦'"'•. ¦¦¦;; :!

:.'•. ¦''.'.'.'"¦¦<'¦'-.tV-.' :í"'-

•:..¦•¦.-7 "i

ANNUARIO .3

muitos descendentes dos quaes vieram depois á
descoberta das minas do nosso território  1641

2G9.° do alvará de D. João IV, mandando que dos
Senados das Câmaras Municipais do Brasil não
fizessem parte nem os judeos, nem os mecânicos ! 1642

208.° do gov<>r?o interino do prelado José Coelho, após
a morte do capitão-mór Luiz Barbalho Bezerra, no
Rio de Janeiro, e no período inicial das excursões
dos bandeirantes ao centro do Brasil  1643

287.° da partida do benemérito Conde Mauricio de Nas-
sau, do Brasil para a Europa (Hollanda ....  1644

265.° da assignatura do 1.' compromisso de João Fer-
nandes Vieira e mais 7 conjurados, cm Pernambuco,
para a gloriosa Insurreição contra o jugo violento
dos hollandezes, no Brasil  1645

2(55.° da entrada do capitão Felix Jacques. por ordem
de Duarte Corrêa. Vasqueannes, Governador do Rio,
á região da Mantiqueira (pela garganta cio Embahu)
até o planalto sul-mineiro do Rio Verde  1646

264.° da CUrt^Regia de D. João V, dando á cidade do
Rio de Janeiro, depois capital do Brasil, o titulo
de «Leal Cidade»  1/J47

263.° da morte do historiador hollandez Gaspar van
Baerlè (Barlaeus), autor do melhor trabalho so-
bre o domínio flamengo em Pernambuco, sob o
governo de Mauricio de Nassau  1648

2C)2,° da condemnação em auto-do-fè do padre Manoel
de Moraes, primeiro sacerdote brasileiro castiga-
do pelo Santo Offlciò, em Lisboa, por apostasia e
sacrilégio,. ,-, 3549

2Gi,° da fundação da Casa do Misericórdia de Belém
do Pará, 1.» instituição de caridade na Ama- '
zonia,  9>_s im

260,° do começo da administração de Antônio Galvão
no governo geral do Rio de Janeiro, quando já os
sertanistas de S, Paulo iam penetrando o territo-
rio das Minas , \^{

259.° da restauração da Relação do Brasil, com 8
desembargadores em vez de 10, como o tivera, na
sua creação (1609), na cid. do Salvador da Bahia,
que desse Tribunal se vira privada annos an-
tes  1652

258.0 da vinda do padre Antônio Vieira ao Maranhão,
como superior dos jesuítas e para o fim de melhor
proteger os Índios escrávisados pelos colonos por-tuguezes  j(553

257.° da posse no Governo Geral do Brasil, peloconde de Atouguia, Dom Jeronymo de Athayde
(na Bahia) ># ^54
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256.° da eleição em conciave cardinaHcio do Papa Ale-
xandre Vil (cardeal Chigi), sob cujo pontificado ai-
gumas reformas» sòffreò á divisão ccclesiastica no
Brasil colonial ;¦•

255.° da morte do fundador da dynastia de Bragança,
rei Dom João IV de Portugal....... ..........

254.° do governo interino de TnÒme' Corroa de Alva-
renga, na capitania do Rio de Janeiro, finda a
administração do Conde de Avintes e antes do no-
vo governo de Salvador Corroa de Sá e Bene-
vides

253.° da grande campanha emprehendida pelos gover-
nadores da Bahia contra o bárbaro gêirfciò do rio S.
Francisco, cujas aldeias são levadas a ferro e
íbgo pelos expedicionários portugiíezes e paulis-
tas

252.° da vinda para o Brasil de Salvador Corrêa de
Sá eBenevides, almirante e governador do Sul do
Brasil, que tanto se empenhou com os potenta-
dos paulistas, mormente com Fernão Paes e Lou-
renço Castanho, para irem á descoberta do sertão
no interior do paiz

251.° da vinda do capitão Marcos de Azeredo ao Rio
Doce (paiz das esmeraldas)

251.° do nascimento na Bahia do 1.° historiador brasi-
leiro, Sebastião da Rocha Pitta, autor da Historia
da America Portugueza

250.° da retirada de Salvador Corrêa de Sá e Benevi-
des, «administrador geral das minas do ouro e
prata do Brasil» (tit. de João IV, em 1644), que
sáe de S. Paulo para o Rio de Janeiro

250.° do tratado de Haya para as pazes de Portugal e
a Republica das Prov. Unidas da Hollanda

249.° da morte no Recife do valoroso caudilho negro
Henrique Dias, cuja bravura esteve sempre em
prova na longa campanha contra os invasores bá-
tavos

248.° do l.° estabelecimento do Correio no Brasil
247.° da carta do rei Aífonso VI, de Portugal, ao po-

tentado paulista Lou renço Tacques, pedindo-lhe
auxiliar a expedição de Agostinho Rarbalho ao
sertão, á procura de esmera Idas

246.° da fundação dos dous primeiros conventos de
freiras, no Brasil (na Bahia e no Rio). A metro-
pole sempre se oppuzera a admittir monjas no
Brasil, porque «muito lhe convinha antes povoar o
paiz de gente principal e honrada»  0..

245.° do inicio da administração de Dom Pedro de Mas-
carenhas, como Governador Gerai, da Capitania do

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1660

1661

1661

1662
1663

1664

^

1665;.»
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Rio cie Janeiro, com jurisdicção em território do
S. Paulo (depois mineiro e goyano)...... 

'¦¦, .. Í666
244.° do exercicio, no Gov, do Estado Geral do Mara-

nhão e Grão-Pará, do enérgico e conciliador Anto-
nio de Albuquerque Coelho de Carvalho, pae do
<]ue mais tarde foi 1.° Goy. das Minas  16(37

243.° do inicio do governo do Infante Dom Pedro de
Bragança (depois Pedro II de Portugal)^ apus a
deposição do rei Affonso VI e durante o- qual o
Brasil experimentou notáveis melhoramentos  1668

242.° da descoberta nos sertões centraes do Brasil (vai-
le do Tocantins) de legitimas arvores de especia-
rias (canella e cravo)  1699

241.° da carta passada em nómo de Dora Affjnso VI, de
Portugal, conferindo o titulo de 1.9 Marquez das
Minas ao 3.° Conde do Prado, D. Francisco de
Sousa, neto do fidalgo deegual nome e que gover-
nára o sul do Brasil, e fora 1.° Superintendente
das Minas  1670

240.° da moralissima prohibicão regia (do regente Pe-
dro 2.°) feita aos Governadores e mais ministros,
Officiaes cTEl-Rey, no Brasil, de;cpmmerciárem, te-
rem contractos, monopólios, fazerem interesse ou
lucro de qualquer industria, etc. (Verdade seja
que muitos Delegados da metropolo—mormente nas
Minas, no sec. 1.8.°—transgrediram tacs ordens da
coroa)  1671

239.° da morte de Antônio Dias Cardoso, um dos mais
destemidos capitães brasileiros na guerra Holian-
deza  1672

239 ° do encargo dado ao mestre de Campo Fernão
Dias Paes Leme por Ailònso Furtado de Castro do
Rio de Mendonça (Governador Geral do Brasil),
para o descobrimento das esmeraldas  1672

238.° da internação da bandeira dos paulistas Pas-
clioal Paes de Araújo, Antônio Pires Camargos e
Bartholomeo Bueno pelos sertões goyanos do Ara-
guaya o Tocantins, tendo atravessado o actual
Triângulo Mineiro *.„ 1673

237.° da entrada da bandeira de Fernão Dias Paes
em busca das esmeraldas  1674

237.° da l.a constrúcçãò de um barco de 350 tone-
ladas., pelo allemão Gaspar Wcrneck, com 30 pe-
ças de artilharia, no Brasil (porto de S. Luiz do
Maranhão) ,,.....,  1674

236.° da partida de Loúrcnçò Castanho-Tacques e sua
bandeira, vindos de S. Paulo para penetrarem o ser-
tão dos bárbaros índios Çatàguazes (nas Minas) 1615

235.° das builas do Papa Innocencio XI, elevando a
diocese da Bahia á categoria de arcebispado ecre-

15
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ando os dous bispados de Olinda e Rio de Janeiro
(Todos três e mais os posteriores de S. Paulo eCoyaz vieram a ter jurisdicçfio em território deMinas Geraes)

234.0 da morte do arrojado descobridor das" Minas' %
âà o^T^ 

LourenÇ° Castanho Tacques, em S. Paulo~dó. da descoberta da região aurifera do Sabará-Buçú
por Manoel de Borba-Gato, genro de Fernão Paes-#.? da nomeação de Bartholomeo da Cunha Gago
(de Taubaté) para o posto de «capitão-mór da tr&o-
pa para o descobrimento de prata, ouro e pedrasnos sertões» t

231." da Carta regia de-Pedi^ri dèpôrtngáuteHndõ
a escravidão dos Índios no Brasil, concedendo-lhes
terras o mandando castigar quem os captivasse...A*.' da posso do 1.» bispo do Rio de Janeiro, domJosé de Barros de Alarcão, que passou a ter ju~nsdicçuo sobre os habitantes das Minas .230." do assassinato de Dom Rodrigo de Castel Branco',:no arraial do Sumidouro ou Fidalgo (Rio das

2*y.° da Carta Regia de Pedro II, de Portugal," aú-torisando os paulistas Manoel Fernandes de A-breo, Jacintho Moreira Cabral e Martim GarciaLombna a estabelecer fundição de ferro, em Ara-
çoyaba <

g# da elevação da villa de S, Pautó á sede" do'°-ov'da antiga Capitania de S, Vicente (cuja vastidãoabrangia o sul e ó oeste do território das Minas)^i. da revolta chefiada por Manoel Beckmann (Be-qmmao) contra o odioso monopólio da Comp * doCommercio e expulsão conseqüente do* jesuítasdo Maranhão....',.....  '
%mM execução do* patriotas brasileiros' ManoeVBeckmann c Jòrgé Sampaio, na capital do Mara-nh.io, na praia da Trindade, por ordem do gover-nador Gomes Freire de Andrade.... *,....„
225." da l.a invasão da febre amarella, no Brasil*'(â ,epidemia da Bica), assolando Pernambuco e Bá^hia
224," da rntrada do bandeirante paulista Antônio 

"li 
o-drigues Arzão, no sertão do Casca ( Rio Py-ranga) J

224." da 1.» expedição do paulista Domingos"Jor^e VY-lho contra os negros do colete Quilombo dos Pai--mares. (Esse tomivel chefe mam, luco varou desdeS. Paulo centenas do logoas dos sertões mineiro ebahiano até Pernambuco o Alagoas)
m.° da posse do 3.° Arcebispo do brasil 

'(nâ" 
Bahia)

Pom Frei Manoel da Resurreiçao, quando já gran*

1076

1077

1678

1679

1680

1681

1681
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1683

1684

1685
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1687
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des bandeiras de Paulistas varriam os sertões mi- 
^

nwro? ate' o rio S. Francisco é fundavam fazen-das de gado, çapoliàsre aldeias.. 16S8
.° da celebre lei dr 3 de agosto, de Dom 

' 
João V*prohibmdo o luxo é os desperdícios dos banquetese vestuários, no Brasil colonial lm

211." do nascimento, em S. Paulo, d, Bento Fernandesfurtado de Meiidonça, que tão moço veio para asMinas Geraes, onde se casou o permaneceo, cons-titumdo larga descendência e deixando curiososapontamentos sobre os primeiros arraiaes do ouroe seos descobridores mais notáveis.. lm)
210." da morto do 3." arcebispo do Brasil, Dom FròiManoel da Resurreição, que fundara na Bahia o 1 °

Seminário em nosso paiz para leigos e ecclesias-ticos #
2W.o do inicio da campanha de rêducção e 

' 
extorminio 

^
dos índios insurrectos do baixo São Francisco
para o Norte do Brasil, encetada por Ordem Ré-
gia pelo bravo paulista Mathias Cardoso de Al-meida, descobridor e povoador do sertão norte
minriro ......: y,q9

2lS.o da exploração da bandeira de Hartholomeo Bue'no de Siqueira no Rio das Velhas... ]rQo
217.0 d0 (,stabclecimènto das fazendas pastoris do Bro-

jo Grande (Norte de Minas) pelo capitão AntônioGonçalves Figueira, no fim da guerra dos sete liiannos dos Paulistas contra os índios do valle doS. Francisco
t)1,  1694216.° do primeiro ouro exlrahido no território das Minas pelos Paulistas _ #215.° da descoberta do rio Pitanga pelo' 

'bandeirante 
—

Bartholomco Bueho
SM.0 dil abertura da Ut4 estrada entre* Minas'Geraes

e Rio de Janeiro
214.° da morte do celebre 

'íeViiiVa ' 
p'âdré' Antônio^Vi- 

^
eira, o grande mestre da nossa IÍngua e soo maiortribuno, no púlpito t

213/ da ida de Francisco Mor^áàLma'húè^B ^
Ayrés, por ordem do Governador Artlmr de Sá éMenezes, a procura de um mineiro pratico queviesse ajudal-o a descobrir as lavras auriferas das

M"laS 1,,'QO

212.» da sanidade Taubate' da grande iancéra 
"£

ploradora dos irmãos Franeisco e Antônio da SilvaBueno, irmãos Thomaz e João Lopes de GamadosFelix de Gusmão de Mendonça Bueno e Padre Joãode Faria Fialho, capellão da comitiva, os qimesvieram ao descoberto aurifero de Ouro Preto ©?onas adjacentes ao ribeirão Funil *...,.,:.., lw

17

.*;**,
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211/ do registro das minas de ouro do Sabará em
nome do sertanista Borba Gato... 0. o t,.,210.° da descoberta do ribeirão auriferodoBom^Suc-
cesso, perto do Ouro Preto e Padre Faria, pelocoronel Salvador Fernandes Furtado, um dos fim-
dadores de Mariana

209.o da viagem por Minas do grande' èscriptor'An-
tonil, como é conhecido o jesuíta florentino João
Antônio Andreoni

208.o da posse dQ lo capellao d(; arraial dê Cima doRibeirão do Carmo, padre Francisco Gonçalves
Cangica, um dos primeiros sacerdotes entrados
em Minas Geraes ..

207.odapossedol.°capitao-mórde todo o Ribeirão
do Carmo, o coronel Salvador Furtado

206.' da vinda dos 4 primeiros Vigários nomeados
pelo bispo do Rio, D. Francisco de São Jeronymo,
para as primeiras parochias fundadas em Minas
Geraes (Ouro Preto, Antônio Dias, Ribeirão doCarmo e São Caetano) ,

205.o da nomeação do l.o thesoureiro dos defuntos eausentes para as Minas
204.o da acclamação do l.o chefe embocibà nas'" Minas

(Dezembro), o celebre Manoel Nunes Vianna
203 o do rompimento das primeiras rivalidades en-tre Paulistas e Forasteiros , (Emboabas), nasMinas
202.- da creaçãoda Capitania Unida de S. Paulo edas

Minas Geraes dos Cataguás
201. • do fim da guerra entre Emboabas e Paulistas 

'(Vra-

vada nos valles do Rio das Velhas e Rio das Mortes)
200.- da creação das primeiras Villàs Mineiras por D.Braz Balthasar da Silveira
197.- da communicação feita pelo Governador Anto-nio de Albuquerque a El-Rey Dom João V, de es-tar restabelecido o socego nos povos amotinados

das Minas (7 de agosto) #. t
198.o da carta regia de 31 de outubro, que approvoiui

creação da «Leal Villa de N. Si-, do Carmo» (Ma-nana) em vez do nome primitivo de «Villa do Car-mo de Albuquerque»
197. • da divisão das Minas pelo governador Dom Braz

em 4 comarcas: Villa Rica, Rio das Velhas, São'João d 'Ei-Rey c Serro do Frio (Vil ia do Príncipe)
196.- dol.- lançamento do tributo extraordinário de36 arrobas de ouro sobre os povos das Minas, porconta dos reaes quintos. tmm
195.- da I." ordem regia do despejo dos Religiosos' e

monges moradores nas Minas Geraes.. .
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yosyiit, Capitania

Geraes os orflciae.de ourives nelia existente ,-,o

lon f^3]1 
• sed8 uo Ribeirão do Carmo). M

sa ex-Caprtama desmembrada de S2o Pauio (1 •cap.tão-gencral Dom Lourenço de Almeida). . 
' 

l721
Lfd!0 

a 
^ 

M1 n0V0 ^mproiieeo de 1 a io'-bas de ouro pelas Câmaras Municipaes das Minasque, além.destas 12, pagavam por obrigação ^2o arrobas annuaes de ouro á Metrópole':..... 17221-8 da ordem regia de João V ao Governador de Milna». Dom Lourenço de Almeida, para que expub«asso da Capitania «assim os estrangeiros intrus08como os frades e religiosos andejos» e o Sse presos para o Mio de Janeiro..... " 179„
UYCe^° 

dtí ont'a» Parochlas com 
"vigários

collados em Minas ftdnos
1S\tl 

V •? SOlemniisS';«'' ftstiVidade"' da' Senaáua 
1724

?alo) ..na..C.'.pÍtalÍa (villad0 ^eirão do
m-vt 

Wqua. p^'?^io''^âtàdã' *P;;;' 
Me*^ ra5

P>Ie de servirem os homens pardos, em Minasem quaesquer cargos e empregos públicos.. . 
' 

17,6m da zmpos.eão de um tributo extraordinário de'100 arrobas de ouro ao3 povos das Minas... 1727183. da abertura do 1.- caminho (picada) dêVjUa Rica eviiu de.Carmo (Mariana parida

182.- da declaração da precedência da''éãS'^ 
^

sèmr . !. ^ 
municiPalid*1es concorre-

181.;-da ^¦cxpui;a;'d;soi;riv;;7joaíheiros','qüe']'i;'. *-¦
b.tavam na Capitania Mineira.... , ~,ft180. • da creaolo do 1. ¦ iogar de Jui* decora V de 

'or-
phaos, em Minas, e da Pròvedbria dos deluntos eausem;es annexada á mesma magistratura  17S1

%nt TJ° 
<0 S°Verao dj Colldô das Gàivèa .Dom André de Mello e Castro,, pas Minas... . . 173*. 178. v da compos.çso do Triumpho Euckaristm^0IS.map Plres Machado, cm Villa Rica  . 

" 
173J
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177 da nomeação do !;• Juiz de Fora da Villa do Car-
mo, dr. José'Pereira de Moura  1734

176.' do começo da administração do General Gomes
Freire (conde de Bobadclla) em Minas  1735

175.- do governo interino de Martinho de Mendonça,
na Capitania Mineira ...„ 173(3

175.- da fundação da 1 ,» Academia literária, no Rio de
Janeiro, no Gov. do Conde de Bobadella (a Acaãe-
mia dos Felizes), e da qual fizeram parte alguns
filhos de Minas  273^

174.' da prisão do 1." frade bencdictino nas Minas, o
celebre Frei Luiz de Moura, depois remettido paraLisboa..,.  ifo-f

173." da expedição da ordem regia para que fossem
presos todos os clérigos religiosos (sacerdotes de
votos monasticos), que sei achassem na Capitania
de Minas, sem licença ;';  1733

172/ da creação do 1.- logar de medico ou physico"dos presos e pobres das villas pelos Senados das
Câmaras Mineiras  173y

171. • do nascimento do grande poeta d10 Uruguày,
José Basilio da Gama, em 8. José d'El-Rei .' 1740

170.* da approvação pela metrópole do extorsivo im-
posto de 230$000(!) por cada pessoa que mineras-
se ou se òecupasse na extracção dos diamantes, no
districto do Tej uco  ^741

169.0 do recebimento pela metrópole de 200 arrobas e
mais 2,538 oitavas de ouro do rendimento da ca-
pitania de Minas Geraes, nos quintos arrecadados
dois annos antes 3749

168.° da fundação da 1.* cidade mineira em Mariana
(antiga Villa do Carmo)  ]743167.° da nomeação do dr. José' Caetano" Gai vão* para *
juiz de fora, na cidade de Mariana '.. 1744166.° da autorisação regia para se cunhar em Minas
moeda de prata c cobre, de restricta circulação na
capitania -,-<* -

165.» do aviso régio que,autorisou a construcção damonumental cadeia de Mariana, feita de pedra, cal
e ferro

164.° da creação do 1.» bispado de Minas 
'Geraes,' 

cm
Mariana

163.° da entrada do I.» bispo de Mariana, Dom FreiManoel da Cruz, na sua diocese (24 de nov.), nomesmo anno em que nasceo Tiradentes, na fazen-
da do Pombal, termo da villa de São José' do Riodas Mortes

162.o da publicação do curioso opusculo 
"iwrêo' 

Thro-
no Episcopal, «collocado nas minas de ouro» e com-

1746

1747

1748

<u

"-
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1753

1754

posto pelo conego marianense Francisco Ribeiroda Silva...  ; rM
161.° da fundação do l.o Seminário de theologiaêhu-

; manidades em Minas (Mariana) e do novo bandodo capitão-general Gomes Freire, expulsando osourives das Minas g
160.0 do offereciniento das Câmaras de Minas' dê" 

'ên-
trarem com 100 arrobas de ouro para a coroa-contribuição que ficaria assim substituindo o im-
posto da capitação -pú

159.0 do l.o recenseamento colonial'," 
'em'Minas 

GeràVs' '
i«. 0a'CUSanJdo 

uma População de S25.666 habitantes... 1752158. da ordem regia ao governador das Minas paraque prendesse o celebre Felisberto Caldeira, oopulento contractador dos diamantes do Tejuco
(Diamantina)  >ti >#157.» do contracto dearrendáment'o'por'tr'es'ànnòs'Qàà
passagens do Rio das Mortes, mediante 14.000 cru-zados livres para o Fisco real

156.o da interessante carta-regia (22 março) que .próhi-bio, sob pena de degredo, fossem por despresochamados caboclos os filhos de'Índios, nas Mi-nas
155.° da tentativa de insurreição mallograda 

' 
dos 

' 
no"grosafricanos, na capitania de Minas, perecendo«3.900 victimas!  1 5154.» do grande assalto e invasão dos" Índios Botõcu-dos nos sertões de leste da Capitania, no RioDoce

153.0 da fundação do Peçanha pelo licenciado Domín-
gos de Magalhães Peçanha X758

152.° da expulsão da ordem' dos Jesüitas"de"todês
os domínios da çorôa de Portugal, no governo deD- Jose' . n59

151.0 do nascimento do medico e Incêniidentê" 
"dr."

Domingos Vidal Barbosa Lage, filho ele MinasGeraes 1760
150.0 da governação interina das Minas Geraes'peje
„n «b!fP0 d° RÍ°' D0m Frei Antonio d0 Desterro.... 1751149.o do nascimento do sábio mineiro, Intendente doTejuco e senador do Império, dr. Manoel Ferrei-

, ra da Câmara Bittencourt e Sá, natural de Ita-cambirussü (Grão Mogol) 1762
148.° do inicio do governo de Luiz Diogo' Lobo da SiV-Ta, capitão-general das Minas, que no anno se-

guinte viajou em três mezes, a cavàllo, mais ele 350legoas. pelo sul da capitania!..
147.0 da divisão das terras férteis dê Ho" Clíê^otó 

"êlí
tre as comarcas de S. João d'El-Rei e Mariana eda morte do nosso l.o bispo Dom Frei Manoel daCm? «•¦••.• "*.*.;.,.,;,,.,.  1764

1763
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146.° do nascimento do notável chimíco e naturalista
mineiro dr. Vicente Coelho de Seabra e Silva
Telles, natural de Ouro Preto e professor da Uni-
versidade de Coimbra  1765

145.° da creação dos «terços auxiliares» ou compa-
nhias de homens brancos, pardos e pretos livres,
nas Minas  1/66

144.> da ordem de expulsão dos religiosos Jesuitas
clandestinamente domiciliados na Capitania Mi-
neira • • }W

143.° do principio da governação nas Minas do jovem
fidalgo Conde de Valladares (Dom José' Luiz de
Menezes Abranches Castel-Branco e Noronha).... 1768

142.° da obrigação imposta aos mineiros pelas Câmaras
coloniaes, de plantarem bosques de pinheiros, que
supprissem ya falta de lenha e madeira no futuro 1769

141.° do extermínio do regulo dr. Miguel Nunes Vian-
na e seos sequazes, na fazenda da Tabúa, Norte
de Minas, onde viviam afastados das leis, no dizer
de Teixeira Coelho  17"70

140.° da descoberta dos diamantes no rio Itacambirus-
su1, aflluente do Jequitinhonha, no Grão Mogol... 1771

139.° do lançamento de uma derrama de 10 arrobas e
tanto de orno nos povos de Minas, para acudir>os

impostos atrasados dos quintos á& coroa  1772
138.° do exterminio do famoso quilombo de Bateeiros,

na comarca do Rio das Mortes.  1773

137.° da fundação da 1." escola de estudos secundário*,
na capitania  VfH

136.° do inicio do bom governo de Dom Antônio de Noro-
nha, nas Minas, em substituição ao marechal de
campo Antônio Carlos Furtado de Mendonça  1775

136.° de um novo censo da Capitania Mineira (excepto
os sertões povoados de Minas Novas), apurando-se
319.769 almas ..-. 1™

134.° da proveitosa viagem do notável naturalista mi-
neiro, dr. José' de Sá Bittencourt e Accioli pela
França e Inglaterra  VjTl

133.° da formatura em Coimbra do grande naturalis-
ta mineiro, dr. Joaquim Velloso de Miranda, nat.
do Iníiccionado S 1™

132.° da excursão do governador D. Antônio de Noro-
ronha aos sertões do Rio Doce, na «Nova Con-
quista de Cuyethe1»  jt$

131." da entrada do 2.- bispo de Mariana, Dom Frei
Domingos Pontevel, na seMe da sua dioceie  1780

130.° da nomeação de Tiradentes (ai feres J. J. da Sil- <
va Xavier) para commandante das patrulhas do
Caminho Novo de Villa Rica para o Rio de Janejt
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ro, posto diííicilimo e de grande confiança mi-
litar.....  1781

129.° da noticia do apparecimento dos l.°B diamantes
nas serras de Grão Mogol, Norte de Minas  1782

128.° da posse de Luiz da Cunha Menezes—o Fanfar-
rão Minésio—como 9,* governador effectivo da
Capitania e em successão de Dom Rodrigo José*
de Menezes (Conde de Cavalleiros) ,.,  1783

127.° da morte, cm Lisboa, de Frei José' do Santa Rita
Durão, o notável poeta mineiro, autor d'O Cara-
murú',  1784

126.° da formatura em Coimbra do celebre latinista
mineiro, padre dr, Francisco de Paula Meirel-
les..... ....   1785

125.° das l.*8 conferências, em Fraaça, dos estudantes
Maia e Vidal Barbosa com o ministro americano
Th. Jeííerson, a quem pediram o auxilio dos Esta-
dos Unidos para a libertação das Minas e do Bra-
sil  1786

124.° da approvação regia do plano das loterias, com
o producto de cuja extracção se terminou a grande
e solida cadeia de Villa Rica  1787

123.° do 1.' encontro no Rio (Setembro), do Tiraden-
tes e do dr. Alvares Maciel, que se ajustaram no
plano da Conjuração .. • 1788

122.° da Inconfidência Mineira (delação de Silverio
dos Réis)  1789

121.° da chegada ao Brasil da famosa alçada vinda de
Portugal para julgar os GÒnspirádÒres de Minas Ge-
raes.  1790

120,° da terminação da famosa devassa aberta pela ai-
cada, em Villa Rica, no processo dos Inconfidentes,
e que durou 20 mezes e VI dias (28 do julho de
1789 a 9 de abril de 1791), emquanto no Rio de Ja»
neiro corria outra devassa  1791

119,° da execução de Tiradentes (Silva Xavier), no
Rio de Janeiro, como cabeça dos Conjarados Mi-
neiros  1792

3)8.° da morte do inditoso poeta e Inconfidente Minei-
ro. Alvarenga Peixoto, no presidio africano de Am-
baca, no mesmo anno em que si ccumbia, cm Minas,
sua formosa filha Maria Iphygenia de Alvarenga.. 1793

117.° do nascimento do granle medico, filho de Minas
e depois companheiro de A. de Saint Hiiaire, dr.
J, Antônio Ildefonso Gomes, creadorda hydrothc-
rapia no Brasil....^.  1794

114.° da promulgação por'Maria I do impraticável re-
gimento das sesmarias concedidas pela coroa em
Minas e noutras capitanias .'  1795

115.u da excursão scientifica ao rio São Francisco pelo
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dr. J. Velloso de Miranda, por ordem da metro- ;'
pole.  1796

114.e do fim do triste governo do Visconde de Barba-
cena (Luiz Antônio Furtado de Mendonça), 12.° ca-
pitão-gcneral das Minas e em cuja administração
se passa o dr^ma sangrento da Inconfidência  1797

113.° da creação das l.as agencias do correio oa postas
reaes nas villas de Minas  1798

112.° da interessante Memória escripta sobre a Capita-
nia de Minas pelo dr. José' Vieira Couto, nat. do
Tejuco (Diamantina).  1799

111.° do auto da demarcação do termo da então Villa
da Campanha da Princesa, que cotnprehendia to-
do o Sul de Minas • 1S00

110.° do nascimento do grande mineiro, Honorio Her-
meto Carneiro Leão (Víarquez do Paraná), em Ja-
cuhy ,. 1801

109.° da adopção do papel sellado na Capitania de
Minas  1802

108.° do nascimento do notável educador mineiro,
conego José1 Antônio Marinho, no Brejo Salgado,
á margem do S. Francisco (Januaria)  1803

107.° da introducção da vaccina Jenneriana, no Brasil,
pelo mineiço Márquez de Barbacena  1804

106.° da morte do astrônomo, geographo e mathema-
tico, filho de Minas (Mariana), dr. Antônio Pires
da Silva Pontes Leme (ex-governador do Espirito
Santo)  1805

105.° do celebre testamento do coronel Basilio de Brito
Malhe;ros (um dos traidores da Inconfidência),
fallecido em Sabará  1806

104.° da impressão do 1." livro em Minas (em Villa
Rica, pelo Padre Viegas de Menezes), no gov. do
Visconde de Condeixa, Dom Pedro de Atahyde.. 1;07

103.° da abertura dos portos brasileiros ao commercio
das nações extrangeiras ; e da abolição do ouro em
pó como dinheiro e adopçüo das moedas como meio
circulante em Minas Geraes  .. 1808

102.° da fundação da primeira fabrica de ferro em
Minas (intendente dr. Câmara, n Morro do Pilar,
mun.de Conceiçío)  1809

101.° da posss do penúltimo governador colonial, em
Minas, o Conde da Palma (Dom Francisco de Assis
Mascarenhas)  1810

100.° da extineção doslogares dos Intendentes do ouro
e creação dos juizes de fora; para: substituil-os nas
4 comarcas — do Rio das Mortes, Rio das Velhas,
Ouro Preto erSorro do Frio ,.,,,,..?  1811

99.° do nascimento, em Sao João d'Ei»Rei, do notável
poeta Visconde de Araxá (üomiçiano Leito Ribeiro) 181?



I

ANNUARIO 25 ¦ • ¦

¦*^^^ ¦ ^a" t-*^^^-*r\f+s%_rkjr»_rkj

98.° do fallecimento, no Rio, de mestre Valeniim, o
afamado esculptor mineiro, Valentim da Fonseca •
e Silva  1813

97.° do começo das grandes romarias de fieis ao San-
tuario da Serra da Piedade, movidas pelos extasis
da celebre Irman Germana  1814.

96." de uma humanitária provisão regia sobre a ma-
tricula dos expostos ou engeitados, em Minas, .. 1815

95.° da fundação da primeira fabrica official de pólvora
em Minas (-Villa Rica)  18L6

94.° dos festejos nas villas mineiras pela acclamação
e coroação de Dom João VI, no Rio de Janeiro. . 1817

93/ do nascimento do grande naturalista mineiro Do-
mingos Soares Ferreira Penna, em Oliveira do
Piranga  181S

92.° da creaçâo da Sociedade de Agricultura, Com-
mercio e Navegação do Rio Doce  1819

91.° da fundação do afamado Collegiodo Caraça, pelos
Padres da Missão (Lasaristas)  1820

90.° do juramento solemne em Villa Rica pelo Bispo,
Governador, Ouvidor, Sargento-mór, vereadores e
corporações, de obediência á nova Constituição
que se fazia em Portugal  1821

89.° da vinda do Principe-Regente D. Pedro a Minas
Geraes  1822

88.° do plano da fundação de uma Universidade na
provincia de Minas, segunda tentativa depois da
Inconfidência do sec. 18.° ,t  1823

87.° do apparecimento do primeiro jornal em Minas
{Abelha do Itacolomy), em Villa Rica  1824

ÜQ.° do nascimento de Dom Pedro de Alcântara, 2.° e
ultimo Imperador do Brasil  1825

85.° da escolha por Pedro I dos dez primeiros Sena-
dores do Império, representantes de Minas Geraes 1826

84.° do inicio do governo do 2." Presidente da prov. de
Minas, dr. João *, Lopes Mendes Ribeiro  1827

83.° da installação flo novo Governo da Província de
Minas Geraes...)  1828

82.1 do regresso das tropas milicianas mineiras, desta-
cadas no Rio de Janeiro e Bahia  1829

., 81.° da primeira tentativa para se fundar uma Aca-
demia Medico-Cirurgica, em Ouro Preto, e da in-
stituição dos correios municipaes, em Minas  1830

80.° da viagem do 1/ Imperador do Brasil a Minas
(proclamação de Pedro 1, em Villa Rica)  1831

79.° do plano de creação de um Curso de Sciencias
Sociaes, em Ouro Preto e de um Tribunal da Re-
laçâo para as prov. de Minas e Goyaz  1832

78.° da sediçâo militar de Ouro Preto, suffbcada pelo
Brigadeiro Pinto Peixoto  1833
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77.8 da escolha do Senador do Império por Minas,
Padre José Bento Leite Ferreira de Mello

76.° da installação da primeira Assembíéá Legislativa
da Província de Minas

75.° da posse demais um Senador Mineiro, o 1.° Barão
do Pontal (Manoel Ignacio de Mello e Sousa)

71.° da creação das útilissimas aulas de humanidades
(latim, íráncfz, philosophia, rhetorica, geogra-
phia e historia), em varias comarcas da prov. de
Minas. mtm

73.° do fullecimento do notável mineiro e Senador do
Império, padre José Custodio Dias, procer da In-
deprndencia

72n da creação do 1.° Instituto official de humanidades
(o Lyceo Mineiro) e da l.a escola superior (a Esco-
Ia de Pharmacia), ambos em Ouro Preto

71,° da lei que creou (n.175), no Jardim Botânico de
Ouro Preto, uma Escola Normal de agricultura
p.ra alumnos práticos de toda a província de
iNlinás.  ^ t

70." da l.ft impressão brasileira do pòmàvillà Rica,
de Cláudio Manoel da Costa (1773); em Ouro Preto.

69 '» da rebcllião dos liberaes em Minas, terminada
p Ia victoria de Caxias em Santa Lusia do Rio
das Velhas....

61° do assento de líonorio Hermcto Carneiro Leão,
depois Marquez do Paraná, no Senado Brasileiro,
como representante de Minas Geraes

67," iia escolha do Visconde de Uberaba para Senador
do Império por Minas... ,„,,

6o,Q dos bárbaros assassinatos dos magistrados dr.
Manoel Jacintho Rodrigues Yóo, nas immediações
do Campo Bello, o do dr, Hermogenes Francisco
do Aguiar Pantoja, no mim, de Barbacena...,'...

65, • 'ia morte do notável magistrado o então Sonador
do Império, dr» JoSo Evangelista de Faria Lobato,
natural de Paraeatur r, ,,,

6L° da creação da «Companhia de Navegação e Com-
mercio do Rio Mucury»

(tt." da posse dos dois Senadores do Império, Limpo
de Abreo (Visconde de Abaeté) e Fernandes Tor-
res, como representantes de Minas

62.° da fundação do afamado Collegio da Providencia,
para meninas, na cidade de Mariana e dirigido
p)las Irmãs de Caridade (primeiras chegadas a
MitvVs) ,..  çt

61.° do faliecimento do grande estadista brasileiro
dr. Bernardo Pereira de Vasconcellos, natural de
Minas (Ouro Preto)

60." da fundação da !.• tecelagem de algodão, em

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1810

1811

1842

1843

1844

18-15

1846

1847

1848

1S49

1850
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Minas, na ant. Fabrica d:i Canna do Reino  1851
59.° da autorisação imperial para funccionar a Com-

panhia União e Industria, destinada a abrir es-
tradas de rodagem, á mac adam, em Minas  1852

5S.° da chegada ao Rio de Janeiro do famoso dia-
mante mineiro Estreita do Sul, achado na Ba-
gagem e avaliado em 2.000 contos  1853

57.° da creação da 2."diocese mineira, em Diaman-
tina (Norte de Minas) e organisação definitiva do
Lyceo Mineiro, em Ouro Preto  1854

56.° do inicio da colonisaçlo ai lema no valle do Mu-
cury, devido aos exforços da Companhia creada
por Theophilo Ottoni, o fundador de Philadel-
phia..  1855

55.° da abertura da. l.a Exposição Industrial da prov.
de Minas, em Ouro'Preto, e da installação da
Caixa Filial do Banco do Brasil, na mesma ci-
dade  1856

54.° da nomeação do Mineiro, conselheiro Fernandes
Torres, para presidente da prov. de S. Paulo.... 1857

53.° da inauguração do 1.° trecho de 44 kiloms. do
Rio a Queimados, da grande Estrada de Ferro,
então D. Pedro II e hoje Central do Brasil, des-
tinada a penetrar em Minas, rumo do rio S.
Francisco  1858

52,° da reorganiaação da excellente Bibliotheca
Publica da provincia, em Ouro Preto  1859

51,° da estada dos sábios Aljolmar Mussem e Saio-
mon Henschon (botanico3, suecos) em Minas
Geraes  1860

50,° da i.Bexp3siçXo industrial do Brasil, inaugurada
otn Ouro Preto, no Seramenha ,.„, 1801

49ç° da li? tentativa separatista da região sul-minei*
raf para formar a «prov, do Sapucahy»..,, ,, 1862

48,• da apresentação de Dom João Antônio dos San-
tos, paral,n bispo da diocese de Diamantina (nor-
te de Minas), creada dez annos antes e de queelle
foi empossado no anno seguinte...  1863

47.° da morte em Paris do notável professor e medico
Mineiro, dr. Francisco de Paula Cândido, nasc.
no mun. de Piranga  1864

46.° da partida dos primeiros voluntários Minei-
ros para a guerra do Paraguay, entre os quaes
52 filhos de Pitançuy, chegados a Ouro Preto
(1? abril)  1865

45.° da elevação á cidade da villa da Ponte Nova e
creaçlo das novas villas de Cabo Verde, Bòa Espe-
rança e Patos / . 1866

44.* do lançamento da pedra fundamental do 1." Mb-
numento da Inconfidência, em Ouro Preto, <ro-

27
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1873

1874

vernando Minas o presidente Saldanha Marinho,notável republicano.. I lm41.° do inicio da publicação por conta da província"do exG&llentQ'Àlinanac/t de Minas Geraes, orga-msado por Antônio do Assis Martins ....!.. 186842.o da inauguração do 1.° trecho do caminho de fer-to, em Minas (Parahybuna), B. F„ D. Pedro II
(hoje Cenlraldo Brasil)..,  186941.° do inicio da administração do presidente deMi-nas, dr. Luiz Affonso de Carvalho  ..187040.° da inauguração do telegrapho electrico em Minas
(linha de Juiz de Fora á então capital do Impe-
ori°)  187l39.° da creação dos cinco primeiros aldeamentos indi"
genas pela prov. de Minas, nos valies dos riosDoce, Pardo, Grande, Mucury e Jequitinhonha... 1872d», da mstallação do Tribunal da Relação daex-Pro-vmcia de Minas Geraes

37.° da regulamentação das Caixas Econômicas' eMon-¦ tes de Soccorro do Estado, croados em Minas enoutras províncias
36.? dos motins populares em Minas, pôr'causa' dósalistamentos militares (sedição dos rasga-listas).. 1876*>. da inauguração da Escola de Minas (nosso 1.° ins-tituto de engenharia), em Ouro Preto 1876
#..? da fundação da 1.» fabrica de tecidos a vapòrjno extremo norte de Minas, em Montes Cia-F0S  1877
<>3.° da morte do 1.° Barão de Camargos, Senador doImpério e chefe conservador da"prov. de Minas.. 1878àZ. da inauguração das três primeiras estações doramal férreo da Serraria (mun. de J. de Fora). 1879ài. do novo plano da fundação dal.¦ escola officialde agricultura, em Minas.  188030." dal.» viagem de Dom Pedro 11 á Província' de

. Minas (a2.* foi em 1889) _ 188l29.o da nomeação do deputado íartihho Campos,"fl-lho de Minas, para Presidente do Conselho de Mi-nistros do Império  t># lg822«.° do ultimo censo da população servil 
"(31l".66t>*ês-

cravos), na prov. de Minas 1883
27.o do faileCimento em Paris do notável' diplomata,filho de Minas, Visconde de Itajubá (Marcos Anto-mo de Araújo) e do grande poeta o romancista Mi-neiro, dr„ Bernardo Guimarães, em Ouro Preto... 1884xfc.° da regulamentação da Guarda Urbana da antcapital de Minas  * 

lg8525.o da.abertura da 1 » JjlkposVç&^
de Juiz de Fora  18g624,° da chegada da E. F. Leopoidina' ao ponto'ter-
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minai da sua linha tronco, na estação da Saúde.
23.° da abolição dos escravos no Brasil ..
22.° da elevação de Minas de Provincia do Império á

categoria de Estado da Republica Brasileira, nesse
anno proclamada

. 21.° da creação do Gymnasio Mineiro pelo Governador
do Estado, dr. Bias Fortes..

20.° da installação do Congresso Constituinte e Legis-
lativo do Estado de Minas Geraes, e conseqüente
promulgação da Constituição Mineira, sob o regi-
men republicano federativo

19.° da posse do 1.° presidente constitucional do Es-
tado, General dr. Cesario Alvim

18.° da primeira turma de bacharéis formados na Fa-
culdade de Direito de Minas Geraes, em Ouro
Preto

17.° do inicio dos trabalhos da Commissão Constructo-
ra da Nova Capital Mineira

16.* da sahida do 1.' periódico editado em Bello Hori-
zonte (antigo Curral del-Rey)

15.° da lei do Congresso do Estado, que mandou le-
vantar ao inclyto General Gomes Carneiro, filho
de Minas, uma estatua na cidade de Bello Hori-
zonte

14.° da installação official da cidade e inicio do Gover-
no Mineiro, na Nova Capital do Estado

13.° do inicio da presidência Silviano Brandão, no
Governo do Estado

12.° da vinda do 4.- Presidente da Republica, dr. Ma-
noeT Ferraz de Campos Salies, a Bello Horizonte.

11.° da morte do historiador mineiro, José' Pedro
Xavier da Veiga, em Ouro Preto

10.° da posse do 1.- Bispo da diocese sul-mineira de
Pouso Alegre, Dom João Baptista Corrêa Nery..

9.° da morte do 4° Presidente Constitucional de Mi-
nas, dr. Francisco Silviano de A. Brandão, em
Bello Horizonte

8.° da inauguração em Bello Horizonte do 1 ° Con-
gresso Agricola, Commercial e industrial no Esta-
do, na presidência do dr. F. Salies

7.° da l.ft exposição organisada na nova Capital
(produetos destinados á feira universal de St.
Luis, Estados Unidos)

6.° do fallecimsnto do 1.° bispo de Diamantina, Dom
João Antônio dos Santos, na sede de sua diocese.

da creação do 1.° arcebispado catholico, em Mi-
nas Geraes, com a elevação do bispado de Mariana
á cathegoria de archidiocese, com 4 dioceses suffra-
ganeas, no Estado.. ,, t

1887
1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899'

1900

1901

1902

1903

1904

1905
5.°

19Q6 i
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4.° da reunião dos primeiros congressos municipaes
em Minas: do sul (Itajubá, abril), do norte (Dia-mantina, setembro) e da Matta (Leopoldina, ou-
tubr°)'- •..  1907

, 3.° da morte, em Bello Horizonte, do 6.° Presidente
do Estado de Minas Geraes, dr. João Pinheiro da
Silva (25 outubro).... .... i908

2.° do failecimento do ilíustre mineiro dr. Affonso
Augusto Moreira Penna, como Presidente da Re-
publica  1909

1.° do fim do governo do 7.° Presidente de Minas,
dr. Wenceslao Braz Pereira Gomes e do inicio
da administração do 8.° Presidente do Estado, sr.
Júlio BuenoBrandão  1910
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ANNUARIO 31

Calendário de 1911
Breve histórico e origem dos doze mezcs do anno

3 ^Bv^ftWiy —xá
Signo J^k Virgo

Mez de Janeiro

Tem 31 dias

E' o primeiro mez do anno civil. Seo nome é derivado de Jano, dèos da
paz, a quem foi consagrado. Entre os romanos este mez foi por muito tem-
po o Ií.° do anno, tornando-ae 1.° depois da reforma realisada sob o governo
de Júlio César (Anno 47 A. C), e queé conhecida com o ncme de Era Ju-
liana. Esta «era Juliana» durou até 1582, qaando começa o actual «Calenda-
rio Gregoriano».

Em 1792, os autores da revolução franceza fizeram uma nova refor-
ma, creando o «calendário republicano», que só 13 annos durou. Em virtude
dessa mudança começava a 20 de janeiro e terminava a 18 de fevereiro o mez
da chuva, que foi denominado «Pluviose».

Na éra colonial, abriam os juizes e ouvidores as celebres devassas das «ja-
neirinhas», em todo o Brasil, e dellas tinha o nosso povo especial oge-
risa...

Signo >~Z&* Puces

Mez de Fevereiro

Tem 28 dias

(Quando o anno é bisexto tem este mez 29 dias)

Fevereiro era, antes do rei Numa Pompilio, o ultimo mez do anno ro-
mano.

Por ser acompanhado de muitas chuvas, os cidadãos do Roma o consagra-
ram a Neptuuo, deos dos mares.

Seo nome é derivado de umas festas expiatórias, denominadas «februales»,
que se celebravam em Roma durante seo curso.

Estas festas eram em honra dos defuntos.
O «calendário republicano» francez determinava que o mez do vento,

«Ventosc», começasse em 19 de fevereiro c fosse até 20 de março.
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32 ANNUARIO

Signo Aries

Afez de Março

Tem 31 dias

Marti*0 
PÍÍmeÍr0 "* calendario de Romul°> 4™» o consagrou ao deos

vJzzTc^r* out'ma neste mez a gmde festa de M™ e
Os alchimistas davam ao ferro o nome de «mareio», pela razão de com

2» em 
armaS ^ 8Uerra' d°ndC Se °rÍgÍDa a den^taação- «mar-

O mez da germinação, «Germinal», do calendário republicano francez co-meçava em 21 de março, terminando em 19 de Abril.

Signo
*»¦ ""r*»f*~--- .

Taurus

Meas cie Abril

Tem 30 dias
i/

Era o segundo mez dofanno romano. Romulo deo-lhe 30 dia. Num*Pompilio reduzio-o a 29 e Júlio César de novo o elevou a 30 dias FofZsagrado a Venus, deosa da bellesa. • Fm con'

^alTS.0 
repreSentaVam 

§™ 
h~ segurando um instrumento

™° 
n°T d6Ste meZ Se deriVa d0 verb0 latino Wnre (abrir) e lhe foi dado

aTho^enr PateCe neSteteMP° ^^ ° Se° Sei° Para dar « S£2
ca Venus? 

k*™ ™ ^ n°me da PalaVra grega S^ífe <# SÈ
Os gregos ora o consagravam a Venus, Ora a Apóllo

90 -, ^tZ-,daS5°?* Fl0real> d0 referid0 ^lendário francez, começava em20 de Abril e tinha seo fim em 19 de Maio começava em

Pa.cEhof.eralmente 
n6Ste meZqUe S6Celebra na EgreJa Christa aceremoniada

Paschoa, que significa passagem, foi instituída por Moysfe em memóriad» passagem do anjo que exterminou os Egypcios
nnJÜZ^JT ! conunemoraSao «viça da Inconfidência Mineira com o«upplicio de Tiradentes (a 21 de abril de 1792), """«ra com o
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ANNUARIO 33

Signo fcML rrm„.

Mez de Maio

Tem 31 dias
No calendário de Romulo occupava este mez o terceiro lòg«'r

mJaeTearcuri0o.COnSaSraram 
^ "^ (Uaj0res)> e seS™do Tut'ros a Haia,

Este mez era posto debaixo da protecção do Apollo, deos do sol e da luztambém conhecido pelo nome de Phebo. '
Os catholicos o consagram á Mâe do'salvador e o denominam àe- deMaria. c

Nelle se realisam tocantes festividades, nas nossas Elejas 'No calendário dos republicanos trance7.es liaria o mez dos Prados Prairiai, desde 20 de Maio ate' 18 de Junho. l~

Canoek:ino

Mez ile Junho

Tem 30 dias
Era o mez dos moços (juniores) e foi dedicado a Juno, rainha dos deosesa quem amythologia attribue um caracter altivo, vaidoso, vingativo e cheio
Dize-se também que este mez foi dedicado á Hebe, deosa da mocidade, ou,a Junio Bruto, fundador da liberdade romana. •
No anno que Romulo instituio, este mez occupava o quarto lo<mrO mez das colheitas, Medidor, da republica francc/.a, era contado de 19de Junho a 18 de julho.
Neste mez, o dia 15 e'o das festas commemorativas da promulgação daconstituição republicana do Estado de Minas Geraes.

Signo ç£Sk
» 

m

Mez **> JaiSho

Tem 31 dias
Os romanos votaram este mez a Júlio César : dahi se origina seo nomeAntigamente, elle era denominado Quintilis, por ser o quinto do anno deRomulo ; Marco Antônio foi quem lhe mudou o nome. Neste mez se faziamoutr ora festas notáveis, e no dia 28 oflereudas a Ceres, deosa da agriculturaacompanhadas de sacrifícios,ique tinham por fim evitar excessivos calores 

'
No calendário irancez o mez do calor, Thermidor, se estendia de 19 deJulho a 17 de Agosto.

, EVo mez da Festa da Bastilha (14 de Julho), .,ue commemora as grandesreivindicações da Revolução franceza de 1789.
O Brasil também festeja esse dia, como data nacional republicana.
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34 ANNUARIO

Signo m
Aquarius

M©z de Agosto
Tem 31 dias

Sextilis era o antigo nome deste mez, por ser o 6 » ,i„ , „que so de 10 mezes era composto. Au-usín Lt V' anD0 de Romnl0'
nome, dando-lhe o seo (aS^J^T^Z 7, TT' ^ ™A°* °
victorias, que durante o seo curso SMÊ g'USto) em honra d^
Em Agosto, havia em Roma 

"LiosS™ M *T 8>° anteS de Christ°"
?«e neateWnascera, e ^ZZSSS^ ' *"* TuU1°'

Em Minas, e* Agosto o me? M*^™ ^tem partícula; superstição^a pr S ^rT'8" 
de ro^as e « P°v<>«dia de S. Bartholomeo».. /' feira de «8«»io epelo legendário

Signo
JjMM&í

LIBRA

Mè« de Setembro
Tem 30 dias

Este mez foi assim denominado nn, 0«
. Vulcano, deos do rogo, era sefdeol tuLl 

^ " *»» "* R°mul0'
Tentou-se por varias vezes a mudança dt \Mserrado, apesar dos desejos do Senados™ n°m°' que aíinal foi «ou-

nifeatou- &enddo Romitl>°> <l™ mais de uma vez os ma-
No calendário republicano de Fnn™ ^corria desde 22 de setembro (começo dn V lVlndÍma' FÍ^W, de-

ate' 22 de outubro. ( Ç° d° anno do ^lendário republicano)

A

Signo
SCORPIUS

Meac de Outubro
Tem 31 dias

gueírí 
V° "" D0 ™° de **«** « também votado á Marte, deos da

^IPSÍlftfi^P ~S da' a <>*¦>». outra denomina-

outono. arnmo» depois de passado o equinoxio do
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Signo ^*£p? Sagittarius

Mez de \ovembro

Tem 30 dias

Sendo hoje o li.0 mez do anno grego riano (denominação determinada pelareforma de Gregorio XIII, em 1582. e ate' hoje observada), era Novembro o
nono mez do anno de Romulo, entre os latinos.

Foi posto sob a protecçfio de Diana, deosa da caça.
Muitas festas pagans foram celebradas neste mez, em épocas já muito

afastadas.
Entre ellas se contava a dos jogos plebeos, no circo romano.
No calendário de França o mez das geadas, Primário, era contado de 21

de novembro a 20 de dezembro. Neste mez, o Brasil commemòra o advento
da Republica (15 de novembro de 1889).

Signo mSL Capkicohxid
CiiüiS

Mez cie Dezembro

Tem 31 dias

Mez de férias nas escolas primarias do Estado de Minas.
Décimo segundo e ultimo mez do anno, desde Numa Pompilio, pois que.antes do reinado deste príncipe, já occupava o 10.° logar (ultimo do anno ro-

mano de então).
Foi dedicado a Vesta, a primeira das divindades do lar.
Era neste mez que se celebravam as Saturnaes, festas em honra de Sa-

turno, em que todos os excessos eram permittidos entre os Romanos.
No calendário republicano de França c mez da neve, Nivose, tinha seo

começo em 21 de Dezembro, terminando a 19 de Janeiro.

A. -3
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CALENDÁRIO PARA 1911
ç5Sí!ÜCIB?0

D fji £ Cm. do Sn:'.
ÍS 8. Isidoro B. C.
T A ii í oi-o P. M.

1 O Tito B7 O.
5 Q S. Telesplífro P. M.
.6 S ^ Up;im. $* S. M. 13,.

8 8. Lúcia no M.
L) 3 S. Maximiano M.
S N. Julião M.

10 T S. Agalhào 17 C.
li Q S. llygino P. M.
1.2 Q Si Taciano M.
13 8 S.Leoncio i\í.

% 8 © 8. Hilário B.
1'5 1) SS. Nome de Jesus
10 8 8. IBerardo M. âe M
17. T S. Aniào Al).
18 Q Gad. de' S. Pedro
19 Q 8. Ganido Rei M.
20 8 S.Fab. c 8. Sebastião

i Q
Q
8s
1)
8
T
Q
Q
s
8
1)
8

¦ i i8! a. igrtéz V.21
22 1) £ 8. Fam. J. M. e J
23 8 besp. de N. 8.
21 T 8. Timotheo B. M.
25 Q Coiív. deS. Paulo
20 Q 8. Pivlycárpo B M.
27 S 8. João Oi vsosí. C.
XH 8 8. Fia vi ano iVJ.
2;.) D S. Pranc. do Salles
30 8 © S!a. Marlinha V.
31 T S. Pedro NoláscÒ O.

4
V)

(')
7
8
9

10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
21 8

Q
Q

8
1)
8
T
Q
(,)

25
26
27
ooCO

D
8
ru
1

S^evereiiM)

8. Ignacio B. JYl.
\%i Puril'. do N. 8.
S. Bra< 13. M.
8. André Corsinó C
81a. Agatlia V. M.
3 8!a. Doròtlièa
komiiallo Al).
8. João da Matla
Si a. A])oi Ionia V.
8. Fsco!as!iea V.
N. 8. de Lourdes
Sep. — 8. Paulo
@ 8. IdelfonsoB C.
8. Gyriljo Alox.
8. Kaymundo
8, Onesinio B.
N. 8. do Desterro
S. Simeào B.
Sex. —8. Theotonio
8. Flépterio 13.
C Gom da Paixà-o
Gad. de 8. Pedro
Felix 13
Mal luas Ap: Const.
do Brasil.('*)

8!a. Margarida
QuiNQ. Garnaval

8. Bazilío o 8. Léan.
@ 8. lio mão Al).

;.)
6
7
S
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
^0
27,
28
29
30
31

Março

Q Cinza; S. Do nato
Q' Sla. Januaria V. M.
8 8. Mai inlio
8 8. Casiniiro M: ••
1) 8. Adriano
8 8. Viclor M.
T 3 S.Thomaz dcAq.
Q Ss Joào de Dcos
Q St a. Fran.11 Romana
8 8. Gaio e 8. Maçar i o
8 8. Zozino M-. ¦;..
D Gregorio Magno
S'81a. Sancha^V.
T© 81a. MalhíldesPv.

8. Longíúnlío •
Cyriaeo etc. Mm.
Patriciò B.
Gabriel Archanjo
José Pai. da
Cyrilio

T 8. Bento Ah;
Q C 8. Bcnevenuto C.
Q. 8. Turibio ArcicK
8 8. R o mui o M.
8 >{<• Annun.-; Si B. M
D 8;. Marciano ., '*¦-

Lázaro 13.

Q
Q
8
8
D
8

8s.
8.
8.
8.
8.

lg.

8
T
Q
Q
,8

©
S.

S. Prisco
Pastor C.
Quirino C*

ao Balbina

'<¦¦ ¦

AhrU SSiEO «3 EB 91 il O

8 81a. Thoodora M.
1) Paixão. S. F. do P.
8 8. Benedicto
T 8. Isidoro B. Dr.
Q s. Vicente Foro1 G.
Q 3) S. Xis Io M.
8 8ío. lípiplianio M.
8 8. Coiicessa M.
I) Ramos 8. Acacio

10 8 8ia. Isabel Pròf.
11 T 8. Leão íMagno
12 Q Tuhvas. 8. Jnlião
13 Q © Knd: 8. Iícrni.
H8i aixao. S. Tiburcio
15 8 Aio.kloia. 8. Anast.
16 D Pasoiioa. 8(.a. Eng.
17 8 8. Ahiccto P. M.
1S T 8. Àpolloniò M.
19 Q 8. Leão IX Papa
20 Q 8. Ccaiio M.
21 8 C 8. Anselmo
22 8 8. 8o1oro o. m.
23 D In albs. 8. Jorge
21 S 8. Fidelis
25 X 8. Marcos Fvarig.
^D Q 8. Maroelliht) P.
27 Q Boniv. Zilá V.
28 8 © S. Pa ai o da Cruz
29 8 Podre M.
30 1) Si a. Cai li. de Sena

8 Ss. Foiippc o Thingo 1
T 8. Anastácio 13. G 2
Q Inv. da Cruz, S. Jnv. 3
Q 8 (a. Mo nica Viuva 4
S 3) St. Agostinho 5
8 S. João 6
D Patr. do J. José
8 8. Misaiel Archanjo(! T S. Gregorio:

T
Q
Q
8

10 Q N. S. do Bom Cons. 10
11 Q, S.Joàõ Daníasceno 11
12 8 8. Nereo etc. Mm. 12 8
13 8 © Sla. Gliceria V. 13
11 D S. Antonino M. 14
15 8 Sla. Mafalda V. 15
l(\ T 8. Joào Nepom. m. 16
17 Q 8. -aschoal 17
1^ Q 8. Venancio m. 18
19 8 8. Pedro Celestino 19
20 8 Bern. de Sena C. 20
21 1) C S. Marcos 21
22 8 Sla. Rita do Cássia 22'
23 T Lad. 13. Joanna V. 23
2! (j Sla. Al'ra
25 Q ^ Aso. do S-NR.'^i\ S 8. Feiippe C.
27 8 8 M. Magdalená
28 1) © Sla. Kmilia V. 28
29 S s. Agostinho 29
30 T N. 8. dos Prazeres 30
31 Q 8. Poíronilia

24
25
20
97

Q 8. Firmo M.
8 St. Eiígenio P.
S J S. Cláudio M.
1) Fsp. St. 8 Franc.
8 8. Bonifácio m. °
T 8. Norberto B. Gíi
Q. 8. Roberto Ab. .
Q 8. Severiano de Car,
8 N. S. das Graças
8 Sla. Margarida
1) % SS.Trind. 8. Bar.

8. Joào de 8. Facund.
8. Anl. de Lisboa-ÍC.
8. Bazilio B, C. 7
^ Corp. C. S-. Vito
Ma. Judia -m..

8 13. rPhereza R; V..;í
D N. 8. do Perp. Soe.
8 (!| Sla. Juliana
T S. Silvei io P; mr
Q 8. Luiz Gonzaga i
Q S. Paulino ÕJ"
8 8. C. de Jesus o
8 *$< 8. Joào Bapüsla'
1) S. Guilherme Ab'. ;
8 © 8. João de Paulo
T 8. Ladisláu
Q 8. Benigno M.
Q 8 Ped. e S. Paulo
8 Gom. de 8. Paulo .-.

(*)' Feriado em Minas •
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*í í HAI FMnARin DADA 1ÜI1CALENDÁRIO PARA 1911
•,U,ho Agosto Setembro

I- o I I Thetod0]-ico Ab. 1 T 3 Ss. Mart, Mach. I S Sto,Egydio Ab 
^

2 D Prec, Sangue do Sr. 2 Q N. Sra. dos Anjos 2 S S.%Mã rei C
T ^MÍ^llí ! l1 lnyem>10 d8 S-'Kst- 3 D N. «.a. da òonsoi.
ü Cv.nir r, r è $ ^fflWS0^ Ç> 4 8 Sla. Jíosa de Vil.

a Á o- V3nll°' (,<c- , 5 s N- *Sl'a- d'''* Neves 5 T S. Lourenço B P
7 8 an ffiíi£$? 

"eta 
§ § ^ d0 Senhor 6 Q «• Zaclla, as! Br0§h,

¦ 9 U O Anjo Ca todio § { ?>-,&' tTUo. 
" 

lolf SS 
M

i t 1 Pv e outros fils. Ap. S. Veriauo. 9 S S. Sei-io C1 f © Santa Pelagia,,,. 10 Q ©l«. Loureni-o, m. Io D SS: N o7 iode Maria
n n S" foao,G,ual1?;' Al>- í1 S Sra. Pkilomen-,, V. Il S Slo. K , il ano 1
n § £• ^acleto, r • m- J2 S Santa clara, 12 T S Vale ano P.4..S S S. Boaventura, B. 13 1) Jej. Sto. Alfonso 13 Q S Mam-Úto B

WT^Camillo-^L.ÍC.16QS?fec.- 7 D A^D ri 1} 
"sVa

19 Q C S. Vicente de P. 17 Q J S Liboraio. m. 18 S S. José Cupert C
oo o oi lua'(3a1.- Ij- 19 S S. Luiz, B. 20 O Temn rei <5 p,,,22 S Sla Maria Magd. 20 D S.Joar, rim M tae o m'23 I) S. Apollmario, B M. 21 S Sanla Joaona 21 Q S MaOfièus An
à % a o1'^01800 ,Solano 22 T S. Thimotheo, m. 22 S QTenwJej S Tlm
^ A • S-(,T'l,a8°. AP- 23 Q S. Phelippe Bon., C. maz e V BaN20 Q 

^antAnn:, niàe de 24 Q © S. Barlalomea 23 S Tc,% Â íi l'ino
97 n «N°nSa Senll0ra ' 25 S ,8. Luiz. r. de Fran. 21 D N. Sra ip,s Me e,

M s sí/T Ü'n \}moc- 27 D Rur. Cor. de Maria 20 T S. C.ynrianó m
30 n I uHP'ha"7 2ÍÍ 8 S- Agoslinho, B. c. 2? Q g. Csníe M30 D Ss, Abdon e Senen 29 T Degol. de S. João 28 Q S. We ceslau m31 S Sto. Ign. de Lo.yola. 30 Q SOa. Rosa de Lima 29 Í S.' Mi|™i' Ardian" odl Q DS. Raym.Nonn. 30 S 3S, Jeronymo, C.

Outubro Wovcmbpo Dczciu 3>ro
,,- 1 D Nossa Senhora do 1 Q ^ Todos os Santos L S >y S Klov m

» S S^Ariios Cusiorlio, f I P í.0'"- dQS M°''l0S 2 S '^' 8Ía»m! V.õ n S * ful«'os V-UStoaios .3 S IS. Germano.m 3 D 1 iido Arlvoni,-,3 T Santa Caodala, V 4 S 8. Carlos B.úronieu 4 S Sanla íl* V .5 í Líi^a^S;"^ 5 D re^''1"11'0 ^ l>tí'- \ l f jj í", «*?»
a S <2 Rpiinn /«o A c. 'V* () (^ ^ NlCOlaU, U

S S Marcos Pa.nn 7 t t &r ^F?*^ C' 7 Q 'Sl° Ambrosio. B
D 6 Maenld de os 8 O «í J2ffir5Py%e S 8 ««^ULâDA Concéi-

?a Senho | Dedic U B°de s" 0 7,/'^ 
^f' SRA'

S S. Luiz. Beltrão, C. U 
"avado 10 

n% . " 
^f00^1-1- %

10T8 Franc deBona 10 S Sto? And' é Av., C. 1S s! O « C°'11 Q SLo. Anastácio, rr 11 S S Marlinho 11 C i)í J ó Í íi '
12 Q gs. Serafim, 2 D Pa de N Sr\ 13 O Ol,°:lII9r"\o«enos13 S S Eduardo roí r iq q i è rv í? ? bania Luzia, V. rn
1 2 Í* i n / h1' U Jv kS ^ s* Diogo, 14 Q Sto. Arsenió P PÍ n I S* Cal.1Xv' S; mi 14 T ,S- Josal*aL, B. m. 15 S Jej. S Fa i tino' m
? P i u;;?za d?.N' Sra, 15 Q g Sta Gertrudes, V. 10 S Jej. SLo Ku/ebiò10 S S.i Florentmo, m. 16 O S. Fid - -io li 17 n q {ViS aVi lj,lfLl)10

17 T B. Margarida' Alae. 17° § S GrcgoViÔ°Tl au. 3 ? Ixòéc9 do oí?to do18 Q S. Lucas Fvangel. i8 S Dcd. da Bazi S. P. N Senllorn19 Q 
|. Pedro de Alcant. 19 D Sla, Izabel, viuva 19 T SSffS. V20 | Santa. Iria, V. 20 S @ S. Felix de Valoi, 20 Q ® Temp k S I

I n^a:MUl's;Vlaec0,í11)'21 T ,Jres de N Senh. 21 Q > Tho k- An
ií ? íla' ^aria'S'al- 22 Q Sta Cecília, V. rn. 22 S Temnüi S rínn23 S 

|. 
João Canco, C. 23 Q 8. ©leniente, P. m 23 S SMj | ser'2£ T S. Rapli. Arcianjo 21 S s. Joào da Cruz, C. 24 D *> dó Acento 

*
25 Q S. Chnspim, M. 95 s s*,i. Catharina, V. 25 S mÀ soim d n%pa
|6 Q S. Evaristo, P. Ç. 26 ü S. Pedro Aloxândr. 2 T W Svâo '
fí | | 

a-Qi15wlSef• 
,K- 27 S N Sra da Medalha 27 Q Sv J. Evangelista28 S Ss. Simao.e Judas 28 T f S Manshelo P 99 n -i q0 wu^Lli^la

29 D 
^asl 

de Sta Izab. 29 Q £ latonfno 
°nv 

I f ^Thomaf SS
31 T li' St. íuclílaT 

3° Q Sl0> Andl'é' AP- 3° S 8s- Sa^ » Hd&:ái i ^. bta.Luçilla V. 31 D g< Silvestre p c%



ANNUARÍO 39

Principaes festa] da Egreja Catholica
eom memoradas pelo l»ovo Brasileiro, em geral

FESTAS FIXAS DO ANNO

Circumcisão do Senhor.... l.°de Jan.
Epiphania ou Reis 6 Jan.
S. Sebastião 20 Jan.
Purificação de N. Senhora 2 Fev.
Annunciação de N. Sra... 25 Março.
São João Baptista 24 Junho.
S. Pedro e S Paulo (Apost.) 29 Junho.
Assumpçâo de N. Sra 15 agosto.
Naíividade de N. Sra 8 Sept.
Todos os Santos ].° Nov.
Imm. Conceição de N. Sra.. 8 Dez.
Nascimento de N. Snr o25 Dez.

FESTAS MOVEIS DO ANNO

Para as festas moveis, póde-sè, demodo geral, estabelecer a seguinte re-Ia ção :
Conhecido o dia daPaschoa,68dias

antes é a Septuagesima; 49 dias antesè o Domingo Gordo; 7 dias antes, oDomingo de Ramos; 40 dias depois éa 5.a feira de Ascenção; 50 dias depoisè o Domingo do Espirito Santo ou dePentecosles; 61 dias depois è a festa doCorpo ãe Deos,

Os dez dias de festa nacional
Da Republica des Estados Inicies do Brasil

(Estão bem descriptos no excellente livrinho do sr. dr. Rodrigo Octavio,intitulado Festas Nacionaes, adoptado para leitura nas escolas publicas deMinas).
1.° de Janeiro- consagrado á commemoração da fraternidade universal.24 de Fevereiro-- consagrado á commemoração da data em que foi pro-clamada a Constituição da Republica, em 1891.
21 de abril- consagrado á commemoração dos precursores da Indepen-dencia Brasileira, resumidos em Tiradentes.
3 de Maio-consagrado á commemoração da descoberta do Brasil, emloOO. •
13 de Maio- consagrado á commemoração da fraternidade dos Brasilei-ros pela abolição dos escravos, em 1888.
11 de Julho -- consagrado á commemoração da Republica, da Liberdade eda Independência dos povos americanos,
7 de Setembro- consagrado á commemoração da Independência do Bra-811, em ioií,v,
12 de Outubro- consagrado á commemoração da descoberta da Ameri-ca, em 14Jc.
2 de Novembro-consagrado á commemoração geral dos mortos.

pí* IliaS°-.C°nSagVad° 
' —^ * ™ria Brasi.ei,,

Em cada Estado, os dias anniversarios da adhesão dos mesmos EsUdos áIndependenc.a Nacional e ao advento da Republica e o da proclamação da snaConstituição- sao também feriados.

-V, I ¦>
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Feriados Estadoaes em Minas

Nas repartições oíiiciaes do Estado, são feriados todos os dias de resta
nacional da Republica e mais a data de 45 de Junho. (Proclamação da
Constituição do Estado). Ha feriados no foro : De domingo de ramos até
domingo da ressurreição ; de 1.° a 3FAdeo Agosto ; e dei SI de Dezem-
foro até C» de Janeiro.

No foro federal ; Juiso seccional) são feriados : de Si a IO cie Janeiro;
todo o inez de Março s e de 31 a 31 de Dezembro,

Nas escolas primarias do Estado, as ferias do professorado são de 15 de
nov. a 15 de jan. (2 mezes). Na Faculdade de Dir. de Bello Horizonte, de 15
denov. al.° de março. No Gymnasio Mineiro (Externato na Capital e Inter-
nato, em Barbacena^ de 15 de maio a 30 de agosto. Na Esc. de Pharmacia e
Esc. de Minas (ambas em Ouro Preto), as ferias acadêmicas se estendem de
junho a agosto. A lei est. n. 463, de 1907 e o dec. n. 3.126, de 25 da nov.
do mesmo anno alteraram as ferias do Externato do Gymnasio Mineiro (dei.0
de agosto a 30 de novembro).

Datas prineipaes do anno

*

Commemoram-se, em Minas Geraes, as seguintes datas do anno :
l.°de Janeiro.—- Festas do Anno Bom e da Fraternidade Universal.

de Janeiro.— Festa da Epiphaniaou dos Reis Magos. Encerram-se os
presépios e as ferias do Natal.

20 de janeiro,— E' guardado pelo povo catholico, em honra de S. Sebas-
ti&o, em varias localidades do Estado.

2 de fevereiro.— Festa da Purificação ou Candelária.
24 de fevereiro* —Feriado em honra á Constituição Republicana de

1891.
1." de março.— De 4 em 4 annos (a contar de 1894) se realisa a eleição

de Presidente da Republica neste e nos demais Estados Brasileiros.
de março.— De 4 em 4 annos, realisa-se neste dia a eleição presiden-

ciai do Estado de Minas.
19 de março.— Feriado guardado em honra a S. José, fpitrono do Arce-

bispado Mineiro.
7 de abril — Já foi feriado em Minas, logo após a Republica.
2i de abril.—Feriado nacional do Supplicio de Tiradentes, em 179?. Ou-

tr$ora, abria-se neste dia o Congresso Legislativo do Estado.
22 de abril.— Nos collegios commemora-se a descoberta do Brasil, se-

gundo o calendário Juliano (1500).
—Entre fevereiro e abril, conforme as datas em que caem de anno para

anno, ha os feriadoâ de Carnaval e da Semana Santa, com ponposas festiva
dddes, ena muitas cidades do Estalo.

3 de maio.-Festa catholica da IuvocüçIo da Santa Cruz e Feria Io Na
cional. (Descoberta do Brasil, pela correcçáo do Calendário GregorUno, de
1582, quando a descoberta se deo de facto a 22 de abril de 1500, vigorando o
Calendário Juliano).
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13 de maio.—Feriado nacional pela Abolição dos escravos (1888). Fra-
ternidade dos Brasileiros. Inicio das ferias de maio a 31 de agosto, uo Gy"
mnasio Mineiro.

15 de janho.—Feriado da Constituição do Estado de Minas Geraes (15 de
junho de 1891).—Abertura do Congresso Estadoal (Câmara e Senado).

—As datas de 13, 24 e 29 de junho, o povo mineiro guarda-as, tradicional-
mente, com as festas de família, nas noites de Santo Antônio, São João e São
Pedro, passadas por entre folguedos, nas fogueiras e jogos de sortes.

14 de julho.—Feriado nacional. Commemoração da Independência dos
Povos Americanos e da Bastilha, em França (1789).

16 de julho.—Festas religiosas do Carmo, em varias localidades do Es-
lado.

15 de Agosto.—Festas da Assumpção ou das Mercês,
—O mez de agosto e' de ferias, no foro de l.â e 2.* instâncias,no Estado.

de setembro.—Feriado nacional (Independência em 1822). Posse dos
Presidentes do Estado de Minas Geraes, de 4 em 4 annos (a contar de 7 de
setembro de 1894).

de setembro.— Natividade de N. Senhora. Esta data e as em que caem
as festas do Divino e Rosário são, egualmente, muito festejadas pelo culto ca-
tholico, em innumeras localidades.

12 de outubro.—Feriado nacional (Descoberta da America, 1492). Fun-
dação da Escola de Minas de Ouro Preto (1876).

l.° de novembro.—Festividade de Todos os Santos.
2 de novembro.—Feriado nacional da commemoração dos mortos. (Visi-

tas e romarias aos cemitérios).
15 de novembro.—Feriado nacional pelo Advento da Republica, no Brasil

(1889).
—Começam as ferias das escolas primarias do Estado.
17 de novembro.—Inicio do governo republicano em Minas Geraes, trans-

formada de província do Império em Estado da Republica (1889).
8 de dezembro.—Festas da Immaculada,
12 de dezembro.—Data da inauguração official da Cidade de Minas, hoje

Bello Horizonte, em 1897. com a installação ahi do governo e repartições pu-blicas do Estado, transferidas da velha Capital, em Ouro Preto.
de dezembro.—Na Capital, commemora-se neste dia a installação,

em 189 v, em Bello Horizonte (Curral d'£l-Rei), da Commissão Constructora da
Nova Capital Mineira.

25 de dezembro.—Festas do natal. Data querida a todo o povo de Minas.
Alegres reuniões de famílias, em todos os lares. Inicio das ferias de Natal
ate' 6 de janeiro. Todo o mez de dezembro e' de ferias, nos trabalhos es-
colares do ensino primário official.

31 de dezembro.—Encerramento solemne do anno, com Te-Beum, nas
cathedraes e egrejas do Estado, em acções de graças a Deos.

Religião e cultos em Minas Geraes

O espirito religioso dos Mineiros está synthetisado no seo mais alto do-
cumento politico-a Constituição do Estado (de 15 de junho de 1891), decre-
tada e solemnemente promulgada «Em Nome de Deos -Todo-Poderoso».
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A quasi totalidade da população mineira écatholico-romana, mas existem
protestantes (lutheranos allemães e methodistas e anglicanos iMczes é ame-ricatios), mormente nas grandes cidades e nas companhias inglesas íe minara-çaodA ouro (Passagem, Morro Velho, São Bento, etc.)

Ha rio Est do uma archidiocesc e cinco dioceses caiholicás, cujcs Prela-dos residem nas cidades do Diamantina (norte), Mariana (centrei, Pouso Ale-'
SIh%N'* (SUl)' Ubmba <0este e trianS"'«) e Montes Claros (extremoaorte.alem do numeroso e disciplinado clero catholico esparso em mais deoJü parochias, frrguezias e curatos.

Existem pastores protestantes (iutherano*, methodistas, evangélicos, àn-
gl.cano,, etc), em Araguary, Bollo Horizonte, Juiz de Fora, Morro Velho,
(Vi ia Nova de í/ma). Lavras, Ouro Preto, Passagem, UM, Uberaba, Tbeo-pnilo Ottoni (IUiiU'íelphia) eoutros pontos, onde existem colonos protestan-tese alguns n,cionaes acatholics, adeptos do protestantisrao em suas diffe-rentes seitas, havendo um Seminário Methodista, em Juiz de Fora. A pòòü-laçao Mineira, entretanto, como já vimos, ó tradicionalmente üel ao Catho-licismo Romano, (mais de 4.000.000 de catholicos).

Episcopado da Provincia Ecclesiastica de Minas Geraes, sob a jurisdicção doarcebispado de Mariana, creado pelo Santo Padre Pio X, em 1906
(Bulla de 1.° de Maio)

ARCEWSPADO DE MARIAN.l

E' do srpuinto teor o Decreto Pontifício da elevação da nova provinciaecclesiastica JVJahanense na parte central e meridional do território bra<i-
feiro, em 8 de janeiro de 1903:

«A Sé Apostólica teve sompre o máximo empenho de prover aquellasmedidas que para conseguir maior bem das alma., persuadissem ser úteis ásoccurrfncias d >s iempos e ás circumstancias lpcaes.
Entre estas obtém logar principal a multiplicação não só d3 diocesesque se devam ori, ir. mas também de províncias ecclesiasticas naquellas na-ções, onde os incrementos de cidadãos e bens parecessem exigil-asDJ.i, pois c porque na região brasileira taes sejam actualmente as cir-eumstancia,, o 3s, s. N. Pio X, querendo acceder aos votos dJ3 fieis; usan-d. rip pcd,r expressamente reservado a si e á Se Apostólica, nas Letras Após-

WmJMnfiersàs OrbisEcdesias, dadas no dia quinto das luüendus dema.) de ibJi. o suprido, quanto seja de mister, o consenso de quaesquer quenesta matéria, te ham ou presumam ter interesse, resolveo que sejam erigi-das duas novas províncias eclesiásticas, uma na parte s.ptentrional, tulranv n.endmn.l rio território brasileiro, por decreto da Sagrad, CongregaçãoCopiuioml-SH^rni humani, do dia primeiro Je maio do correu te ao node 1.00 que te.ao assim valor como si expedidas fossem sob o sello ou eu-n.io -íe Lelra Ap,j,tulica ou sob o anm-1 do Pescador.
O mesmo ss. S. N mandou com faculdade de pronunciar deílnitivametie sob •« q„.-,lq,„ r upposiçâ.o que venha surgir, de qualquer modo, no acto

.. ASM '"' ;i,'':t!3 áj ürdwis '"o Romano Pontifico, declaramos estar «ri-
me-lluinári" 

','" ',' ' l|'!aT 
T"' 

UUa "- Pi0VÍ"CÍa ^cm,M á partemeauonii <\o t.-irnuno brasiluiro.
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Egreja do Rosário, em OURO PRETO
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I-A Sé Episcopxl Miriinense ficou independente, pelo SS. Padre N S ,Pio X, e isenta do direito da Egreja Metropolitana de S. Sebastião do* Riode Janeiro e a mesma, sob o mesmo titulo, que lhe pertence, nas mesmascondições, com que agora ó erigid i á dignidade e honra Archiepiscopal, eri-
gida íoi dora avante em favor de um Arcebispo Marianense, e ouvida deveser dora avantea ordem Metropolitana dos Conegos da Sò da mesma Diocese.Ií-A' mesma Egreja Archiepiscopal Marianense Sua Santidade asfio-nou
para auffraganeas e designou a Sé Episcopal de Goyaz, a qual assim subira-mo do direito Metropolico da Egreja Archiepiscop J de S. Salvador da Ba-nia, eas Sedes Episcopais de Diamantina e Pouso Alegre, as quaes dividio eseparou da Província Ecciesiastica de S Sebastião do Ruo de Janeiro. (*)III-A mesma Sua Santidade concede plenamente ao Arcebispo Marianen-se, depois comtudode postulacâo e devidamente se fazer em Consistorio, ouso de trazer o Pallio e a Cruz ao peito, segundo costume de outros Bispos,e a prescnpçào dos Sagrados Cânones, dentro dos limites da Archidiocese, enão alhures, com todas as outras insiras Archiepiscopaes, privilégios, hon-ras e direitos, dos quaes outras E-rejas Archiepiscopaes fruem, possuem eeosam, por qualquer modo; mas não por titulo oneroso ou por indulto ou norprivilegio particular. p

IV-0 mesmo SS. Padre N. S. constituio que o Ilimo. e Rvdmo. D Sil-veno Gomes Pimenta seja para o futuro, com o direito com que atè hoje temregido a mesma Egreja Marianense, elevalo á dignidade Archiepiscopal.V~Finalmente, declaramos que o mesmo D. Silverio G. Pimenti estáabsolvido e dispensado da expedição de Letras Apostólicas, sob o sello ou an-nel do Pescador, pelo augment) de digni lade, por especial benevolência dofcummo Pontífice, não obstante quaesquer outras disposições que possam oc-correr de futuro.
Oada na cidade de Petrop¦dia, no dia 8 de janeiro de 1906.
T JÚLIO, Arcebispo de Ancyra, Xuncio Ap)stolico.»

O SR. ARCKI![SI*0 DE MINAS (iER.AES

Bom Silverio Gomes Pimenta
Aprouveao Santo Padre Pio X dar as honras dV> Pallio archiepiscopaliu província ecciesiastica mineira, ao venerando Bispo de Mariana DomSdv.no Gomes Pimenta. D;) Annuario, de 100S, pag. 427, tiramos os ie-.ia-tes dalos biographicos do illustre Prelado :
«Xasceo em Congonhas do Campo (onde ha o celebre santuário de Mat-tosinhos), a 12 de janeiro de 1810. W filho legitimo de Antônio Àlv(s Pimen-tae D. Porcina Gomes de Araújo. Teve mais 4 irmãos: Maria MalhosEmiliae Jacintha. Foi ordenado pelo santo Bispo Dom Viçoso,'em Sah*rá(na egreja <hs Mer.êsj, cm 20 de julho d., 1S:2, em visita pastoral que a-ída-va fazendo aqueile Prelado pela sua diocese.
Foi por muitos annos lente das cadeiras de historia e philosophia no Se-mmano de Marian-, e fala correctamente varias línguas modernas' D> vi-

ga-io geral da diocese passou monsenhor Siíverío a Bispo titular de Camico(na Armen-a) e coadjutor do finam Bispo Dom Benevides, tendo sido s,o,a-do, na Cpella de S. Paulo, na catherfrai; ás 6 horas oa manhã de i\%.agosto de 1890, pelo finado Bispo do Rio de Jancir>, Dom Pedro Maria do
(') Posteriormente furam age-re^adas á Prov M.rnnMneo »c <\ .1/Mrno Ainceies de Uberaba, Campanha eSloStes CUros 

M'naniDse ds 3 n°vas dlo-
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Lacerda, assistido pelo finado Dom Antônio Cândido de Alvarenga (então
Bispo do Maranhão) e pelo Bispo de Fortaleza, Dom Joaquim José Vieira, que
emS. Paulo se achavam. Morto Dom Antônio Benevides, a Santa Sé, por
bullas de 16 de abril de 1897 (sexta-feira) confirmou Dom Silverio como Bis-
po successor de Mariana, em cuja cathedral fez solemnissima entrada a 16
de maio do mesmo anno • Tem ido varias vezes á Europa e á Ásia (Roma e
Jerusalém) nos annos de 1894, 1895 e 1905, em visitas ad limina. Foi o pri-
meiro prelado mineiro com as honras da Mitra Marianense, occupada desde o
século 18.* por prelados portuguezes e por um único brasileiro (o Bispo Be-
nevides), antes de monsenhor Silverio.»

Prelado Doméstico de Leão XIII, Protonotario Apostólico, escriptor cor-
rectissimo (Vida de Dom Viçoso, A Morte de Minha Mãe, 1885), este virtuoso
príncipe da egreja catholica, no Brasil, já estava indigitado para primeiro
arcebispo de Minas, taes as suas virtudes., profundo saber e grandes serviços
á Egreja, no Brasil. O decreto pontificiOj que o elevou a arcebispo; foi ex-
pedido de Roma, em i. • de maio de 1906.

Por entre festas do povo e clero, por occasião do 1.* Congresso Catholico
Mineiro, reunido em Juiz de Fora, commemorou o venerando Arcebispo Dom
Silverio o seo 70.' anniversario natalicio, a 12 de janeiro de 1910.

Ad muitos annos, eis a nossa respeitosa saudação ao sábio e singello Pre-
lado.

O IUSPO DOM VIÇOSO

Foi uma das figuras legendárias de Minas, no sec. 19.°, o santo bispo de
Mariana, Dom Viçoso.

Demos delle alguns traços biographicos. Foi a 7 de Julho de 1874, com 88
annos completos de edade, que falleceo, na se'de de sua diocese, o 7.° bispo
de Mariana, d. Antônio Ferreira Viçoso, conde da Conceição, nascido na villa
de Peniche, Portugal, a 13 de maio de 1787.

Apresentado para bispo a 7 de janeiro de 1843, foi confirmado pelo papa
Gregorio XVI a 24 de janeiro do anno seguinte.

Sagrado a 5 de maio desse me&mo anno, no mosteiro do Rio de Janeiro,
pelo bispo diocesano d. Manoel do Monte, conde de Irajá, com a assistência
do bispo titular de Chrysopolis d. frei Pedro de Santa Mariana e do bispo
do Pará, d. José' Affonso de Moraes Torres, tomou posse do seo cargo, pelo
seo procurador, o thesoureiro-mór João Paulo Barbosa, a 88 de abril de 1845.
Fez a sua entrada publica na diocese a 16 de junho desse mesmo anno.

Antes de d. Antônio Viçoso fora, em 1835, escolhido pela regência trina
o padre Diogo Antônio Feijó, que depois foi também regente do Império,
para a mitra de Mariana, cargo que Feijó não acceitou.

D. Antônio Viçoso viera de Portugal como missionário da Congregação
de S. Vicente de Paulo a instâncias do rei d. João VI, para abrir missões
na capitania de Matto Grosso.

Ao chegar, porém, ao Rio de Janeiro foi-lhe commettida a direeção da
importante casa de educação do Caraça, em Minas Garaes, que o seo insti-
tuidor, o irmão Lourenço, destinara em testamento aos missionários.

Regeo depois o seminário de Jacuecanga, em Augra dos ReU, que dei»
xou quando foi nomeado visitador da congregação mencionada, logar que
exerceo com muito zelo e frueto. Depois foi eleito bispo.
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0 conde da Conceição foi um modelo de prehdo pela sua mansidão e
humildade evangélicas, mantendo invar«avelmente a nratica das mais raras
virtudes e sendo um verdadeiro pae dos pobres e aifl ctn*. que se não che-
gavam para elle sem acharem conforto contra as tr b ilaçoex da vida e sem
que levassem n'alma o balsamo santo da consolação, que só a religião vasa-
da por lábios taes pôde e sabe ministrar.

«O seo palácio era uma modesta casa e nella o mais modesto aposento
era a sua ante-sala !»

Morreo chorado e abençoado pelo seo rebanho este virtuosissimo pastor
d'almas.

Na sua Quinta alpestre da Cartucha (na serra do Itacolomy) ficou pro-
verbial a singellesa de regimen de vida desse varão notável, tão virtuoso
quanto illustrado.

E'uma dai memórias mais v^n bradas, emM ms, a do santo Dom Viçoso»
meigo velhinho, cuja do. ika evangélica checou a impressionar, fortemente,
um bispo anglicano, que, estando de visita nas Minas lnglezas da Passagem,
quiz ir conhecer o «Dom Frei Bartholomeo dos Martyres» de Minas, como
alguém já appellidoua Dom Antônio Viçoso...

Skminario Arohiepiscopal

Sede : na cid. de Mariana.
Reitor : padre Aífonso Maria de Ligorio Germe, nat. de França e da

Congr. da Missão Lasarista.
Corpn Docente do Seminário.
No Seminário Maior são lentes:

De Theologia Pastoral, o padre reitor.
De Dogma, Historia e Liturgia, o Padre ftíagat.
De Moral e Direito Canonico, o padre dr. Luiz Castamagne.
De Eloqüência, o padre Eduardo van Goll.
De Canto Gregoriano, o padre Pedro Onclin.
No Seminário Menor são lentes :
De Historia Natural, o padre reitor.
De Apologetica, o padre dr. Castamagne.
De Sciencias Physicas eNaturaes, o padre Egidio Honrotte.
De Latim, Mathematicas e Rhetorica, o padre Eduardo van Goll,
De Philosophia e Francez, o padre João P. Jardim.
De Inglez, Mathematicas, Grego e Musica, o padre Pedro Onclin.
De Portuguez, o padre Malfetano.
De Latim, o padre Fernandes.
De Historia do Brasil e Latim, o padre Francisco Braga.
De Francez, o padre José B. Nunes.
0 1.° Reitor e fundador do Seminário de Mariana foi o venerando e be-

nemerito educador Padre João Baptista Cornagliotto, missionário lasarista
italiano, trazido pelo santo Bispo dom Viçoso e que por meio século dirigio
os destinos daquella acreditada casa de ensino, tendo fallecido, quasi nonage-
nario, em 1908.

Varias gerações mineiras foram educadas pelo P. Cornagliotto.
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AutorriafeS^eclesiásticas **, Arehirfiocese Mineirae $4§ iiiiii cinco Dioceses «ulíVa^uie;**

¦ARCBBI3PAD0 MARIAWSE ( CENTRO-OESTE-E LESTE OUMATTA)

PorÜiflP TV0^.G°meS PÍm6Dta (eIevad0 de BisP° a Arcebispo,poroeç. pontifício, de 1 de maio de 1906).
Mon2T* 

ffen"-MoDsenhor Thesoureiro-Mór, José Maria Rodrigues de
Secretario do Arcebispado- Monsenhor Conego José' Silverio Horta.bscriwo ajudante do Arcebispado- Manoel Cesario Horta,

ria) *nkieptscopal~m cidade de Mariana (no bairro da Ola

em f90"rohi 
:iocese tem um orS™ mensal- O Boletim Ecclesiastico, fundado

honnr^0,,trOSTnarÍ0 0Fí^«»«»We Mathias Barbosa) e que tinhahonras de orgam official do arcebnjndo, ate' fias de 190?.

* •

-«<£«2 7qUe- TV BÍSpad° de Mariana' e' a ,,e 6 de dez«'"bro de 1745
vereiro1 W''„, T Ben<?dÍCt° X1V; f0i installada a "ioepso *$% d* &
BisoT- l »n n 

Edes(,e 1764-a diocese de Mariana tem tido os seguintes
WÊi MÈ WW da C™> 2° D. Joaquim Borges <1e Figueiróu, 3.»
carnal p/Te" Man°"1 MendeS dOS Reis' 4 ° D" Frei Do™«^ «a Eu-
2 í ?',W CyP'Ían° deS- J0sè' 8-° D" F<* ^ê da San-tH8,ma Tnndade 7.» D. Antônio Ferreira Viçoso (Conde da Conceição), 8.»
menta n w""? i[aP,ÍaJCorrea de Sá e Benevidos e 9.» D. Silverio Gomes Pi-menta o actual Prelado, elevado a arcebispo, em 1906.
R,nr„lDrVÍ<?0Sí,tOílO5Osbisp03c!eMariana foram Portuguraes ; DomBenendesfo^l.» Hspo Brasileiro da diocese; e Dom Silverio o primeiro filhode Minas que nclla teve assento.

* *

lflt.„°, 
brraSa°,aTMsPal de D°m Silveri0 Pimenta tem> sob o escudo, a divi-a

Sfctivi- 
" 

f 
Praesidium e em torno do «lio, com as armas oudiatinctivos, o nome do Prelado também em latim.

* *

Abrange a jurisdicçao ordinária da architiiocese marianense os 59 secruin.mi município»: de Mariana, Santa Barbara, Itabira de M itto Dentro, PernaAivinopolis, Slo Domingos do Prata, Caiatinga, Manhuassú', AbreCampo, Pon'te JN.ivd, Piranga, Ouro Preto, Queluz, Alto Rio Doce, Pombi, UM, Rio Bran-co, Mçosa, Carangola, Palma, São Manoel, Muriahè, Além Parahyba, Leopol-mna Cataguazes, São João Nepomuceno, Guaraná. Rio Novo, Juiz de Foramo Freto, Turvo, Barbacena, Pai nvra, Lima Duarte, Silo João d'Sl-Rei, Ti'raiente?, Prados. Entro-Rios, Oliveira, Bom-SuccesRo, Cimpo Bello, Formiga,I iimhy,ilta.pecerica. Bambuhy, Sinto Antônio do M mte, Diireã do InduziAbaeiV, Pitanguy, Pará, ltau'i.a, Santa Qujteria, Bjinflm, Bdlo-HorizonV,
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Villa Nova de Lima, Sabarâ, Caeté, Santa Lusia e Sete Lagoas, (com todasas parochias nelles existentes).
Fala-se na trasladação da sede do arcebispado para Bello Horizonte e nacreação de outra diocese, delia desmembrada, na região de Leste.

Diocese de Diamantina (parte do iVorte e Nordeste
de Minas)

Bispo-O arcebispo titular de Assume, Dom Joaquim Silverio de Sousa, natu-rai de S. Miguel do Piracicaba, sagrado em 1902, oecupa a diocese desde 1905,
por morte de Dom João Antônio dos Santos, de quem foi o l.o coadjutor, como tit. de Bispo de Bagis.

Em 1910, a Santa Se' chegou a removel-o para o Rio de Janeiro, comoArcebispo-Coadjutor de S. Em. o Cardeal Arcoverde, acto que ficou sem ef-leito, emFev. de 1911.
Vigário tomí-Monsenhor Augusto Júlio de Almeida, Bispo resignatariode Goyaz. * B
Secretario -Monsenhor Será phim Gomes Jardim.
Superior do Seminário -Padre Desiderio Daschand (Lasarista).Cura da Cathe /mJ-Monsenhor Conego Antônio de Sousa Neves.Redactcr da Estreita Polar -(orgam da diocese)-Monsenlior SeraphimGomes Jardim. í
Palácio Episcopal-Hu& do Contrasto, na cidade de Diamantina, ao ladoda Egreja do Carmo.

•

À diocese tem Seminário Theologico, Gymnasio Diocesano, Collogio dasirmnsde CarMade, Uis>Õ5áde Padres Lasaristas e de Santo Afonso de Li<;orio
( Uedemptonstas), Asylo de Urphans, Irmandades e Confrarias diversas, etc.

Foi a bulla Gravissimum Solic-tudinis, do Santo Padre Pio K, de 6 de
junho de 1851, que confirmou a creação do Bispado de Diamantina, feita pelaLei Imperial n. 6)3, de 10 de agosto de 1853. •

D<3 1SG1 aió agora a diocese de Diamantina tem tido 3 titulares, dos quaeso l.o «signatário : D. Mucos Cardoso de Paiva, Dr. D. Joio Antônio dosSantos (1861-1905), e [). Joaquim Silverio de Sousa (1903), este com o titulo
pessoal de Arcebispo-Bispo.

Abrange esta Dmeie as seguintes comarcas e2clesia3ticas : do Bom Pa?-tor, (Diamantina), d> Sisjralo Coração (Curvello), do Bjm Cjnsellio (Sarro),da Bja Esp,ran;a (Cmceição), das Cinco Chagas (Guanhâ>s), das Sote Dores
(Peçanha), dos Saiu m Apóstolos, (\rassuahy), da Nativida le (Theophilo Ot-tom), dos Santos Vnjos. [.\Ii,i:n Novas), do Suuissimo Salva lor (Grão Mogol),de Santa Cruz ed? Tolos os Santos (Jmiiaria). «ieiominaçõe» p-irunent/ca-nonicas; e os ^se/iiintiis mmicipio* mrte-minei-os, cujo quadro pstatisticoorganisámo', em 1903, a pálido do nos*, illustrado com patrício sr. Bispo DomJoaquim para The Catlvdij Encyclope lia jíiâ New Yòrk».

Slo Òiteí aiUilueit» o< di<t,nitu d* p.z e povoados da diocese : Dia-mvim%(H\sh Cirr.iU.ilto. Mml.nV., flio Muis., Sflo Joio da Ch.pa-la,Dattas, Gouvéj, luhahy, Hio Pret<, i'un£0 Alto, Mercês do Aras-ual.y. éuríu a-
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tahy. Gloria, Piniahybas ou Campinas de São Sebastião, Guinda, Tabu*a eRiacho das Vârds;-Curvello, Mot> da Garça,Papa<iaio, Pilar, Bagre, André-
quicé, Trahyras,,S5,o Sebastião do Parauna. Sinta Rita do Cedro, Lagoa, Ypi"
rang*, Almas e Sv> G mçvilò Ias Tabocas; -Cmcefção, Córregos, São Domin"
gros do Üio do Peixes vi,..-. i(, p,l;, fito vbi^). Ptpera. Brejau'ba, Porto deGuanhàeí C insíonlits do Morte, Uo Sebastião do Rio Preto, ltambe1 de Mat-to Dantro, Fechados e Riacho Fundo;-$é?rn>, Rio do Peixe, Milho Verde,São
Gonçalo do Rio de Pedras, ltambe1 do Serro, ltapanhoa canga, Mãe dos Hom-mens do Turvo, Rio Vermelho, Casa de Telha, São José1 do Paulista, Quilom-bo, Saiae Matto Grosso;-&to Miguel de Guanhães, Dores de Guanhães, Ba-raunas, Farias, Patrocinio e Divino;-Peçanha, Bonito, São Pedro do Suassuhy,
São João Evangelista, Pintos, Jacury, Columna, Ramalhete, Onça, Figueira
e Santa Maria; -São João Uaptista, Barreiras, Abbadia, Penha de França eLorena;-Afwas Novas, Chapada, Sucuriu', Água Limpa, Piedade, Veredinha,
Capellinha, Água Boa e Caissára;-Theophüo Ottoni, Setubinha, Pote, Mala-
cacheta, ltambacury, Urucu1, Aymore's, Concórdia e Pontarate;-^rasswa%,
Luta, São Domingos, Pontal, Coimbras, ltinga, Co mmercinho, Santa Rita doArassuahy, Estiva, São Pedro do Jequitinhonha, São Miguel, São João daVigia, Salto Grande, São Roque, Quartéis e Pedra Gvdtoàv,-Salinas, Pas-sagem da Vereda, Fortaleza, Gissára e Água Vermelha \-Boa Vista do Treme-
dal,Lençóes, Matto Verde, São João de Pernambuco, Mamonas, Santa Rita,Brejo dos Martyres e São João do Bonito;-fí«o Pardo, Serra Nova, Tayobei-
ras, São João do Paraiso, Água Quente e Nossa Senhora da Veredinha;—Grão Mogol, Conceição da Extrema, ltacambira, Riacho dos Machados, SãoJosé1 do Gorotuba, São João da Vereda, Barrocão, Jatobá, e Santo Antôniodo Gorotuba;—São Francisco, Morro, Conceição da Vargem, Brejo da Pas-sagem, Urucuia, São Romão, Capão Redondo, Paredão e Pirapóra; Janua-ria, Brejo do Amparo, Mucambo, São João das Missões, Morrinhos (1.°), Ja-
pore', Pedras de Maria da Cruz e Manga;-Montes Claros, Brejo das Almas,Marinhos (2.°), Coração de Jesus, Jequitahy. Sape1, Extrema e Juramento ;—Bocayum, Olhos d'Agua, Terra Branca, Barra do Guaicuhy, Barreiros; - TO-Ia Brasília (Contendas), Santo Antônio da Boa Vista, São João da PonteCampo Redondo e Bella Vista. '

Creada a diocese de Uberaba, perdeo o bispado de Diamantina o territóriode Paracatu' (1907).
Nesses 20 municipios havia, em 1890,106 parochias em 173 districtos de

paz com732.29ô habs. e, em 1900, uma população de 829.018 habitantes dosdois sexos, seg. o nosso calculo.
Dando de 1900 a 1908 o augmento módico annual de 2,5 % por anno

(20.726 habs.), deve ter crescido nesse octennio a população do Bispado de Dia-mantina para mais 165.800 almas, as quaes, com as 829.018 dadas na Sy.nopse do recenseamento de 31 de dezembro de 1900, sommam, no fim de1908, um total de 994.818 habitantes (quasi um milhão de habitantes).
Eis o resumo estatistico da população, território, parochias e districtosdos 20 municipios abrangidos em 1908 por esta diocese (vide Quadro, á pag31 do Annuario, de 1909): em 20 municipios, com 173 distr. de paz e 106 pa-rochias, num território de 8.252 legoas quadradas, havia (em 1900) 829.018 ai-mas.
A diocese diamantinense foi desmembrada, em dez. de 1910, para com oextremo Norte delia se constituir o novo bispado de Montes Claros.
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Emset. de 1908, o Diocesano de Diamantina, em portaria ecclesiastica,
annexou á freguezia de S. José'das Pedras dos Angicos (S. Francisco) as
partes do lado esquerdo dos Rios Urucuia e S. Francisco, que; antes da
creação do Bispado de Uberaba, pertenciam ás freguezias de N. S. da
ConceiçSo deMorrinhos e de Santo Antônio da Manga deS. Romão, no nor-
te de Minas, ora dependentes da dioc. de Uberaba.

OI.- Vigário Geral da dioc. de Diamantina foi Monsenhor João Floriano dos
Santos Corrêa e Sá, tio do 1/ bispo dom João Antônio dos Santos; o 2.* Vig.
Geral foi o Padre Antônio Augusto de Alkmim; e o 3.*, ainda em exerci"
cio, e' Monsenhor Augusto Júlio de Almeida, que exerce o cargo desde 1871,
sem solução de continuidade, ha 39 annos.

A 2 de fevereiro de 1902 foi sagrado em Macahubas por d. Siiverio, bispo
de Mariana, o sr d. Joaquim Siiverio de Sousa, que teve então o titulo de
bispo de Bagis (na Ásia) e fez a sua solemne entrada em Diamantina a 19 de
março do mesmo anno, na qualidade de coadjutor do sr. d. João, com direito
a successão.

Entregou logo d. João ao sr. Bispo de Bagis a administração da diocese;
e vendo-se então mais desimpedido, foi-se para o sitio Biribiry, onde descan!
aava, vindo a Diamantina só pela Semana Santa e pelo Corpus Christi. As-
sim, ainda tranquillamente viveo pouco mais de três annos o velho bispo D.
João, que, gravemente, adoeceo de 7 de fevereiro a r de maio de 1905, dia
em que falleceo em Diamantina, como um santo.

Estado do Clero na Diocese de Diamantina

governo do bispado

Bispo—D. Joaquim Siiverio de Sousa (Arcebispo-Bispo).Vigário Geral e Provisor—Mons. Augusto Júlio de Almeida.

SECRETARIA E (AMARA ECLESIÁSTICA

Secretario e Chanceller—Mons. Serafim Gomes Jardim.
Escrivão—Padre José1 Pedro Lessa.

FORO ECCLESIASTÍCO

Promotor—Conego Manoel Alves Pereira.

consultores epecopaes

Monsenhor Antônio de Sousa Neves, Conego Manoel Alves Pereira e Pa*
dre Porphirio Fernandes de Azevedo.

EXAMINADORES PRO-SYNODAES

Monsenhor Antônio de Sousa Neves, Conego Francisco Xavier de Almeida
Rolim, Conego Antônio Vieira de Mattos, Padre Felis Natalicio [de Aguiar,
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SEMINÁRIO DIOCESANO

Superior-Padre Desiderio Deschand.
Assistente-Padre dr0 Gabriel Brayet.- Procurador -Padre Paulo Kergozien.

CORPO DOCENTE

Padre Desiderio Deschand, padre dr ftfetói p««,«+ j tT. iLuiz Boullard, padre Fernando yan Pelt SellP£$$? 
VlCt°; Maria

tonio José'dos Santos, padre ilâafííSrf MSè#W1 WMpadre Vicente Maria da Silva, padre^sTaS Íg^Shjf 
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últimos sao

MtSSIONARIOS

^:"Te72t^tI^r ^r Cariosl«° Maria Ti88a,
p^J 1 ? x tamill° tíe Almeida, resUentes em Diamantina

Comarcas ecclesiasticas, parochias,clero parochail
COMARCA DO BOM PASTOR

'' 
¦

'• ' ^Santo Antônio da Se' de Dia ma n**™ rr* ,r
Sousa Neves. Uiamantina-\,gano, Monsenhor Antônio de

de i^úiz-^zcuidados do padre p«*™-
SS SS í g2 

«^ Chapada-Vaga, ao .esmo cuidado. ?
Divino Espiri oS1"S ' 

^J0^™™*»-Gouvêa. tlas ~ Va-a' aos cn*dados do vigário da.

LagS. 
Francisco de Assis do Parau'na-Vigario, padre' Ernesto Augusto

sr sSer\da conc^ "e ü ritx:de ltambo' d° se-°-
iammda conceiía° d° r,° mz^m0m m M.n0ei
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Nossa Senhora das Dores de Pouso Alto-Vaga, ao cuidado do vigário de
Córregos. <

Nossa Senhora da Gloria—Vigário, padre Jóse' Clemente Machado.
Nossa Senhora das Mercês do Mendanha—Vaga, ao cuidado do pro-paro-cho do Rio Manso.

Comarca do sagrado coração .

Santo Antônio do Curvello—Vigário, conego Francisco Xavier de Almei*
da Rolim.

Nossa Senhora do Carmo do Taboleiro Grande-Vigario, Padre Augusto
Ottoni Vieira Horta. °

Nossa Senhora da Piedade do Bagrc-Vigario, padre José' Carolino deMenezes.
Nossa Senhora da Conceiçãoodo Morro da Garça—Vigário, padre JoaquimJosé-'da Silveira.
Nossa Senhora do Livramento do Papagaio—Vigário, padre Joaquim Luizda Silveira.
SanfAnna de Trahyras—Vigário, padre Alfredo Marcilla.
Santo Antônio da Lagoa—Vigário, padre Pedro Nunes dos Santos, residente

em Cordisburgo.
São Sebastião do Parau'na—Pro-parocho, padre Francisco de Paülá Mo-reira.
Santa Rita do Cedro (Curato)i- Aos cuidados dos Redemptoristàs doCurvello.

comarca da hoa esperança

Nosssa Senhora da Conceição do Serro de Matto Dentro -Vigário, conegoFirmiano Gonçalves Costa.
S. Domingos do Rio dooPeixe-Vigario, padre Bento Ribeiro Costa.
Nossa Senhora do Pilar do Morro de Gaspar .Soares -Vigário, conego An-

tpnio Vieira de Mattos.
Nossa Senhora da Oliveira do ltambe' de Matto Dentro -Vaga, ao cuidadodo vigário de S. Sebastião do Rio Preto.
Santo Antônio do Rio Abaixo — Vigário, padre Octavio Ferraz de Car-valho.

SanfAnna do Riacho Fundo—Vaga ao cuidado do vigário de Concei-
ção do Serro.

COMARCA DO BOM CONSELHO
. f

Nossa Senhora da Conceição do Serro Frio -Vigário, monsenhor João Mo-reira da Silva.
Santo Antônio do Rio do Peixe -- Vigário, padre Francisco Xavier daSilva.
Nossa Senhora da Apparecida de Córregos—Vigário, conego Antônio Madu-reira de Carvalho.
Santo Antônio da Tapera-Vaga, ao cuidado do vigário de Córrego*.



52 ANNUARIO

«çft

Nossa Senhora dos Prazeres do Milho Verde-Vaga.
Nossa Senhora Mãe dos Homens do Turvo-Pro-parocho, padre TheophiloVieira de Andrade.
Santo Antônio do Itambe*-Vigário, padre Joviano Alves Diamantino.

comarca das cinco chagas

S. Miguel e Almas de Guanhães-Vigario, monsenhor Antônio Pinheiro-Brandão.

01iveirSSa 
Senh0ra d0 AmPaP0 de Baraunas-Vigario, padre José' Augusto de

Dimas0^ 
Senh°ra daS Dores de G«anhães-Vigano, padre Deusdedit Dydimo

S. Sebastião de Correntes-Vigário, padre Pedro Gomes de Heredia.JNossa Senhora da Gloria do Divino de Guanhães-Vigario, padre Domin-gos Januário de SanfAnna.
Nossa Senhora do Porto-Vigario, padre José' ignacio Ferreira de Senna.

t Nossa Senhora do Patrocinio-Padre Felix Natalicio de Aguiar.

COMARCA DAS SETE DORES

Santo Antônio do Peçanha-Vigario, padre Júlio Peliciano Colcn.fc. João Evangelista-Vigario, padre Alexandrino Cordeiro da Luz.Santa Maria de S. Felix-Vigário, padre José' Maria dos Reis.S. José do Paulista-Vigario, padre Luiz Humberto Seccatini.b. Pedro do Suassuhy-Vigario, padre Levy Pires de Oliveira.S. José do Jacury-Vigario, padre Agostinho Arguelles.Santo Antônio da Figueira-Vaga, ao cuidado do vigário do Peçanha.Sant Anna do Suassuhy (Onça)-Vigário, padre Manoel Nunes Coelho.

• COMARCA DOS SANTOS APÓSTOLOS

P./T -Sf h°Pa da Concei?a° de Theophilo Ottoni (Philadelphia)-Vigario
22ü fFrelpG0nzaga 

Gouvcrneur ; coadjutores, padres Fr. Patrício Itoer epadre fr. Benevenuto Poell. ò

de MÍdtea! 
B°m J6SUS ^ S9te P°SSeS <Concordia)-Viga™, Padre ^Frei Gaspar

Capl|tlÍÍÍpaÒ d^tuMnha-Vaga,ao cuidado dos Frade.s

itfrÍililP^ 
a° CUÍdad° d°S VÍ=arÍ0S d^aPellinhae

cedi"*8 
RUa de Mal8cacheta-PfO"Parocho, Padre Frei Vicente de Li-

,- COMARCA DOS SANTOS ANJOS

^S. 
João Baptista de Minas Novas -Vigário, Padre João Aflonso da Silva
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Santo Antônio do Gorutuba-Yaoa, ao cuidado do vigário de Brejo das
Almas.

COMARCA DA SANTA CRUZ

Nossa Senhora da Graça de Tremedal-Vigario, Padre José amillo deSousa.
Nossa Senhora da Conceição do [lio Pardo- Vigário, Padre Francisco

Nunes dos Sa ritos.
Santo Antônio do Matto Verde - Vaga, ao cuidado do vigário de Tre-medal.
S. Sebastião do Lençòes-\ igario, Padre Guilhermino José Fernandes

Toleniino.
S. José' do Gorutuba-Vaga,, ao cuidado dos vigários de Tremedal eRiacho dos Machados.

Cu.MAUCA l>K TuDOS OS SANT03

Nossa Senhora do Amparo e Dores de Janua ria—Vigário, Padre RamiroFerreira Leite.
Nossa Senhora do Amparo do Brejo do Salgado-Vigário, Padre Modesto

Pedro de Araújo.
Nossa Senhora da Conceição de Mo r ri nh os-Vaga, ao cuidado do vigário

de Januaria.
Santo Antônio da Boa Vista- Vigário, Padre Joaquim Rodrigues NerVGangana.

COMARCA DA SAGRADA KAmMa

Santíssimo Coração de Jesus—Vigário, Padre Carlos Alves Passos.
S. José' e Nossa Senhora da Conceição de Montes Claros-Vigario, conego

Carlos Vincart; coadjutores, conegos Berilo Maussen c Paulo Laenerts.
S. Gonçalo do Brejo das Almas—Vigário, Padre Augusto Prudencio da

Silva Chaves.
SanfArina de ViJla Brasilia-Vigario, Padre José* Vieira da Silva.
g. José' da Pedra dos Angicos (Cidade de S. Francisco).—Vigário, Pa-

dre José1 Elifcts de Oliveira.

COMARCA DA lMiYlACrjLADA CONCEIÇÃO

N. S. doBoinfim de Bocaviiva—Vigário, Conego Francisco de Ptula J.
Moureau.

Santo Antônio de Itacambira — Vaga, ao cuidado do vigário de Barreiras'.
Sant,Anna de Olhos d'Água—Vaga, ao cuidado do vigário de Boeayuva.
Nossa Senhora da i Conceição do Jequitahy—Vaga, ao cuidado dos Pre-

monstratenses.
Ni ssa Senhora do Bom Successo de Guaicuhy — Vigário, Padrei Fraii.

cisco de Salies Peixoto, residente em Pirapóra.
A.-l
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- 0 bispado de Montes Claros, ultimamente creado pela Santa Sé, será con-
stituido de parochias destas 4 ultimas comarcas.

A Colônia Indigena de Itambacury, que não faz parte de nenhuma das
comarcas, está sob a direeção' espiritual do rvm. padre frei Serafim de Goriaa
e de seos companheiros.

CONEGOS HONORÁRIOS DA (ATIIEDRAL DO BISPADO

Cn.° Manoel Alves Pereira, residente em Rio Manso.
Cn.° Severiano de Campos Rocha, residente em Diamantina.
Mons. Antônio de Sousa Neves, vigário de Diamantina.
Mons. Antônio Pinheiro Brandão, vigário de S. Miguel de Guanhães,
Cn.° Francisco Xavier de Alm?ida Rolim, vigário do Curvellp.
Cn.° José Barreiros da Cunha Jobarcum, vigário de Minas Novas.
Cn.° Domingos Alves de Figueiró, pro-parocho de S. Domingos de Aras-

suahy.
Cn.° José1 Alves Ferreira, residente em Curvello.
Cn.° Antônio Vieira de Mattos, vigário de Morro do Pilar.
Cn.° Manoel Ferreira Madureira, vigário de S. Sebastião do Rio Preto.
Cn.0 Antônio Madureira de Carvalho, vigário de Córregos.

PERTENCEM AINDA AO CLERO SECULAR OS SACERDOTES SEGUINTES

Mons. dr. Antônio Versiani Murta, residente em Arassuahy.
Padre Joaquim Gomes Coelho da Silva, em Patrocinio de Guanhães.
Padre Francisco Damaso dos Santos, em Paulista.
Padre Manoel Madureira de Carvalho, em Córregos.
Padre Ponciano das Mercês, na freguezia de ItamVde Matto Dentro.Padre Luiz Transfiguração de Christo, em Diamantina.
Padre José1 Messias de Aquino, fora dadioc.,com licença, em Avare1

(S. Paulo). '
Padre Antônio Torres, fora da diocese, com licença, em Bolucatu' (S.Paulo). v
Padre Vicente dos Santos Bastos, em S. Pedro de Jequitinhonha.

CONGREGAÇÕES E ORDENS RELIGIOSAS

_$ Existem na diocese os seguintes religiosos:
Missionários Lasati«tas (de S. Vicente), com duas casas, ambasem Diamantina, sendo Superiores: padre Desiderio Deschand e padre Hora-cio Teixeira. Os da primeira dirigem o Seminário e o Gymnasio Diocesano-

os da segunda tem a seo cargo grande parte das missões diocesanas.
Keclemutoristas-Residem no Curvello, onde têm convento, sendoSuperior o rmo. padre Geraldo van Deursen. Além de missionarem pela dio-c^e, tem a seo cargo o curato de Santa Rita do Cedro.
Franciscauog Capuchinhon-Têni convento em Itambacury

lendo Superior o rvdmo. padre fr. Serafim de Gorisa. Cuidam da caíechesé
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dos Índios e também tôm a seo cargo as parpchias de Concórdia, Malacacheta
e Setubinha.

Franciscanos Menorcs-Residem na cidade de Theophilo Ottoni,
sendo Superior o rvdmo. padre fr. Gonzaga Gouverneur. Têm a cura das
almas da parochia.

Ctmegos I»rcinoiistrateBises--Residem em Montes Claros e emBocayuva, cuidam das parochias de Montes Claros, Bocayuva, Olhos d'Agua eJequitahy. O superior è o rvdm. conego Carlos Vincart,

CLÉRIGOS

No Seminário Maior preparam-se para o sacerdócio os seguintes clérigos:
José' Aristides Caldeira Brant, diacono ; Gabriel Amador dos Santos e Qeta-vip Domingos da Silva, menoristas.

No anno de 1910 apenas seordeuouum sacerdote nesta diocese, o qualfoi o rvmo. padre Francisco Xavier Ferreira.

Durante o anno do 1910, foram chamados á eternidade os seguintes sacer-dotes :
Padre José' Patrício da Silveira, vigário de S. Antônio de Matto Verdee padre Marcos Antônio de Araújo, ultimamente nomeado para a mesmafreíjuezia.'»

ORDENS E CONGREGAÇÕES RELIGIOSAS DE SENHORAS

Prestam os seos serviços na diocese as seguintes religiosas:
Irmansde Caridade de S. Vicente <Ie Pauta, nas seguintescasas : em Diamantina, Collegio e Asylo de Orphams de Nossa Senhora dasDores, sendo superiora a exma. Irman Maria Adelia Russon : Santa Casa deCaridade de S. Isabel, sendo superiora a exma. Irman Catharina ; na cidadedo Serro, Santa Casa de Caridade e Asylo de Orphams, sendo superiora a exmaIrman Maria.
Franciscanas Clarissas, em Diamantina, no hospital de Nossa Se-nhorada Saúde, sendo superiora a exma. Irman Laurentina da Immaculada •

em Conceição do Serro, no Asylo S. Joaquim, Irman Isabel da Immaculada •
e em Itambacury, no Collegio de S. Clara, sendo superiora a exma. IrmanFranciscado SS. Sacramento.

Religiosa? do limiiaculado Coração de Maria, em MontesClaros, onde dirigem um collegio de moças.»
(Extr. do Almanaque da Estreita Polar, de Diamantina, anno de 1911),

Diocese de Uberaba (Triângulo Mineiro e parte do Oeste deMi ii as)
Sede : cidade de Uberaba.

«JK^ 
D°m Edo,arJd° D"arte SÍ1Va' nasciá0 era Korianopolis, Estado deSanta. Catharina, a 27 de janeiro de 1852; estudou no Collegio Pio Latino Ame-ncano de Roma, onde se ordenou de presbytero a 19 de dezembro de 1874
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Voltando ao Brasil foi nomeado Coadjntor da Parochia do Desterro, hoje
Florianópolis, e Çapelião do Hospital do Menino Deos da mesma cidade.

Mudando a sua residência para a Capital Federai foi nomeado Capellão
do Hospital da Ordem Terceira da Penitencia e Confessor Oriinario e Extra-
ordinário de varias comniunidades religiosas.

Por um Decreto Imperial foi nomeado Conego da Capella Imperial e em-
possado nesse cargo, em 1878.

S. exc. e1 Commendador da Ordem de Christo do extincto Império.
Foi eleito Bispo de Goyaz em 23 de janeiro de 1S91 e segrado em 8 de

fevereiro do mesmo anno pelo Eminentíssimo Cardeal Lúcio Maria Parochi;
tomou posse da Diocese Goyana no mesmo anno da sua sagração; transferio
a residência da Diocese de Goyaz, em 1896, para a cidade de Uberaba.

Tendo sido crcadã a nova Diocese de Uberaba pelo Decreto Pontifício da-
tado de 29 de setembro de 1907, foi s. exc. transferido da Diocese de Goyaz
para a de Uberaba pelo Breve Apostólico «Aposlolàtus Officium», de 8 de no-
vembro de 1907, o Preconisado em Roma, no Coasistorio de 19 de dezembro
do mesmo anno.

Tomou s. exc. posse da nova Diocese de Uberaba, em 24 de maio de
1908, da qual e' ainda o 1.° Bispo.

CA MAR A EC(' L ESI A STi< A

Vigário Geral: Monsenhor lgnacio Xavier da Silva.
Secretario do Bispado : Conego César Borges Pereira.
Cura da Cathedral : Conego Mario Coelho de Mendonça.
Superior dos Missionários Dominicanos : Padre Fr. Sebastião Thomaz.
Superior dos Padres Agostinianos Recollectos : Padre Fr. Thimotheo Mi-

ramón.
Reitor do Gymnasio Diocesano do Sagrado Coração de Jesus : Irmão José'

Borges.
Superior dos Padres Lasaristas de Nossa Senhora da Boa Vista do RioVerde (Campo Bello) : Padre João Anesi.
Superiora do Çollegio de Nossa Senhora das Dores: irmã Maria Jose\
Superiora do Collegiò de São José', de Uberabinha: Irmã ;Maria Mareei-lina.
Superiora do Collegiò do Sagrado Coraçio de Jesus, da cidade do Sacra-

mento : Irmã Maria Germana da Cru/,.

Naactual sede da Diocese ha um Gymnasio Diocesano equiparado, regido
pelos Irmãos Maristas, uni Collegiò de Meninas equiparado á Escola Normalregido por Irmãs Dominicanas, uma escola primaria gratuita de Irmãos Maris-'tas e outra da União Popular Catholica, uma escola gratuita das Irmãs Domi-nicanas, um Convento de Padres Dominicanos, varias Missões, Congregações
Collegios e Irmandade*. Pop falta de recursos ainda não ha Seminário

Em 17 de outubro de 190S, o sr. Bispo D ÉdüáVdo Duarte Silva fez pu-bhear um Decreto Diocesano, pelo qual a Parochia de Uberaba foi desdobra-da, ficando a parte do território ao nascente constituindo a freixuezia de Ube-raba e a do poente a do Curato da Se', que íunecionará na Egreja do SSCoração de Jesus, liojo Cathedral da Diocese Tjberabense, edificada pelo actuaíBispo D. Eduardo.
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Os limites do novo Curato são os seguintes :
«Começando da cabeceira do córrego do Gato, segue em rumo á cidade,

pela estrada que vem da Conceição das Alagoas, ate' a cabeceira do córrego
das Bicas; e por este acima ate' a sua barra no rio Uberaba; por este acima
ate' a ponte na Fazenda do sr. Ernesto Caetano Pereira; dahi atravessando a
ponte pela estrada, que vae á S. Miguel da Ponte Nova, ate' a Ponte Nova
do Rio Claro; com as outras parochias visinhas os limites serão os actuaes
do districto de Uberaba com os outros respectivos de Conceição das Alagoas,
Verissimo, Santa Maria, S. Pedro de Uberabinha, SanfAnna do Rio das Ve-
lhas e S. Miguel da Ponte Nova.»

E' cura o conego Mario Coelho de Mendonça. Finalmente, um magniflco
Palácio Episcopal foi edificado por D. Eduardo Duarte Silva, actual Bispo Dio-
cesano, junto ao Gymnasio e annexo á Cathedral de Uberaba.

Por Decreto da Sagrada Congregação Consistorial de 22 de julho de 1909
foi erigido o Cabido Diocesano, o qual foi installado solemnemente a 19 de
dezembro do mesmo anno, ás 8 horas da manhã, na Cathedral da cid. de Ube-
raba.

O Cabido Uberabense tem 10 dignidades (conegos), sob a presidência do
Bispo Diocesano.

Os capitulares são os seguintes :
Arcediago : Monsenhor Ignacio Xavier da Silva.
Conego Pedro Pezzuti.
Conego Ângelo Tardio Bruno.
Conego Theophilo José' de Paiva.
Conego Pedro Ludovico Santa Cruz.
Conego Osório Ferreira dos Santos.
Conego Joaquim Augusto de Ámorim.
Conego Mario Coelho de Mendonça.
Conego César Borges Pereira.
Conego José' João Perna.

Supranumerarios :
Conego Ananias Tobias de Aguiar.
Conego Getülio Alves de Mello.
Conego João Marques de Oliveira.

«

As Armas Spiscopaes de D. Eduardo têm a divisa latina — Confido in Do-
mino-debaixo do escudo ou sello, de que usa.

Sua Diocese abrange as Parochias dos actuaes municípios de Uberaba, Ube-
rabinha, Araxá, Sacramento, Araguary, Monte Alegre, Frucial, Prata, Villa
Platina, Paracatu\ Patos, Carmo do Paranahyba, Patrocínio, Monte Carmello,
Estrella do Sul e umadodeSania Rita de Cássia.

Muitas parochias cio município de Paracatu' passaram do Bispado de Dia-
mantina, em 1908. para a Diocese Uberabense, as da margem esquerda dos
Rios Urucui.i e Sào Francisco, na parte Noroeste do list. de Minas.

¥

Publica-se, annualmepte, nesta Diocese, a notável revista illustraJa *Jems
GJiríÁto»,6m formato grande, sob a direcção do medico e èscriptor sr. dr. João
Teixeira Alvares. E' dedicada a commemorar a Paixão do Redemptor.
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O ;0f|'ám cffiçial da Diocese era o semanário «Correio CnthoUcoy>, dirigido
pelos RR,. Paires da Ordem de São Domingos e suspenso em 1911.

1H fcse de Pouso Alegre (SjI de Minas)

Foi errada p«lo Bmve Pontifício de 4 de agosto de 1902, devido aos es-
forços de Monsenhor J. P.nilino de Andrade, (fali. em sei de 1907) auxiliado pelo
povo pousc-aleo-r-rise, e de parte do Sul de Minas, que aella pertence.

. Parte do território desia diocese foi desmembrada do Bispado de Ma-
riana e outra parle (muito menor) do de S. Paulo. A sede é a cidade de Pouso
Alegre.

Foi seo 1." Rispo Diocesano o sr. D. João Baptista Correia Nery, nascido
em Campinas, Estado de S. Paulo, a 6 de outubro de 1863, ordenado pres-byfceroa 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, donde
s»hio para 1.» B-i?.p;o de Campinas, em 30 de setembro de 1908. Succedeo a
Dom João Xery o sr. Dom Antônio Augusto de Assis, Bispo titular de Susa
(na Turquia Asiática) e 1.° coadjutor que teve a diocese sul-min. de Pouso
Aleg-re, nascido no arraial da Lagoa Dourada, no mim, de Prados (oeste de
Minas). Foi D. Antônio de Assis Vigário da cid. de Pouso Alto, apôs se
ter ordenado no Seminário de Mariana, e depois Vigário Geral do Bispado,
tendo também exercido o parochiato na Villa de S. Caetano da Vargein
Grande.

Tevelogar a siii sagração na Catnedral de Pouso Alegre, em 17 de nov.
de 1907, pelosr. Cardeal Arcoverde, assistido dos Bispos D. João Nery e D,
Edvardo Silva,

('amara eccleCastiça

Bispo diocesano—Dom Antônio Augusto de Assis (sagrado Bispo titular de
Suslí, em 1907) e successbr do bispo Dom João Nery (set. de 1908).

Pró._Vigário geral o provisor-Conego dr. Joaquim Mamede.
Secretario do Bispado—Cjiiego Antônio de Paiva Dutra.
Foi Diroctor da colônia Agrícola Francisco Salles, perto de Pouso Ale-

grj-o Padre D .ini.ns:os Albanelíò, salesiano, já fill.
Cura da (Jíít.liClral—ConógO Samuel FrágòsO.
Promotor Diocesano—Conego Antônio Pirto.
Procurador. \s ecclesiasticos -Alberto Braga e João Ribas d'A vila.
Offici»! .ia. Cúria Episcopal—

;E- reitor do Collegio Diocesano de S. José o rev. Conego J. M. da Silva
Leüe. Ha nesta Diocese varias congregações: os filhos do Immaculado Co-ração de Maria. Irmánsda Providencia,, lrmans do Calvário, Irmans Domini-
canas e as do S erado Coração de Jesus.

Superior do? Mi^ionarios-Padre Thomé Fernandes (da congregação do
Jmniac, Cor. i\p. Maria).' °

Suporforario Collegio da VisUa^o-lrman Má>ia Elleno Hftllot,
mtot rjp Sf!P|naüj[p Mmopííi mma íamm Auxiliadora ~ tfonttnhor
Dimtm do pywr|itó Ééíátó^aídw Uàt\liÍM ftwím*
Üitmium iio CvWSgjlò do CüJvario-lMTiíin Maria dú ÉfàMtít
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Ha na diocese de Pouso Alegre, somente 4 comarcas ccclcsiasticas, com
seMènàs cidades de Passo», Dores da Boa Esperança, Musàmbinho e Bao-

pendy (portaria de 15 de março de Í906, do Bispo D. JoáoNery).
O princ!pal padroeiro da Diocese è S. Sebastião.

*¦

O Decreto de 21 de set. de 1010, do Internuncio I). José Macchi, Arcebispo
de Thessalonica, assim dispoz sobre os limites e território desta diocese :

«toda a região situada na parte meridional do Estad) Civil de Minas
Geraes, conhecida pelo nome próprio de «Sul de Minas», com todos os spoü
habitantes e naturaes de ambos os sexos., leigos e clérigos ou religiosos, que
não sejam isentos, egualmente com as Êgrojas, Conventos, Mosteiros, lnsti-
tutos pios, dividimol-a e sppiramol-a, na parte respectiva, do território eju-
risçlicçâo das Dioceses do Mariana e São Paulo.

«Elevamos a cidade Episcopal a cidade de Pouso Alegre, da qual vem ò
nome á nova diocese.

«Constituímos em Egreja Cathed^al, sob o mesmo titulo e invocação, a Egre-

ja Matriz, que tem por titulo o Senhor Bom Jesus da Paixão, c nella estatele-
cemos a se'de e dignidade Episcopal para o Bispo de Pouso Alegre, com Ca-

pitulo, Mesa Episcopal, e outras insígnias Pontificaes Cathedraes, e jurisdi-
cções, etc.

«A. nova Diocese erecta terá por limites territorhes os extremos proferi, s
o tradicionaes da região meridional, chamada «Sul de Minas», pelos qüâes se
distingue das outras regiões do Estado de Minas Geraes; e, particularmente
de uma parte, do Estido de S. Paulo, de outra parte pelo rio chamado »Rio
Grande», que separa do resto do Estado Civil de Minas Geraes o território da
Nova Diocese, e em pequena p^rte do Estado Civil do líio de Janeiro».

Até 1908, eram 61 as parochias pertencentes á jurisdicção do Bispido de
Pouso Alegre:—Al fenas, Areado, Bom Jesus do Correao, Barro Preto. BõnU
da Matta, Bom Betiro, Caldas, Campestre, Conceição dos Ouros, Conceição da
Boa Vista; Oongonhal, Carmo do Rio Claro, Caracol, Consolação do Cap vary,
Campo Mystico, Carmo dO Escaramuça, Rambuhy, Cabo Verde, Do-es do
Guaxupé, Dores do Aterrado, Douradinho, Estiva, Guaranesia, Garimpo daí
Canoas, ltajubá, Jacuhv, Jaguary, Jàcatiuga, Monto Bello, Machado, Mach»-
dinho, Monte Santo, Monte Sião, Musàmbinho, Ouro Mno, Passos, Pirangu^ú.
Pratinha, Posses de Monte Santo, Piedade do Retiro, Poços de Caldas, 8. José
doParaiso, Santa Rita da Extreina, S. José dos Botelhos, SanVAnna do Si.-
pucahy, Santa Cruz das Areias, S. Jo.ãoBàpt.ista das Cachoeiras, S. Sebasiito
do Paraíso, S. José'da Barra, S. Joaquim da Serra Negra, S. José' dos To-
ledos, Soledade de ltajubá, S. Sebastião da Bella Vista, S. Thomaz de Aqui-
no, São Pedro da União, Vargem Grande (Villa Braz), Ventania e Villa Nova
de Resende.

Diocese da. Campunlia

(Sudoeste do Minas)

Vm a data do 4 âê A$dfttá o Deètóia ComUíúiM («BMto Mmím* $fo
tôtii*)* petó qual ô SfttttóPfldwLdaoXlílcpooü a dtocowd» Püü«ô Mú0i
wm »liberdade do novo âwmmihmmmto A» mmmtii mm\m <íiiá memifiú
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fosse; e assim se fez, por decreto da Nunciatura Apostólica no Brasil, em 25
de abril de 1908, o desmembramento da parte do território da diocese de Pouso
Alegre, para constituir o novo «Bispado Campanhense», com seMe na velha
e histórica cidade da Campanha, sendo alli installada a diocese, em 13 de junhode 1908 (na Sé Cathedral de Santo Antônio da Campanha). Foi 1.- adminis-
trador Apostólico da nova Diocese D. João Nery, então 1.° Bispo de Pouso
Alegre e hoje 1.° Bispo de Campinas (S. Paulo). Monsenhor Ferrão, nat. da
cid. da Campanha e seo 1.° Bispo, foi preconisado em Consistorio de 29 de
abril de 1909, por Pio X; sagrado e empossado a 12 de setembro do mesmo
anno, naquella cid. pelo cardeal Arco verde, assisiidodos bispos de Campinas
e Pouso Alegre, D. João Nery e D. Antônio de Assis.

A Diocese da Campanha foi creada por decr. consistorial de 8 de set. de
1907, publicado nesse mesmo dia e foi installada a 13 de junho de 1908, peloentão Bispo de Pouso Alegre, mons. Nery, como 1 .• administrador apostólico
do bispado campanhense. Muito auxiliaram a creação da diocese os Núncios
Macchi, Tonti e Bavona, o bispo Nery, o conego Paulo de Vilhcna, mons.
Ferrão e o Padre Justino Lombardi, superior dos jesuítas.Bispo-Dom João de Almeida Ferrão (1.° bispo desde 1909).

Vigário Geral—Conego Paulo Emílio Moinhos de Vilhena.
Secretario do Bispado—Padre Joaquim Timothéo.
Cura da Cathedral—Padre Pedro Macario de Almeida.
Reitor do Seminário Diocesano—Conego Joaquim Soares.
Noviciado da Companhia ãe Jesus — Superior rev. Padre Carlos Maria

Bonnani (Mestre deNoviçosj.
Collegio das Damas de Síon-Superiora—Irman Maria Dieudonne'e.

*
Ha na se'de desta diocese um Noviciado dos Padres Jesuítas e um CoJle-

gio das Irmans de N. Sra. de Siào, havendo ainda lrmans da Providencia,
da Piedade e de Caridade (São Vicente de Paulo), nas cidades de Lavras e
Campanha.

¥

Pelo Decreto da Nunciatura Apostólica, em Petropolis, e assigaado em
25 de abril de 19(8, por D. Alexandre Bavona, Arcebispo de Pharsalia, foi
desmembrado da Diocese de Pouso Alegre o território com que se erigio a
Nova Diocese da Campanha; e o Núncio, em obediência ao mandato Pontifício
de 8 de setembro de 1907, Decretou e mandou se observar o seguinte :

«Separamos da Diocese de Pouso Alegre as 43 parochias denominadas
vulgarmente:-Aguapè, Barranco Alto, Córrego do Ouro, Dom Viçoso, Cam-
pos Geraes, Dores da BoaEsperança, Espirito Santo dos Coqueiros, SanfAnna
da Vargem, Três Pontas, São João Nepomuceno de Lavras, Ponte Nova, Lu-
minarias, Varginha. Carmo da, Cachoeira, Lavras, Carrancas, São Vicente
Ferrer, Três Corações, São Thome" das Letras, Encruzilhada, Serranos,
Ayuruoca, La«oa da Ayuruoca, Pico, Capivary, Pouso Alto, Passa Quatro,Virgínia, Baependy, Carmo do Rio Verde, Conceição do Rio Verde, Christina,
Lambary, Águas Virtuosas, Cambuquiia, Campanha, Pontal, Sío Gonçaio do
Sapucahy, Volta Grande, Santa Catharina, Sio Sebastião da Pedra Branca,
Santa Isabel dos Coqueiros, Rosário do Rio Grande e todo o território for-
mado das mesmas e circuinscripto dentro dos limit-s abaixo descriptos; in-
stituimose erigimos em uma nova diocese, que deve denominar-se Campan-
hense, da cidade da Campanha, na qual o novo Bispo e seos suecessores in
perpetuum deverão residir ; e a todos os habitantes de ambos os sexos, quer
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leigos, quer clérigos ou religiosos, excepto os isentos, que moram dentro dos
limites das ditas parochias, e da mesma sorte as Egrejas, e Conventos, Mos-
teiros, Institutos pios, si por ventura alguns existirem, e outros quaesquerbenefícios seculares e regulares, separamos da jurisdicção ordinária do Bispo
do Pouso Alegre e de todo o direito do Cabido da mesma Egreja Cathedral
isentamos, subtrahimos perpetuamente e submettemos e sujeitamos á Egreja
Episcopal da Campanha e seo futuro Bispo.

«Portanto, os limites da nova Diocese da Campanha são estes: ao Norte
e a Leste, o Rio Grande: ao Sul, o mesmo rio e os limites que ate1 agora se-
param, reciprocamente, as Dioceses de S. Paulo e de Pouso Alegre; a Oeste,
a Serra de São João e os rios Turvo e Sapucahy,

«Erigimos em Cidade Episcopal a Campanha e lhe concedemos todos os
direitos, honras e prerogativas de que fruem e gdsam as cidades da Repu-
blica do Brasil, ennobrecidas com se'de episcopal, e os seus habitantes. Con-
stituimos Egreja Cathedral da Diocese Campanhense, sob o mesmo titulo e
invocação, a Egreja Matriz da mesma cidade, dedicada a Santo Antônio, e
nella erigimos e constituímos soMc e dignidade episcopal para um Bispo...»

tíioééise «te Mosates Ciados*

(estremo norte de mínas)

Foi proposta a sua créaçâo ao Santo Padre Pio X, em 3 de maio de 1908,
pelo Núncio Apostólico Monsenhor Alexandre Bavòria, Arcebispo do Pharsa-
lia, com território desmembrado do aetual e vasto bispado de Diamantina,
conforme a circular de 9 de maio do mesmo anuo, expedida por D. Joaquim
Siiverio de Sousa aos vigários de Montes Claros e outras parochias da futura
diocese. Em Roma, advogaram a idéa os bispos mineiros D. Joaquime D.
Lúcio.

Sede Episcopal—Cidade de Montes Claros.
Ha nella as Congregações dos Òpnègòs Premonstratenses (belgas de ori-

gemj e das irmans do Sagrado Coração de N. Senhora.
Bispos/Dom João Antônio Pimenta (remov. de coadj. da dioc. do Rio Gr.

do Sul, em maio 911).
Vigário Geral—Vago.

A Verdade, semanário religioso publicado na futura seMe dobisp. e di-rigido pelo vigário de Montes Claros, Coneg-o Carlos Vincart. auxiliado poroutros conegos Premonstratenses, R. R. Bento Maussen, Paul Lenaerts, Fran-
cisco Moureau e Mauricio Gaspar, ai li residentes

O patrimônio feito para esta Diocese é de 25:000^.000^ dados pelos habi-tantes catholicos da zona: o histórico da oreaçSo do bispado montesclarense
se «ncontra nos números 2S, 47, 60 e Sô (annos de 1907 a 1909) d . cit. periódico—A Verdade que tem por leniuia : Loquimini veritalem (Zach. II, 16).

A Hierit»-«»hin C**t1ioIt«** bio Brasil

Está actualmente o território da Republica dividido em sete provínciasecclesirsticas, comprehendendo 38 dioceses.
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'! '¦'. '.'.Wò ái segültites:
1. PpoVitUia drt Pará, coinjorahendendj a archidiocése de Beléu dò Pará,

oè bièpàdos do Amazonas e Miranhio e as prelaturas de Santarém e Hió
Branco;

IJ. Provincia de Olinda, comprehendondo a archidiocése de Olinda (Per-
natribilCo) è os bispados de Floresta, Parahyba, Natal, Fortaleza ePiauhy;

III. Provincia da BihU, com a archi liócese primaz da Bahia e os bispa-
dos áé Alagoas, Aracaju e Caetete1;

IV*. Provincia dí áio de Janeiro, abrangendo o arsebispado do Rio deJa-
neiitt è as dioceses de Espirito Santo é tficteroy;

V. Provincia Paulopolitana, abrang^nd) o arcebispado de S. Paulo e ás
dioceses de Campinas, 8. Carlos, Taubate\ Botücatú, Ribeirão Preto e Cu-
rytibá;

VI. Província dó Rio Grande do Sul, abrangendo o arcebispado de Porto
Alegre e os bispados de Peíotis, Santa Maria e Sinta Catharina;

VII. Provincia de Mitto Grosso abrangendo as 3 dioceses de Cuyabá, Co-
rümbá e Caceres;

VIII. Provincia Marianense, comprehendo o arcebispado de Mariana e
os bispad.03 de Diamantina, Pouso Alegre, Uberaba, Campanha, Montes Claros
e Goyaz.

Os oito metropolitas actuaes srio: D. Sintino Maria Coutinho, arcebispo
do Pará; D. Luiz da Silva Britto, arcebispo de Olinda; D. Jeronymo Thomc'
da Silva, arcebispo da Bahia e primaz do Brasil; D. Joaquim Arcoverde de
Albuquerque Calvacanti, Cardeal arcebispo do Rio de Janeiro; D. Duarte Leo-
poldò, arcebispo déS. Paulo; D. Carlos Lmz de Amour, arcebispo-bispo de
CÜyahá; D. Cláudio Ponce de Leon, arcebispo do Rio Grande do Sul; e D.
Silverio Gomes Pimenta, arcebispo de Mariana.

O Núncio Apostólico do Santo Padre Pio X junto ao Governo da Repu-
blica e' Monsenhor Alexandre Bivona, arcebispo de Pharsalia, que veio, ha
4 annos, substituir a D. Júlio Tonti (ultimo Núncio em Lisboa, ate' á queda
dos Rraganças, no velho reino).

Posactuies p^in^ipes da Egreja Brasileira sao naturaes deste Estado de
Minas os seguintes :

1. D. Silverio Gomes Pimenta, arcebispo de Miriana (n. em 1860, em
Congonhas do Campo).

2. D. Joaquim Silverio de Sousa, bisp: de Diamantina (n. em 1810, em S.
Mignel de Piracicaba).

3. D. Antônio Augusto de Assi?, bispo coaljutor de Pouso Alegre o ütu-
lar de Susa (n. mun. de Prados).

4. D. Joio Antônio Pimenta, bispo coaijutordo Rio Grande do Sule ti-
tular de Pentapomia (n. em Capellinha da Graça).

5. D. Cyrilíode Paula Freitas, bispo coadjutor de Cuyabá e titular de
Eucarpia (n. em Capellinha).

6. D. Prudeacio Gomes da Silva, bispo de Goyaz (n. eu Itabiri de Matto
Dentro).

|i D. Francisco de Paula o Silva, bispo doMinnh^o (a. em Pontal da
Varglnha).

Q. D. lúcio Antônio do Som», bispo dô n^tuci+ú» (n, m Lonoúei do
k" 0, ii. Kpimttio&la* Viiass <té Ávila omn( bigode UnW (tii na cid.

do Serro).
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10. D. João de Almeida Ferrão, bispo da Campanha (nat. deSsa cíd).
Vide sobre alguns de-ses prelados Mineiro? os dados biographicos conti-

dos no 1 vol. do Annuario (1905, pigs. 427 e 46)), no vol. II (1907, pags. 74,
75, 76, 77, 81 e 82) e no vol. III (pàg. 37).

Prelados Mineiros

A hierarchia eccleiiasticâ do Brasil é composta de 8 arcebispados, 23
Bispados sufíraganeos, uma Prelazia «Nullius» (em Santarém do Pará) e uma
Abbadia «Nallius» no território do Rio Branco (no Acre, Amazônia).

Percorrendo a lista dos príncipes da Egreja que governam as dioc ses
actualmente existentes, vemos que muitos são os bispos sahidos do clero
mineiro, que felizmente ainda é rico de cabeças talhadas pira mitras.

São mineiros: o arcebispo metropolitano de Mariana, D. Silverio Gomes
Pimenta, nascido em Congonhas do Campo a 12 de janeiro de 1840 ;

D, Joaquim Silverio de Sousa, 1.° arcebispo coadjutor do Rio de Janeiro*
nascido no arraial de S. Miguel de Piracicaba;

^¦D. Francisco de Paula e Silva, bispo do Maranhão, e nascido no Pontal
(Sul de Minas);

D. Prudencio Gomes da Silva, bispo de Goyaz, nascido em Itabira do
Matto Dentro;

D. Antônio Augusto dò Assis, bispo de Pouso Alegre e nascido em Lagoa
Dourada ;

D. João de Almeida Ferrão, bispD da Campanha e fliho da mesma cidade,
hoje sóde de um novo bispado.

O bispado de Diamantina por sua vez póie se ufanar de tar dado á Egre-
já, nestes ires últimos annos, quitro bispos.

São estes :
D. Joio Antônio Pimenta, bispo titular de Pentaconia, l.° coadjutor do bis-

pado riò-çrandense de Porto Alegre, natural da Capellinha da Graça (mumci-
pio de Mjnas Vovas) e actual bispo de Montes Claros ;

D. Cyrillo de Paula Freita«, bispo titular de Sucarpia, e coadjutor, com
direito á successld, do arcebispo—bispo D. Cirlos Luiz de Amour, na diocese
de Cuyabá (Est. de Matto Grosso) e nascido também em Capellinha (norte dó
Minas);

D. Lúcio Antunes de Sousa, primeiro bispo de Botucatú (S. Paulo), nascido
em Lençòes do Rio Verde (no mun. de Tremedal) ;

D. Epaminondas Nunes de Ávila e Silva, primeiro bispo de Taubatô
(S. Paulo), natural da cidade do Serro;

D. João de Almeida Ferrão, 1.° bispo da nova diocese da Campanha,
cidade de seo nascimento,

São filhos de pães mineiros: D. Fernando Monteiro, bispo do Espirito
Santo, e D. Cláudio Pouco de Leon, bispo de Pouso Alegre (Rio Grande
do Sul).

Nestes últimos tempos a imprensa apontou os nomes do illustro padre
Dp, João Gimiberto do Amaral, do monsenhor J<">só Silverio Horta, da monse-
níiov Antônio Plnliaipo I3^nd|o,p mqnsenhop João Mó>ôilft da Silva, todo»
Íjp|Jt?jj MÍ Ài novas $íq($$j do fòffe U Hiinh da tólllo da. Ifatta a
rtà A\mm mtwmiítw^ qao ftéifciü vap mà a iflfiifó do gr, D, S|i)Jm
pftfft o Rio do foúúlfòi
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No momento actual contamos por tudo; 2 arcebispos, 8 bispos dioce-
sanos, e 2 bispos coadjutores, nascidos todos em Minas Geraes, Estado que,
aliás, tem o maior clero catholico, no Brasil.

PD [MO GOVERNO DA M ti.

«P

O Presidente dos Estados Unidos do Brasil

MARECHAL HERMES DA FONSECA

O marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, filho do bravo
marechal de campo Hermes Ernesto da Fonseca e sobrinho
do marechal Deodoro da Fonseca, fundador da Republica, nasc.
em S. Gabriel (Rio Grande do Sul) a 12 de maio de 1855,
assentou praça no exercito a 25 de set. de 1871, fez o curso
de artilheria na Escola Militar do Império, foi ajudante de
ordens do marechal Conde d^Eu (principe Gastão de Orleans),
commandou a Brigada de Policia Militar do Districto Federal,
como coronel, de 1898 a 1900> passando a general de brigada,
em 13 de junho de 1900; promovido a general de divisão,
em 24 de julho de 1905; a marechal, em 6 de nov. de 1906;
ministro do Guerra, de 15 de nov. de 1906 a 28 de maio de
1909; escolhido candidato á Pres. da Republica, em 22 de
maio de 1909, pela Convenção Nacional; eleito Presidente do
Brasil, em 1.° de março de 1910, reconhecido pelo Congresso,
em 29 de julho do 1910.

O marechal Hermes obteve sobre o seo competidor á
presidência, o eminente senador Ruy Barbosa, uma votação
de maioria superior a 100.000 votos.

O Vice-Presidente da Republica

Dr. Wenccslau Braz Pereira Gomes
Sobre o actual Vice-Presidente dos Estados Unidos do Brasil assim se

exprimia a edição do Annuario de Minas, de 1900:
« Aos 40 antios de edade, e ainda com o aspecto e a robustez de um

moço, tomou conta das rédeas do poder, em seo Estado natal, o sr. dr.



MARECHAL HERMES RODRIGUES DA FONSECA

Fresidente da Republica

.--ÍSV
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Wenceslau Braz Pereira Gome?, sétimo dos Presidentes de Minas eleitos no
período republicano, posteriormente á Constituição estadoal de 15 de junhode 1891.

Sua carreira politica, enceta Ia em 1893, aos 25 annos de edade, tem
vindo a passo acceleradn, no caminho venturoso dos comícios eleitora.es.

Deputado estadoal em duas legislaturas incompletas ; secretario de Es-
tado, durante um quatriennio inteiro; deputado ao Congresso Nacional, portrês legislaturas federaes, com o bastão de leader da poderosa bancada
mineira, mais de uma vez; e agora chefe supremo da mais alta. magistratura
politica da nossa terra:— eis a trajectoria da carreira do jovem e-tadista,
cujas principies etapas assim poderíamos detalhar, na vida publica.Por dec. de 7 de setembro de 1898, foi o dr. Wenceslau Braz Pereira
Gomes nomeado para o cargo de Secretario de Estado dos Negócios rto
Interior, tendo sido alé essa época deputado estadoal ao Congresso Mineir.»,
durante parte da 1.» legislatura e tola a 2." legislatura (de 1894 a 1898)
pela 3.* circumscripção, cuja sede é Pouso Alegre.

Sobre s. exc, quando assúmio o exercício da pasta do Interior, publicou o«Minas Geraes», de 10 de setembro de 1898, os seguintes dados biographicos :
«Pilho legitimo do coronel Francisco Braz Pereira Gom os, naeceo o dr.

Wenceslau, em 1858, na então freguezia, hoje villa de S. Caetano da Vargem
Grande, cornarei de Itajubá, sul de Minas. Fez os seos primeiros estudos
num Collegio d'aquella cidade, de onde se retirou para freqüentar as aulas do
Seminário episcopal de S. Paulo, matriculandose em 188i na Academia de
Direito daquella Capital.

Posição saliente oecupou desde logo o dr. Wenceslau entre os seos colle-
gas. merecendo sempre as melhores notas de approvaçâo e gosando de geraessympathias dos acadêmicos de seo tempo.

Não pertenceo a clubs políticos, nem se envolvoo em politica durante o
seo tirocinio escolar.

Intelligencia Incida, espirito liberal e adeantado, percebia-se que seo
ideal já era a Republica.

Formou-se em direito a 11 de dezembro de 1890, <\ seguindo para sua
terra natal, foi mais tarde nomeado promotor de justiça da comarca de Monte
Santo, onde residio alguns annos, fxercendo a advocacia.

Casou-se em Itajubá cama exma. sra. d. Maria Santiago Pereira Gomes
filha do tv. coronel João Carneiro Santiago Júnior. '

Foi eleito deputado ao Congresso Mineiro, a 30 de maio de 1892, na pri~meira legislatura, em que se salientou pelos seus dotes oratórios, amor ao
trabalho e conhecimentos jurídicos.

Reeleito deputado na legislatura prestes a lindar, mais ,se accontuaram
os seos peregrinos dotes de espirito, nas luctas parlamentares e políticas.Era ouvido sempre com a maior áttenção c a sua palavra fácil e elegante
esclarecia e illustrava os ássümptos em que tomava parte. Eis, cm ligeiras
palavras, sem -olorido, a sympithica individualidade do actúal Secretario do
Interior e que ha de deixar na administração, como já deixou no seio do
Congresso Mineiro, salientes vestígios de sua passagem. »

Na reunião da Convenção do Part. Rep. Min., a 10 de dezembro de 1908
ás 8 1 £ da noite, no salão das sessões da Câmara dos Deputados, foi o nome
do dr. Wenceslau Braz indicado, nemine discrepante, por 119 delegados dos
Directorios ntunicipaes, que na Convenção se fizeram representar; e a 14 d0
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mesmo mez, a circular da Commissâo Executiva do Partido RepublicanoMineiro assim recommendava ao digno eleitorado do Estado o nome do dr.Wenceslau Braz Pereira Comes, m,s vésperas unanimemente indicado pelaConvenção do mesmo partido, para candidato á presidência do Estado, naeleição que se realisou no dia 10 de janeiro de 1909:« Tratando-se do um nome ooohecido em todo o Estado, onde conquistougeraes sympathias, (dizia a Circular) impondo-se á estima e consideração dosnossos concidadãos pelos relevantes serviços prestados ao Estado e ao Paiz,
quer como deputado ao Congresso Mineiro e Secretario do Interior no bcne-mérito governo do saudoso dr. Silviano Brandão, quer como deputado aoCongresso Federal e leader da maioria da Câmara dos Deputados, cargoseesea em que deixou os mais assignalados vestígios de sua passagem, sente-sefeliz a Commissâo Executiva em recommendal.o aos suíTragios dos nossos cor-religionanos convencida como se acha de que esse illustre Mineiro, espiritobem orientado, recto e calmo, justo e contencioso, tendo a mais seguranoção do cumprimento do dever, em tolas as sua» manifestações, adminis-trador experimentado, firme no querer, prompto no deliberar, enérgico noexecutar, conhecendo perfeitamente a» conveniências e necessidades doi.»Udo, ósseos homens e as suas cousas, será um digno continuador daobra grandiosa do inesquecível dr. João Pinheiro da Silva, promovendo oprogresso do Estado pela execução da política do trabalho fecundo, pelo des-envo vimen o da instrucçao pub.ica, e bem a58im a paz e felicidade do povo
™u ™ T ? Pratl,°a de Uma P°UtÍca geaerosa e lar^> de ™Ide » mais emais conIratern.sal-0 e unil-o. união da qual depende a meritoria obra, que«^patriotismo saberá realisar, do engrandecimento do nosso querido Es-

rnnflArmC«TÍS,Sã° 
Kx?cutiTa está oonvenoida de que os dignos correligionários

Z »X 
*loqfuentemente ™s «rnas de 10 de janeiro o pronunciamentoque acabam de fazer por intermédio de seos representantes no seio da Con-vençao republicana, hontem reunida. »

80 of ínJrl0'^ 
"T de W d6 janeir° de 1909 suff«gavam com mais de

«,;!!! I 5 T *"? ap0'° ° DOme feste'ado do m°?° estadista, quo
Mlías ÍT? 

deZ6Sete meZeS á t6Sta d° ExeCU,ivo' no abe"Çoad° ^rrao de
IK Zt pT- g0V6r-,n°, comPletou ° quatriennio constitucional da Presl"* Plpnhelr<>> a 7 d« ^t. de 1910, tendo a 15 denov. de 1910 tomado
Senado FlCeTrfeDCÍ,a 

** RePUb'iCa e« P°rtanto' Presid<>^ ««*> do
litoSo t ReP0,i w 

el6Ít0 Para tó° el6Vad0 Car^ em disputadissimopleito ferido, no Brasil inteiro, a I.-Q de março de 1910, obtenefo ^rande~:brev0M• dr- A"> We Lins (Pres. do Est. de S. Pa oc tambémcand dato a \,ce-Pres. da Republica). O exmo. ar. dr. W. Braz foi rec"wm^mrat:ice'pros-da Re;- pel°Congr-Naciona1'« ~
So«!SoodVeeradem0bMi0 '^ Vice-Pre3'd- da ReP- M d« em que elleentro.
Ianas Íl „ 

*' 
3 n°V° preSÍd' do Estado' assim s° e^P^sou o«Minas Geraes», em sua edição de 7 de set. de 1910, nesta breve e bem lan«ada apreciação da obra política do illustre sr. dr. Wenceslau Braz:

„(n iP^P íÍneÍr° qUe deÍXa a=0ra a P^dencia do Estado tem o elog.o mais eloqüente e expressivo da sua personalidade illustre na certeza dque se pode sempre orgulhar, de sahir do poder amparado pelo mesmo apoio

fÍMJ.:H-:---.'- '1i.--.:^.'>U': ™:í;.,^'.'v:,"
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DR. WENCESLAU BRAZ PEREIRA GOMES
Vice-Presidente da Republica
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terra, quando lhe confiou, cheia de esperanças, a direcção de seps
Executando, no governo, com a clara e larga intuição das nossas necessi-aaoes, um programma descortinado de melhoramentos e reformas, o drWenceslau Braz praticou uma politica elevada de estadista republicano, fezuma administração creadora e cheia de iniciativas, promotora sempre de assi-gnalados commettimentos de progresso para a terra estremecida de MinasGeraes.
Firme ás suas promessas, foi, no executar o seo plano grandioso de ad-ministração, um seguidor apaixonado das boas normas de governo deseh-volvendo extraordinariamente a nossa viação férrea, multiplicando as'escolas

Lpcra0lOVEsía0dopor uma polltica fecunda de tta|,alh0'a v°^riw? 1!-
Cabendo-lhe dirigir Minas, em um periedo difficil de agitação, quando acontenda política se extremava, mais a mais violenta, encandescendo a ooiniãodesorientando os espirites, soube afflrmar, definitivamente, por actos dêtolerância e de lealdade, que valem ensinamentos civicos, a limpida clarezados seos idéaes de liberdade e democracia, como quem prega e pratica ri«verdade, o amor da Pátria e da RepubPca. ' ®
Nessa condueta exemplar e recta de republicano está o traço mais forteo relevo mais vivo, da grande envergadura moral, da edificante serenidade'de snimp do glorioso estadista que foi, em nossa terra, o zelador mais extremado da Iaberdade, o defensor mais poierosp e legitimp dos direitos ponu-lares. f; ,f-,
Quem sabe encarnar, assim, os mais nobres idéaes de um povo, merece oueos seos compatricios, irmanados todos num mesmo sentimento puro de civis-mo e de justiça, o sagrem o typo excelso do republicano, a flgurj* modelaruo ciuauao», •¦¦ 

O governo e autoridades superiores do Estado deMinas

A suprema administração politica do Estado federadode Minas Geraes se compõe de um Presidente e um Vice-Presidente (eleitos pelo povo, de 4 em 4 annos, eleição em7 de março, posse em 7 de setembro de cada quatriennio);auxiliam o governo três secretários de Estado: o das Finail
ças (Fazenda), o da Agricultura (Viação, Industria, Commer-
cio, Obras Publicas e Colonisação) e o do Interior (JustiçaInstrucçao Publica, Hygiene, Segurança, etc.) e o Chefe dêPolicia.

. Os três poderes do Estado, executivo, legislativo e ju-diciario, harmônicos entre si, são organisados de accordocom a constituição estadoal de 15 de junho de 1891 (modifl.cada em 1903, em alguns pontos)—tudo, porém, sob a ias-
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piração clò regimen político da Consíituiçio federal da Re-
publica Brasileira (24 de fevereiro de 18,91). O poder le-
gislativo é exercido pelo Congresso Estadoal, dividido em
Câmara dos Deputados (48 membros) e Senado (24 membros).
Em Minas e nos outros Estados, a exemplo da União Bra-
sileira, o systema político (republicano presidencial) foi
accommodado ás sabias disDOsieões do direito constitucio-
nal norte-americano e argentino, cujas fontes nos servem
de optimo subsidio no Brasil.

O PRESIDENTE DO ESTADO

Exmo. Sr. Juuio Bueno Brandão

A sete de setembro de 1910 foi empossado do altocar-
go de Presidente do Estado de Minas Geraes o cüstincto
mineiro sr. Júlio Bueno Brandão, eleito pelo povo, a 7 de
março anterior, para o quatrieiinio administrativo de 1910
—1914.

Eecommendando-o aos suífragíos do povo, assim se
expressava a circular do Partido '.Republicano 

Mineiro, a 7
de setembro de 1909, quando a Convenção, reunida em Bello-
Horizonte," fez as indicações dos dou;> nomes dos senadores
Júlio Bueno e Antônio Martins para occuparem a Presiden-
cia e vice-Fresideneia do Estado :

« O eminente patrício Sr. Jui,io Bueno Brandão vem
desde os primeiros annos do regimen republicano conquis-
tando o respeito, o acatamento e a confiança do povo mi-
neiro, que disso lhe deo, em. vc^es repetidas, provas eviden-
tes e irrecusáveis.

Quer na Gamara legislativa do Estado, onde por seos
reconhecidos méritos conquistou o honroso posto de dire-
ctor e leader e onde deixou luminosos trabalhos, como
membro distinctoda ommissão de orçamento e de muitas
outras ; quer no Senado Federal, onde, apesar da sua es-
quivança e modéstia, foi captando, do dia para di , e cada
vez mais a estima e a consideração dos seos colíegàs, a
cujos trabalhos muitas vezes presidio, con* geraes e mere-

•



O exmo. sr. Júlio Bueno Brandão

(n. em Ouro Fino, 1858)
Presideníe do Estado de Minas Geraes (quatriennio de 1910 a 1914)
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ciclos applausos,foi S3 npreBuano Brandão o correligionário
querido e prestimòso, o mineiro illustre e respeitado, de
quemMinas podia e devia esparar ainda maiores e mais
assignalados serviços.

Mas, destaque maior Í3ve o seo nome, e mais e.n evi-
deneia foram postas as suas admiráveis quilida Jes dead-
ministrador e político, quando naquelle mo nento doloro-
socle nossa historia, e;n que a morte de um grande bra-
sileiro d ixou vaga a cadeira presidencial de Minas,
teve Bueno Brandão de assumir o governo do nosso Es-
taclo.

Foi í"o elevadae criteriosa a sua administração, tan-
tos etão relevantes serviços prestou a Minas, em sua cur-
ta e brilhante passagem pelo poder, quo, desde logo, pai-
rou seo nome como o do candidato certo que o eleitorado
proclamaria, chamando-o de novo ao posto que tinto sou-
bera honrar.»

—A respeito des. exc. assim se manifestou o Annua-
rio dz Minas (vi !e 3? vol., pag. 54), em 1903 :

«Desde as 8 horas da manhã do dia 27 de outubro de 1903, quando tomou
posse perante o Tribunal da Relação, ate. 3 de abril do 190?, esteve á frente
da administração publica do Estado de Minas Geraes o seo vice-presidente se-
nador Júlio B íeno Brandão, eleito para esse cargo, conjunctatnente com o
mallogra Io Presidente dr. João Pinheiro da Silva, nas urnas de 7 de março de
1906, com os suílragios de 61.010 votos de seos concidadâ03.

Substituído na transitória detenção constitucional do poder de nossa terra
pelo 7.° Presidente eleito, sr. dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes, é de nobre
justiça confessar a elevação do maneiras, a attitude digna e imparcial, a cal-
ma e serena dedicação aoservi;o publno o ao bom nome da política estadoal,
com que se houve, nos seos benéficos cinco mezes do governo, o muito hon-
rado sr. senador Júlio Bueno Brandão.

Natural do Sal de Minas (n. em Ouro Fino, a 11 de julho de 1858), e filho
do venerando Cel. Francisco de Paiva Bueno e de D. Franciscade Paiva San-
ches, casou-se o senador Júlio Bueno, ainda bem moço, com a exma. sra. D.
Hilda Bueno Braudao, senhora pertencente á familia Ribeiro de Miranda (de
Ouro Fino).

De seo feliz consórcio tem actualmcnte 5 filhos c 1 filha, o o mais velho
daquelles foi, durante a sua administração, o seo Oííicial de Gabinete, o jovem
advogado sr. dr. Júlio B. Brandão Filho, graduado em Direito, em 1907, por uma
das Faculdades Juridicas do Rio.

Do cidadão, do politieo, do homem publico, vamos aqui transcrever o que se
encontra no Boletim Eleitoral do P. R. M„ de 2 de dezembro de 1905, apre-
sentando os candidatos officiacs á Presidência e Vice^Presidencia do Estado,

A,-5

V

>'•



,/ r 70 ANNUARÍO

«$

para as eleições de 7 de março de 1906 (quatriennio de 1906-1910), em referen-cia ao actuai Vice-Presidente de Minas Geraes :
«O Senador Júlio Bueno Brandão vem das fileiras avançadas do ex-tmcto partido liberal, em que-ainda muito moço -militou com brilho não coin*mum.
Veio, pois, ao encontro das suas tendências francamente democráticas atransformação política porque passou o paiz a 15 de novembro.
Espirito bem equilibrado o esclarecido, caracter adamantino e cavalheirode fino tracto, gosando de real e geral prestigio, foi-lhe fácil iniciar a suacarreira política.
Deputado á primeira legislatura, após a Constituinte Mineira, o reeleito naseguinte legislatura, occupou dignamente e com reconhecida vantagem paraos trabalhos legislativos o espinhoso posto de leader da Câmara dos Deputa-dos, conjunctamente com o de relator da commissão do orçamento, revelan-do as suas qualidades de legislador previdente, servido por uma palavra fácile correcta.
Pela posição de destaque conquistada no seio do Congresso Mineiro, ondeera sempre ouvido com o acatamento e respeito a que desde logo se impoz,mereceo a alta distincção de ir occupar a curul do senador federal, que temsabido honrar, prestando dedicados e leaes serviços á Republica.
-Politico hábil, muito criterioso e tolerante, a sua acção tem sidosempre benéfica no seio da commissão executiva do Partido RepublicanoMineiro.
Da sua competência de administrador encontra-se uma prova evidente na

prosperidade de seo município (Ouro Fino), de que tem sido agente executivoe na transformação porque passou a sua cidade natal, de alguns annos a esta
parte.

Advogado provisionado e jornalista, dedica o tempo que lhe sobra daslides parlamentares aos trabalhos do foro, cultivando carinhosamente as sei-encias jurídicas e sociaes, o á imprensa de sua terra, em que figura com dis-tmeção.»

mine^o3°es?SartPrseesueint^ESS- D° g°V- d° Estad°' VaHos ^°3

TRAÇOS BI0GRAPHIC0S

«Júlio Bueno Brandão: e? filho legitimo do coronel Francisco de Paivaauono, e de d. Francisca Sanches de Paiva Bueno, já fallecidos, e nasceo nacidade de Ouro-Fino, a 11 Julho do 185S.
Naquella mesma cidade fez Júlio Bueno Brandão os seos primeiros ostudos tendo sido um dos mais distinetos alumnos da classe do professor João Car'los bmith, muito se distinguindo pela sua intelligencia lúcida, pela notávelapplicaçap sempre revelada e por uma esmerada educação.Desde cedo, revelou notável amor ao trabalho e ao estudo, entrando para ocommercio, logo depois de terminados os seos estudos primários, dirigindomais tarde uma casa commercial de propriedade do seo venerando pae.Os lazeres que lhe deixava o commercio, aproveitava-os na leitura de no-taveis obras literárias e seientifleas com o fim de illustrar o seo espirito.Deste modo, possuidor de um talento disciplinado, e graças aos seos pro-pnos esforços, em pouco tempo tornaram-se-lhe familiares os mais celebres
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jurisconsultos, inscrevendo-se, ao 20 annos de edade, como solicitador do foroda então comarca de Jaguary.
Ja era tão grande a fama de seo tal ento e notáveis aptidões, que em 1881mereceo a attenção do Governo, que o distinguio com a nomeação de juizmunicipal do termo de Ouro-Fino, tendo sido neste honroso posto um austeroapphcador da lei.
Tendo exercido, por espaço de mais de um anno, este cargo, de modo no-tavel e honrosissimo, e tendo grangeado a mais justa consideração publica,aeixou-o por haver adquirido, em 1882, provisão de advogado.Ja exercera elle em tempos passados, sempre com elevação de espirito eae caracter, os cargos de delegado de policia e inspector escolar, tendo-seneiies distinguido de modo louvável, dedicando as suas vistas, principalmenteno sentido de incrementar a instrucção publica. '
Já raquella época, Júlio Bueno Brandão occupava posição saliente na po-iitica da zona sul-mineira, sendo considerado, com justiça, o mais querido doscheíes do antigo partido liberal.
Eleito, em 1883, vereador pelo município de Ouro-Fino, foi consecutiva-mente reeleito ate' 1903, occupando sempre o cargo de presidente da Câmarae depois agente executivo municipal.
No exercício desse cargo prestou á cidade e ao município de Ouro Finotantos serviços de elevada natureza, que e' impossível enumeral-os nestas ligeiras notas.
E' bastante dizer que, nesse lapso de tempo, foi elle quem tudo fez embeneficio daquella cidade, tornando-se o propulsor mais activo e directo doseo progresso material, moral e intellectual.
Conhecedor, por observação própria, do grande valor da instrucção, creouvarias cadeiras primarias, em quasi todos os bairros da cidade e nos demais districtos do município.
Educado, na escola liberal, cujas idéas tendiam para a verdadeira democracia, Júlio Bueno Brandão recebeo sem surpresa o 15 de novembro, nelleencontrando o novo regimen então proclamado valioso apoio, prestando-lheo illustre mineiro toda a energia do seo concurso effièaz; paràglòriflcaçao daRepublica.
O governador de Minas dr. Bias Fortes nomeou-o Intendente do munici-

pio de Ouro Fino, por decreto de 10 de janeiro de 1891, fazendo cessar a ephemera íntendencia que fora instituída pelo primeiro Governador de Minas dr"Cesario Alvim, de saudosa memória. '
Pelo regimen de autonomia municipal, segundo a lei n. 2, de 1891 o srJuho Bueno poude então dar a maior expansão ao progresso real do seo mu'nicipio, sob todos os pontos de vista considerado um dos mais bem adminis"irados de Minas.
Também a imprensa de Ouro Fino teve neste illustre filho um batalhadorem prol das boas causas.
Elle fundou a 31 de janeiro de 1892 a «Gazeta de Ouro Fino» A 30 dedo julho de 1893, foi eleito deputado ao Congresso Mineiro, onde desemnenhou com elevado critério as funcções de leader. '
A 6 de agosto de 18S8 foi eleito senador íeder'al; tendo completado o temnodo seo antecessor, foi reeleito senador a 31 de dezembro de 1899, tendo exercido o mandato até 26 de outubro de 1893.
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A 7 de março de 1935 foi eleito vico-presid-mt* do Éitâdb; o, por morte do
grande mineiro e estadista republicano dr. João Pinheiro da Silva, o sr Jü-lio Bueno assumio o governo do Estado a 27 do mesmo m z ale 3 abril ele1909, data em que tomou posse do elevado car-o o exmo. sr. dr. Wenceslau
Braz, que a elle heje passa as rédeas do governo de Minas.»'

O Vice-presidente do Estado (1910—1914)

SENADOR ANTONID MARTINS

Nasceo em 1847, tia cidade de Ponte Nova, cai cujo muni.
cipio é chefe político de incontestável prestigio, o commenda-
dor Antônio Martins Ferreira da Silva, actual senador ao
Congresso Mineiro, e eleito, a 7 de março de 1910, para o
elevado cargo de Vice-Presidente deste Estado, no quatriennio
de 1910—1914.

Antigo professor de humanidades (latim e francez), Ad-
vogado provisionado e político militante desde os tempos do
Império, o senador Antoaio Martins, que já era, na antiga
província de Minas, um chefe em destaque, no partido liberal
do então 1.° districto, foi eleito pelo povo seo representante na
Assembléa (Provincial na 26a e 27? legislaturas de 1836 a 1889);
e vindo a Republica foi eleito senador, desde o congresso cons-
tituinte, na eleição de 2 3 de janeiro de 1891, com mandato re-
novado até hrje.

Membro da Commissãò Executiva do Partido Republica-
no Mineiro, o ex-Presidente do Senado Estadoal é um politi-
tico de firmes princípios e um homem de acção, sempre leal
ao seo partido e de grande dedicação aos seos amigos e á
terra em que nasceo.

No Boletim eleitoral com que o Partido Republicano, a
7 de setembro de 1909, o recommendoii aos suffragios dos
Mineiros para a Vice-Presidencia de Minas, vem estas pa-lavras :

«O venerando mineiro Antônio Martins Ferreira da
SiLVA,cuja austeridade de princípios e rigidez de caracter
vêm creando em torno de seo nome uma aureola de respei-
toso affecto, tem, nos Annaes do Senado estadoal, cuja presi-
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detida occupou, e no seio do Partido, que desde muito oconsagrou um das seos chefes mais illustrcs, itnpereciveis do-cumentos, àttestando a sua dedicação á causa publica, oamor ao progresso e.engrandecimento de Minas.»
^ O senador Martins é um homem de costumes cimos, deespirito affavel e tolerante, tendo larg-a cultura das letrasclássicas e latinas; e se salienta pelo seo apego ás tradiçõesmineiras e amor á família, de que é chefe exemplar e que-rido.

Alguns órgãos da imprensa mineira estamparam, em 7 de sct. de 1010,os seguintes traços biographicos do cxmo. sr. senador Antônio Martins Fer-reira da Silva :
«Nascoo na cidade do Ponte Nova, em 10 de setembro de 1847. Filho doar.. Urancisco Ferreira Martins da Silva e de d. Maria Regina Martins. Casou-se no dia 1.» de julho de 1871 com a exma. sra. d. Maria Genoveva Martins,
pleito na Monarchia, em 188(3, deputado provincial e reeleito no biennioseguinte. Mililou sempre nas fileiras do Partido Liberal.Proclamada a Republica; prestou o seo concurso leal ao novo re-imensondo eleito senador á Constituinte mineira e reeleito sempre ate'a presente
Occupou a presidência do Senado, em substituição ao saudoso dr. Silvianobrandão, então senador mineiro.
Chefe politico de real prestigio na zona da Matta, occupou na sua tArranatal vários cargos públicos, nos quaes conquistou sempre francos applausosdos seos com patrícios. .
Foi eleito vice-presidente para o quatriennio de 1910 a 101:4, tendo to-mado posse no dia 7 de setembro.
E' um espirito altamente democrático, de alma nobre, caridosa e muitoacces-ivel.»

O Secretario <!o lEitcrior

Dr. Det,phim Moreira da Costa Ribeiro

O illustre mineiro sr. dr. Delphi n Moreira oosupà,
pela 2;! voz, o secretariado dos Negócios do Interior, na altaadministração do nosso Estado, pois, na preldeiisl do
eminente sr. dr. Francisco A. de Salles fí 902-1903) já exer-
cera esse íognr, durante todo o quatriennio.

Filíio do rallocid) e sauloso sr. coronel Antônio \íp-
reira da Cosia e d. Maria d i Costa Ribeiro, nase.o s. <xj.
na çid. de Chrislin;, a 7 de nov. de 133 7 foz seos pri-meiros est idos de Imaiani lades no Seminário cie Maria-
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na, cursou depois a Fac. de Direito de S. Paulo, pela qualse bacharelou em scienc. jurid. e sociaes, em 4 de dez.de 1890, logo após a Republica; e ainda durante o GovernoProvisório teve sua primeira nomeação para a magistratu-
ra mineira.

Depois de ter sido Promotor de Justiça, na com. dePouso Alegre, e Juiz substituto de Direito, no termo de San-ta Pata do Sapucahy, cidade em que desde então passou aresidir, foi s. exc. indicado e eleito deputado estadoal pelo3.° distr. (1894-1902), em duas legislaturas,
Só deixou a Oamara Estadoal, quando a 7 de set de1902 acoeitou o convite do dr F. Salles para secretariaruma das pastas do governo mineiro; deixando esse cargo a7 de set. de 1906, foi logo depois escolhido candidato peloP. R. M. para umas das vagas, no Senado Estadoal ondetomou assento no biennio de 1907-1908, tendo sido 

'em 
se-

guida apontado para o logar de deputado federal pólo seodistricto (o 5?); eleito a 31 de janeiro de 1909, pousos mezesesteve s. exc. no Congresso Nacional, por ter sido chamadoa collaborar no gov. do sr. Presidente Bueno Brandãotendo tomado posse da pasta do Interior, em 7 de setem-brodelOlO.
«Chefe de real prestigio na zona do sul de Minas eraultimamente presidente da Gamara e do Directorio Políticodo município de Santa Rita do Sapucahy, onde tambémera lavrador abastado, poss uindo alli excellente fazendade café. Como secretario do Interior, no governo do exmo.sr. dr. Francisco Salles, prestou s. exc. nessa pasta in-calculaveis serviços ao Estado. Possuidor de coração ge-

; 1 neroso e espirito democrático, é idolatrado por todos os quetêm a honra de conhecol-o.
Republicano sincero e ardoroso, bateo-se desde muitomoço, naPaulicêa,em prol daliberdado de um novo regimen,fundando, com outros companheiros illustres , um periodi-co, onde em bella linguagem manifestava os seos senti-mentos de amor e patriotismo.»
Muito versado em questões econômicas e pedagógicas,osr. dr. Delphim Moreira conhece bem os problemas capi-
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Dr. Arthur Bemardes
SECRETARIO DAS FINANÇAS
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toas da formação do caracter nacional: instrucção e tra-

Tem sido s. ex. um fervoroso paladino da diffusãodo ensino primário eda instrucção profissional, entre asclasses populares.
No I vol. deste Annnario, ed. de 1906, pag. 26, já nosnaviamos occupado com a personalidade do exmo. sr. dr.Delphim Moreira.

O Secretario das Finanças

DR. ARTHUR DA SILVA BERNARDES

hico^em0S 
S°bre S" eXC' °S Seguintes apontamentos biogra-

«Nasceo na cidade de Viçosa, no dia 8 de agosto de 1874.t ilho do saudoso coronel Antônio da Silva Bernardes, falle-cido em 1910, e da exma. sra. d. Maria Aniceta da SilvaBernardes Foi Presidente da câmara municipal de ViÇ0Sa, ee chefe político de real prestigio e advogado de nomeada nazona da Matta, onde tem defendido importantíssimas causas eoccupado cargos de valor.
Formou-se em direito pela Faculdade de S. Paulo, onde

oZ Preto 
llhaütemente ° SC0 CUrS° aCademÍC°' ÍüÍCÍa^ em

Casado com a exma. sra. d. Clelia Vaz de Mello, filha
memória Í"":1 

*' ^ ^ ** Mdl°' de ««*»*memória. Foi deputado ao Congresso Mineiro (na 5" leois.laturade 1907 a 1908), onde deixou Um nome brilhante, 
"o-

mando parte nas discussões, exercendo varias e importan-tes commissões e o cargo de 1, secretario, sendo posterior-mente deito deputado ao Cougresso Federal, em 1909 lo-gar esse que com grande brilho occupouaté 7 de set. de 1910
quando foi nom. Secr. do Gov. do sr. Bueno Brandão 

' '
Iniciando seos estudos de humanidades no Collegiò docaraça, o dr. A. Bernardes os proseguio no Collegiò Mineiroem Ouro Preto, tendo se matriculado em 1896 na Fac de Dir
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de Minas Geraes, embora se fosse diplomar na Fac. de S.
Paulo, em 1900.

Foi um dos redactores d'Academia, em Ouro Preto, cotn
seos collegas Nelson de Senna e Raul Soares, tendo mais tar-
de sido o redactor-chefe do semanário político Cidade de Vi-
cosa.

§'.' um moço probo, de caracter integro, intelligencia luci-
da e de firmes decisões».

O Secretario da Agricultura

DR. JOSÉ' GONÇALVES DE SOUSA

De um periódico mineiro extraiamos as seguintes notas
biographicas deste illustre Mineiro :

«O dr. José Gonçalves de Soma, nascido cm SanfAnna
de S. João /cima, hoje villa de Itaúna, a 9 de setembro de
1863, é filho legitimo do fallecido coronel José Gonçalves de
Sousa Moieiraedá exma. sra. d. Delíina Cançado de Sousa
Moreira.

Nos primeiros tempos de sua mocidade dedicou-se ao com-
mcrcio em Itauna, durante três annos. Depois disso, resol-
vendo estudar, procurou o Collegio do Caraça, onde fez todo o
cur^o de preparatórios, prestando os exames em Ouro Preto.
Matriculou-se na Faculdade de Direito de S. Paulo em 1SS2 e
ahi se formou em 18S6, após um curso brilhantíssimo. Voltan-
do á sua terra natal, dedicou-se a principio á advocacia na cida-
de do Pará, acceitando em seguida os cargos de promotor da
Justiça e inspector escolar, na comarca de Entre Rios, cargos
esses que exerceo com integridade e profrcieucia durante nove
mezes.

Foi nomeado juiz municipal de Pitanguv, fazendo ahi seo
quatriennio nesse cargo. Por oc:asiío da organização juli-
cúria no actutl regimen, foi noaiealo j íiz dí direito da então
comarca de Pi anguy, que abrangia os termos de Abacté e
Dorts do Indayá.
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DR. JOSÉ GONÇALVES DE SOUSA
Secretario da Agricultura
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Etn Pitangniy havia anteriormente esposado a exma. sra.
d. Cecília Bahia Gonçalves de Sousa, pertencente á importante
família, alli residente. Tendo occupado o cargo de juiz de
direito durante quatro annos e oito rnezcs, resolveo deixar o
exercido da magistratura, ficando avulso, para assumir ageren-
cia da Companhia de Tecidos Industrial Pitanguyense, que
dirigio por espaço de 6 annos, sendo açtualmente seo director-
presidente, como egualmente o é da «O de tecidos SanfAu-
nense», de Itauna.

Em 1898, foi eleito deputado ao Congresso Mineiro, sendo
nesse mesmo anno eleito presidente da Câmara Municipal de
Pitanguy. Desde então tem sido ininterruptamente eleito ve-
reador á Câmara Municipal desse municipio.

Em 1902 foi elevado ao Senado estadoal, tendo nessa
casa do Congresso, como antes havia feito na Câmara dos De-
putados, tomado parte na discussão de todos os assumptos e re-
presentado papel saliente. Tendo sido, em reunião dos ge-
rentes de Fabricas de Tecidos, org-anisaio um comitê central,
realisado nesta Capital, em 1907, para tratar dos altos inte-
resses da industria têxtil, foi o dr. José Gonçalves eleito para
compor esse comitê com os srs. coronéis Américo Teixeira e
Caetano Mascarenhas.

E' finalmente s. cxc. um bello espirito, de maneiras chans,
muito accessivel no tracto particular, e tendo verdadeira vo-
cação para os a?sumpt:s da política econômica, cujos principaes
problemas conhece, fundamentalmente»;

© CBicfc de Polieâa

DR. AMÉRICO FERREIRA L,OPES

«Nasceo na cidade de Ponte- Nova a 7 de junho de 1877.
E' filho do iílustre jurisconsulto pátrio dr. Levindo Ferreira
Lopes e da exma. sra. d. Lüisa Lopes.

Bacharel ou-se tia Faculdade de Direito, de Ouro Preto, aos
28 de novembro de 1S%, onde iniciou a sua advocacia, sendo
eitão convilado para advogado da Câmara Municipal pelo sau-
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dosissimo mineiro coronel Randolpho Bretas, presidente da-
quella corporação.

Occupou na mesma cidade os cargos de adjuncto de pro-
motor e o de promotor interino da comarca, cargos esses que
exerceo com inteira proficiência e integridade.

Logo depois de casado, em Ouro Preto, com a exma. sra.
d. Georgina Heilbuth Lopes, filhado sr. Comm.°r Walter
Heilbutli, foi, em 1897, nomeado promotor publico da comarca
de Queluz, exercendo esse cargo até principio de 1898, data
em que foi removido para a comarca de , Sabará. Ahi perma-
neceo até janeiro de 1901, sendo removido para a comarca da
Capital.

Deixou o cargo de Promotor de Justiça de Bello Horizon-
te, em 1906, dedicando-se exclusivamente á advocacia. Em
1907, foi eleito deputado ao Congresso Estadoal como repre-
sentante do 1? districto (na 5? legislatura de 1907—1910), onde
representou papel saliente.

No 1.° anno da legislatura fe£ parte da Commissão de Con-
stituição, Legislação e Justiça. Actualmente, era 1.° secreta-
rio da Câmara.

E' um moço de hábitos singellos e captivantes, espirito
methodico e votado ao trabalho, tendo-se imposto á estima pu-
blica pela sua honestidade e competência».

O Prefeito da Capital

DR. OLYNTHO MEIREW^S

« O sr. dr. Olyntho Deodato dos Reis Meirelles é filho do
coronel Antônio Belisario dos Reis Meirelles e de d. Josepha
Firmina de Resende, pertencentes ambos a uma das mais an-
tigas e importantes familias.de Minas.

Nasceo em São Sebastião da Encruzilhada, municipio de
Baependy, a 11 de fevereiro de 1864.

Fes os seos estudos de humanidades nos collegios do Cara-
ça e no Paixão (de Petropolis), concluindo os preparatórios em
1885.

4,-, • ..•* . -: . . ¦¦ ,.
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Dr. Olyntho Meirelles

Prefeito de BELLO HORIZONTE
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No anão seguinte matriculou-se na Faculdade de Mediei-na do Rio de Janeiro, pela qual se doutorou em 1891.
t Logo após estabeleceo-se como clinico em Cravinhos (mu-mcipto de Ribeirão Preto, Est. deS. Paulo), onde permanéceodois annos.

Casou-se em 29 de julho de 1893 com a exma. sra. d.Evaugelma Vieira Werneck de Carvalho, pertencente á co-nhecidafamilia Werneck.
Desejoso de residir em seo Estado, logo deliberou estabe-lecer o seo consultório clinico na nova Capital, cuja construo

Çao então tinha inicio.
Não conseguindo, em nenhuma das vezes que a visiteu,encontrar casa, clinicou provisoriamente em Bemposta (Estadodo Rio de Janeiro), e logo depois em Thebas de Leopoldina,onde seos pães residiam, ahi possuindo uma importante fa-zenda, até que em julho de 1897 fiXou-se em Bello Hori-zonte.
Aqui dedicou-se inteiramente á sua profissão de medico edesde então até agora tem sido um dos médicos da Sta. Casada Capual, desde a sua fundação e a ella tem prestado dedi-cados serviços.
Republicano desde os bancos escolares, foi sempre umenthusiasta sincero desse regimen, tendo aqui se filiado ao Par-tido Republicano Mineiro, ao qual tem prestado o concursodo seo esforço e boa vontade em cargos não remunerados, mastrabalhosos. Como Inspeetor Escolar, que foi durante cincoannos, deo á instrucçao da Capital grande impulso e como mem-bro doConselhoDeliberativO.de Bello Horizonte, de que era vice-

presidente, mnguem ignora o quanto sempre trabalhou em proldos interesses e engrandecimeuto desta formosa cidade,.

Divisão Judiciaria e a£mÍal,tratHra «Só iamUeào «!cMiais*®

mate^íntfetare°.iSs:iberaSS' * *fe d° *™ ^ «a «*

4.» d?iern0TT5ef1(ioV!llÍdVm,71 COmrCaS' P°la tabelIa A' § " d° -t.
rios nar W V , 

S9Íembr° d° líl03' ab«n3cudo 315 termos judicia-nos, paia a regular administração da justiça. J
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t^SaeTSfS n° Eitad0' d°S rM'Itó ^ P°r ^des' cidades e 20

mui? .T5ÜÍÍ?°' 
cf Prehfn 1om pirto do 8M ^«^s do paz, caía

claes! doco,11P«'1o <?* dWítetqs de paz o SJtès cm distrlctos poli-

A^eSííSífuS 
'r'"nÍCipÍos ha as Cilmaras McnicIpacB, com o Presidente,

K 1 r - Vereadores, cujo numero varia de 7 a 15.
pai e Y Prn Jf TT! 

ha Eeirip,*° Um Juiz de Diroit0' am J™ Munici
S um „• u0lW 

df 
/usll?a 

formados em direito; nos termos judicia-
jÚncto Mun'CIP^> 

lambem graduado em Direito o o Promotor ad-

trictosSdfn? > 
munidpi0s' ha uma Camara Mmrcipal e nas sedes dos dis-

goets m;^;^.0010" 
üm Pr°CUrad0r ^ Camara" C°m° de,e«ad0 dos -

Foram éxtinçtos os antigos conselhos districiaés, creados em 1891.
mezes! 

'rCaS e termos fuucci0Da ° irib'^ do Jury, de 3 em 3

e viíí 
"J~ ^f' d° eIeÍÇa° P°pU'al"' 6XÍstem em todos os <]ist™tos, cidades

dioso pVa1 S.aS 
PeqU°M3 dCma':daS' d°a0lí0 rSpU!o e I'ouco §§n-

iustaNuci?í!ÍRa',d0-ES,ta,IO,(fe110 IJorizo»tf) leciona um alto Tribunal de 2,-
comT'/ f ?f °' d'VldÍda em <U,as eamãras„a Civil c a Criminal, cada urnacom ô ministros de Justiça ou desembargadores.

bunaÍadamílJre-SÍdefe/,a3 2 Ca,nara3 J,,diciaria3> tiuee' o Presidente do Tri-
qüae Io vfe 

° annua,rae,lte l'elos fi0M P«^,os desembargadores, os-quaes sao vitalícios e manioviveis.

meaítt 
'r^50 funf'^ ° Procurador Geral do Estado, sempre no-meado pelo Governo, dentre os magistrados estadoaes, c qno servo por 8

E' o chefe do .ministério Publico do Estado.O Subprocurador Geral, nomeado também p do Executivo e em funccSojunto a este e junto ás Secretarias de Estado, serve por 4 anno,. VGomo homenagem ao Po ler Judiciário Mineiro, damos aqui almms traçosbiographicos do actual ' ços

PRESIDENTE I3A RELAÇÃO DO ESTADO DE MINAS
Depimb.rgadjr Aktomo Luiz Ferreira Tjnôcj

_ . Este antigo magistrado, reputado autor de muitas obras
jurídicas, largamente divulgadas no foro brasileiro, é naturaldo Estado do Rio de Janeiro e foi Juia de. Direito, em variascomarcas mineiras, eutre cilas a de Ouro Preto, então capitaldo Estado; e delia foi tirado para desembargador do Tribu.uai da Relação do Estado, cm 1890.
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O exmo. sr. dr. Francisco A. de Salles
Ministro da Fazenda, no Governo da Republica
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Juiz, da Câmara Civil e vice-Presídente da Relação, teu-
do-se aposentado o Presidente Desembargador João Braulio,
em fins de setembro de 1909, foi o des.or Ferreira Tinôco esco-
lhido por seos pares para o alto posto de Presidente do mais
elevado Tribunal Judiciário Mineiro, já tendo sido reeleito, em
janeiro de 1910, cm sessão das duas Câmaras reunidas.

Nasceo o sr. Desembargador Ferreira Tinôco, a S demarco
de 1843, na cidade fluminense de Campos e está, actualmente,
com 68 annos de cdade.

IFrihsmaltla Iteiaçuodo E^arfo

São estes os;actuaes desembargadores, que têm assento nas
Câmaras Civil e Criminal do Tribunal da Relação Mineira.

Antônio Luiz Ferreira Tinôco, pres. do Tribunal.
José' Antônio Saraiva, vice-pres. do Trib. e juiz da Cam. Criminal.
Edmundo Pereira Lins, juiz da Cam. Civil.
Ilermenegildò Rodrigues de Barros, juiz da Cam. Civ.
Antônio Arnaldo de Oliveira, juiz da Cam. Civ.
Francisco de Paula Fernandes Rabello, juiz da Cam. Crim.
Raphael de Almeida Magalhães, juiz da Cam. &v.
ArMiu. Ribeiro de Oliveira, juiz da Cam. Civ.
João Bliptiáta de Carvalho Drumond. juiz da Cam. Civ.

10 A úrclia no Moreira de Magalhães', juiz da Ca a. Crim.
11 João Pereira da Silva Continentino. juiz da Cam. Crim.
12 Tlío Fulgencio Alye.3 Pereira, juiz da Cam. Crim.
13 Joaquim Bento Ribeiro da Luz, juiz da Cam. Crim.
Procurador Geral do Estado, o dr. Antônio Rodrigues Coelho Júnior (nat.de S. Miguel de Guanhães e ex-juiz de dir,'. da com. do Serro).
Sub-Procurador Geral do Estado, o dr. Heitor de Sousa (ex-dep. C3t, e

bach. em dir. pela Fac. do Recife).
Secretario do Tribunal, dr. José' Coelho do Magalhães Gomes'(nat. de

Ouro Preto o bach. em Dir. pela Fac. de S. Paulo).

Âiiioridttdes ffederaes no JEstáilò de Manas

Juiz Seccional : o dr. Carlos Honório Benèdiciò Ottoni, bacharel em Di-
rcito por S.Paulo, natural do Serro o ex-desembargador da Rei. do Rio de
Janeiro e ant. Dep. prov. e fed.

Juiz Substituto Federal : o dr. Sezino Barbosa do Valle, bacharel em D -
reito pelo Recife, natural de Pernambuco (Itamaraeá).

Procurador da Republica: o dr. Albino José1 Alves Filho, bacharel em
Direito pela Fac. do Minas e natural de Soledade de Itajubá.
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^:zTz::j:7:izTakh: °^^ *****
ral do Est. da BaTa ^ 

°ra 6m °0mmissa0 em m™> • **,'

rei em0d~e nateai de £ ^ ^^ ^ de Andrada> bacl-
mnasio Slc^l '"'*"#° ***** d° ^^ d° <*"

dJoNTAooK 
nos Cornos : o coronel Jorge Brown, natural da Capital Fe-

vullZ^7:TZZoCrr' T Diamantina' Cam*-hae
da Matta Machado med co cÓÍel' ^T^'1"6' 

°S 8rS-: áT' A,var0
Medina Coeli. J°a° BreSsane de Alevedo e Francisco

, neiro; foi substituído in ertnanSte oeio ! ? 
P<^eohn,ica do *»» d« *-

eng. civ. e de minas, natural deOuro" Prol 
* Bar°eIl0S de Carvalh°'

GabSs sssrss de MifEüL' (sed°jui*de Fó-)=o*•I»»»» *<^51SS»T^n£5r? ?lytefnica do Rio-
Ouro Preto. ' c piícl° Claudl° de Andrade, natural de

Director da Escola de Engenharia tw MmAO /
quim Cândido da Costa Sena, Igllil Mtl & • ^ P^ = ^ J°a"
ceiçso do Serro, ex-vice-Presldenfe do Estado (,<£ S^ 

*? C°n"
Congresso Mineiro. ( 8y8 a 1902>> ex-senador ao

«
Contador da ÍJelè<*aoiã físpVí ^ mi

gos Fernando, MonteiroSníg. iontóada^ V^í ^^ ^
Supplentes do Juiz Federa n Z Gnda' nat de0ur0 Pret°-

NAS:co::x;TuíoTirrSNrei,GüARDANAcioNAL me— - *¦
Fora. t0 C0elhc' "Snmensor, natural de Juiz do

Commandantes superiores da Guarda Narirmoi rU n ¦* idio Rodrigues Germano (da 1,- Brinda de Wtiti t,0^1: coroneis K*V
Senna (da 1.» Brigada de InLteSff 

^'^ *' ™"™ Coelho de
gada de Cavallaria).  (dal.» Bri-

nheiro civil. horizonte 
- dr. Augusto Ferreira í,eal, enge-

Engenheiro-chefe do Prolonaampvtn rU n> ,i n ü ^dVras/-£^^^™<^\°33í .536:

À SíikÊÊ»Sii£&iUStí»^.A^. ...
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Dr. Américo Ferreira Lopes
Chefe ce Policia
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Inspector da Repartição Federal do Povoamento do Solo (em todo o Es-
tado): o dr. Pedro Demosthenes Rache, eng. de minas, pela Esc. de OuroPre-
io.enat. do Rio Grande do Sul.

Director da Colônia Agrícola «João Pinheiro» (em Jequitibá de Sete La-
goas): o major Antônio Taveira Chaves de Queiroga, natural, de Monte8
Claros.

Fiscal Federal (junto a Faculdade de Direito): o dr. Manoel Lagoeiro,
bach. em Dir. e nat. de Januaria.

Presidente do Conselho Fiscal da Caixa Econômica: o dr. Cornelio Vaz
de Mello, medico, senador est. e nat. da Viçosa.

Fiscaesda União (junto ao Externato de Bello Horizonte e lnternato deBarbacena, no Gymnasio Mineiro): os drs. Ismael Franzen, bach. em dir. enat. de S.Paulo, e Raul Penido, bach. em dir., ex-deput. est. e nat. deJuiz de Fora.
Membro da commissão federal de inspecçào dos estabelecimentos públicoseparticulares de alienados do Estado: o dr. João Ribeiro de Sousa Vián-na, medico e Dir. da Esc. de Odontologia.
Director do Instituto Vaccinogenico Oswaldo Cruz (filial ao Instituto Fe-deral de Manguinhos, do Rio de Janeiro), em Bello Horizonte, á praça daLiberdade e rua da Bahia: Dr. Esequiel Caetano Dias, nat. de Campos.Auuiliar : Pharmaceutico Emiliano Olyntho, nat. de Pouso Alegre.Director da Estrada de Ferro Oeste de Minas (próprio Federal): o dr.Francisco Manoel das Chagas Doria, eng. civil e lente cathedr. da Esc. Po-lytechn. do Rio. (Residência official, na cid. de S. João d'El-Rey).
Inspector do Serviço Agrícola Federal (no Estado de Minas):' o dr. Fi-delis Reis, eng. agrônomo pelo extincto Inst. Zootechnico de Uberaba."Inspector do Serviço de Prolecção aos índios e localisação de trabalha-dores nacionaes (sede em Theophilo Ottoni): Tenente dr. Alberto Portella*engenheiro militar, que inaug. a inspectoria, a 15 nov. 1910, tendo como au-xiliar o major Gualdim Martins.
Engenheiro residente da E. F. Central, em Bello Horizonte: dr. Benja-mim Jacob, ex-Pref. da Capital e nat. de Grão Mogol.
Auxiliar da Dir. do Archivo Publico Federal (em Minas): dr. Nelson deSenna, prof. e advog., nat. do Serro.

,v

Guarnição Federal em Minas
O Estado de Minas faz parte do 4.° Districto Militar da Republica e temem S. João d'El-Rci a guarnição federal composta do 51.° Batalhão de Ca-

çadores do exercito, cujo commandante era o coronel Gustavo Sarahyba, e emBello Horizonte a guarnição formada pela 9.* Companhia de Caçadores e S.°Pelotão de Cavallaria.
51.° Bat. de Caçadores (lnfanteria)- sede; São João cVEl-Rey (Oeste deMinas).
Commandante - Tenente-coronel Frederico Guilherme Pinto de Gouvêa

que substituio (junho 1911) o coronel Gustavo dos Santos Sarahyba. 'Fiscal — Major Agnello Petra de Siqueira.
Chefe do serviço sanitário da guarnição militar: o major medico de 2 •

classe, dr. Arthur Eduardo de Seixas, (em S. João d'El-íley).
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• AjHdante~C,PmoA\bon)loml\oXir:Bv do Azeredo.
tico li knSn WW ^,1d'103 

d° q"utro' iaclusivé meJiC03 e Pharmaeea.tico3 (no Hospital Militar), e 180 praças
um Ao'ZT° f'7f f 

°f L<!!,rító"* «« de Itajubá, sul de Minas). Temum destacamento íederai do 5$P Bat. de CaçadoresO.- Companhia de Caçadores - sede : Bello Horizonte (centro do Miras).Commandanlè : Capitão Alfredo Fonsca
^f^~ 

';° tc,,onte IIonor;o Poffngal Sapo Lobato,
dente eeS,li' f^fdos;^entes, 1 módico, I pharmaceutico, e 1 loto-
Caçadores T 

** ^^ "°m^ Üradas do 51-"Bat de

fev 
'ir'* d" 

n 
taf!'f d0 CilVa,,arÍa !ina"- em Bello Horizonte, a U

mlndo Íi M 
a°r "a 6 FedCral d° Pra'Í0' COm 30 soldado,, sob o com-mando do 2.° ten. Francisco de Mello Rabclío

obrW(S^cstoTof263 
UmT, (SS'd8 Q'MrÔ Pr0t0)- E"™«,egado das

vaÜ ,â ,1 n 
v 

7°' 
d° cn£cn,,eiro- lír- Antônio Gomes da Sil.va Uiaves, nat. de Dímantina.

m.Te^ZZ^Tr 
^T' d° C°1!°»Í0S e l!lslihltos Seetadarios doEstado, equiparados ao Cymnas:o Nacional e de Escolas Superiores, em 1910 :Do Oymnasio Swcesano ds Uberaba (Triângulo) - 2 » tone-* Pno„nheiro redro Cavalcante do Albuquerque ' S

Do Gynwa.w Mineiro (líxternato cm Bello Horizonte) - 2 o tenC]lteengenheiro Antonino Gentil de Albuquerque Falcão

Uiat suds.iit. emset. üiO o 2.° ten. Luiz Oliy. Pinto) 'Do Co'lcgio Granben, (Juiz do Fora) - 9 o T" ,njo kC^ • T ~
Marcellino Ferreira da Sjlva. ~' Engenheiro Jeao

Da Academia de Commercio (Juiz de Fora)-!.'. Tenente Olvntho deMesquita YascorcollüF. n-utuit uj^ntno üe
0 Do Ggmnasio Eoanaeltm MoTiv™-^ i n m

do de Vasconcellos Leão >~ 
*' l0n°nta ^"«P*» Furta-

^ 
7 Do Gpmnano OuroWelano (Ouro Preto).,2,-'tenente Lopes de Mene-

reto." 
m &M?a * ^'aS(°Ur0 P«to)-l.o Tenente Francisco Pinto Bar-

0 Do Gyinnaúo do Caraça (mun. de S. Barbara) - 2." Tenente de cavKeynaldmo Antônio Quadros. V 
icncnto cie cav.

credo Vieira da Cunha. municipal) - „,» Tenente Tan-
11 Do Gymnano Mineiro (lntornato emBarWpn^ 90* l ,<•,Carneiro da Franca, até junho do 1910 JZ ri f]-7 ' Ien^te tíld

oreito Lniz Lendemberg imóra ' Tff -^ p0l° C^ do ex"
12 Do Gymnasio Si ErancUm ís^n t^~^ iV™ ¦* ;

co Penha Brasil. (id° J°a° %®*»í) - 2.- Tenente Pache-

5-- P#do ^ $*»/%? de capallaria
Commandanlè:—'l^fj}eüm\p^^vMrs^ * \

nomeado ibi o 1, tenente A^ mando Jorí^i "'^ !° ^'í^^ante
nição íederai, a^i^T^^l^^T^ "f ^ ^ S™T'
Mello JUbello, em 24 de lev. de 19 ' 

*' tcncnte FranciíC0 de

¦ 
.. 

•

.; *à '*./.-; ' ¦¦"

.V(A!,*-*.:1i-./-.*J
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Paio Leite, nat. deSeririf <Zo ^'^ P'0 Cap-" Jose' do Prad° Sam-
«ando da forças do eSto na r f. 

d9 1910^uando «Wmlo o oom-Vds ao exercito, na Capital, o cap.- Alfredo Fonseca.
10 ° Pelotão & engenharia MilitarSede : São João del-Rey

Commandante : '.,
Sociedades Mineiras de liro Militar

Estão subordinadas á Confederação do Tiro Brasil*,™ * • ¦* \isaçao permanente do InsPector da sVp! --Tir.fi0 e SUjeitas á flscali-
Nithwoyn q„e superintende La 8-° 

"'^ da Republica (séd« em
1 Tiro ÊÍH^20 (Im^ZT0 

drXerCÍt°0m MÍMS G~
Tiro^Brasileiro e suWdinTdHT^otiC "' ' * ^^ d°

nhatéTs^Sf ArthUr GUed6S ^ Abre°- Tem 65 -cios esta 11-

quer°q:rS0.deSteTir0 Í0Í ° l'- tM- **«**>* Antônio Gentil de Albu-

do. med. e deft. fed.; o director d > Ti,- ° ^ Joao Nogueira Peni.
Quintella e Instrúct ,e' Ten dr U m^'" !'' 

ARnell° de Medina
Tem 128 sócios e o n. 17 este Tiro de , éell^^0 

*&&¦ '* SÍ'Ta-
d Tiro Sabarense (cid. de Sabará). Fundadamn iqia +
4mT?ord0e?;rvte do exercito sr- ^^o como Instra-

o,» 1» J;rcoomy ti?^ttimdVt.7i:at?° rTíe ***>• ^ad.
foi incorporada á Confed. do Ttro Bnriloi™§V V""6 ll jl,lho do *'«»
*• «0 é- o sr. Adolpho. Maga hL eo B 

' "? 
* ° PreSÍdent° <l0 Tir0

Tiro de Pife (S *£ "' "C ,°r e ° asP*ante A. Abreo.
conta 55 sócios e e< Udidò pílt 2 llSKS 

* Confed«a^
tructor militar o aspi.ante Mario Pinto da S^llí '^ S6nd° ^

Ijro de Rio Novo (fundado em 191o). "^
conJí^Zit c~oecSIS; £ f: 

d: BarbaeeDa' «* 9 d» «** de 1910Tiro Brasileiro', tom como p íd' P 2* 
E', ° "¦ « da Confed. docomo InspetormiUiar o Lpiranto LuiíSbe^Amó^ ^ **&*> °riro de Diamantina (iniciada a q,-i*i f,„i B

do exerc. Luiz de Oüv. Pinto) SlW 
fl'ndaÇa0' em 1 -10, pelo 2.- Ten.

Tiro Campanhense Hermes-Wenceshin ihinA a * •«*»««, Tancredo .Leal da Costa- dír^M/¦' em °Jun- 19'1)- **«*-Aranjo. Sede, cid. da Caminha ' COr0"el Francisc° Lentz de
Ti^LciZrr'ao iS^^m lDC°rí0r- á ^«- "o
julho de 1910. °3' G COmo socledade de 3." categoria, em 13 de

f
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11 2/.r« nrasiteiro de Lavras (n. 03 da C<,nfôd. do Tiro Nacional). TemOi sócios o do ,V catcgoriae foi incorpor. em 25 d* julho de 19100 Seo m-e-ndente o o prof. Santiago Matilla de Arellana e o diretor, 0 sr. alteresJosé Loo-aruo da Conceição.
12 7Vro Brasile.ro de Sete Lagcat (n. 07 da Confed. do Tiro Nacional].Tom. oi sócios, e' de 2.a categoria, foi incorpor. em 1> de agosto de 1910.Seo presidente e:' o sr. Álvaro da Gama Cegueira c o 1.» dircetír do tiro fuio sr. capitão Seraphim M. Silva.
13 Tiro Brasileiro de Caxambü (n. 71 da Confed. do Tiro Nacional). Tem*f). sócios, e de 3 «categoria, foi incorpor. em 17 do agosto de 1910, e' presi.lpelosr. Manoel Theodoro de C*rM!io, tendocomo instruetor militar o a-piranie do exerc. Nereo Gilberto de Moraes Guerra.
U Ttro Brasileiro de Malhias Ihrlma (n. 94 da Genfed. do Tiro Nano-nal) Jem 60 sócio?, o1 de 3/ categoria c foi incorpor. etn 11 de out. de 1910.Soo presidi e* o rev. conego Joaquim Monteiro e o instruetor wuitar vaesemanalmente, de Juiz de Fora. '
-Vide na II Parte deste Annuano varias outras Scc'cJades de Tiro nos-tenormente fundadas neste Estado.

Escola te Aprendizes Mariníeiros
(Scclc-I €rto de Hiaicia, no rio £. Kiancísco)

No cinamcnto que íixeu a despesa do Ministério da Marinha para 1910veio renovada esta autorisação dada ao Presidente da Republica pelo art. 2.°,n. VI, do Projecto n. 297, ar provado em redacção final a 13 de tiov. de 19oVno Congresso Nacional '
«Art. 2.° O Presidente da Republica fica autori-ado :
Vl-a mandar proceder aos estudos necessários para a fundação de u-naEscola de Aprendizes Marinheiros em Pirapóra, terminus da Estrada de Ferro Central do Bra-il, ou em sins proximidades, correndo a despesa por conladas veibas 8/. 'Ç;> e 28 * do orçamento da Márinhi para o exercício de1909'>,
De accordo cm essa patriótica autirlscçao, o sr. almirante Alexcndrino de Alencar, então Ministro da Marinha da Republica, fizera seguir para

1'irapora (tev. 1909;, aíim dealü proceder ao* primeiros estudos e orçamento deuma Escola, com capicidade para 400alumnos, o sr. capitão de fragata drTancredo Burlamaqui, lente eathedr. da Esc. Naval do Rio de Janeiro, depoisencarregado definitivamente (Jan. do 1910 a Junho 1911) da construcçao da Es-cola, defronte do porto do Pirapóra, em território do mim, de S. Francisco.
A Ejcola Primaria de Aprendizes Marinheiros, em Pirapóra, terá 1commandante, 1 im media to, cííiciaes instruetores, cirurgião, comm ssnrios,escrevente?, enfermeiros, fieis, p-oíessores, auxiiiüres de ensino, sargentosdas companhias, dispenseiros, cosinheiros, cr ados e um contingente de^ari-nheiros de 1 * classe, alem de 100 aprendizes, banda de musica, cometas etambores e pequeno material íluetuante para exercícios de navegação fluvial»

zuiíitar.

EJiV-. -.



^^^^^^^^^™ ^¦'^¦¦'¦gB^BBBBBBBlBBBlil
Vista do arraial de S. Francisco de Pirapora ao fundo o planalto onde se fará a Escola

«í
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Atuorltlatios cllvürfin^ do G«.tailo do Alluas
¦

Prcsi. lente do Tribunal da ReloçTio: o Desembargador Antônio Luiz Fer-reira Finoco, natural da c.i lade dé G.tmpos e antigo magistrado
Previdente do $e,iu,L, iya >oal: (.>m 19!0j o dr. Antônio Ooncalvei Cha-res, senador; advogado e Dir. daFac. de Direito.
P>'CH-'cnle da Camnra dos DeputadoU(mim): o ár. Adorno do Pra-do LopPs Pereira, deputado estádoal, bach. em Dir., eng. civil en.t doLst dó Pa-á (M irnjó).

1Prni'l,i'a'Ior 
Gcra] fI° 

*Pm 
• b; <h. Antônio Rodrigues Coelho Júniorex Ju,| ,ie l):r. da com. do Svro o natural de SSo Mign d de Gbanhtès. 

'
Chefe de Policia cio Emdo : o Or. Américo Ferreira Lopes, bach. emJJ.r., ex-dep. est. e natural do Ponle Nova
PTpB^^&mtam dr. Olyatln Delato d >s Reis Moirell^s me-aico, nat. do num. de Baependy. , '

^gtòr 
do Arcim Publico : o Dr. Francisco Soares Peixoto de Moura,bach. em dir., ex-dep., antigo magistrado, natural da cidade de UbíDy:çcOr da Imprensa Of/lcial : o [),•. CahriH de 01ireira Santa*, advo-gado, bach cm dir. e natural da cidade do Ouro Preto.

Bregorja Secretaria Ho Interior: o Dr. Antônio BcueJiclo Valladi
Minas) 

' °m dÍreU°e UÚUrdlÚ0 munieipio do Pará (céite de"

Dirccior da Secretaria de Viução, Industria e Obras Publicas: o dr Ar-tliur da Costa Gu-niHrics, mg. civil e de Mina?, natural de Ouro PretoIpspcctor do Thcsouro do Esluh : o sr. Fwnclsco Soares Alvim Machado (ale maio 1.011). adv. e a.P. fui, :cionario da Fazenla, nat. de Alvinopolis.
Consultor Jundba da S crefcaria das Finanças : o dr. F/anciico de Á*sis Barcellos Correia, bach. em dif., lente da Fac, ex-chefo de Pol. e natde Ouro Preto. I#
Subprocurador Geral do Eu ido : odr. Heitor de Sousa, bach. em dirant. magkvtrado, ex-Jep. est e nat. de Sergipe. ''
Presidente Uo Bane > Agrícola (p?\o K°tado): o dr, Anlonio Gomes Lima, bach em Dir., ex-s.enad.r e.t. e nat. do S. Domingo, do Prata. Rei. emJuiz üó róra.
Dirccior da IlygUne do EsU Io : dr. Zoroastro R de Alvaren.a, meJboex-dep. fst. e nat. de Lavras. w ' ' ™-¦ •?
Medko auxüiaridã Uygime do Eüado : dr. Samuel Libanb, ex-sub-Pre'do PuruV, e nat. de Pouso Alegre
Dirccior da Faculda le de Di-ciri : o Dr. Antônio Gonçalves Chavos ex-senador federal por Minas, antigo magistrado e natur,t da cidade de MontesClaros; e Vice-Dirccior : o Dr. Francisco Mendes Pimentel, ex-dep. est eíel., advog. e lento da Fac. e do Gymiuso.
Reitores do Exlcmato e Intenido do G>,mnavo Mineiro : dr. Thomizda Silva Brandão, ex-professor e director da Escala Normal de Ouro Preto-Jo-.é Cypriano Sjares Ferreira, p~of*es,or, natural de Miriai*.
Official de Gabinete da PreàUwia: o Dr. Jalio ferto Brandão Fil'io<l-acli. cm Dir. e nat. de Ouro Fino.
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Director da Inspectoria de Agricultura, Terras e Colonisação: o Dr.
Carlos Leopoldo Prates, engenheiro de minas, natural de Terra Branca (nor-
te do Estado).

Director da Escola de Pharmacia (Ouro Preto): o Dr. Jovelino Mineiro
professor e bacharel em sciencia3 naturaes, natural de cidade de Ma-
riana.

Director da Recebedoria do Estado de Minas (aa Capital Federal): coro-
Hei Joaquim Libanio Gomes Teixeira, natural de Pouso Alegre.

Presidente da Junta Commercial do Estado: coronel Manoel Gonçalves
de Sousa Moreira, industrial e capitalista em Bello Horizonte.

Director da Escola Normal da Capital: o dr. Cypriano José de Carvalho,
eng. civil, ex-dir. da Secr. de Finanças, professor e natural da Capital Fe-
deral.

Director de Obras Publicas, na Prefeitura : o dr. Agostinho de Castro
Porto, engenheiro de minase civil, nat. de Ouro Preto.

Contador da Secretaria das Finanças: o capitão Afíonio Moreira da Silva,
natural de Diamantina.

Fiscal Geral das Cooperativas de Café : o dr. Cicero Ribeiro Ferreira
Rodrigues, medico, prof. da Faculdade do Dir. e nat. de Bom Successo.

Agente Official da Secção de Café do Estado (no Rio de Janeiro) : Ar-
thur Vieira de Rezende e Silva, jornalista, ex-secret. da Cam. Municipal de
Cataguazes, de onie é natural.

Director da Colônia Sericicola de «Rodrigo Silva» (fundada no3 arredores
de Barbacena, em 1833): o sr. Amilcar Savassi, red. d'0 Sericicultor.

Director da Colônia Agricola «Nova Baden» (fundada no mun, de Águas
Virtuosas, em 1900) : o sr. Otto Neuschwander.

Director das 5 colônias agrícolas suburbanas, em Bello Horizonte (Carlos
Prates, Bias Fortes, Américo Werneck, Affonso Penna e Adalberto Ferraz):
o capitão Elyseo Jardim.

Commandante Geral da Brigada Policial Mineira: o tenente-coronel
Christiano Alves Pinto, 1.° ten. do exerc. em commissão no Est. e nat. de
Porto de Guanhães (norte de Minas)

Commandantes dos l.°,2.°, 3.'e 4.«batalhões da Brigada Policial do Es-
tado (estacionados oi.° e2.° em Bello Horizonte, o 3.° em em Diamantinae
o 4." em Uberaba): tenentes-coroneis João Pinto de Sousa, Pedro Jorge
Brandfio, Jacyntho Freire de Andrade e Olympio José Pimenta.

Assistente militar da Brigada (junto á Chefia de Policia): tenente-coro-
nel João lgnacio da Costa Santos, já reformado e afast. do serviço.

Auditor da Brigada; o cap. dr. Archanjo da Costa Guimarães, bach.
em dr, e nat. de Ouro Preto.

Director do Instituto João Pinheiro (na fazenda da Gamelleira): dr.
Leon Renault, bach. em dir. e ex-prof. do Cur30 Fundamental.

Director d% Colônia Dom Bosco (em ltajubá): o dr. Sócrates Brasileiro,
bach. em dir. e nat. de S. Francisco.

Director da Colônia Santa Maria [Qm Sobral Pinto) : Felix Schmidt,
agrimensor, nat. de Juiz de Fora.

Secretario da Director ia de Ilygiene do Est. : dr. Levy Coelho da Rocha,
medico e nat. de S. Miguel de Guanhães.

Inspector dx llggiene Municipal: dr. Pedro Paulo Pereira, medico, nat.
de Juiz de Fora.

s
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Bibliothecarios da Câmara e do Senado Estadoaes: o coronel AntoninoGentil Gomes Cândido, adv., ex-dep. prov. e nat. deSabará; e o dr. EmilioJacob, bach. em dir. e nat. de Grão Mogol.
Secretario do Gymnasio Mineiro: dr. Mario de Lima, bach. em Dir, enat. de Ouro Preto.
Secretario da Escola Normal: prof. Luiz Gonçalves da Silva Pessanha,nat. de Campos.
Officiaes de Gabinete dos Secretários de Estado: do Interior, dr PedroCarlos da Silva, bach. em dir., nat. de Valença, ex-prom. de Just. em Juizde Fora-, das Finanças, dr. Leon Roussolières, bach. em dir., nat.de Cam-pos, ex-delegado auxiliar em Uberaba ; auxiliar de gabinete das Finanças,major Artnur Felicíssimo, pharm. e íuncc. de Fazenda, nat. de Ouro Preto ;Utficial de Gabinete do Secr. da Agricultura, dr. Carlos Augusto dos San-

Vdhas 
aCh* Gm ^ ex"magislr- e Dat' d0 mun" de s- Lllsia d0 Rio das

Delegados Auxiliares da Chefia de Policia: na Capital-o dr. HerculanoOesar Pereira da Silva, bach. em dir. e nat. de Diamantina; em Uberaba odr. Fernando Gomes de Carvalho, bach em dir. e nat. do Passos; em Ma-mantma, o dr. Álvaro de Senna Valle, bach. em dir. e nat. de Barbacena;
Ti , \zdeI'?a> ° dr- Arthur Eugênio Furtado, bach. em dir. e nat. do&ape (mun. de Ubá); em Passos, o dr. Malvino Dutra, bach. em dirAssome iechnico da Commissão Geogr. e Geol. Paulista~-(üov parte do
dfím» ZS)- ? 

dr- A1Var° Ast0lpho da SiIveira> enS- de MÍMS> ex-directorda Impr. Oílicial e nat. de Passos.
Encarregado do Serviço de Identificação Criminal-(junto á Chefia dePo-"Cia): o capitão Antônio Affonso de Moraes, funccionario da Chefia, aorimen-sor, e nat. de Mariana. G

crJ-?tdeT, 
°mial d0 Ban!0 A9rkola: (junto á Directoria do Banco do

rlTl, } ?e MÍnaS Gera68' em Juiz de Fóra' Para empréstimos á lavou-**k odr. Antônio Gomes Lima, bach. em dir., ex-senador est. e nat. de SDomingos do Prata.
Chefes das secçoes lechnicas (na Directoria da Industria, Viação e Obrasruoncas): os drs. Lourenço Baeta Neves, eng. de minas, nat. de Ouro Pretoe Júlio Augusto Horta Barbosa, eng. civil, nat. do Serro.

_ Director da Viação Municipal (na Prefeitura da Capital): o sr Fran-cisco I<eio, electricista, nat. do Rio de Janeiro.
^rruH!Td° 

d0S terr6n0S diamml,'nos <em Diamantina): o sr. Catão GomesJardim Júnior, agrimensor, ex-prof. da Esc. Normal, nat. de Diamantino.

da SwlK 
STT\d° SemdlK ° c0"dad<>r Antônio Augusto Pereirau oosta nat. de Sete Lagoas; e Vice-Director: o capitão Antônio Ce;ario deLima, pharm. e nat. de Ouro Preto.

-alhaítr^ ^mida 
C'ima,ados deputados: o major Castorino de Ma-

Santa Barbua ^ 
° "^' AU,Xand,e do Soi,sa Coutinho, nat. de

Secretario da Prefeitura da Capital: o dr. Francisco do Assis das Cha-asbach. em dir. e nat. de Oliveira. ° '
Prefeito de Poços de Caldas: o sr. Francisco Escobar, advogado e jorna-lista, nat. de Jaguary. ,
Prefeito de Caxámbu'; o dr. Camillo Soares de Moura, bac\ em dir ox-dep. est. e o Ped. nat. de Ubá. '
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*

Prefe'to de Águas Virtuosas do Lan.bary: o dr. Américo Werncck. eng.
Civilex.St.fr. de Agric. do Est. e ex-dep. àô, fluminense,

Vrefito dç Cambuquira: o dr. Raul c e Noronha <á, bach. em dir. e nat.
do mun. de Itof»pondy.

l>u'.ctar da Asnstencia de Mimados (¦<m Bur! acena): o dr Joaquim An-
tonio l)ii,ir;i, medico, ex-senadore^i;. enat. de Leopoldina.

DjccHu' da Penitenciaria (em Oi.ro Preto;): o dr. Antônio Goulart Viliela,
meJicv. ox-yic -Dir. da Assut de Alienadcs, e jiat. de Lavras.

7-/>^ tv-yW ^ ií^|as Internas do Estado: dr. Theophilo Domingucs
AlvenHibeir.., bach. oin dir.,prof da Fao.de Dir , ex«Dir. daSecr, das Fin.
do Estido, e nat,. do Ceará.

Sub-chefe da Directjria de Rendas do Esta>?o: Lafayetto Silviano Brandão,
pharm., ex-dep. c&t. e nat. de Pouso Alegie,

Comm!sjmo Executiva <lo Partido Hepul^icano
lUineiro

C'rc'eita na convenção de 10 ele dez-mbro de 1908)
PRESIDENTE

Dr. Cliriínim Jacques Pias Foríe-, bach. em dir., ex-Oov. e ex-Prçs. do
E*t., senador t<st., actual |res. do Senado c residente na¦¦.cidade de Barbacena,
de c.ija Cau.arj Municipal é presidente.

MEMBROS
Dr. Francisco Álvaro Buer.o de Paiva, bach. em dir.. senador federal porMmhh. ev-.l.p. lederal e residente em S. José'do Paraíso.
Dr». J-.,v Mrnteiro Ribeiro Junqueira, bach. em dir., deputado foleral porMinas e residente na cidade de Leopoldina.
Dr ^lj.o liirroso Júnior, deputado federal, Prcs. da Câmara Federal,l!"'J;UKl'- ,l: í),r,.<> residjntena Capital do Estalo";
Coi).ii,or;da,)or Anlcnio Martins Fe/ioira da S lva, aelv,, senador cstadcalactual \iu .prr,. „0 Est 0 ie>i,,,.ntü ru cidade defontoNova.
C,/«»i,e Francisco Bressàne de Azevedo, elepu'ado íoderal, ex-ProfePo elaCájtiiiil o r<s íleiile chi Bello Horizonte.

¦ Mr.; AlvH.r.>Aiiijusto-de Andrade Botelho,'bach. em dir., dep. fed. eicsi-fe He na e d-.<'o de Lavra.».
A CuMHü^ão Bxeaütiva d<» Partido Republicano Mineiro se reúne, emIMlo Iier/on-e, pura todas as (.'eiiberações do Pa,tido, sempre que i-e Ia/.

prea>u. f '
A C(.mn,i>,ao Executiva é secretariada pelo do- utado Francisco Bressàne.

o c :;:lv:psj leg:slatiyj do estado de mi::as
GERAES

Sexta Lcg-islníura de 1911 a 1914
Senado MU <>hi»

{ ¦:!M '' °m llD* P^à&to do tóido. 4 Avenida Jofio IMmIh iro^"^;, d. I.sia-loal Compo,t) de 21 membro?, , leitos por 8 atino?, e" f ero'"».'» i.. ,,1. ... i.t.1^ do 1 ou, 4 annoV, eni tfe.vrto pwcH.íi,), cm tulo o !•>,-1 A i!n
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%MI A /M%^kjMÍ0M^jJt^0MjMt^

dato r^f/TT ° maÍS nm VJga existea,e "• «na^o-, cujo resto de man.udio pra fó de 4 anno*
Foram eleitos, por tanto, 13 novos senadores, e em fl.ni de 1910 exisii,^

Lmmamll 
^ ^^ *"* " ^^^ ""^ <>ue com 0Í ,3 "W«

«»,r!1Staaa<!t!"l0Cm,0SÍ;/t'> d0 S<m,,° Mineiro. Senadores no.vo,, do»quaes alguns reeleitos:

na ISl?gÍ1Í° M lrtin' 'ld M° *n™ (*lv'' ° ploí' da Fac' d0 Dlp > ã
resif nl^pi^0 

Drummond:(medico' b*nquei'0 e prof. da Pac. de Dir „

irJ 1'"'w 
nt?° D",tra'1° M°r5ei (mediC0 ° re8id- cm S' P^ro do Pequirv,IKUO. de Mar do Ilespmha). ' * '

rfil,„\ 
Dr' Frjncise3 da An Irado Botelho (med. o fazend. no nrnn. do I.eo™]-

ri* W0il 
J,°a,1"inl Auirnrt0 Ribeirn «l0 Valle (capitalista e fazend. em Do-res de Guaxupe', m,n. de Músambinho).

PirJ> 
0ommen<i^OTFrancisco Ribeiro de Oliveira (fazend., resid. em Entre.
Dr. Gaspir Ferreira Lopes (medico, resid em Alfenas).Oíympio Julio de Oliveira Mourao (advogado e resid. rm Dmmnntim).10 Dr. Francisco de Paula Rocha LaÊoa (engenheiro e pref. da Fs- deMinas, rrsid. cm Onro Preto). ' l

H Br. Franje-» Xun-s Coelho (medico e redi. em Guanhães).1? Cronel Francisco ferreira Alves (capitalista c resid. em B-llo II ,rí-zonifO,
13 Dr. Joúno de Paula Britto, (medico, resid. na Villa do Campos Geraes)Senadores anfgos entre os quaes alguns reeleitos, em antericr-s leo-ish
fiiros: e 

" '
11 D\ Chrispim J.cqucs Bas Fortes (advogado, ex-Presid. do Eüt , rcM.Iem Bnrbacena). '

,15 Dr. Antônio Gonçalves Chaves (advogado e prof. da Fac. de Dir., residna Capital).
10 Oommendador Antônio Martins Ferreira da Silva (advogado, vicr-p^p.si-), do Est. e resid. em Ponte Nova). '
1.7 Dr. Gomes Freire de An lrade (medico o prof. dl E<c. do Pl.arm r km!em Ni?) ria na)
lS;Dr, Camiilo Augüifo M iria de Brito (ulvogad ) o prof. da Fac. de I)>resid. na Cj pitai)
1«S Dr. Pedro da Matta Machado (advogado e prof. da Fac. de Dir.. r.-idcm Rello Horizonte.
20 D\ fnrnoJio Vazd> Mallò (medico, re M. naOapitaP.
21 Coronel .rojquirn Biptista do Mollo (fazendeiro, resid. em Pon'almun. de Varoin.ha). , '
22 [)p. Xnro da Cunha M h (medico e re-id. em ArflesnMhy.)
21. Dr. r^opnl Io Antine Co^rAa (nrdi™ e resid..è.iii Í{appc>Hc»).
24 Dr. Jjsj' Cândido de Sousa Vianna (medico e resid. em AhaeV-')
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Gamara dos Deputados

Sexta legislatura—1911 a 1914

(Funcciona no Palacete do Congresso, entre as Avenidas Paraopeba e Al-vares Cabral e rua da Bahia). F
Damos os 48 deputados em numeração seguida, pela ordem das 6 circum-scripções eleitoraes, em que se divide o Estado.

_As cidades de Ouro Preto, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Uberaba, Sabaráe D amantma, sao a. seles dal.- 2.», 3.-, O, 5.- e 6.• circumscripções, res-pectivamente, sendo egual o numero de 8 deputados para cada uma dellas.

primeira circumscripçÃo (séde-Ouro Preto)

{Centro e Leste)
1 Pharmaceutico Bernardino de Senna Figueiredo (prof. do Cvmnàsioe resid. em Barbacena).

Nova).

Dourada).

2 Dr. Antônio Martins da Silva (advogado e fazendeiro, resid. em Ponte»7a).
3Dr. José* Tavares de Mello (medico, resid. em Queluz),

ueira) 
^^ ^ ^^ ^^ (medÍC° e industrial» rosid- era Manti-

Preto)0'' 
J°ã° BaPtÍSta Ferr6Íra V0"0SO (m£díC° e prof" resid- em 0uro

.SIS 
AbeÍlard R°drigues Pereira <med' e industrial, resid. em Lagoa

7 Dr. José» Vieira Marques (adv., resid. cm Paimyra).
J.n,lDr; 

°dUOn Bamt Martinsda Andrade (advogado, resid. em S. Joãod El-Rei).
segunda circumscripção (Se'de-Juiz de Fora)

{Matta)
0 Dr. Francisco de Campos Valladares (adv. e jornalista, resid. em JuizceFora).
10 Dr. Antônio da Silveira Brum (advogado, resid. em S. Paulo do Mu-nane ,
13 Dr. Pericles Vieira de Mendonça (advogado, residente em S. João Ne-pemueeno).
14 Dr. Alfredo Maríins de Lima Castello Rranco (adv. e fazend., residem Ale'm Tarahyba). *
15 Dr. Henrique Portugal (medico e resid. cm Rio Preto).1G Coronel Emilio Jardim de Uesende (adv. e re.id. em Viçosa).

terceira circumscripção (SoMc-Pouso Alegie)

(suo
17 Commendador Frrderico Schumann, (pharm,,, resid. em Itajubá).18 Coronel Manoel Alves de Lemos, (nego.v., resid. em S. Gonçalo do Sa-

pucahv). y
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19 Coronel Eduardo Carlos Villiena do Amaral (advogado e resid. em Pou-
so Alegre).

21 Dr. José' Ribero de Miranda Júnior (adv. o resid. em Ouro Fino).
22 Coronel SimeSo Stylita Cardoso (proprietário o resid. em Santa Rita da

Extrema).
23 Dr. Raul de Faria (adv. e jornalista, resid. cm Bello Horizonte).
21 CoronelJose' Custodio Dias (fazend. e resid. em Campestre).

quarta circumscriçao (Se'de—Uberaba)

(Sudoeste e Triângulo)
25 Coronel José1 Luiz Campos do Amaral Júnior (proprietário e resid. em

S. Sebastião do Paraíso).
26 Coronel FranciscoPaoliello (prof. e adv.vresid. em Musambinho).
27 Dr. Waldomirode Barros Magalhães, (adv. e resid. em Monte Santo)
17 Dr. Àrgemiro de Resende Costa (adv. e resid, na Capital).
29 Coronel Garibaldi de Castro Melloa(:iornalIsía e resid. no Prata).
30 Coronel Jàyme Gomes de Sousa Lemos (proprietário o agricultor, resid*em Bello Horizonte).
31 Coronel Elias Theotonio Baptisla (fazend. o resid. em Estrella doSul),
32 Major José' Ferreira de Carvalho (jornalista, resid. em Bello Hori-zonte).

quinta ciRCüMSGRipçÃo (Sede—Sabará)

{Centro e Oeste)
33 Dr. José' Alves Ferreira do Mello (adv. e resid. em Bello Horizonte).
34 Conego Francisco Xavier de Almeida Rolim (parocho, resid. em Cur-

vello).
Dr. Antônio do Prado Lopes Pereira, (erigi", adv. e industrial, resid. emBello Horizonte).
36 Major Antônio Leão Monteiro de Moura (adv. e resid. no Serro).37 Dr. Pedro Luiz do Oliveira (medico e resid. em Bello Horizonte).
38 Conego Eirmia.no Gonçalves Costa (parocho e resid. em Conceição doSerro).
39 Dr. Francisco Alves Moreira da Rocha (medico e resid. cm Bomflm).40 Major Modestino Augusto Gonçalves (adv, e resid. em S. Lusia doRio das Velhas,

sexta ciRGUM (tüpçao (Sédè—Diamantina)

(Norlc)
41 Coronel Ignacio Carlos Moreira Mürta (fazend. e resid, no mun. deArassuahy).
42 Dr. João Porphirio Machado (aiv. o resid. em Salinas),
43 Coronel Edmundo Blum (fazei d. o resid. ho Rio Pardo )

omn' 
J°fl° A"l0"i', L0PeS i!° Fl--ílJ:'ei) (mciL ° '•e?ul.'em Theòphílo

46 Coronel Pedro Laborno (proprietário e residente em Grão Mogol).
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45 Dr. Nelson Cooího de Senna (*dv. e prof. do Gymn. Mineiro, resid. nattajju
47 .Dr.. EMgardo Carlos da Cunha Pereira Sobrinho (adv. e resid. no Pe-
43 Antônio Augusto Spyer (adv. ercsjl. em Montes Claros).

O* adu«e« *enailor<>« por minas no t< iu;re**o
Federal

¦¦¦1 Dr. Fellciano Augusto do Oliveira pônna, bach. em dir., ant. maitradp, nat. de Entre Ilics e adv. cm Juiz de Fora.
S Dr. Francisco Álvaro Buenode Paiva, bach. en dir , nat. de Caldasant. sen est. e dep. federal, eleito senador da R p. na vaga do dr, FranciscoAntônio de Salles, em 29 de jan. de 1911.
3 Dr. Bernardo Pinto Monteiro, bach. em dir., aiv. em Bello Horizonte,ex-deputado federal e ex Prefeito de Minas (na Presid. Silviano, de 18)8-1902)Fui eleito senador, após a renuncia feita pelo th. Francisco Álvaro Bueno deIaiva,ele.to em 30 de janeiro do 19')9, masque optou então pelo logar de de^

pulado federal pelo 5.* districto de Mina*.

Deputados Feilerac*

LEGISLATURA DE 1909 A 1911

1UXMDA DE 37 DEPUTADOS, ELEITOS POR 7 DISTRICT03
M DE JAN. DE 1909

EI.EÍÇAO KEITA EM

»*

1.° DBTRITrO

(çé.'e Bello Horizonte)

Dr. Sabino B.rroso Júnior (Bjllo Horiz nte), a ivogalo e profeisor deDireito,
Dr. Sebastííío Mas3arenha3 (íuiz de Foro), medico.

Direito01"' 
FfanCÍSC0 

W daVtíi^ (Bello Horizonte), advogado o professor de
Dr. Domingos Moreira dos Santos Tonna (Santi Barbara), rnslico.Dr. Augusto Vianiu do Castello (Curvello), ad"V< nado

n.J 
Dr'An,,onio AuSust° de Mi»» (Bd'o llorizontc),!,a1lvj^do, jornalista oprof ssorde Direito. :: :/

?.° ÜISTRICTO

(ióde-Líopoldina)

Dr. Carlos Peixoto Filho (Rio Branco), advocado.
Dr J.*e' Mmteiro Ribeiro Junqueira (L-rp >ldinO, advogado.D\ Duario de Abr*o (Juiz do Kóra), no lico. *

10 Dr. João figueira Ponidò Filho (Juiz de Fó •*), ni0 ü ;0<11 iir. A<1olpho Dutra \icicio iCiUtfiiazftf). advogado.
lá Dr. Anti.iioCtrios líi>wirode Andra Ia, advo.^do.
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3/ districto

(-VJe—Barbacena) .

13 Dr. José' B nifacio de Andrada o Silva (Barbacena), advogado.
14 Coronel João Luiz de Campos ( arados;), agricultor.
15 Dr. João Pjndiá Calogor s (Capital FeJeral), engenheiro.
1<3 Dr, Landulpho Machado de Magalhães (PoiHe Nova), melico.
H Dr. Henrique de Magalhães Sales (Belío Horizonte), advogado.

V DISTRICTO

.'Sede—Lavras)

18 Dr. Alviro Aignst) do Andrade Rotelin (Lavras). advogad\
19 Dr. Antero de Andra<!e Boi 1 tio (Mio do Jaueirni, a.ho^ade.
20 Coronel Francisco Bnssare <!e Azevedo (Bello Horizonte), jornalisti.21 Dr. Antônio Affonso Lamoinier Cxô lofredo (Uapecerica). ady -cado.

:, 22 Dr. Joiquim Djniingues Leite de Castro (>. Joio drE!-íley)j enge-
nheiro.

5/ DISTRICTO

SeMe^ Pouso Ah\ re

23 Dr. hre' Car.iciro de Res nlo (Bello Horizonte), advogado.
24 Dr. Clrrisiiano Pereira Lib.su (itajubá), a Ivooado.
35 Dr. J suo de Vlçankira de Araújo (Juiz de Fô :a), advogado.
íó Dr. Josi» M>reira Brandão Casteilo Branco Filho ( Jaguary), ad-

vogado.
27

G ° D1STR;C:0

(SoMe—Uberaba)

28 Dr. Ait ivo Ga-cia Adjuoto (ljheraba\ advogado.
29 Dr.. \ío lolpho Gustavo dá Paixão (O ipitai Federal), cngcnlv iro.
30 Di\ 0'o'vuím Dias Miriol (Patos), onirenhertO;
31 Da. AfrMro de Mello Franro (Bello Horizonte), a!vo0ado.
32 Dr, Alaor Prata S ares (Heraba), engenheiro.

7.° DISTRICTO

(Se'dc—Grão Mogòl)

31 C.ronel Manoel Fulgencio Alves Pereira (Anvsiahy), faz^nddro.
31 Coronel Ji-so' Bento Nogueira (Min'>s Novas), ant. VofoSvor3~) Dr. fíonprato Joso' Alns (Be!lo ÍI irizoriie), mêdice.
31 Dr. K.uminoielas É«ie'v:es OU-ni (l'h-o;dnh O tòni). oniíeiiheiro.
3; Camillo Pliiihitu ivrã-ti S (Montes Chn S), ant. prof ss.>.r.
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Instunos Eus Superior e «Mano e Tecnnico existentes
Esíano

CURSOS SUPERIORES

I Escola de Minas ( fundada a 13 de Outubro de
1S?G )

(Curso de Engenharia de minas e civil, em 6 annos, na cid. de Ouro Preto—Praça da Independência, no ant. Palácio doGov.)
Director: Dr. Joaquim Cândido da Costa Sena, engenheiro de minas.
Vice-Director : Dr. Domingos José' da Rocha, engenheiro de minas.
Secretario : Dr. José' da Silva Brandão, engenheiro de minas.
Bibliothecario : Alcides Catão da Rocha Medrado, red. da Brasilian Mi-ning Review.
Amanuense\ Jayme de Aragão Gesteira.
Instructor militar: 1.° Tenente Francisco Pinto Barreto.
Tem tido a Escola como seos Directores os drs. Henrique Gorceix (1.°),Archias Medrado, Domingos Rocha e Costa Sena.
Tem os Cursos de engenheiros de minas e civis, engenheiros industriaes

geographos e agrimensores.
O Curso total o1 em seis annos, sendo 3 annos do curso fundamental e3 do curso especial.
Corpo docente - 16 lentes cathedraticos, oito lentes substitutos e 2 pro-fessores.
Director- Engenheiro Joaquim Cândido da Costa Sena.
Vice-Director -Engenheiro Domingos José1 da Rocha.
Secretario — Engenheiro José1 da Silva Brandão.
Bibliothecario - Alcides Calão da Rocha Medrado.
Amanuense— Jayme de Aragão Gesteira.
A Escola tem os seguintes lentes cathedraticos :
Um Lente cathedr. de mathematicas (revisão e complementos), álgebrasuperior e geometria analytica ;
Um de Geometria analytica, analyse infmitesimal o calculo das va-nações;
Um de Geometria descriptiva, sombras, estereotomia e madeiramento;Lm de agrimensura, elementos de aitronomia, topographia superficialesubterrânea, perspectiva, trigonometria espherica, geodesia, etc;Um de Mecânica geral e applicada: cinematica e dynamica apnli-cadas; *v
Um de Physica : meteorologia e èlectricidáde geral e applica^es docalor e electro-technica; '
Lm de Botauica e Zoologia-prof. Leonidas Botelho Damasio ;Um de Mineralogia, geologia e paleontologia--- Engenheiro Joaquim Can-dido da Costa Sena ;

<!V:

m
* *
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Um de Physica mollecular, calor e óptica applicados á engenharia
óptica physica, chimica inorgânica descriptiva e analytica (metalloides emetaes);

Um de Chimica orgânica e analytica (docimasia) o chimica industrialEngenheiro Carlos Thomaz de Magalhães Gomes ;
Um de metallurgia e electro-metallurgia e exploração e lavra de minasEngenheiro Alberto Magalhães Gomes;
Um de Economia politica e finanças, direito administrativo e constitu-

cional, estatistica e legislação de Minas — Dr. Bernardino Augusto de
Lima ;

Um de Graphoestatica e resistência de materiaes, estabilidade das con-
strucçôes, estudo dos materiaes de construcçâo e determinação experimental
da sua resistência, technologia das profissões, etc.;

Um de Hydraulica (líquidos e gazes, machinas operatrizes, machinas hy-
draulicas, abastecimento de águas e esgotos e hydraulica agrícola); thermo-
dynamica e motores thermicos ;

Um de Estradas ordinárias e de ferro e pontes e viaductos;
Um de Navegação interior, portos de mar e pharoes ; architectura, hy-

giene dos edifícios e saneamento das cidades;
Um Professor de Desenho do curso fundamental (desenho de imitação o

geométrico, de aguadas e topographico, de cartas geodesicas);
Um Prof. de Desenho do curso especial (desenho de machinas e orgaco-

graphico, de projectos de metalurgia e de mecânica, de estradas, pontes e via-duetos, de architectura e construcções civis em geral),Tem a Escola mais 18 Lentes substitutos para a l.B, 2.», 3,», 4.= 5 a
6.% 7.a e 8.* secções do curso ' 

? ' 5
Mais um Preparador chimico-analysta;
Um Conoervador mecânico ;
Auxiliares mestres de ofíicinas de electro-teehnica e madeiramento e va«rios guardas, serventes, contínuos e 1 Porteiro geral.Possu9e [ainda a Escola de Minas de Ouro Preto os 12 Gabinetes se-

guintes 1
De mecânica geral ; de Geometria descriptiva; de Botânica e Zoologia ;de Topographia; de Physica; de :Mineralogia e Geologia; de Machinas •

de resistência de materiaes; de Estradas, pontes e viaductos ; de Metallurgiae Minas ; de Desenho ; e de Chimica industrial. b
Mais 3 laboratórios :
De Chimica e Docimasia ; industrial de exploração de minas; e industrialde metallurgia e Electro-teehnica; e 3ofíicinas (de Electro-teehnica, de con-strucção, mecânica e de madeiramento) e 2 observatórios (um astronômico cum meteorológico).

8 Faculdade livre de Direito

Curso de sciencias jurídicas c sociaes, em 5 annos-em Bello Horizonte-^a Praça da Republica.
Fundada em 10 de dezembro de 1892 o reconhecida, pelo Dec. federal n1.283, de 21 de fevereiro de 1893. Consiste o seo patrimônio em um prédio do
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valor do 1ÍO.OOO$00*0, situado na prnça Ja tl-pnblUa. A media da freqüência
animal e1 de 150 aluamos.

Pircdjr : Dr. Antônio Gonçalves Chaves, bach. em direito e proí. ca-thedr.
Vice-dircclor: Dr. Francisco Mendes Piméfitèl, bach em dir. e prof. ca-thedr.
Ofjieial-sccretari) : Dr. Pedro Gonçalves Chaves, bach
JHb'iolhccario: Joze' de Mello.

. cm dir.

Fiscal da Uniãy-X)?. Manoel Lagoeiro, bach. en dir. (nòm, por decr
de 30—out. 905).,

Listructor Mlitar: 1 capitão do exercito.
L.111ÍC* catlKMlff-iaíicoü* o »mlp«f cintos du Faciil.Ja.de de

Cathedraticos:
Dr. Antônio Augusto de Lima.

» Virgílio Martins de Medo Franco,
» Davll Moretsohn Cam pista (está licenciado no extrangeiro).
» Aíranio de Mello Franco.
» João Gomes Rebello Horta (iiceníiade)
» Kabino Barroso Júnior,
» Henrique de Magalhães Sales.
» Francisco Mendes Pimentel.
» Antônio Gonçalves Chaves
» Antônio Luiz Ferreira T neco.
» Levindo Ferreira Lopes,
» Camillp Lmz Maria de Briíto.
» Francisco Luz da Veiga.
» Jofô Poiro Dmmond .
» Dona to J. da Fonseca.

Substitutos :
Dr. Josá Antônio Saraiva.

» João Luiz Alves.
» Francisco de Assis Barceüos Correia,
» AíTjcso Penna Júnior.
» Tito Fulgencio Aives Pereira.
» Estevão Leite de Magalhães Pinto f
» Arthur Ribeiro do Oliveira.
» Cícero Ferreira.
» Edmundo Pereira Lins,
» Pedro da Matta Machado.

Em disponibilidade U
Dr. BemarJino Augusto de Lima.

» Theophilo Dominngues Alves Ribeiro.
» Mario Augusto Brandão de Amorim.

3 EscoTa de Pliarmaeia (fundaria em iíuro Vrct*.t m 4 ele abril de 183s)

; Curso de pharmaceuticosè em 2 anno.'. (Em Ouro Preto-Rua S. Franci*
CO de Assis, atraz da Penitenciaria).

i.-.v

.A

«*'' •
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pharftí 
eCt°'''' °r' J°Vel"i0 SJindr0' bacllan'1 em !clenclas natufaM e

Secretario: Alberto Magalbães, pbarmaceutico.ÁmaHrJteHWi Manoel Pedro ue Macedo, pharmaccutico.
aetuT™*"' 

"""'""^ "' T'n- d°CXCrC' Rarmtln <<> N<»"*Ío Lopes de Mc-

* Instituto fi»roíi«s.o.&ítl Dosmiigos Irelro

ao
r-

Fundado cm Ouro Preto, anneso á Escola de Pharmacia o destinado «
K r 7 

°d0"t0l0yÍa e obàtolrich> armando cirurgiões dentistas e páteiras diplomadas. "
I)i.w<üi-: dr JoBoBaplWa ferreira Velloso, medico e dep. csladoal.Sjcreíanr. Alberto C. do MigiíhieV.
Mcgadoi do Cov. da UaiSo, io.ro ao Instituto «Domingos Freire»- An-tomo A.eira de Britt, baeh.em s,. ,,u. „ ph.ru,. (Xom. 

°em 
Setembro de

5 Ksciilii IJyiv <íe Ocl. lUoIoga

. teSf^^^nVV^: n° liSt> Pe,° "'• '2 f!a loin- ,J3> de 12de
Ksi em ItÍír 'ZC e"rUa °U8yCUrÚS CM P'e,ÍJ d°ad° Pe'°

Curso do cirurgiões dentistas em 3 anrms.
Bireclor : Dr. João It.teiro de Souza Víannn, me lico e prof. cathcdr

dir. ?preS'edd;: 
""^ ***" ""* ^ Ci^&0^^ **"* em

fessofcXdr.: 
dr" llan°el JC Ílaga"':eS Pe ,Íd >' cifu'Stóo-dentUta e pro-

ti !nstUiitr> G fínhory

Esteilmlitito universitário tem varias d.visões: Gjmnaü) (para o ba-charelado em sciencias e letras, 6 annos); Escola de PharmaHa e Oistetri-
IIP*?**!0"* Pharmacia, 2 annos); RMlà de O lontologh(curso de cirurgia dentaria, em 2 annos). todos reconhecidos pelo Gov Fe-deral, por doer. n. 1.371, de 28 de agosto de 1905. SéJe-Juiz d. Fora. Préfcdente do Granbery: prof. W. B. Lee.

Director Geral do Granbery: J. W. Taiboux, prof.
ex.df^^eS£t;i^r^nte0GymnaSi0,• Dr" ASarÍM de ADdrade' medi-'

melfcí^ 
da EfC°a dC rha>'Mlcia c °*»**>ri> : dr. Eduardo de Menezes.

nrtW"r 
FeiUml\ Er,a ° dr- Jose Cesario Monteiro da Silva, medico, subst.pelo dr. Cypr.ano do Lage e Silva, advog. (desde 15 de maio do 1910;.

7 A eailcmia ,'e Co mm cr cio
Sédi-Juiz de Fora. Morro da Imperador. Em bello e Tasto edifícioComprehendc um Gymnano equiparado p< Ia União (para o bachareladode cornou eletras, cm.o annos); uma Escola Elccirc-Tcchrdca. fundada™
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1909 (para os cursos secundário?, superior e pratico de Electro-techniea, Agri"
mensura e Architectura, conferindo o diploma de engenheiros).

Director Geral da Academia de .Commercio i Pada Mathias Willems.
Secretario : Padre João Lehmann.
Fiscal ãa União: dr. Bernardo Joaquim de Paula Aroeira, bach. em

scienc. nat. e pharm.

8 Instituto Polyttecliiilco

Sede : cid. de Juiz de Fora. (Junto á Academia de Commercio^.
Eis o histórico da fundação do estabelecimento :
«Obedecendo á iniciativa do illustrado sr. úr. Antônio Carlos Ribeiro de

Andrada, os sacerdotesdo Verbo Divino acabam de crear (jan. de 1.909) a Es-
cola Electro-techniea, em edifício especialmente construído, e dotada de todo
o material indispensável, e de corpo docente idôneo e profissional.A escola comprehende um curso secundário superior e pratico de electro-
technica, architectura e agrimenaura, o qual será de dois annos e assimdistribuído :

1.° anno :—Matheiuaticas, aulas semanac?, 4 ; Mecânica, aulas semanaes,
2 ; Physica, aulas semanaes, 2 ; Machinas, (projectos e coastrucçao de pe-ças de machinas) 2; Electro-techniea, 2 ; Desenho (á mão livre o geométrico)4 ; Portuguez,2; Francez, Iiiglez ou Allemão(uma das três a escolher) 2 ;Escripturaçao Mercantil (matéria facultativa), 4; Escripta systema Ronde eescrever em machina, 2.

2.° anno .-Mathematicas (aulas semanaes), 4 ; Mecânica, 1 ; Machinasmolnzea e operatrizes, 7 ; Siectro ícchniea(com applicação pratica), 5; ArChi-tectura, 2; Desenhoarebitectonico 2; Agnmensuráe nivelamento, 2 ; Scien-cias commerciaes (matéria facultativa) 3.
Para os alumnos que quizerem limitar os seos estudos em Architectura eAgnmensura, far-se-ão as modificações necessárias no prògramma.Como este curso ha de preparar os alumnos principalmente para a vida

pratica, entende-se que em todo o ensino se visa o mais possível a pratica.Condições ãe admissão para o curso secundário clectrotechnico :a), 15 a 18 annos de edade ;
b), ter ainstruceão necessária, adquirida nos 2 primeiros annos de umcurso gymnasial ou equivalente, etc..

\ SnlS6rá 
a SegUÍtlte : InUrmt0 (PW anno), 750$00J. Ectemalo (poranno), ^50^000,

, 
° IaAsl»utotTPolyte=«ni«o wb adiroeção dos doutos Padres Mathias \YÜ-lems e Arthur Hoyer, foi inaugurado, solennemente, a 25 de abril de 1939,tendo como paranympho o deputado Nelson do Seana o com a assistência dorepresentante do governo Mineiro, dr. Estevam Pi„to, Secretario do Interior.Tjve desle logo uma freqüência de 2'ó alumnos.»

© Faercltiacle Livre de MeciWínga

Cogitou-se da sua fundação, na cid. de Juiz do Uii, (1903) por iniciativado »-. dr. A, de Aguiar o outros médicos, com auxilio do pirtlculare.edo\ anas municipalidades do Estado,
rtL'1 ¦ ¦•*iv"r^"'';" ¦'?"¦¦ i
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^^•%2utenLMpwZ,,rL8ildéatem sid0 agitada'até no C<Wo
A coro * Miopdgdoaaaa imprensa mineira

Medico-Cirurgica, de Bello Hort^teT* 
^^ f0Í *"» peIa Sooied^e

»M, com auxilio do Estado e daP 
'w 

J° 
S° "T" iUndar aa CaPital d* Mi-

tendo para o oxito da idéacomo ', ? 
Faculdade d« Medicina, con-

Além do HosoirBI m P°10 *or:i1 (los Mineiros.
«0 leitos e dos do 'iSatr 

? V**-^ maDtèm' Com «P"'** Para
P^°%ia, annexos ao^ de anatomia*
Bacteriológico 6W*Trl^SSim£ ET- T° f'™^ ° Instit«*
de Isolamento, etc. ' U° d° Ma"gwnhM, do Rio), um Hospital

A tentativa tevo fali? n^,-+
discutiram eapproyaraÍoseíatutoT/00'03^'1'1'"63 da ^Faculdade
gada de elaboral-os, em maio de Sn 

Pr°Seataíl0S Pe'a commi<*a° ene.rre

^SVSet^zSL! 
^^ ^ EsC°,a « «»¦ *-•

à^^^ifiSSS °S d°Z° cathcd™««» seguintes, com ade-Dr. Cicero Ferreira- Medicina LegalDr. Corneho Vaz de MpIIh rCirúrgica). Me"°- GP«ra?oes e appárelhos (Anatomia Módico-

Ur. Samuel Libanio— Clinica dl mrin *•¦Dr. Eduardo Borges da'!! 
de "°.lMtlM nervosas.

n- fiv-i . , 
Dül^s üa Costa-Clm ca cirur^í™J>r. üctavio Machado nn^- j 4*.-vfi._urg--iça.

Dr /.lrVnrln ri mca de molestias de crianças
Dr h ™ emi_ C,inica Medica. VDr. Hugo Werneck-Obstetricagynecolocnc,
Dr- Esequiel Dias-Microbiologi! nCCOl°g,Ca-
Dr. Olyntho Meirelies-Pharmtcdogia
Dr. Antônio Aleixo- Clinica svnhii •Dr. Hondrato Alvesf mEÊÍ f o^f 

'* dermaíol^a-
vidos. 

M01c&t'a 
dos olhos, nariz, garganla e ou

^,*&%2&i£#ÊT. ~ -«- -*....
Parque, em frente a Avenida Carandahy) 

A«r,°«»™ do Est. (dentro do

IX
CURSOS SECUNDÁRIOS SM MM AS

B ^ternatq «t„ Oyi,lllHltIo MillefroFundado, em Ouro Pr^tn ™formado em 3 de janeiro de ISõ^om l°Z 
** ^ *>**' em *S3D o rcA.-7 ^ com o >»esmo nome. Transformado em Q^I

Vi >
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nasio Mineiro, por dec. dei.0 de Dez. de Í8J0 e transferido para a Nova
Capital, em julho de 1898.

(Sede, Bello Horizonte, rua da Bahia);
Reitor: Dr. Thomaz da Silva Brandão, ant. Dir. da Esc. Normal de Ouro

Preto e ex-prof. da Fac. de Dir.
Vice-reitor: Dr. Boaventura Rodrigues da Costa, bach. em acione, nat. e

prof. cathedr.
Secretario Bibliothecario : Dr. Mario Franzen de Lima, bach. em dir.
Fiscil da Untto: Dr. Ismael Franzen, bach. em dir. (nom. em 13 de

funho 905).

3 futeruato do Gyinnasio Mineiro

Fundado ofíicialmente, em Barbacena, a 1.° de Dezembro de 1890, no ant.

Collegio Abilio (do finado educador Barão de Macahubas).
Reitor : José' Cypriano Soares Ferreira, prof. cathdr.
Vice-reitor • •
Secretario-Bibliothecario : Francisco Alves da Costa.
Fiscal da União : Dr. Raul Penido, bach. em dir.

3 Escola Normal Modelo

(Sóde Bello Horizonte, no ant. Palácio da Relação)

Regulamentada pelo dec. est. n. 2.833, de 31 de maio de 1910 e destinada

ao preparo de moças normalistas para o magistério primário mineiro. O seo

1.° corpo docente foi nom. por acto de 1.° Jan. do 1908.
Anno lectivodel.0 de março a 11 de novembro. Curso de 4 annos, em

onze cadeiras.
Director- Dr. Cypriano José1 de Carvalho, en-, civil e prol. cathedr.
Secretario —prof. Luiz Gonçalves da Silva Pessanha.

CORPO DOCENTE

Cadeira de Portuguez—proíessor Arthur Joviano.
Id. » Arithmetica e Escripturaçâo Mercantil—prof. Egydio Soares.
Id. » Geographia— prof. dr. Nelson Baptista.
Id! » Geometria e Desenho linear—prof, dr. Edgard Nascentes

Coelho.
Id. » Francez—prof. Leopoldo da Silva Pereira.
Id. » Historia eEducação Moral e Ci viça—prof. Dr. Cypriano de

Carvalho.
Id. » Physica, Chimica, Historia Natural e Hygiene-prof. dr. *ran-

cisco de Paula Magalhães Gomes.
Id. do Desenho, Pintura e Calligraphia-prof. Antônio Correia e Castro.
Id. de Musica—prof. d. Branca de Carvalho e Vasconcellos.
Id! » Costura e Trabalhosmanuaes-prof. d. Alexandrina de Santa

Cocilia.
Adjuncta de Costura—d. Emma Belgrano Simoni.
Jd. de Gymiiastica—d. Aurelia OJyntho,

f, \. '-...'¦
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4 Gymna^lo Leonoldlnense
Curso de sciencias e letras, em 6 annos, equiparado ao Gymn. Nacion.
(Sede—cidade de Leopoldina, na zona da Matta).
Reitor: dr. JacquesMaciel, bach. em dir. e prof.
Fiscal da União ; dr. José' Tavares de Lacerda, bach. cm dir. (nom. pordecr. de 20 de nov. 900).

5 Gymuasio Diocesano S^o José
(Sede—cid. de Pouso Alegre, no Salde Minas). Equipar, ao Gymn. Nacional.Curso de bachar. em scienc. e letr., em 6 annos.
Reitor: Monsenhor dr. Joaquim Mamede da Silva Leite.
Vice-reitor : Padre Belchior Mendes de Cerqueira.
Secretario : Padre Aristides Silveira.
Fiscal da União : O actual é o dr. Antônio Marques de Oliveira. (Seosantecessores foram o dr. José' Porphirio Alves Machado, nom. em íev.

909 e o fali. coronel Manoel de Oliveira Andrade).

O. Gymiiasio Ouro-Prctaiio
Confere o gráo a Bach. em scienc. e letr. e está equipar, por decr. fed.ao Gymn. Nac.
Sede - Ouro Preto — rua de S. José.
Director : Ate1 princ. de 1911 era o Dr. Thomaz da Silva Brandão, form.

em Dir. e ex-prof- da Fac. Jur.
Secretario : José Luiz da Cunha Júnior, prof.Fiscal da União: dr. Francisco de Paula Ferreira Velloso (nom. em 12de Junho 903). v

^ Gyinuaslo Diocesano Dlaiuantlnense
(Curso de bach. em scienc. e letr., equipar, ao Gym. Nac* por decr.fed. n. 5.822, de 29 de dezembro de 1905).
Sóde — cidade de Diamantina, no norte de Minas.
Reitor: Padre Desiderio Deschand (lasarista), ex-Reitor doCollegiode Pe-tropolis.
Secretario : Era o Padre João Anesi, subst. depois pelo P.e Paulo Kergozien

(lasarisas ambos) e actualmente pelo IV Bernardo Kuenem.
Fiscal da União : Dr. Francisco de Salles Corrêa Mourâo, bach. em dir.

(nom. em 9 set. 904).
Instruetor militar: 2-° tenente Luiz Diniz do Oliveira Pinto (do exercito).

8. Instituto Evangélico (E*:terá*ato do Gymnasio deLavra»)

(Sede—cid. de Lavras, no sudoeste de Minas).
Tem o curso de bach. em scienc. e letr., em 6 annos, e è equipar, ao Gym

Nac.
Director: Samuel R. Gammon, prof.
Fiscal: dr. Christiano Lima, (nom. a 2Í ag„ 906'..

•v
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9. Gyimiasio Brasil

Nova sele —cid. de Ouro Fino, no sul de Minas, para onde se transferio
em iev. 1909, da Villa de Águas Virtuosas.

Equipar, ao Gymn. Nac. pelo Decr. n. 7.324, de 11 de Jan. de 1909.
Birector: Joaquim Lopes Vianna, prof. de humanidades.
Fücal da União: Dr. Elisaldo Ferreira Goyos, nom. em 20 de íev. 909,

(em subst. ao sr. Orestes de Mello, nom. por acto de 28 Dez. 1906).

10. GyinuasrfoS. Francisco

(Sede— cid. de São João (TEl-Pey, no oeste de Minas).
Curso de scienc. e letr. em 6 annos e equipar, ao Gymn. da União pordecr. fed. Fundado pelo Padre João Baptista do Sacramento.
Birector: Dr. Oscar de Castro Cunha, adv. e bach. em dir.
Vice-direotor: Coronel Severiano de Rezende, prof.
Fecrelario : Antônio Pinheiro de Campos, agrimensor.
Fi/çál da União: Dr. Joaquim Cyriaco Duarte do Amaral (nom. em 10

Dez. 904).

II. Gyinoaslo Diocesano do Sagrado Coração de Jesus

(Sede— cid. de Uberaba, no Triângulo Mineiro).
Equipar, ao Gymn. Nacional, em 1906.
Reitor: Irmão João Paulino (da congr. dos Maristas).
Fiscal da União : Dr. Lauro de Oliveira Borges, bach. em dir. e jorna-lisia (nom. em 16 maio 90S).

I». Collegio cie l¥ossa Senhora Hlae doa Homens da Serra
do Caraça

Fundado em 1820, no mim. de Santa Barbara do Matto Dentro e mantido
pela congreg. dos Lasaristas.

Equipar, ao Gymn. Nac. por decr. do gov. Fed.
Birector: Padre Antônio Van-Pol (da Congr. da Missão).
Secretario : Padre Jeronymo Pedreira de Castro.
Fiscal da União : Ate' 1910 foi o Padre João Pio de Sousa Reis, ex-prof.

do Gymn. Min. e ex-dep. e3t. (nom. por acto de 23 de agosto de 1905).
Funccionou annexa ao Collegio do Caraça a Escola Apostólica (para os

Congregados e transferida de Petropolis, em 1908).

Itf. €yiaama.^5o de 8. .José

(.Sede — Villa Sylv.es tre Ferraz, no sul de Minas).
Cu»\so de bach. em scienc. e letr. e equipar, ao Gymn. Nac
Inrector : Jeronymo Guedes Fernandes, prof. de humanidade3.
Fiscal da União: Dr. José Paulino Ribeiro Gorgulho, medico (nom. em

10 de Hgõ&iq 906), ' F

K >ti'"•
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14. Lyceo Municipal de Musambinho

(Sede —cid. de Musambinho, no sul de Minas).
Confere o gráo de bach. em scienc. e letr. pelo programma e com as re-

galias do Gymn. Nac. Reconhec. por Decr. fed. n. 7.352, de 11 demarcode 1909. y
Director: Professor Salathiel Gonçalves de Almeida, agrimensor.Vice-ãirector: Prof. G. Alexis Nixon.
Instructor militar: 2.f tenente Tancredo Vieira da Cunha (do exercito).Secretario: Arthur Paoliello, prof. de musica.
Fiscal da União : Coronel Francisco Navarro de Moraes Salles, advogadoe ex-dep. prov. (nom. em 12 de nov. 906).

15. Gymnasio Ubaense de SàoJosc

Sede ~ cidade de Ubá, na fazenda Boa Esperança, a 3 kms. do centro dacid. (E. F. Leopoldina, na zona da Matta).
Equipar, ao Gymn. Nac. por decr. federal do anno de 1908, e divididoem externato e internato para educandos do sexo mascul.
Director-proprietario: o Engenheiro José Januário Carneiro, prof. ca-tnedr. da Escola de Mina» de Ouro Preto.
Director-gerente : pharm. Antônio Amaro Martins da Costa.Vice-director : dr. Arduino Fontes Bolivar, bach. em dir. e prof.Secretario: Arlindo Carneiro.
Fiscal Federal: dr. José Augusto Rezende, medico, (nom. em fev. de1909).

16. Gymnasio de .íufiz de Fora

(Dirigido pela Congregação dos Padres do Verbo Divino e annexo á Acade-mia de Commercio de Juiz de Fora).
Equipar, ao Gymn. Nac.
Director do Gymnasio Juiz de Fora e Reitor da Congregação do VerboDivino : rev. padre dr. Luiz Koester.
Provincial no Brasil da Congr. dos Padres do Verbo Divino : rev. padredr. Frederico Hollembrock (res. em Juiz de Fora).

17. Gymnasio Santa Cruz

(Filial ao Collegio Pio Americano do Rio de Janeiro: e equipar, ao GvmnNac. em 15 de maio de 1910). y
(Sede, em Juiz de Fora, morro da Gratidão).
Director: prof. Alipio Péres.
Secretario: 
Fiscal Federai': o 1.» nom. fòi" o""dr."'Jôàqüim 

".cânüto"de 
Figueiredo"bach. em dir. '

18. GymnasSo de Caxainhú
Equiparado ao Gymnasio Nacional, por decreto de 24 de abril de 1909Director: prof. Reynaldo Baptista Pinto de Almeida.
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Situado na prospera e florescente estação de águas e villa de Caxambú, na
chácara e palacete Mayrink, podendo comportar 300 alumnos internos ; pos-
suindo tanques de natação, campo3 de Foot-ball, água nascente encanatfa, po-
mar e jardins, emflm, todos os requisitos necessários a um estabelecimento de
ensino de primeira ordem.

As aulas começam a 15 de março de cada anno.
Corpo docente:

Dr. Camillo Soares, ex-deputado federal e prefeito de Caxambú; dr. Poly-
cárpo Viòtti, ex-deputado geral; dr. Gentil Rangel, juiz de direito ; Vigário
João de Deos,- Reynaldo de Almeida, director; J. de Almeida Pedroso, ex-lente
do Cfydanasio Sylvio de Almeida ; dr. Júlio Gorgulho, promotor publico ; pro-
fessores Charles Noguéres ; Rothiér Duarte; Henri Levy; e instructar militar
—offlcial do exercito Bernardino Chaves.

Fiscal federal: dr, Estevám Rezende Emout (nom. por decr. de 25 de abril
de 1909).

10. Gymnaeio £anto Antônio

(Sede— cid. da Campanha, no sul de Minas)

Com cs regalias do Gymn. Nac. para o bacharelado em scienc. e letr.
Fundador: Monsenhor João de Almeida Ferrão, bispo dioc.
Director : Prof. Charles Noguéres.
Secretario : Padre Joaquim Timotheo.
Fiscal da União : Dr. José Braz Cesarino.

20. Gynuiasio de Itajuhà

(Sede —cid. de Itajubá, sul de Minas)

Com as regalias do Gym. Nac. para o curso do bacharelado em
scienc. e letr.

Heitor: dr. Theodomiro Carneiro Santiago, bach. em letr. e em Dir.
Vice-Reitor : dr. Olyntho de Vasconcellos, prof.
Fiscal da União : Frederico Teixeira de Magalhães Leite (nom. por acto

delTout. 906).
Annexo ao Gym. de Itajubá está fundado (mar. 909) um curso Technico

de Agionomia e Agrimensura.

SI. Collcgio Dom Viçoso

(Sede — Bello Horizonte, rua da Bahia)

Eqirp. ao Gym. Nac. por decr. fed. de 30 de agosto de 1909.
Director: dr. Álvaro Brandão (advogado).
Secreta) io: o 1.° foi o sr. João Cabral Flecha, cirurgião-dentista. Actuai-

mente, è ò sr, Olavo Olyntho Werneck,
Ho'd Metal i Ato' abril do 1911 foi q 4r, Augusto Var4ani Valioso

büchi émtfír,



*

ANNUARIO 107

<£&. Gyinnaslo de Minas

(Sede — Juiz de Fora)
Director: Prof. Raymundo Tavares, bach.
Fiscal federal: dr. Lindolpho Ferreira Lage, medico (nom. em Junho

1910).

2i3. Gyimiaslo 8. Vicente de Paulo

(Sede — cid. do S Paulo do Muriahé, Sudeste de Minas)

Equip. ao Gym. Nac. por decr. fed. de fins de 1909.
Director proprietário: rrof. Vicente Mazini.
Director tcchnico : dr. Fenelon de Miranda Henriques, prof. e eng.
Fiscal da União: dr. Pio Alves Pequeno, medico.

Institutos equiparados á Escola Normal da
Capital

1 Escola IYob'hi.iI Municipal, na cidade de Barbacena (centro e
zona do campo).

» Colleglo ila I ai maculada Conceição, das Irmans de Caridade
ou de S. Vicente de Paulo, também na cid. de Barbacena (centro e zona do
campo). Equipar, por decr. n. 1.614, de 7 de julho de 1903.

Directora: Irman Paula, que desistio das regalias da equiparação do
Collegio, em jan. de 1910, tendo de novo obtido os mesmos favores (1911).

Collegio ilc IV. Senhora cie Slao, das Irmans da Cotigr. de
Sião, na cidade da Campanha (sul de Minas). Equipar, pelo decr. n. \,862,
de 11 de dezembro de 1905.

Directora: Irman Maria Dieiidonnée.
Collegio de IV. Sra, da«i Dores*, das congregadas de S. Vicente

de Paulo, na cid. de Diamantina (norte de Minas). Equipar, pelo decr.
n. 1.845, de 15 de set. de 1905.

Directora : Irman Maria A. Russoh;
Secretaria: Irman Eugenia.

Collegio Lavrciise, ta cid. de Lavras (sudoeste). Equipar, pelodecr. n. 1.832, de 4 de julho de 1905.
Director: Asarias Ribeiro de Sousa, prof.

Collegio da Provi(Iciacia, das Irmans de Caridade ou" Gonffrei.
de S. Vicente de Paulo, na cid. de Mariana (centro e parte de leste de
Minas).

Foi o 1.° coll. para meninas fundado por irmans de Caridade, em Minas
(1S49).

Directora: Irman Clotilde Boissy.
Ir Lyeeo Municipal, na cid. de Musambinh») (extremo snl de

Minas). Equiparado aos Institutos Normaes OíiicUics fjÉ (lec'vestóoal
D, l.«20, de n de julho de 1906,

DiwtQn Major éalatlUai do Almeida, agrim8 e prof,11 ¦•¦";¦' '•:;

r' ¦ ..Mi!
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Collegio N. Senhora de Oliveira, equipar, por decr. n. 1.845,de 15 de set. de 1905, na cidade de Oliveira (oeste de Minas).
Birectora: d. Manoelitada :osta Chagas (passou o collegio, em 1909).
Secretaria: d. Carmen Pinheiro Chagas, normalista.

Collegio de Maria Auxiliadora, das congregadas salesianas,
na cid. de Ponte Nova (leste de Minas), no Bairro das Palmeiras.

Birectora: Irman Domingas Odone.
10 Collegio da Visitação, na cid. de Pouso Alegre (sul do Minas).

Equipar, pelo decr. est.n. 1.815, de 15 de set. de 1905.
Birectoras: Irmãns Maria Elene Hellote Maria Eugenia Lavalle.
U Collegio IV. Sra. das Dores, dirigido pelas Irmans de S. Vicente

de Paulo, na cid. de S. João d'El-Rey (oeste de Minas). Equipar, pelo cit.
decr. n. 1.875, do anno de 1905.

Birectora: Irmãn Susana Matricon.
12 Collegio IV. Sra. da Conceição, na Villa de Sylvestre Ferraz

sul de Minas). Equiparado por decr. est. n. 1 831, de 3 de julho de 1905.
Birectores: Jeronymo Guedes Fernandes, d. Olga Pereira Fernandes ed. Anna Barbosa dos Santos Pereira, professores.
13 Escola JVormal Municipal, na cid. de Três Pontas (sudoestede Minas).
Birector: Aprigio Ferreira Mesquita.
Esta Escola deixou de funccionar com as regalias da equiparação, desde

14 Collegio IVossa Sra. das Dores, dirigido pelas Freiras Do-minicanas, na cid. de Uberaba (Triângulo Mineiro e extremo oeste). Equipar.
pelo decr. n. 1.932, de 6 de agosto de 1906.

Birectora: Irmãn Maria José (dominicana).
15 Gymnasio Lnopoldinense (tem Escola Normal equipar, pelodecr. est. n. 1.942, de 6 de set, de 1906), na cid. de Leopoldina - zona da

Matta.

Grupos Escolares do Estado
i.° grupo escolar da Capital (á avenida João Pinheiro, no ant. Palacete

dos Secretários do Interior)—Directora. d. Helena Penna.
2.° grupo escolar da Capilal*(í\, rua Tupinambás, em próprio do Estado)—Directora, d. Mana Guilhermina Loureiro de Andrade.
3.° grUpo escolar da Capital (no ant. prédio do Quartel, ás ruas Tupi-nambáso Guaranys, em horas difíerentes das aulas do 2.° grupo)-Directorad. Anna Guilhermina Cândida de Carvalho. '
Escola Infantil da Capital (espécie de Jardim da Infância), á rua Espirito

Santo —Directora, d. Rita de Cássia de Lima Chaves.
i.° grupo escolar de Juiz de Fora (no ant. Palacete Santa Mafalda) -

Director, pliarm. José0 Rangel.
2.» grupo escolar de Juiz de Fora (no mesmo prédio, em horas difíeren-

tds). O mesmo director do 1.°
3.° grupo escolar de Juiz de Fora (no bairro de Mariano Procopio) -

Directora, d.
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Eis outros grupos escolares existentes no Estado, com seos respectivos
directores :

Grupo de Águas Virtuosas (villa), d. Maria da Conceição Vilhena.
Grupo de Arassuahy, sr prof. Nuno Teixeira Láge.
Grupo de Barbacena, sra. d. Maria Fortes de Assis Coelho.
Grupo esc. de Caete', sra. prof. d. Olympia Santos.
Grupo esc. da Campanha, dr. Júlio Augusto Ferreira da Veiga.
Grupo esc. de Carangola, sr. Clodoveo Henriqucs de Oliveira.
Grupo esc. de Diamantina, sra. prof. d. Mariana Correia Mourão.
Grupo esc. de Guaranesia (villa), d. Maria Pereira Guimarães Fragoso.
Grupo esc. de Itabira, sr. Emílio Pereira de Magalhães.
Grupo esc. de Itauna(villa), sr. José' Gonçalves" de Mello.
Grupo esc. de Lavras, sr. Firmino da Costa Pereira.
Grupo de Leopoldina, sr. Olympio Cl.ementino de Paula Correia.
Grupo de Palmyra, d. Alice de Araújo.
Grupo de Pitanguy, sr. José' Joaquim Cordeiro Valíadares.
Grupo de Paracatu', sr* Demosthenes Roriz.
Grupo de Prados, sr. Antônio Américo da Costa.
Grupo de Passa Quatro, sr. Juvenal Sanches de Lemos
Grupo de Sabará, sra. prof. d. Maria José1 dos Santos Cintra.
Grupo do Serro, sr. José' Raymundo da Paixão.
Grupo de Santa Quiteria (villa), d. Ambrosina Orsini e Castro.
Grupo de S. Caetano da Vargem Grande (Villa Braz), sr. Antônio GomeaHorta.
Grupo de S. Gonçalo do Sapucahy, sr. Marciano Eugênio de Sousa.
Grupo de S. João Evangelista, município de Peçanha, sr. prof. Frânklin

Pereira dos Reis.
Grupo de S. João d'El-Rei, sr. Lindolpho Gomes.
Grupo de S. João Nepomuceno, d. Asteria Daíle.
Grupo de S. José' da Lagoa, municipio de Itabira, sr. José' Neves Col-len.
Grupo de Antônio Dias Abaixo (mim. de ltabira),sr, prof. Oscar Leão .Grupo de Pequy (Pará), sr. prof. Carlos Gonçalves de Andrade.
Grupo de Ouro Fino, sr. Gabriel Cândido de Figueiredo Cortes.
Grupo de Pedra Branca, sr. prof. Arcaiio do Nascimento Moura.
Grupo do Araxá, d. Maria Magalhães.
Grupo de Mariana, sr. pharm. José' ígnacio do Sousa.
Grupo de Ouro Preto, sra. prof. d. Ubaldiaa Ferreira de Carvalho.
Grupo de S.Miguel de Guanhães, sr. coronel Joaquim Thomaz de Car-

valhaes.
Grupo de Patrocínio de Guanhães, sr. prof. Francisco Dias do Nasci-mento.
4.° Grupo de Bello Horizonte (no sub. do Barro Preto) sra. prof. dAdelaide Netto Nunãn.
Ainda ha cerca de 50 grupos escolares, com 4, 6 e mais cadeiras, em va-rias outras localidades mineiras, corno sejam :
Oliveira, Pouso Alegre, Jacutiriga, Itajubá, Santa Lusia, Sete Lagoas, Mu-sambinho, Guanhães, Mariana, Caratings, Capelía NO vá do Betim QueluzPedra Branca, Poços de Caldas, Passos, Santa Rita de Cássia, Ara-Jary Marde Hespanha, S. Pedro do Pequiry, Pedro Leopoldo. Perdões de Lavras,
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Ferros, Santo Antônio do Amparo, Rochedo, Lagoa Dourada, Guaxupe\ Mon-te Santo, Rio Preto, Rio Pardo, Ponte Nova, Patrocínio de Guanhaes, Aven-tureiro, Guarará, Bicas, etc.

Outros Iiistltqitos fie Ensino no Estado
Lyceo de Artes e Officios de Ouro Prelo — Têm aulas diurnas e noctur-nas para operários. Gosa de subvenção dos Gov. do Est. e da Unlâo.
Director: Antônio Carlos Gregorio, prof.Collegi) Stella Matutina (catholico) — Juiz de Fora - Dirigido pelasIrmãns Servas do Espirito Santo. Para meninas.
Collegio Mineiro (methodista) — Juiz de Fora. Directora, miss EmmaChristine. Para meninas.
Collegio Santa Maria - (Catholico) - Bello Horizonte. Dirigido pelasCongregadas Dominicanas.
Superiora, More Colombo. Para meninas, tendi um curso aparte pajameninos.
Collegio Isabella Jíendrix - (Methodista)- Bello Horizonte. Directora,Miss Blanche Howell.
Collegio Cassão— (para os 2sexos).- Bello Horizonte. Dirigido pelas Ir-mans Cassao.
Collegio Benjamim Dias (cursos primário e secundário). Bello Horizonte,Dirigido pelo dr. Benjamim Dias Fernandes.

F/senca c1oen>BB*o normal, em 101O
De conformidade com o regulamento n. 1.960, de 16 de dezembro de 1906,foram pelo Gov. do Est. designados os inspectores technicos abaixo indicados

para durante o í.° semestre de 1010 fiscaíiSrem os 13 seguintes estabeleci-mentes, equiparados á Escola Normal Modelo do Bello Horizonte :
De Ponte Nova, se. Francis:o Lopes de Azeredo.
De Barbacena, sr. Josò Madureira do Oliveira.
De Lavras, sr. Antônio Baptista dos Santos.
De Mariana, sr. dr. Antônio Ferreira Pau Uno.
De Sylvestre Ferraz, sr. Ernesto Carneiro Santiago.
De Pouso Alegre, sr. Antônio Gomes Horta.
De Oliveira, sr. Francisco José da Paixão.
De ÍS. João d'El-Rey, sr. Ray mundo Ta vare?.
De Diamantina, sr. Leopoldo payrell Júnior.
De Miwambinho, sr. Antônio Loureiro Gomes.
De Uberaba, sr. Ernesto de Mello Brandão.
De Campanha, sr. Francisco Lentz de Araújo.
De Leopoldina, sr. João Ferreira da Silva.

Registro Civil dit Repuhliea
i

Sao estai as instrucçfles principaes relativas ao serviço do Registro Civil,o que todoa os cidadãos brasileiros devam éonheaSr ® Umbem os extraoeeiroadwtolaloi no Brasil, mmr-
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CASAMENTOS

A Republica só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gra-tuita. (Constituição Federal, § 4.% do art. 72).
As pessoas que pretenderem se casar devem habilitar-se perante o

oflicial do Registro Civil. (Art. l.°, I." parte -Decr. 181, de 24 de janeirode 1890).
São effeitos do casamento civil:
Constituir família legitima e legitimar os filhos anteriormente havidos

de um dos contrahentes com <> outro;
Obrigar o marido a defender a mulher e os filhos e a sustental-os;
Determinar os direitos e deveres recíprocos, na fôrma da Legislação

Civil, entre o marido e a mulher e entre elles e os filhos. (Art. 56, §g 1.°,
5.° e 6.1 do decreto já citado.)

NASCIMENTOS

Todo nascimento que occorrer no território da Republica deverá ser dado
a registro dentro de três dias. e quem assim nfío o fizer incorrerá na multa
de 5$ a 20$0Q0, elevada ao duplo, no caso de reincidência.

O praso acima ampliar-se-á :
A 8 dias, para quem residir de 1 a 8 legoas de distancia da sede do

districto de paz ;
A 20 dias, para os que residirem de 10 a 20 legoas;
A 60 dias, para os que residirem a maior distancia. (Arts. 50 e 63 do D<*cr.

n. 9.886, de 7 de março de 1888).

OHITOS

Nenhum enterramento se fará sem certidão do escrivão de paz do dis-
tricto em que se tiver dado o íallecimeuto.

DISPOSIÇÕES communs

No caso do empregado do Registro Civil recusar-se i fazer ou demorar
qualquer registro, as partes prejudicadas poderão queixar-se ao juiz de paz.
ao juiz municipal ou ao juiz de direito. (Art. 45 do Dacr. n. 9.8*j5, de 7 de
março de 1888).

Não se cobrará emolumento algum pelos registros, annotaçoes a aver-
bamentos relativos a pessoa* notoriamente pobres, (rlrt, 41 do ibcruto
citado),
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($ífcylaii>eg vives)
Titulou e residência dos agraciados nacionaes eextrangeiro*, residentes no Estado de Minas,ou que. sendo Mineiros* residem fora do Es-tado:

Dr. Conde de Affonso Celso (dr. Afíbnso Celso Júnior Res. em Petropolis.Titular da Santa Sé, ant. dep. geral.
Conde de Nova Friburgo (Bernardo Clemente Pinto). Fazenda do Fimdo Mundo, no município da villa de S. Manoel, este titular tem as commen-das da Rosa e da Conceição.
Conde de Cedofeita (Juiz de Fora). Titular portuguez.Condessa de Prados (d. Josephina Camilla Gomes de Sousa). Barba-cena.
Dr. Visconde de Ouro Preto, (conselheiro dr. Affonso Celso de Assis Figuei-redo) Res. na Capital Federal. Advogado. Titular do ex-lmperio.
Viscondessa de ltajubá(Rio de Janeiro).
Viscondessa de Lima Duarte (idem). Viuva do conselheiro dr. José' Ro-drigues de Lima Duarte,
Viscondessa do Rio das Velhas (Bello Horizonte).
Barão de Além Parahyba (município de S. José' d'Além Parahyba); o Dr.Joaquim Barbosa de Castro é hoje magistrado, na cid. do Rio Branco.Barão de Avellar Rezende (coronel Quirino de Avellar Monteiro de Re-zende). Tem fazenda na est. de Banco Verde, mun. de Palma.
Barão da Bocaina (município de ltajubá, S. Francisco de Campos).Francisco de Paula Vicente de Rezende. Hoje collector na capital de SPaulo.
Barão da Motta Paes, fazendeiro no distr. de Conceição dos Ouros (sulde Minas) enos mun. do Pinhal e de Campinas (S. Paulo).
2.° Barão de Camargos (dr. Antônio Teixeira de Sousa Magalhães). Me-dico, ex-vice-Presideníe de Minas. Reside na cid. de Mariana.
Barão do Campo Mystico (coronel Antônio Teixeira Diniz). Reside navilla de Poços de Caldas,
Barão de Cattas Altas (coronel Antônio José' Gomes Bastos). Reside navilla de Guarará.
Barão da Cruz Alta (Boqueirão, mun. do Rio Preto). Joaquim de CamposNogueira.
Barão de Guaraciaba (Residia na faz. de Santa Fe', Penha Longa, mun.de Mar de Hespanha).
Barão de ltahype (S. João d'El-Rey) dr. Carlos Baptista de Castro Temfazenda no distr. de Mirahy, mun. de Cataguazes.
Barão de ltapecerica (Prados), coronel Francisco das Chagai Campos.Barão de Mesquita (est. Dias Tavares, mun. de Juiz de Fora).
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Barão do Paraná (Porto Novo do Cunha), dr. Honorio Hermeto Carneiro
Leão. Filho do marquezdo Paraná, ant. estadista mineiro.

Barão do Retiro (Juiz de Fora, distr. da Chácara), coronel Geraldo Au-
gusto de Rezende.

Barão do Amparo (res. na cid. de Barbacena).
Barão de Rezende (Juiz de Fora), Estevam Ribeiro de Souza Rezende.
Dr. barão de Ribeiro de Almeida (Capital Federal), ministro do Supr.

Tribunal.
Barão de S. Marcellino, dr. Marcellino de Assis Tostes, bach. em Dir.

(Juiz de Fora). Advogado.
Barão do Saramenha (Rio de Janeiro), coronel Carlos Gabriel de Andra-

de, industrial.
Barão da Varginha (coronel Joaquim Eloy Mendes), fazendeiro no distr.

do Pontal, sul de Minas.
Baroneza de Itaperuna (fazendeira no distr. de lnhapim, mim. de Ca-

ratinga).
Baroneza do Rio Preto (fazendeira no mun. de Juiz de Fora).
Baroneza de S. Geraldo (dona Umbelina Teixeira Leite dos Santos Silva).

Viuva do senador mineiro barão de S. Geraldo. Fazendeira no mun. de S.
José d'Além Parahyba, no distr. da Volta Grande (Faz. do Pântano).

Barão de Sete Lagoas (Taboleiro Grande), Antônio Cândido da Silva Mas-
carenhas.

Baroneza de Coromandel (mun. de Queluz).
Baroneza de Itaverava (mun. de Ouro Preto).
Baroneza de Santa Barbara (faz. no distr. de Santa Barbara, mun. de

Rio Preto).
Baroneza do Alto Muriahe' (faz. do Chalel, distr. de Bom Jesus, mun. de

S. Paulo do Mur-alie').
Baroneza do Bomílm (faz. do Paraíso, disir. de Providencia, mun. de

Leopoldina).
Baroneza de Queluz (cidade de Queluz). '
Baroneza do Rio Verde (res. no sul de Minas).
Baroneza da Ponte Alta (reside e e* fazendeira no mun. de Uberaba).

Alguns Titulares Mineiros já fallecidos
(Vide Ànn. de 1906, vol. I, pag, 37 e vol. II, de 1907, pag. 66)

Marqucz de Itanhaen (senador por Minas ate' 18-15).
Marquez de Barbacena (marechal Felisberto Brant Pontes).
Conde de Prados (dr. Camiilo Ferreira Armonde). Ainda existe sua

viuva, a condessa de Prados (d. Josephina Cândida Gomes de Sousa, em
Barbacena)

Marquez de Paraná (conselheiro Honorio II. Carneiro Leão).
Marquez de Sapucahy (dr. Cândido J. de Araújo Vianna).
Marquez de Baependy (Manoel Jac. Nogueira da Gama).
Marquei de Sabarà (João Gomes da Silveira Mendonça).

v
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Marquez de Queluz (conselheiro João Severiano Maciel da Gosta).Marquez de Bomfim (fali, no Rio de Janeiro), couomendador José' F. deMesquita.
Marquez de Yalença (Estevam Ribeiro de Rezende).
Visconde de Abaete' (conselheiro Antônio P. Limpo de Abreo).Visconde do Araxá dr. (Domiciano Leite Ribeiro).
Visconde de Caetha' (José' Teix. da Fonseca Vasconcellos)
Visconde do Fanado (1.° titulo do marquez de Sabará\ fali.'em 1827).Visconde de Congonhas do Campo {Locas A. Monteiro de Barros).Visconde de ltajubá (Marcos Antônio de Araújo).
Visconde do Serro Frio (Antônio Cândido da Cruz Machado, fali. no Riode Jan.).
Visconde de Uberaba (conselheiro José1 Cesario de Miranda Ribeiro).Visconde de Nogueira da Gama (conselheiro Nicoláo Antônio NogueiraValle da Gama).
Visconde de Jaguary (dr. José' lldeíonso de Sousa Ramos).\isconde de CÍarandahy (Belisario Augusto de Oliveira Penna). Fali. emBarbacena, em 190S.
Visconde de Arantes (coronel Antônio Belfort Ribeiro de Arantes). Fali.em 1908, na cid. do Turvo.
Visconde de Tourinho (titular da Santa Sé). Fali. em Diamantina, em1904.
2.° Visconde de Barbacena (Felisberto Caldeira Brant). Fali. no Rio demaneiro, com 105 annos de edade, em 1007.
Visconde de Caldas (coronel Luiz Antônio de Oliveira)- Fazend. em BomJardim de Lavras e fali. nos fins de 1910.
Visconde do lbituruna (dr. João Baptista des Santos, medico, conselheiroda Est., ant. Presid. da prov. de Minas e nat. de S. João dei Rey), fali.iw Rio de Janeiro, em 11 de janeiro de 1911, com 83 annos1.» Visconde de Ponte da Barca (fali. em Portugal e nat. de Ouro Preto.

4#eronymo Pereira de Vasconcellos).
Visconde-de Monte Mario (Marcellino de Brito Ferreira de Andrade, fali.em Juiz de Fora).
Visconde do Rio das Velhas (coronel Francisco de Paula Fonseca Vianna).Fali. em Mattosinhos (S. Lusia).
Visconde de Lima Duarte (conselheiro dr. José Rodrigues de Lima Du-arte).
Barão da Abbadia Francisco Dyonisio de Faria^. Fali. no mun. de Pi-tanguy).
Barão de Alunas JoSo Dias de Gouvêa). Fali. na comarca de Baependy

(faz. do Campo Alegre;. ¦
Barão de Araguary (coronel Antônio Dias Maciel). Fali. em Patos.Barão de Cabo Verde (coronel Luiz Antônio de Moraes Navarro).2.° Barão de Santa Justa (Francisco Alves Barbosa*.
1.° Barão de Camargos (Manoel Teixeira de Sousa). Fali. em Mariana.Barão de Coromandel (dr. José Francisco Netto).
Barão de Bambuhy, fali. em 1878, no Rio de Janeiro.

18ocí'' 
Barâ° ^ Umliim 1Manoel Jose' Montelro de CMtro). Fali, cm
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Barão de Parima (coronel Francisco Xavier Lopes do Araújo). Nat. daCampanha e fali. ha Europa.
l.° e 2." Barões de Santa Lusia (Mio das Velha?).Barão de S. João Nepomuceno dr. (Pedro de Alcântara Cerqveira Leite).

™ xf-^0 , Irapuá <Joa(luim Jose' Luiz Cardoso do Salles). Fali. em 1887,no Rio de Janeiro. '
Bar.Io de Cocaes (coronel Joso' Feliclario Pinto Coelho da Cunha).Barão de Itamarandyba (mun, de S. João Baptista)

fali Sssi 
A1Üé (mUn' ^ UabÍri,i COr0ael J°sé Carl°3 da Cunha An(lrade>

1.° Barão do Pontal (Manoel Ign. de Mello o Sousa).
BiliU MÊIÊ^ 

^ JaaeÍr0} C°™dador ^ %^ Vianna

SnvMÍu.doemSia8ü? 
1IClena (JUU d° Fl,ra ' eoron'1 Jo^e'Joaquim Monteiro da

Barão do Guaicuhy (Diamantina), coronel Jesephino Vieira Machado.Barão do AyuruocaiCu.tonioTelx. Leite). Fali. em Mar de H.soanha.
tes, em I°sí (NÍC°'a° 

N6U° Ca"lL'Ír0 Lea°- FalL °* *Men-

Barão de Montes Claros Rio Novo),

Clar?!Omdr89J0.,|UÍ1ahy (CWHan° ^ ^"^ ^ n° mufl- de Mon,es

do RtoNoví 
RÍ° N0V° (J030' AUgUSt° d° Ilez<;nde ' Fal1- em ]m> ™ cid.

pQii1#° 
Bnfã^ dx° P°ntal ^descmbargador Manoel Ignacio de Mello e Sousa).Fali. em Ponte Nova, em 1850. ;

Barão do Araújo Maia (Honorio de Araújo Mau, nat. de Th. Ottoni). Fali.em iyüo, no Rio de Jan.
Barão de Santa Mafalda (José' Maria de Cerquei™ Valle Amado) Fali'aos 8o annos, no mun. de Juiz de Fora, em 1901Barão de Porto Novo. (Fali. no mun. de Além Parahyba).

rn. T?° f 
P°"1eN°'a (J0S6' Joaqui,n de An,lrade Rèís), ** dos Coquei-ros, dwtr. de Nasareth, mun. de S. João d'El-Rey, (ali. em 190o.

Barão de Santa Alda (Lucas Antônio Monteiro de Barros, distr. da Pro-videncia, mun. de Leopoldina).
Barão de Camanducaia (Joaquim da Motta Paes .Barão de Cambuhy 'João Cândido de Mello o Sousa).Barão de Capivary (Porphyrio Pereira Braga).
Barão da Christina (coronel Francisco Ribeiro Junqueira)Barão de Contendas (dr. Antônio Epaminondas de Barros Corrêa)

m,,„ nfr ? Mr0t?ba (CÜr°nel AnSel° de Quadros Bittencourt). Vali nomun. do Grão Mogol0 •
Barão de Cabo Verde (coronel Luis Antônio de Moraes Navarro). Falina com. de Musambinho. Uj rdlle

isii^0^ f 
^ 3f° d'E1-Rey ÍVÍUVa d0 Barao desse titulo e fali. em1911, na cid. de que tirou o nome).

Barão de Araguary (coronel Antônio Dias Maciel)' Fazend no mun4e Patcs, onde fali. em Junho <le 1910. mm'
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Baroneza de São Carlos (dona Florinda do Couto Nunes), fazendeira no
mun. de Juiz de Fora e em Monte Christo (mun. fluminense da Parahyba do
Sul), onde fali. em 30 cie maio de 1910,

Barão de Guararema (Luiz de Sousa Breves). Residia na Faz. de São
Luiz, mun. de S. José de Além Parahyba e ahi fali. em fev. de 19i0.

Barão e Baroneza de São Francisco das Chagas (fazendeiros). Residiam
no mun. de Abaete1 (Oe'ste).

Barão do Alfié (coronel José1 Carlos da Cunha Andrade), fazend. e já
fali. no mun. de Itabira éo Mattò Dentro.

Barão de riumhy (coronel João Marciano de Faria Pereira), fali. na
Cid. de Formiga, Oeste, em 6 dez. 1910, deixando muitos descendentes.

Barão da Rifaiin (era fazend. no mun. do Sacramento, Triângulo).
Barão de Juiz de Fora, fazend. e já fali. no distr. de Sta. Anna do

Deserto, mun. de Juiz de Fora.
Baroneza de Santa Helena, proprietária, resid, na cid. de Juiz de Fora.

Viuva do Barão do mesmo titulo.
Baroneza de São Carlos, (fazendeira em Monte Christo, perto de Mont

Serrat e Parahybuna). Fali. com 81 annos em 1910. Deixou descendência,
no mun. de Juiz de Fora.

Barão da Estreita (dr. José1 Joaquim da Maya Monteiro. (Fali. na La-
yra do Còtão, distr. de Morro Vermelho, mun. do Caeté, a 25 de out. 1910).
Era form. em Dir. e antigo Moço fidalgo da ex-casa Imperial do Brasil. Re-
sidia na Fazenda das Furnas, a 4 legoas da est. de Raposos.

Barão de Itaverava (coronel Alexandre José1 da Silveira). Fali. no mun.
de S. José1 d'El-Rey, hoje Tiradentes.

Barão do Rio Pomba coronel Antônio Teixeira de Carvalho).
Barão de Ponte Nova (coronel José Joaquim de Andrade Pinto).
Barão de S. José da Lagoa (coronel João Gualberto Martins da Costa).

Fali. em 1897, no mun. áo S. Barbara.
2.° Barão deLeopoldi.ua (dr José' de Rezende Monteiro;. Fali. em 1888.
Barão de Capanema (dr. conselheiro Guilherme Schuch de Capanema, nat.

de Antônio Pereira, mun. de Ouro Preto). Fali. no Rio de Janeiro, 1908.

Barão de Ribeirão Fundo (coronel Frànchcò Libanio de Sá Fortes, fazen-
deiro no mun. de Barbacena). Fali. em 1909.

Barão de Ingahy (Custodio de Sousa Pinto). Fallecido no manicipio de
Lavras.

l.° Barão de Motta Paes José1 Ribeiro de Motta Pae3). Municipiõ de S.
José1 do Paraiso (distr. de Conceição dos Ouros). Fali.

Barão do Patrocinio (tenente-coronel Joaquim Antônio de Sousa Rabello),
fallecido no Triângulo Mineiro.

Barão de Ribeirão Vermelho (Major Antônio Torquato Teixeira). Re?, no
Mun. de Lavras do Funil, onde falleceò.

Barão do Rio das Flores (Misaol Vieira Machado da Cunha). Mun. do Rio
Preto.(distr. de S. Seb. do Barreado).

Barão do Rio Pomba (coronel Antônio Teixeira de Carvalho).
Barão de Itaverava (Alexandre José' da Silveira). Município de Queluz de

Minas.
Barão de Passos (Jeronymo de Mello Pereira e Sousa). Fallecido na cidade

de Passos, 1895.

*
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munS:;: QQ:i.(Coronei joaquim lou^° ** **,. m» n„
do Sair" 

V°rde (C°r0neI Vlll0U de í—)- «^«to em S. Goncalo
PauÇtíoS0 Sant° (°0r0nel 1IOÍreUeS de Paiva>" Fal1' - estado de S.

Barão de S João d'EI-Rey (dr. Eduardo Ernesto Pereira da Silvai

^^arão 
de Guaxupe' (coronel RibJiro do Va,le). Fall. na C0M. de m^

^í^r2Sr-í8%'de Mina,)- jáhouveoutr° «tnia-
PP£SK,dl8S CeCiIU (VÍUVa R;drÍgUM Perei'a>- Pal1- - — do
de Q," 

^ P0US° A1Cgre (mne d° C«" Lafayette). Fali. no mun.

Baixeza toÜfit™-,**^ "' FÓ"' °nde m fazeníe^)-
de TuoS Ora!Í 

LaaI°0ade(t:S:!:ÍSÍda *"»»-»¦ ~> -distr.

em ST" 
d° Cab° V°rde (VÍUVa M°raeS ^™™)• ™- em Musambinho,

Barão de ibertloga (fall. no raun. de Juiz de Fóra)
fórB«ao 

de S. Crios (coronel Pereira .unes). Fali'. n0 nnun. de Jüiz de
Barão de Guararema (coronel Breves) Fall em fov HaIQIolenda agrícola, no mun. de S. José' d'Além Siahyta ' 

^ '" ^
Barão de Piurahy (coronel João Marciano de Faria Pereira) n.11 „,. &de Formiga, em dezembro de 1910. freira). Fall. na cid.
Barão do Serro (dr. José' Joaquim Ferreira Rabolln Whdep. fcd ,. Fall. na cid. do Serro, em jau. de mi* 

' k*0'" ^ *'• 6 «'

Rio 2JSÍ 
Ba6Pendy ^ R°Sa M°nÍCa **-« ™« * «ama,. Fall. no

de .li-rS d° ^^ *"* Ww d° 2° ha- * S.TustTL. no mnn.
S. !ZZt°SZX° {{L %*PÍaMna Vi'le'a "e Lemos). FaU. em

no E!rr S. íí t0 SiU,t° (*'- ¦Tí'"°nVma J°aqUÍlla JW-"- «* $»* Fall.
Baronoza de Passos. Fall. no sul do Minas.

de £ST 
PafÍma (d> RUa EmUÍa A,°"Castro <lc A-io). Fal.. no Rio

no S:SS,SRMM,d0 J°Sé Monteiro de 3a™>- ™-'¦* Barão de Sabará (mais tarde Visconde do Fanado e marquez de Sa-
A.—8
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¦ ¦ Barão de Prados (depois Visconde e Conde de Prados),
Barão de Suassuhy. (Fali. no mim. de Queluz).. Barão de Currello. (Fali. na cid. de Sabará).
Barão de Pouso Alto. (Fali. na faz. dos Lobos, num, de Pouso Alto). Út Barão de Cajury (Fazendeiro no mim. do Turvo, onde fali).Barão de Grão-Mogol (coronel Gualter Martins Pereira). Fali. no N. do Est.Barão de Monte-Verde (commendador Francisco Theresiano Fortes), Fali.no mun. de Rio Preto.
Barão de Pitanguy. (Fali. em Barbacena).
Barão de Campo Formoso. (Fali. no mun. de Uberaba).

Antigos conselSieiros de Estado

O nosso arcebispo D. Silverio Gomes Pimenta era Dignifario da extinctaOrdem imperial da Rosa, creada por Pedro I, em 1820. O venerando júris-consulto mineiro conselheiro Lafayette R. Pereira era Grãn-Cruz da OrdemdeN. S. Jesus Christo, de origem portúgueza, mas adoptada como Ordembrasileira, no Império, desde 1823. Todas essas ordens honoríficas perderama sua razão de ser, na Republica. Os próprios conselheiros do Império não
gosam, no actual regimen, sinão do tratamento que se lhes dá, por pura defe-rencia pessoal. Existem muito poucos Mineiros agraciados por Pedro II coma Carta do Conselho; e só nos lembramos dos srs. antigos Ministros da co-roa-'Visconde de Ouro Preto (conselheiro Aííonso Celso de Assis Figueiredo);

Conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, nat. de Queluz; e conselheirodr. Cândido Luiz Maria de Oliveira, iodos tresjurisconsultos notáveis e advo*
gados na Capital da Republica. São também conselheiros do império-Dr. Antônio Joaquim Barbosa da Silva, form. em Dir. e íazendeiro (Je-quitiba); e dr. Barão de Ribeiro de Almeida, min. do Sup. Trib Fed (noRio de Janeiro). '

;,,;; De 1907 para cá têm fallecido osillustres mineiros:
Barão de Capanema (dr. Guilherme Schuch de Capaaema), Eng., nat. deAntônio Pereira, e que morava no Rio de Janeiro ;Dr. Carlos Affonso de Assis Figueiredo, adv. no Rio e nat. do Ouro Preto-e dr Aflonso Augusto Moreira Penna, dr. em Dir., por S. Paulo, nat. dácid. de Santa Barbara, eleito Presidente da Republica, no periodo de 1906 a1910, fali a 14 de junho de 1909, os quaes eram também conselheiros de Es-tado, desde o antigo regimen monarchico.

Sobrenomes usuae^ em varias famílias mineiras

(APPELLIDOS patronymicos)

. Um curioso, amante de autiguaihas, mandou ao Annuario a seguinte pa.Ciente resenha de cognomes, ou appellidos patroiiymicos, mais frequéntemen.te usados por famílias mineiras, de ascendência portúgueza, paulista, ba,niana, fluminense, etc. *
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Já no Annuario de Minas, 2.° vol., ed. de 190% pag. 71, demos longa sé-
rie de nomes de origem extrangeira (europe'a), que não a portugueza, e de
que são portadoras varias famílias mineiras.

Eis a nova lista arranjada por Um curioso:
Abrantts, Almeida, Alvim, Abreo, Antunes, Anjos, Alvares, Albuquerque,
Arantes, Andrada, Aguiar, Amarante, Alves, Azevedo, Barbosa, Borges, Bres-
sane, Brandão, Buarqae, Bueno, Baeta, Bretas, Brochado, Barroso, Bulhões,
Bragança, Bemfica, Barcellos, Braga, Brochado, Cabral, Castello, Cordeiro,
Carneiro, Coelho, Correia, Campello, Cortes, Chaves, Costa, Castanheira, Cas-
tro, Cardoso, Carvalho, Cintra, Ayrosa, Accioli, Avellar, Almada, Artiaga,
Armonde, Aragão, Amado, Azevedo, Arieira, Assis, Alencastro, Aquino, Alen-
car, Affonseca, Azeredo, Assumpção, Arruda, Alecrim, Amorim, Alkmim,
Alzamora, Andrade, Alvarenga, Amaral, Braga, Bruzzi, Barreto, Burnier,
Bandeira, Bacellar. Bicalho, Barreiros, Britto, Botelho, Baptista, Bicudo,
Bhering, Bastos, Baela, Betim, Bandeira, Belém, Bernardes, Bello,
Beltrão, Bahia, Barres, Barreiros, Batalha, Brigagão, Brasil, Botelho,
Cardoso, Coura, Cunha, Caldas, Chagas, Coutinho, Cotrim, Couto, Cruz,
Caldeira, Castilho, Cançado, Café, Coimbra, Câmara, Campello,Campos, Camar-
gos, Camarinho, Cobra, Camargo, Cantarino, Calado, Calasans,Conceição, Diniz,
Dias, Duarte, Damasceno, Duque, Durfíes, Collares, Canedo, Carmo, Castriôto,
Camello, Cesimbra, Cerqueira, Durão, Drumond, Cybrão, Carvalhaes,
Dantas, Doria, Caciquinho, Caminha, Dutra, Dornas, Cavalcanti, Esteves, Es*
trella, Estolano, Escobar, Esquerdo, Fróes, Fabregas, Fogaça, Fortuna, Frei*
xo, Frasão, Furst, Fortuna, Fajardo, Farnese, Figueiró, Filgueiras, Falleiros,
Furquim, Flexa, Farias, Faria, Feitosa, Feital, Figueira,Fraga, França, Figuei-
redo, Freitas, Fonseca, Ferraz, Ferrão, Fontes, Fortes, Faria, Furquim,
Fernandes, Ferreira, Franco, Frade, Flores, Fontoura, Fernandes, Freire, Fi-
gueiroa, Fontainha, Fernal, Farnesi, Felicissimo, Falcão, Fontes, Fontella,
Gama, Gentil, Garcia, Garrido, Guadalupe,iGuerra,Guimarães, Guedes, Gonçal*
ves, Gomes, Gesteira, Godoy, Garcia, Góes,Gualberto, Gusmão, Gouveia, Gra-
nado, Graça, Gontijo, Garc/io, Guerreiro, Gonzaga, Gaede, Gutierrez, Guieiro,
Gurjão, Gervasio, Galvâo, Gaspar, Gurgel, Gameiro, Hungria, Horta, Henri-
quês, Homem, Hollanda, Heilbuth, Itabirano, Infante, Jacob, Jequiriçá, Jesus,
Jurumenha, Jordão, Jaguaribe, Jansen, Jobim, Jardim, Junqueira, Kubits-
check, Laborão, Ladeira, Lamenha, Lacerda, Limoeiro, Linhares, Laranja,
Loureiro, Lobato, Libanio, Leitão, Loyola, Lopes, Lana, Lisboa, Lima, Leal,
Lara, Leme, Lyra, Leite, Leão, Lins, Luz, Lustosa, Lage, Lagoa, Lessa, Lu-
cena, Loures, Leivas, Lemos, Landim, Lousada, Lages, Leite, Lobo,
Mendes, Maia, Motta, Menezes, Mundim, Mattos, Manso, Martins, Muniz,
Mendonça, Mendanha, Marcondes, Medeiros, Magalhães, Milhão, Matta, Ma-
laquias, Marques, Marquez, Montenegro, Macedo, Moncorvo, Mascarenhas,
Mourão, Mendes, Malta, Marcello, Madureira, Moraes, Mosqueira, Marinho,
Macedo, Monteiro, Motta, Moreira, Mello, Marins, Moura, Miranda,
Marzagão, Malheiros, Mesquita, Meira, Mattoso, Meirelles, Moitinho, Medra-
do, Maciel, Macieira, Mendonça, Malta, Murta, Moinhos,Massena, Matola, Mon*
talvão, Molina, Maíra, Nascimento, Nicacio, Nobre, Nascentes, Novaes,
Negrão, Nogueira, Nunes, Neiva, Nobrega, Neves,'Noronha, Normanha, Netto,
Natividade, Oliveira, Ottoni, Ortiz, Olyntho, Orta, Oliva, Osório, Ornellas,
Paiva, Penna, Pessoa, Primo, Paranhos, Pitanga, Portella, Prates, Prado
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Prata, Pedra, Palhares,: Pa.clieco, Pinto, Peixoto, Pimentél, Penido, Padua,
Pereira, Pinheiro.. Pires, P.oíío, Paes, Pimenta, Passos, Paraíso, Procopio'
Paula, Pedroso, Pedrosa, Parreiras, Parente, Padua, Perdigão, Peres, Pe
nalva, Pinho, Pontes, Pessorr, Prazeres, Pori.ugal, P raies, Painhas,Pilar, Pacli
ello, Penedo, Proença, Pántòja, Porto, Palhares, Partilho, Pelucio, Paschoal.
Penteado, Penha, Paixão, Peres, Piedade, Quites, Quintella, Quaresma, Qua-dros, Queiroz, Quartim, QMníão, Rego, Romeiro, Ròlla, Rebello, Queiroga,Ramos, Rocha, Rodrigues, Rodarío, Reverte, Resende, Ribas, Ribeiro, Reis,
Rosa, Rodrigues, Ramalho, ¦¦ Ruas, Rabelío, Rios, Rangel, Roças, Real,
Raposo, Romeiro, Rates, Raiz, Rosário; Seixas, Sacramento, Sertorio, Serquei
ra, Silverio, Serapiíío, SÜW, Sigaiul, Sarmento; Sá, Sèpúivècia, Santos, Sal-
gado, Soares, Soalheiro, Siqueira, Saldanha. Souto, Serpa, Serra, Senna, Sena.
Senra, Simões, Seabra, Sousa, Silva, Salgueiro, Sobral, Souto, Silveira, Silos'
Sanches, Sampaio, Saraiva, Sa^asar, Serrano, Tassarif, Távora, Tiratlentes,
Torroso, Tostes, Tavares, TWps, Toi'resã.0, Telle.?, Trigueiro, Trancoso, Tou-nnho, Travassos, Teixeira, Tollendai, Tosta, Tinô:o, Trindade, Tamega, Ta-veira, Trigosp; Torquatò, Tarabal, Ursini, Ulhôa, Veiga, VasconceÜos, Villa-
ça, Vslentim, Valle, Valente, Vivas, Vieira, Vil lar, Vergueiro, Veado, VillaNova, Valderaro, Véllósq, Viegas, Villarca!, Valiadares, Vargas, Vilhena, Vi-nhaes, Vidal, Viçosa, Vai, Via.iina, Villcla, Viveiros, Vaz, Villarcs, Velho, Veredas, VaUim, Vermelho, Ventura, Veiãsco, Vareila, Villares, Xavier, Ximenes, Zebrai, Zeferino, ZachaYías, Zaraa, Zamith ele

Minas — 1910,

sai esomoso.

AppellCdos de ©i--Sffe.M twojwa vhdb Famílias Mineiras

(Vide Annuàriõ, do 1907, li vol , pag; 71) .

Si lia entre nós algumas familiar que sao portadoras de sobrenomes pu-cánrente brasilicos, tirados cIas.Minguas indígenas: Gaiarany, Tupinambá Tapa-ros, Piragibe, Jequiriçá, Japiassti', Guim-Atuá, CaribeV Gytirána, Sucupira
jOiticica, Jatobá, Gravata, Tiapim, Paraguassu', Jãtahvl Jeqmtintioniia Tan 

*

jura, Jaguaribe, Pitaguary, Guaraná, Paracatu\ Baráuía...); caMimas oi
i

prç que se nzeram connecmas poteognomos ou appelliclos de fòrmaçaó lorar
ja no oialecío brasileiro e tora dainfluencia dos reinicolas (Lagoa Lae-oei™'Corgosinho., Brasileiro, Canriabrava; Mineiro, Caboclo, Capanema, Americano'Aroeira...) ; muitas famílias, entretanto, e são cilas p"¦¦¦¦-¦, im maioria, procedemao troncos européos o seos descendentes ainda conservam os patronvmicos
quo relembrara a origem dos progeni.tor.es, ''

De origem italiana, existemem Minas estes nomes de familh •
Ottoi ¦

Versiani,
Palmerio,
meno, ,..„.,. ,,,.., í: (JI.M(1, vaiiaeiIl5 Lomonaco c -
pert.no, 

|salpmo, 
Fala-lo, Magaldi, Libero, Senna; Cantarino, Accioli'fcsposito, Giflpni, Padula, OamaraaO, Campagiiani, Areuri, Tormin; Colucci, Fabnno, Galloti, Lana. Electo, Pignataro, Salerno, Anesi, Tolentino, Oliva,

ai, tfranüi, Paolieilo, Paletia, Lànari, Ronranelli, Dolabella, BnmiFalei, Sanzio, Aquino. Murai, Onofri, Lellis, Viotti, Viteroo, Badard'Regis, rosçáno, Cavalcanti, Menicóni, Solari, Vassallo, Spiuo Pai-
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Lossm, Orlando, Guariglia, Farnesi, BerUletti, Lanria, Simoni, Brescia, Bel- W^
ChImT\ ffnÍ' 

Pal&rm0' Padlm' V'^>^ Burlamaqãi,' Assis, 
'

Martmell, Costabxle, Pázzánese, Lobosco, Lodi, Balem,, Ait,, Calábria, Funa-pi, Notaroberlo, etc.

Courínfn^ 
°riST **""**•: F]u"'y> B«r:ii^ Siga.d, Des Genettes,

w ? «, gm6r' r'an,n,mior' Deslandes, Hovelacqne, Monlevade, Ferrand
pínl f ,P ', a!m0P' B0lí'"rt' Foill<^:,e- E'nont, Rou,?in,Buzelin, Dnmont
! 

f°Pt Ul'rt' Thi"'mit:' Mitraud' Ach"'' Chí"^' Abadia Guerrier, Ré!
L 

'r 
ínC°nUr1; 

SaVar('' ^W Mass6,,a. Bouchervtlle, Chirée, Del-
s!,n;^a n lCt' 

Soucasaax> Deschamps, Sicard, Lassance, Beauclair,Saint-Clmr, Qmnet, Marliére, Gorccis, rhire', Duranri, Duelos, Caillaud, Ri-chsrd, Bougleox, AYniond, Fcu, Marrey, Bupin, Lambert, Crcuzol, Laborne,
ímS"^"^?'™' 

RÍChÍ:0r' Dall°' F°rna'' Né:- H"«íi, Lep.esquer, Ca-thoud Mourtho, André», Monssier, Franctort, Daibdrt, Vilral P nna-

^

fort, etc.

son
De origem ingleza : Lott, Stnrliag, Morgan, Mijarei, Dayrell, Wcller-, Heilbuth, Furst, Cockraiic,;,SeGtt, Spy.cr, Schill, Joppert; Clarck Copsev

verte1 wând1".'1 
""«í *?*?*' ^"W1'* ^^ayl r, Stodder Re!

2;,fe 
PJ'; ?anr'y' G;,flin-' '.'^Oregòl-, Wüson.Chalmers, Dilly, King,

ireehgh, Giílord, M.ller, Trjanna, Richard?, Mornay, Gordon, etc.

Schnl?!?^ 
•T,,"fi'"'Ca : 1'he!'n-sP"'lÍRf:-,Leníz,Iía]fek!,Gerbcr, Mcyer,

HeTr^r \tTm)' <;!'iCb"'' Van ElYfin' Reiff'' Lengruber, EwerL
SSl p '"T'' ^';ckcr'Clcscr' KeUer' B1"m' Bl'1,m' Ho^ BetU; Dlttz
ende Lf ' Vlnt°r'Khrard' N0!,h::l''''- ^^cfer; Moll. Unzer.La:

& ,7 n ' GneS'"- E"Se]'Bc«tò> Kniger, líuenze, Kremcr. Sch ocder,We,s, Kopp, Ornstein, Muller, Freez, Breye.r, iiausch, Surerus, Wèrneck

S;^^^°-J™' 
Brant' Lar0he''' Liebma'^ Schuch, Rank , Brun-neman, Nothmann,VôrduSscn, Franzon, Breyner, Belzõr Kubitscheol, fekow, Moretzsohn, etc. KabilaçJieçk, ;buc-

Vela^oeuez'gAT 
/,C-5píí;,7l0fc : Avila' ^Varm, Medina, ülhòa., Ruiz, Molina,

W p'I ' ant?,a' Saavedra' GllSmao> Gomlde' Ara"a^ Ptf«oyola Pamplona. Gomide, Ayres, Aguilar, Acnirré, Toledo Sàrs^da Ximena., Sánz,M ntalvão, Bustamante, ^ BotiVavIn^Satóld^S
íuenf v",', 

S/lanV'"ÍUS;l' Ba^o>0™ôl,aa, BbaU, Sepllyéda^ndSBueno, Valladares, Beuevides, Vidal, Lara, Benavides, Vega, ele
Porto' nZ0,tlll 

lUSfm Sr'° eSteS "0me?: Abrantef' BraSa> C°™^^
Baírol ' ra' 

M0U1'a' PÓV°aM^^ í*m, LeÇa,Mafra, Barcellos
VUnna 

'caZ Si' 
T'' ^^' Silvares' Cotíim- Coiltiail0- Couto

iSh??* 
' 

Mya? nV°;r"- 
CllayeS' AZambuía' Medra(,°' Ca,tanheira

CamS 
'«!? 

í, 
U°f Brrcolbr' Tame«a. SWto, Ribas, Cartacho, Freire

nSS 
'pfh, ' " °' arreÍra' MUtta' m*^ Pereira. Tavaresmacieira, labregas, etc. ',

«Im^resnoftoílT^'0'- Uk™ ™V^o ^ fo^lo para algum estudo,

^^ffijeSS0. 
KSSmWPt0 !!" —a!— - coliaboral
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Corpo Consular no Estado

Cônsul da Italia-Cav. dr. Emílio Axorio (funccionario de carreira), emBello Horizonte.
Cônsul da Bélgica—Joseph Verdussen, em Bello Horizonte
Cônsul da Austria-Hungria-dr. Frederico de Jaegher, em Bello Horizonte. (rua Caete's).
Vice-cônsul da Hespanha-Leonardo A. Gutierrez, em Bello HorizonteVice-cônsul da Gran-Bretanha-dr. John A. Speer, medico, resid. emMorro Velho (Villa Nova de Lima).
Vice-consules de Portugal-Joaquim José Lopes dos Santos, em Bello Ho-nzonte; Francisco A. de Macedo, em Juiz de Fora; José Augusto Custa Pe-reira, em Barbacena.
Vice-cônsul da Russia-capitão Arthur Haas, em Bello Horizonte (r daBahia).
Agente consular da França-M. Briífault, em Bello Horizonte. -¦*
Vice-cônsul da Itália, em Juiz de Fóra-dr. Mussimo Goffredo,' resid RuaDireita (Alto dos Passos) n. 10.
Vice-cônsul da Inglaterra—Charles Causer,. em São João áe\ Rev.
Vice-cônsul do Império Allemão, em Juiz de Fora -sr. Georo-e F* Grandeindustrial, r. Benjamim Constant. '

Academia Mineira de ILelras

Está creada, com sede em Juiz de Fora, a Academia Mineira de LetrasNão foi esta a primeira tentativa para a creação da Academia Mineira'duas outras anteriormente já haviam fracassado (em Ouro Preto e Barbacenasinão laboramos em engano). '
No dia 25 de dez. de 1909, na sala das sessões da Câmara Municipal deJuiz de Fora, reuniram-se doze membros fundadores da Aca lemia, cujo elen-co devia ser então de 30 acadêmicos.
A sessão foi presidida pelo sr. dr. Eduardo de Menezes e secretariada

pelo sr. Brant Horta.
Os motivos da reunião foram expostos pelo sr. Machado Sobrinho, que leoo projecto dos Estatutos e do regimento interno. Depois de algum debateforam ambos approvados com algumas emendas. '
Procedendo-se após á eleição dos membros faltantes para se completar o nu-mero dos 30 acadêmicos do quadro, ficou assim composta definitivamente a Aca-demia Mineira de Letras pelos srs. seguintes membros eííectivos vitali«ios: Al-bino Esteves, Aldo Delphino, Alphonsus Guimaraens, Amanajós de Araújo' Ar-duino Bolivar, Belmiro Braga, Bento Ernesto Júnior, Brant Horta, Caründo I ei-hs, Carlos Góes, Costa Sena, DilermandoCru?, Diogo de Vasconcellos, Eduardode Menezes, Estevam de Oliveira, Francisco Lins, Franklin Magalhães, HeitorGuimarães, José Paixão, João Massena, João Lúcio, José Rangel,Lindolpho Go-mes, Luiz de Oliveira, Machado Sobrinho, Mario de Lima, Mario Magalhães

Mendes deJOliveira,Pendes Pimentel e Nelson de Senna. '
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í. . O secretario geral da Academia Mineira de Letras ofnciou logo a cada um
dos sócios eleitos e convidou-os a designarem os patronos de suas cadeiras.

Acommissão de biblibgraphia deo também immediato inicio aosseos tra"
balhos, solicitando de diversos co-estadoanos a remessa de livros para a for*:
mação da Bibliotheca da Academia Mineira.

• Na eleição dos membros para a formação da Academia também obtiveramvotos os seguintes escripiores mineiros ' .,
- Drs. Navantino Santos, Gustavo Pcnna, Hélio Lobo, Cunha Mello, Álvaro

da Silveira, Carlos Velloso, Christovam Malta, Pinto de Moura, Aurélio Pires,-Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Francisco Valíadares, Olegario Pinto, Ju*.
lio Ramos, Luiz Carlos, Bernardo Aroeira, Hugo Braga, Gilberto de Alencar,
Paulo Brandão, Carmo Gama, Norival Lemos, Plinio Motfca e Canuto de Fi-
gueiredo.

*
Approvados e impressos os Estatutos definitivos, começada a organisar aBibliotheca de obras literárias e scientificas mineiras, dada personalidade ju-ridica á Academia, eleita a Mesa para dirigir a novel associação, installou-se

ella, solemnemente, a 21 de abril do 1910, na cidade de Juiz de Fora, constan-
do do relatório do sr. Machado Sobrinho, secretario geral da Academia Mineira
de Letras, apresentado na sessão animal de 25 de dezembro de 1910, os seguin-
tes dados referentes á vida da Academia, no &eo l.°anno:

«Meos nobres collegas
O art. 10, capitulo IV, letra g, do nosso; Regimento interno, determina

que o secretario geral apresente na sessão annual de abertura o retrospecto
geral do anno decorrido.

Passo a relatar-vos, com a máxima despreoceupação do lavor literário, as
principaes òccurrencias do primeiro anno de vida desta Academia.

SESSÕES

Com a assembléa de hoje, realizámos neste anno : seis sessões ordinárias,-uma de fundação, uma inaugural, uma extraordinária e uma annual-ao tododez sessões. Vários foram os assumptos submettidos ao estudo da Academia '•
Desses, muitos foram discutidos, votados e approvados, outros aguardam ain-da solução. :

Realisaram-se três sessões nesta sala, uma no Theatro Juiz de Fora e seisno salão nobre do Grupo Escolar. Sate reuniões foram dirigidas pelo nobre eesforçado presidente deste Instituto, e três pelo seo obscuro substituto le^alimmediato. Houve em todas as sessões comparecimento regular de açade-micos.
ELEIÇÕES '• : ' -

Houve duas eleições na Academia. Uma em 25 de dezembro de 1910 naqual se elegeram 18 acadêmicos para complemento dos 30 exigidos pelos Esta-tutos; c outra, cm 14 do maio do 1910, para preenchimento, com o suftWio demais 10 do quadro definitivo, cujo numero e' de 10 Membros Perpétuos. (Destesdez últimos eleito., aceeitaram as suas cadeiras os srs. Arduino Bolívar, Alva-ro da Silveira, Avelino Foscolo, Carmo Gama. dom Joaquim Silverio dos San-tose Paulo Brandão, deixando do fazel-o os srs. Aurélio Pires, CarvalhoBritto'Gustavo Penna o Mendes Pimentel).
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Estão de posse desses logares 36 acadêmicos, os quaòs já eseolheiam seos
patronos.
I Ha quatro cadeiras vagas, que a Academia vae preencher no menor pra-so possivel, (*) estando já publicadas pela imprensa as condições de elegibilidade
para os acadêmicos que a Academia tenha de eleger de ora avante.

Em occasião opportnna a Mesa apresentará a lista dos inscritos e mar-cará, de accordo com a Casa, o dia da eleição.
' A Secretaria Gorai já recebeo as inscripções dos novos candidatos : oi srs.drs. João Monteiro o Gama Júnior, Plínio Motta, Gilberto de Alencar, Lopes
Neves e Olympio de Araújo.
, Apresento á assembléa a lista doi acadêmicos e dos patronos escolhidos :Juiz de Fora: 1 Albino Esteves — Visconde de Araxá; 2 Amanajós deAraújo - Azevedo Júnior ; 3 Belmiro Braga - Baptista Martins ; 4 BrantHorta- Cláudio Manoel da Costa ; 5 Dilermando Cruz - Bernardo Guima-rães; 6 Eduardo de Menezes-0on<te de Prados ;7 Estevam de Olivoira-fler-
nardo de Vasconcellot; 8 Francisco A. Pinto de Moura- Visconde de Caeti ;9 Francisco Lins - padre Corrêa de Almeida ; 10 Heitor Guimarães — JúlioRibeiro; 11 João Massena -Augusto Franco ; 12 José' Rancei-,4merico Lobo;13 Lmdolpho Gomes - Aureliano Pimentel; 14 Luiz de Oliveira- Oscar daGama ; 15 Mario de Magalhães - E Igard Matta ; 16 Macha Io Sobrinho -Lw-
cindo Filho.

Bello Horizonte : 17 Aldo DeMno - José Basilio cia Gama ; 1S Álvaro daSilveira — frei José Mariano da Conceição Velloso ; 19 Carlos Góes -frei Joséde Santa Rita Durão; 20 Mario de Lima - Visconde de Sapucahy; 2L Men-des de Oliveira - Thomaz Antônio Gonsaga ; 22 Nelson de Senna - Jo<èEloy Ottoni.
Ouro Preto : 23 Carlindo Lellis - Alvarenga Peixoto ; 24 Costa Sena-José Cândido da Costa Sena; 25 Diogo de Vasconcellos — conselheiro F. dePaula Cândido ; 26 Paulo Brandão - Beatriz Rodrigues de Assis Brandão.
S. João d'El-Rey : 27 Bento Ernesto Jamor-Josaphal Bello ; 28 Franklin

Magalhães — Arthur Lobo.
Diamantina: 29 Dom Joaquim Silverio de Sousa - Joaquim Felicio dosSantos.
Mar de Hespanha: 30 José Eduardo da Fonseca - Eoarislo Ferreira daVeiga.
Mariana : 31 Alphonsus Guimaraens •— Aureliano Lcssa.
Oliveira : 32 José' Paixão— Corrêa de Azevedo.
Ouro Fino : 33 João Lúcio Brandão — Barbara Ilelcodora.
Rio Novo: 34 Carmo Gama— José Pedro Xavier da Veiga.
Taboleiro Grande : 35 Avelino Foscolo — Luiz Cassiano Júnior.
Ubá: 36 Arduino Bolivar — Silva Alvarenga.

BibMÒtliçca

De accordo com o § 1.° do art. 1." dos Estatutos, o secretario geral tem
providenciado para a organisação da bibliotheca popular da Academia 

'de

Letras.

í»

H Para as quatro vagas a Academta já elegeo os srs. Gilberto de Alen-car, V^vantino Santos, ulympio de Araújo e Plinio Motta.
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^ A falta de um prédio onde se iustalle definitivamente esse departamen-to importante da Academia tem sido a causa de não se ter ainda realUadoa fundação da bibüotheía e ser a nnsma entregue ao respectivo bibliothe-
cario.

A Câmara Municipal desta cilale fez doa;ão de sua bibliothe.:a á Aca-demia, que conta assim, talvez, com mais de 2.000 volumes para inicio dainata Ilação planejada.
Vários escriptores, acadêmicos o extranhos, têm remettido suas produ-cções, e o Archivo Publico do Estado do Pari Uz á Academia Mineira a

preciosa offerta de 63 volumes escolhidos.

C'Ò'íiiin tesões

Devido á insufficiencia de d idos, por falta do installações necessárias,
deixam as commissOes de apresentar relatórios, que serão trazido» ao conhe-cimento da Academia, com informações mais completas, na sessão anntial se-
guinte.

A commissão de bibiiographia só podem dar expansão aos trabalhos quelhe competem depois de installada a bibliotlieca - fonte preciosa de infor-
mações e dados para elaboração do Aanuario Bibliographico, etc.

Oa trabalhos das commisiões, da bibliotheca e da thesouraria corroíam
durante este anno, que foi todo de organizações, pela secretaria geral.

Offlicios

As secretarias expediram este anno mais de 60 officios, sobre motivos
diversos.

Pnlilicações

Duranta o primeiro anno publicaram livros e folhetos, usanlo o tituloacadêmico, os nossos confrades Albino Esteves, Amanajós de Araújo, Luiz deOliveira, Lindolpho Gomes, Franklm Magalhães, Dilermando Cruz, CarmoGama, Nelson de Senna, Brant Horta, Aldo Del fino e Machado Sobrinho.
A maioria dos acadêmicos tem, presentemente, além das biographias,

Obras literárias e scientiflcas promptas para o prelo.
Tenho fe' que na sessão do anno vindouro o relatório da secretaria geralregistrará copiosa lista de obras publicadas pelos membros da Academia,

pira honra desta e brilho das letras mineiras.

PersoiiaBidlarie jtiirâriiea.

A secretaria geral entregou ao nobre acadêmico Amanajós dft Araújo oexemplar do Minas Geraes, que publicou os estatutos e o regimento interno,afim daquelle nosso confrade tratar da «personalidade jurídica» da Aca-demia.



126 ANNUARÍO
*Ê^mmmtm0*m0*m0*ã*m *-rnfinn< „.. mnn-  _ ... .. _ _

Presidente honorário

Na sessão inaugural, realisada no theatro, em 13 de maio deste anno, fof
acclamado, unanimemente, presidente honorário da Academia Mineira de
Letras, o sr. dr. Augusto de Lima, o eminente lapidario dos Symbolos, um dos'
mais completos representantes da Egrégia Escola Parnasiana, no Brasil.

Sócios correspondentes

.t

',>>

:>

Foram apresentadas varias propostas para sócios correspondentes no paiz,e no extrangeiro.
A Academia aguarda o preenchimento das quatro vagas existentes para

proceder á eleição, regendo-se pelo § 6 do art. único das disposições trans1'
torias, combinado com o art. 24 do regimento interno. ^

Os nomes dos sócios correspondentea apreaentadoa foram acceltos, com.
applausos geraes.

Biograpuias

Foram apresentadas este anno, em sessõea da Academia, duas biographias— uma de Bernardo Guimarães, pelo acadêmico Dilermando Cruz, e outra;,
que vamos apreciar nesta reunião, da personalidade de José Pedro Xavier
ãa Veiga, elaborada pelo acadêmico Carmo Gama.

A secretaria geral teve communicação de que já estão promptas as bio-
graphias escriptas pelos acadêmicos Nelson de Senna, Carlos Góes e Mendes
de Oliveira, perpetuando nos élytros da palavra escripta os vultos, de José'
Eloy Ottoni, fr. José de Santa Rita Durão e Thomaz Antônio Gonsaga,

Estas serão apresentadas brevemente.

Diecionario

Pe conformidade com a letra k, do art. 27 das disposições geraes, a Aca->
demia nomeou uma commissão para estudar e apresentar as bases para ela->boração do diecionario bibliographico.

A commissão consta de quatro membros, que são os nossos dignos con-frades: Costa Sena, Carlos Góes, João Massena e Brant Horta. "' *
' A mesma commissão escolheo para relator do projeeto o nosso confradeCaTlos Góes, que apresentou o plano approvado por seos collegas. *4

Em vez de um diecionario da língua portugueza, trabalho que de prefe-rencia deve ser iniciado pela doutíssima Academia Brasileira de Letras, aquellenosso illustre confrade opinou pela creação de um «Diecionario Brasilico Mi-neiro », comprehendendo as 7 secções seguintes :
a) O provincialismo ou dialecto regional;
b) O folk-lore;

«.'¦ c) A^historia mineira ia > j
d) A cherographia mineira; ;t;

e) A flora mineira . \
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f) A fauna mineira ;
g) A geologia mineira.
A este plano, que vae ser discutido e votado em próxima sessão, o se-

cretario geral propoz, por inspiração do relator, mais uma secçSo :
li) A ethnographia mineira.

A Academia no Congresso Estadoal

A Academia Mineira de Letras, creação destinada a trabalhar pela ele-
vação intellectual, pelo desenvolvimento ela cultura artistica e literária do
Estado de Minas Geraes, foi recebida com applausos sinceros dos mineiros,
com inteira satisfação popular.

Na Câmara dos Deputados a Academia foi recebida em triumpho, cari-
nhosa e patrioticamente.

Os dignos deputados srs. Waldomiro Magalhães, Senna Figueiredo e outros
apresentaram um projecto reconhecendo do utilidade publica a, Academia Mi-
neira de Letras.

Os srs. Waldomiro Magalhães e Senna Figueiredo fundamentaram o pro-
jecto e respectivas emendas, brilhante e eloqüentemente. Aquelles dois
deputados elevaram-se nas asas de um pensamento distincto, progressista, pa-triotico; pensamento que veio ao encontro dos ideaes deste Instituto, sim,
porque uma das mais lídimas aspirações desta Casa é trabalhar, estudar e
progredir, de modo que a Academia se torne em Minas o centro da cultura
intellectual do Estado e conquiste uma posição de accentuada influencia na
evolução literária do Brasil.

Approvado o projecto, foi remettido á Egrégia Corporação, que é o Senado
Mineiro.

Conclusão

Penso, nobres confrades, que vos apresentei em linhas geraes as occur-
rencias mais importantes passadas durante o primeiro anno de nossa vida
acadêmica.

, A Academia Mineira de Letras, licito me seja salientar esta declaração,
é um instituto literário que pertence ao Estado de Minas, ao glorioso Povo
Mineiro. Deste, temos nós recebido o mais carinhoso apoio, que poderíamosdesejar no inicio da nossa vida.

O nosso posto aqui não ó do proventos materiaes, não e\ nem devo ser
de honrarias, nem tampouco de commodidades pessoaes.

Nosso posto aqui e' de sacrifícios, de prejuisos materiaes para os nossos
negócios privados; porém de uma grande honra — a honra de servir aos m-
teresses anonymos da conectividade, a honra de servir aos interesses anony-
mos da Pátria.

— Per literas et pro pátria laborara—è a nossa divisa, inscripta em torno
do nosso distinctivo solemne, que tem ao centro, perfulgente e radioso, o
bello Cruzeiro do Sul.

Tenho concluido.
Sala das sessões da Academia Mineira de Letras, em 25 de dezembro

de 1910. »
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As armas do Estado

Brasão do Estado de Minas Geraes

« Partido cm faixa: cm cima, de azul, ires morros de ouro, cm faixa; cmbaixo, de verde, seis estrellas de praia, cm duas faixas; com a estrita de
prata superposta. Mote: Eurcka. »

(Vide Jornal do Commercio, do Rio, n. de Junho de 1800). . ;

II

O Grande e Pequeno Sello ou Timbre do Estado
« Para authcnticidadc dos actos legislativos, administrativos o judicia-rios, são adoptados o grande e o pequeno sello do Estado, cujo emblema o Go-verno é autorisado a mandar fazer, contendo as allegorias ela agricultura eda mineração, a datado 15 de Junho de 1891 c a legenda: Libertas quse semlamen. »
(Art. 1.° da lei mineira n. 1, cio lide set. de 1891).

III

Brasão da cidade de Ouro Prelo
« Em campo de ouro, três morros de preto; com a coroa mural por cimaMote:
PraeUosum, lamen nigrum«
(Vide Iiev, do Inst. Ilist. Brás., tomo 54, pag. 2\)2)

IV
Brasão da Escola de Minas (de Ouro Preto)

« Partido em pala: o da direita, de azul; o da esquerda, de goles ; comdous martellos de ouro, em aspa, atravessado no meio do escudo. Mote:Citm mente et malleo. »
V

Armas da Leal Villa de N. Srà, do Carmo (1711) depois Leal Cidade áéMariana (1745
« As armas da cidade de Mariana consistem num escudo com o Monte

Úo Canno, encimado por uma cruz o três estrellas em angulo invertido e a
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coroa mural por cima» (Inforni. cio dr. Diogo de Vasconcellos, marianense
de nascimento, ao Dir. do Annuario).

VI

Sobre as armas, brasões o estandarte ou bandeira da Inconfidência Mi-
neira de 1789, o que se, sabe é isto:

Tiradentes opinou que, tendo Portugal já acíopiado por armas as cinco
chagas de Cliristo, se deviaadoptar por armas da nova Republica, em Minas,
«um triângulo significando as três pessoas da Santíssima Trindade. »

« O doutor Cláudio èra de opinião (piese ])refer,isseiTi as armas da ban-
deira norte-americana, as quaes consistoni no gênio da America, quebrando
as cadeias do jugo da metrópole, c lendo por legenda este lenima: Libertas
sequo SpirUus. »

Alvarenga Peixoto propoz para o mesmo pavilhão esta enérgica divisa:
Aut libertas, aut nihil! mas, afinai, adoptaram pára legenda o versieulo de
Virgilio: Libertas qvai será tamen !

Não se conhecem bem às cores da bandeira da, Inconfidência, parecendo
que fosse «toda branca como a portugueza ». Alguns põem, no centro delia,
o triângulo de cor verde.

(Vide Ilisl. da Conj. Min., de Joaquim Norberto, ed. de 1873, pags. 115
e 116.)

Na sentença da Alçada, que Condem nou, em 1792, os Conjurados de
Minas, ha estes trechos sobre Tiradentes: «Mostra-se que este abominável (!)
réo ideou a forma da bandeira (pie devia ter a nova Republica, que devia con-
star de Ires triângulos com allusão às Ires pessoas da Sanlissima Trindade,
o que confessa o réo a íls., ainda, (pie contra este voto prevaleceo o do réo
Alvarenga (Peixoto), que se lembrou (de íornia) mais allusiva á Liberdade,
que foi geralmente approvada pelos conjurados. »

(Vide sentença, no 2.;" vol. das íSphelii. Mineiras, pag, 137).
« Mostra-se mais (pie tendo o réo (Alvarenga Peixoto) conferido com o

réo Cláudio Manoel da, Gosta sobre a forma da bandeira e armas, que devia
ter a nova republica, expoz depois o soo voto em um dos conventiculos, di-
zendo que « devia ser um gênio quebrando as cadeias, e a letra — Libertas
qtue será tamen; Consta mais a. tis., dizendo que elle e todos que alli esta-
vam presentes achavam a letra muito bonita », etc.

Ibid. pag. 140, op. cit.)
« Mostra-se, quanto ao réo Olaudjo Manoel da Cosia., que « chegando

a ponto do réo votar sobre a bandeira e armas de que se devia usar »>, no
estabelecimento da republica, ele. «

"$ t lbid. pag. 111, op. cil

Brasil
(Luiz IniaiBRistritcs tluiiioi»)

í
Umatarde de maio, ao toque dos;clarins,
Salvaram triumphalhiente as nãos dos Lusitanos...
Era — como Afrodite — a, terra, dos jardins
Que despontava ao sol rasgando os oceanos !
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II

A,-9

0 mar beijou da rocha o virgem seio branco,
Da rocha adormecida á triste voz das mattas...
E então, abrindo á luz o immaculado flanco,
As rochas foram mais de lagos o cascatas !

111
lindando as asas de ouro eternamente inquietas,
Volúveis colibris de plumas vaporosas
— Como alados Romeos com almas do poetas —
Foram falar de amor ao coração das rosas !

IV
Entre bênçãos de luz de incomparável brilho
Deos cercou de esplendor o Brasil que nascia...
E traçando no espaço uni luminoso trilho
Fez da terra de um povo a pátria da poesia !

V
Aqui a Natureza é rica de horizontes!
Crescem ao mesmo sol violetas e palmeiras...Ha suspiros de amor nas lagrimas das fontes,
Mas gritos de paixão no choro das cachoeiras !

XI
Aqui as nossas mais sorriem satisfeitas,
Dizendo-nos canções tecidas de esperanças...
Sobre a terra não ha mulheres mais perfeitas
Para embalar um berço ou falar ás crianças!

Vil
Nos frondosos jardins que o laranjal perfuma
O enxame vai sugar o mel das mangerohás...
1'] ao longe, ao longo, o oceano, cm frêmitos de espuma,
Ouve os cantos de amor das águas do Amazonas !

Vllí
lia poentes imitando incêndios de rosaes !
E quando a Terra dorme e o Sol baixa do throno,
O Cruzeiro do Sul das noites tropicaes
Abre os braços de luz e benze o nosso som no !

IX

Oh! ventos do sertão que num selvagem coro
Saudastes o esplendor das cordilheiras bellas!
Manhãs, manhãs de. maio ! oh madrugadas de ouro
Que ensiuastes o rumo ás lusas caraveUas !
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X

Uma festa de amor correo pelas campinas,
O céo desenrolou-se, em forma de doccl,
As entranhas da terra encheram se de minas
E as entranhas da fkr encheram-se de mel!

XI

Depois, á grande voz do verde mar profundo,
Cinco estrellas de Deos nas convulsões da luz
Escreveram, no espaço, o nome deste inundo—
Terra cie Santa Cruz ! Terra de Santa Cruz !

Minas Geraes
(Quintino líocayuva)

« Minas — a terra de Tiradentes — foi o berço da Republica. Foi ella
que ouvio os primeiros vagidos da idéa republicana, corporiíicacia em um
grupo de patriotas, e foi ella que ouvio os derradeiros soluços dessa mesma
idéa, corporificada nos martyres que suçcumbiram sob o guante férreo do
despotismo — uns trucidados no cárcere, outros enforcados nos cadafalsos,
outros atormentados nos calabouços ou nas inhospitas terras africanas, para
onde foram deportados.

Desde então Minas ficou sendo a terra da liberdade, a terra de resisten-
cia a todas as tyrannias, a terra do civismo altivo contra as prepotcncias
arrogantes, a terra da firmeza politica e das convicções acendradas — tão
fortes como o ferro, tão luzentés como o ouro que jazem nas suas entranhas;
e como todas as almas se apuram no soíMmento e no sacrifício, como todos
os metaes se auram nos cadinhos, Minas, que soffreo, Minas, que luctou,
gêmeo, bateo-se pela causa da liberdade c da democracia—, Minas ficou sendo
egualmente a terra- da tolerância, aterrado amor ao trabalho, a terra da paz,o campo aberto a todas as competências e o abrigo seguro e carinhoso paraos foragidos de todas as tyrannias: baluarte e asylo ao mesmo tempo — gra-
ças ao espirito elevado do seo povo— heróico, como sempre, unicamente
preoccupado com a paz, com a ordem, com o progresso, com a grandeza e
com a felicidade da Pátria commum dos Brasileiros. »

Nota — Este formoso elogio a nossa terra fel-o o eminente senador da
Republica sr. Quintino Bocayuva, num discurso politico proferido, na cidade
do Rio Janeiro, a 30 de agosto de 1909.

Terra de Mina»

(A i 'd u in o lio Uv a>')

Cato berço natal! Salve, Terra de Minas !
Paiz descommiinal, cujas bellas montanhas
São como esculpturacs, cyclopicas péanhas,
Donde, erguida, um porvir glorioso descorl.inas.
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Os ventos do sertão, em querulas surdinas,
Cantam do Bandeirante as épicas façanhas
E os thesoiros que, a flux, nas fulgidas entranhas
Guardas: o oiro, a esmeralda, as go mmas diamantinas

Tens bellezas sem par (e tantas e tamanhas !...)
Com que o Brasil e o mundo assombras e fascinas:
O Itatiaia, o S. Francisco em que te banhas;

Tens Villa Rica, a anciã das lendas e minas,
Povoada de visões olympicas, extranhas:
Dirceo, Cláudio, Xavier... Salve, Terra de Minas!...

Nota: o dr. Arduino Bolívar, nat. da cid. de Ubá, bach. em dir.,promotor
de justiça na com. de Ubá e prol', do Gymnásio São José, da mesma cid., é um
dos mais competentes latinistás e conhecidos poetas da nova geração mineira.

A Bandeira do Brasil
(Vvof. tíosé Fcliciano)

«0 auri-yerde penclão brasileiro, em conjuneto, é hoje o mesmo (*) que
foi decretado a 18 de setembro de 1822.

A Rcpulica fez nelle menos transformações do que as decretadas pelo
Império na bandeira portugueza.

Nas mudanças, entretanto, houve sempre a salutar preoecupação do
manter a continuidade, as tradições communs aos dous povos luso e bra-
sileiro.

O Império caracterisou. o novo estado no actual rectangulo e no losango,
sobrepondo a este as armas imporiaes, em logar das portuguezas.

Era ainda um escudo, como o das armas, que D. João VI dera ao Brasil-
Reino, a 23 de maio de 1816.

Mas o campo se tornara verde em vez de azul. Sobre o escudo verde es-
ava a mesma esphera armillar de ouro, que se firmava no escudo azul do
tBrasil-reino e que em 1482 D. João II dera por divisa a D. Manoel.

Já, em 1505, Estacio de Sá tinha dado por armas ao Rio de Janeiro essa
mesma esphera, com tres scttas, duas em aspas e uma em pala (conforme as
manteve o Código de posturas do Districto Federal).

Circumdava a esphera um armei com estrellas brancas, que foram 19 até
1853 e 20 depois que o Paraná foi elevado á província.

A coroa imperial, que encimava o escudo, e os ramos de café e fumo, que
o ladeavam—unidos pelo tope ou laço da nação—acabavam de compor a bella

(*) A actual bandeira da Republica Brasileira foi instituída por dec. n. 4,
de 19 de novembro de 1889, do Governo Provisório.

Nota: Vide sobre a Bandeira do Brasil, o II vol.,»pag. 500, do Annuario dç
Minas, de 1907.
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bandeira da Pátria de nossos avós, que nol-a deram com a-; grandezas que a
nova bandeira deve abrigar, estimulando-nos a accrescental-as mais e mais.

Para isso foi conservado na bandeira nova o aspecto fundamental da an
tiga,—o rectangulo verde e o losango amarello.

O novo estádio de revolução, que a bandeira vinha symbolisar, apenas
exigio, como na anterior, que as armas fossem substituídas.

Foi bem fácil a transformação: a esphera de D. Manoel, com suas armil-
Ias achatadas, projectava-se no escudo verde o ia confundir-se no mesmo pia-
no com a faixa annular, que lhe azulejava o contorno.

Bastava que essa orla azul, estoliifera, se extendesse por sobre o circulo,
onde a esphera se projectava,e logo um globo celeste, um céo real com as mes
mas estrellas se poderia formar, segundo as normas do novo regimen.

No escudo azul do Brasil-Reirio, essa transformação era mais fácil ainda, o
que melhor demonstra como a esphera celeste da actual bandeira dire
chãmente nos lembra a esphera de D. Manoel.

Essa mudança corrige lambem um defeito heráldico da bandeira imperial,
onde havia esmalte sobre esmalte: a orla ou annel azul se projectava sobre o
verde ou sinoplc do escudo.

Supprimiram-se inteiramente a coroa cobramos, que José Bonifácio abi
tinha collocado para representar, em sua própria cor, a riqueza agrícola do
paiz.

Ora a cor verde e amarella ahi estão para bem caracterisar a industria vi-
va e morta, para lembrar as virentes plantas, as louras espigas e as macieiras,
os artefactos, as mahufactúrás, as regiões auri feras.

A faixa annular resurgio, translúcida, na esphera celeste o ahi está proje-
ctada como num espelho horizontal, onde lembra o nosso gigantesco Amazo-
nas, o Equador visível.

As estrellas todas, augmentadas apenas da pequenina signa do Oilanle,
(para lembrar a situação da capital republicana e seo distrieto),—foram dis-
postas conforme as constellaçòes que estavam no céo, a testemunhar a pro-
clamação do novo regimen.

A Cruz de Christo, sempre veneranda, ainda mais se elevou nas solicitudes
da nova esphera, c o lignum vike da terra se transformou em um emblema ce-
leste—no eterno Cruzeiro, que symbolisa nossos climas com a íixidez das
cousas impereciveis.

E ahi, no ceruleo páramo, nos está fixando :
1.") A situação geographica da capital brasileira e o céo de nossa Pátria;
2.") O nome primitivo da terra de Santa Cruz. (E mais: foi visto c desenha-

do pelos descobridores);
3.,J) Approximadainente, a hora da prociamação da Republica;
4."} A separação da Egreja, que podia conceder uma inviolabilidade e uma

hereditartedade para sempre desligados do novo regimen;
5/') A lembrança da Cruz de Aviz, substituída por D. João II e daXruz de

Christo, que fluetuava nos galeões e nas caravellas que descobriram nossa
terra...»

(Extr. do livro «A Bandeira Xarional*).
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A' Bandeira

[Bento Ernesto Júnior)

Dentro em pouco, formosa e altancira,
Sob o céo desta terra gentil,
Vae içar-sé a auriverde bandeira,
Lindo emblema do nosso Brasil !

Elevada no eco azulado,
Tremulando da brisa ao vaivém,
Será ella qual pallio sagrado,
Protegendo esta casa do Bem.

Si da guerra na atroz tempestade.
Aos guerreiros estimules traz,
Protegendo aqui amocidado
Ella é a doce bandeira da Paz.

Elevemos o nobre estandarte
Para o ceo inundado de anil
E sobre esta fachada desfarto
Ppnipeie elle o seo vulto gentil;

Como que nosso olhai', vendo-o. nola,
Km seo seio doirado e yirente.
Os conselhos que um bom patriota
Deve sempre seguir fielmente.

A que lie oiro, fulgindo, formoso,
Como um sol cm o pátrio penda o,
Lembre a todos que é um bem mais precioso
O thesouro ideal da instrucção.

Tenham todos em vendo surgir
O verdor que ha em nossa bandeira,
A esperança de um bello porvir
Para a amada nação brasileira.

E o azul claro, em «pie nós divisamos
Um pedaço do ceo do Brasil,
Lembre a fé de que nós precisamos,
P'ra servir o>t i pátria gentil.

Salve, lindo pendão desta terra !
A minha alma um appcllo te faz:
—Nunca sejas bandeira de guerra;
Sé tu sempre bandeira de Paz !
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Grandeza do Brasil

Somos o maior paiz do mundo em extensão costeira, occuparidp quasi a
metade da America Meridional. 0 nosso litoral mede 1.200 lêgòas e a sua
maior extensão de leste a oeste é de 725 legoas.

Segundo os compêndios de geographia, os maiores paizes do mundo, em
extensão territorial continua, serão :

1.° O Império da Rússia;
2.° O Império da China;
3.° A America Septentrional Inglcza :
4.° Os Estados Unidos da America do Norte ;
5.° A Republica do Brasil.
Vejamos si de facto compete ao Brasil apenas o quinto logar.
O Celeste Império ou a China propriamente dita tem uma extensão ter-

ritorial, que mede cerca de 4.400.000 kilometros quadrados.
Os Estados Unidos têm 9.212.300 kilometros quadrados, com o território

de Alaska, o qual, inteiramente separado do território yankee, tom do super-
íicie 1.477.300 kilometros quadrados ; subtrahindo-se pois esse numero, ve-
mos que os Estados Unidos têm de superfície 7.836.900 kilometros quadra
dos.

Ora, o Brasil tem uma superfície de terras continuas superior a 8.338.218
kilometros quadrados.

Portanto, só existem realmente dois paizes maiores que o nosso : a
America Septentrional Inglcza, que tem 8.089.218 kilometros quadrados o o
Império Russo que tem mais de 21.000.000 kriis. quádrs.

Mas quanto ás terras úteis, o Brasil possue mais do que aquolles dois
paizes, porque os nossos 8.338.218 kilonietros quadrados tem só 500.000 kms.-
não inhabitavcis ou inhospitos, ao passo que dos 21 milhões de kilometros
quadrados da Rússia, mais de 15 milhões são desertos, são steppes. loundras
e desertos de gelo, estéreis, nús o inhospitos.

Nesses 21 milhões de kms.- só 6 milhões são aproveitáveis, e dos
nossos 8.338.218, mais de 7 milhões são aproveitáveis.

Da America Septentrional Ihglèza, apenas 5 milhões são aproveitáveis.
Quanto á fertilidade do solo é então a nossa Pátria Brasileira a primei-

ra naçã® do mundo em extensão territorial.
E, também quanto á popularào, não occüpáihos logar muito inferior,

pois podemos classificar o Brasil cm 12." logar, entre todos os paizes do
globo e como 3." potência latina do mundo.

Embora ainda não se tenha procedido ao 4.° recenseamento da população
brasileira, podemos, entretanto, por meio de um calculo muito approximado,
saber que é ella actualmente de 23 a 25 milhões de habitantes.

Já temos cerca de 22 mil kilometros de estradas de ferro, em trafego.
Os nossos rios navegados, por barcos a vapor, medem um percurso de

C.000 kilometros, só no Amazonas e seos àffluentes; e 2.500 kms. no Pàraguay. As
nossas linhas telegraphicas medem hoje mais de 60.000 kilometros contínuos.
por todo o território da Republica.

As costas do Brasil são illuminadas por mais de 30 pharóes e lemos 21
portos accessiveis á navegação de longo curso.

a
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Tem, finalmente, o Brasil cerca de-1.200 municípios o outro tanto de villas
e cidades, não se contando centenas ele povoados e arraiaes, nos 20 Estados
e nos 5 territórios federaés da Republica (Acre, Purús, Juruá, Amapá e Mis-
soes).

A. Esquadra Brasileira em 1880

A nossa marinha de guerra, no anno ele 1889, ao findar o Império, contava
os seguintes navios :

Couraçados — «Riachuelo», «Aquielaban», «Sete de Setembro», «Soli-
mGes», «Javary», «Bahia», «Rio Grande», «Alagoas» e «Piauhy», 9.

Cruzadores — «Guanabara», «Almirante Barroso», «Trajano», «Primeiro
de Março» e «Parnahyba», 5.

Canhoneiras -— «Braconnot», «Cabedello», «Camocim», «Cananéa», «Cario"
ca», «Centauro», «Fernandes Vieira», «Guarany», «Henrique Dias», «Inicia-
dora», «Lamego», «Liberdade», «Manaos», «Marajó», «Orion», «Taquary»,
«Tramandahy», «Traripe» e «Viciai ele Negreiros», 19.

Navios ele instriicção —Correias: «Amazonas», e «Nictheroy»; patachos :
«Aprendiz Marinheiro», «Carayellas», «Guararapes» e «Paquequer», 6:

Vapores de guerra — «Madeira» e «Purús», 2.
Rebocadores — «Lima Duarte» e «S. Leopoldo», 2.
Oito torpeeleiros, alguns pequenos vapores auxiliares e lanchas das flotr

lhas do Amazonas, elo Alto-Uruguay e Matlo Grosso.
Deste conjuncto ele navios, na opinião elo almirante Eduardo Wanden-

kolk, só os couraçados «Riacliiielo» e «Aquielaban» tinham importância mi-
lilar.

A nossa Esquadra actual (1911)

A nossa esquadra, até fins de 1910, estava constituiria dos seguintes
navios de guerra, que se encontravam nos logarcs abaixo indicados:

5 Navios couraçados:
Minas Geraes, no porto do Rio de Janeiro.
Rio deJaneiro, na Inglaterra.
São Pendo, no porto elo Rio de Janeiro.
Deodoro, no Rio ele Janeiro.
Floriano, no Rio ele Janeiro.
3 Cruzadores rápidos :
Barroso, no Rio ela Prata.
Republica, no Rio de Janeiro.
Tiradenies, no Rio de Janeiro.

Seouts :
Bahia, no porto elo Rio.
Rio Grande do Snl, idem.

Cruzadores torpeeleiros :
Tamòyo, no Rio ele Janeiro.
Tymbiras, no Rio ele Janeiro.
Tvpy, no Rio de Janeiro.
10 Contra-lorpodeiros ou Destroyers :
Pará. no Rio de Janeiro.
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Piauhy, no Rio de Janeiro. - •
Amazonas, no Rio do Janeiro.
Mal to Grosso, no Rio de Janeiro.
Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro.
Parahyba, no Rio de Janeiro.
Alagoas, no Rio de Janeiro.
Santa Catharina. idem.
Paraná, idem. ......
Sergipe, idem.
3 Navios escolas :
Benjamim Consfant, em cruzeiro naval.
Tamandaré, no Rio' de Janeiro.
Caravetlas, á disposição da E. de Aprend. Mar. da Bahia.
6 Avisos de guerra :
Fernandes Vieira, no Paraguay.
Vidal de Kegreiros, no Paraguay.
Cananéa, em Matto Grosso.
Teffê, em Belém do Pará.
Oyapoek, no Paraguay.
Jutahy, no Pará.

Vapores carvoeiros e transportes;
Andrada, no Rio de Janeiro.
Commamlantc Freitas, no Amazonas.
Carlos Gomes, no Rio de Janeiro.

Canhoeiras fhrviaes :
Amapá, no Amazonas.
Acre, no Amazonas.
Missões, no Amazonas.
Juruá, no Amazonas.
1 Caça-torpedeiros:
Gustavo Sampaio, no Rio Grande d Sul
3 Torpedeiras:
Goyaz, no Rio de Janeiro.
Bento Gonçalves, no Rio de Janeiro
Pedro Ivo, no Rio de Janeiro.
1 Hiate de guerra :
Silva Jardim, no Rio de Janeiro.

<$ O couraçado Riacliuelo teve baixa.
A moderna esquadra da Republica, com cerca de 50 unidades de guerra,

Vai como centro de resistência naval os três couraçados de 19.250 toneladas
de deslocamento ; três scouts de 3.Kl) toneladas ; 15 destroyers (hoje con-
tra-torpedeiros) de 650 toneladas ; um navio mineiro e um navio liydrõgra-
phico, todos construídos, nos últimos três annos, em estaleiros inglezes.
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Os Estados Brasileiros por ordem de grandeza

•

1. Amazonas
2. Matto Grosso
3. Pará
4. Goyaz
5. Minas Geraes
6. Bahia
7. Maranhão
8. Rio Grande do Sul
9. S. Paulo
10. Piauhy
11. Paraná (1)
12. Ceará
13. Santa Catharina (1)
11. Pernambuco
15. Parahyba
16. Rio Grande do Norte
17. Espirito Santo
18. Rio de Janeiro
19. Alagoas
20. Sergipe
21. Districto Federal
22. Território do Acre

BRASIL (Superfície total)

(1) Attribuio-se a Santa Catharina o ex Território contestado de Missòes,
com 50.000km2-f 1.000 e uni pedaço ganho ao Est. do Paraná.

« O resultado total de 8.550.000km2 em numero redondo condiz perfeita-
mente com os melhores cálculos preexistentes em relação a todo o paiz,
abonando isto sobremodo o rigor da nossa medição.

Lamentamos, porém, a impossibilidade de apresentar por ora valores
absolutamente exactos e definitivos, calculaveis só depois de acabada a
triangulação exacta do Brasil inteiro, já tão auspiciosamente iniciada pela
Carta Militar da Republica. »

—Nota da Red. do Annuario :
Este calculo é do sr. Padre Augusto Padtberg, illustre sacerdote jesuíta,

residente no Rio Grande do Sul (1910).

A Instruecfio Publica no Brasil

A instrucçao publica acha-se muito desenvolvida em nosso paiz, contan-
do-so grande numero de academias superiores e estabelecimentos de instiu-

Differença
Kilometros provável

qüads. p.H mais
ou menos

1.850.000 20.000
1.500.000 75.000
1.250.000 30.000

690.000 30.000
600.0(30 18.000
560.000 5.0(30
310.000 10.000
283.000 1.000
250.000 10.000
240.(300 15.(300
175.000 5.000
160.000 5.000
113.000 3.0T0
1QO/.;000 3.000
56.001) 4.000
52.000 3.000
44". 0(30 500
13.500 1.6(30
26.500 1.000
25.000 1.500
1.215
191.000 6.000

8.550 215 12.000
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ceao primaria, de ensino secundário e superior, tanto officiaes como parti-culares. Do estudo de elementos reunidos cm minuciosa estatística chegou-se .a apurar que, em 1907, a matricula e freqüência nas escolas de ensino
Süí"^10,' publlcas e Particulares, alcançaram, respectivamente, 565.922 o391.188 alumnos, assim distribuídos :

Estados Matricula

Minas Geraes 11ÍU]3 a]un)nos
Sao Paulo..... ^fa
Rio Grande do Sul 67.370
Rio de Janeiro (Districto Federal)... 57.971 »

^ahia 47.288Rio de Janeiro (Estado) 21.773
Pernambuco 21*139

J/ará: 18.870™a 16.267
Santa Catharina fy ^01 arana io k^»/*.. 1.3.000 »Alagoas 1Q rr<*_r fe 13.566 »
Maranhão. n nn
IarahJ'lja 9.870

;S;e,^l,e 8.839
]làuhy 7.75tRio Grande do Norte 7 G01Espirito Santo ;'£"£ 6>'35() "
Goyaz r 1Qio.131 »Amazonas r 1-»/.._ 5;4/6 »Matto Grosso ± 0QQ

Freqüência

66.332 alumnos
61.066
50.809
36.106
32.135 »
16.075 ¦' »
15.104
17.093
12.982 »
10.535
10.640
10.959
8.231
6.852
5.797
6.030
6.547 »
4.674
1.149
4.495 »
4.677 »

.4*t-

<fà w St Ü 
f,'e,Iuencia dos alumnos, por sexos, assim se distribuíram :

ti li 6X0 
masculino- e 251185 e 180.120 do sexo feminino,fistes algarismos se referem ao conjuncto do 11.147 escolas, das quaes 7 089WÊ^Sm*-;lm sao mme 2-m 1,articu'ares- em todo °

*

n,.„oDa"'0,S 
em,se«uifla' ° l™ )10«™ modificado, uni quadro escolar do Brasilorgamsadopelaüirectoriade Instrução Publicado W. do Rio Gr. do Su •

resní;ri'eeT0'ílS'l0f'nSÍn0|'l,,,lk'01M'ÍmaHo f>s,ailoaI e P^àô co,.:
oml S rh • ' pí n0S ":S,ad°S b'aSÍl0Í,'OS' UU° 110SSl'eni mais de 2C0cs"
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Estados com mais de 200 escolas

6

7

8

9

10

M i n a s G e r ae 

Rio Grande do Sul

São Paulo

Rio de Janeiro

Ceará

Bahia

Paraná

Pará

Alagoas

Amazonas

o

<u o
W* P—J

2 x
rs tf

População

o
©

r^ O
<1 Ch

1.363

1.111

1.122

389

311

271

239

228

220

213

3.900.€00

1.ÍÕO.00O

3.397.000

968.000

886.000

2.287.000

406,000

568.000

785.000

379.000

2.905

1.223

3.027

2.488

2.821

4.005

1.698

2.191

3.568

1.779

Ha um pequeno equivoco quanto a Minas e S. Paulo, cujo numero de cs-
colas e de aluirmos augmentòu sensivelmente nos dois últimos annos (1.909-1910)

Dados csfalisficos do 15110 sobro a instirncçífó primaria em Minas

Publicamos emseguida o resumo da matricula do aluirmos nos grupos o
escolas isoladas do Estado? no anno de 1910, segundo os dados existentes e eh-
irados na Secretaria do Interior, até 0; fim cie março de 1911. íl)

Matrículas em 1910
Idem em 1909

Differenca a favor do 1910.

Ala uni os

114.624
101.605

13.019

. (1) Estes dados se ápproximám da verdade, mas não são ainda completos.
Ha ainda alguma cousà a addicionar a esles números.
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ReSTc°nla2,atlÍCU!a 
». alumnos nas escola9 municipaes e particulares existen-

cXia do InteriorlTaj 
86gUnd° °" ^ ""^ defÍCie"teS aPUrad°8 " ^

Alunmos
Escolas municipaes 13 167Escolas pari icúlares 'fcoéi

Total 20.230

Total da matricula de alumnos nas escolas publicas, municipaes e particulares

Alumnos matriculados 131.851

O ensino primário em diversos pai/es

Porcentagem da freqüência ás escolas, em proporção com o numero de ha-
bitantes

O seguinte quadro eslatisiico demonstra a proporão de alumnos. que nasUifferentes nações do Globo, o om rolarão á poptilaçao total, freqüentam èsco-Ias primarias.
O referido quadro é muito deprimente para nós. pois heílé flea o Brasil re-legado para um dos últimos togares da lista.
E/à seguinte a ordem om que estão classMcadas as diversas nações domundo. a

mariaT 
^^ 

-n!d°^ ^"''" ^ p0pula;ÇfXo total 'réqíiótotffl as escolas pri-
No Ontario (Canadá) 21.18 Io
Na Victoria (Austrália) 20 29 »
NaSuissa 20.00 >>
No Queen'sland (Austrália) ]f> 51 n
Na Inglaterra e paiz de Galles vg.os »
No sul da Austrália ]—() M
Na Nova Galles do Sul (Austrália) 17*59 tt
Na Escossia 1 ~ 1,.x, XT li Ah »Na Nova Zelândia 1'6"!"09
NatrlaMa ,"*;'.', 1(i'10 

"

No Império Allemào ^ 5qNa Terra Nova üi no
^a^oruega ,-)(l0 „
Na Hollanda 1 f on
x, i-i.oü »Nal'rí"H'« 14.00 ,

(2) São dados incompletos, por somente 53 municinios tèrêm resnondidoao «niemprandum» da Secretaria do Interior icsponoiüoSào 130 os municípios do Estado.
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Na Austria-llungria 14,09 °/0
Na Suécia 13.70 ;
Na Dinamarca 19.50 „
NaBelgica H.8G „/"
Na Jamaica 11,00 „

^oJapâp 10.70 „Na Colônia do Cabo 9.(39 „
Na Argentina 9.40 ()
Naítalia 7 70 H
Nallespanha 7.3O „
No Equador 6i40 „
NaRomania 5<70 „
NoUruguay 5(30 w
^oÇeydào 4;9o M
Em Honduras > 4 gj) „
Na Venezuela 4 30 w
NoChile 390 »
Na Nicarágua 3G0 „
Na Guatemala 2.90 »
No Salvador 2\% „ '

*•»*»»«  s.«o »
NoPerú 1.9(1 »
NaBolivia uo (>

Quer isto dizer que, em 1.C0G brasileiros, menos de 3 freqüentam a escola
primária!

Urgequoos Governos da União e dos Estados açudam a este pavorosomal, e empreliendani ardente e continua campanha contra o analphabetismo
cm nossa cara Pátria.

São estes os votos do Ãnnuario de Minas.

Estalislica Escolar de alguns municipios do Eslado de Minas

A população do municipio de Uberaba attinge, actualmente, a 33 %\ habitantes. Dos 26.342 adultos, 17.841 são analphabetos. A porcentagem"' é portanto, de 09.38 "/,„ que, em relação aos 70 »/.. e tantos dos Estados de Minas Ge"raes e S. Paulo, é lisongeira para o municipio.
Em 1908, attingio a 1.850 a freqüência escolar naquella cidade. A proporçãopassou de 15 % a 21 %.
Ora, num paiz onde a média da freqüência escolar hão che4 a 3 •/ fexa-ctamente 2,23 •/.), o caso de Uberaba deve nos encher de animo o contenta-monto.
Essa proporção de 21 «/.. é pouco inferior á das melhores cidades ame-ricanas e ao próprio conjuneto dos Estados Unidos, que é hoje de 2> "/„'.

*
Miisambinho, cidade cuja população não excede muito do 2.000 habitantespossue nas cinco escolas publicas, no CollegioN. S. da Conceição, na EscolaN:ormal e nojyçeo Municipal, para mais de 550 alumnos, o ,,ue eleva a por-centagein a 2u,o •/», c"ra admirável numa cidade peijuena do interior
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Bello Horizonte, com uma população de 35.000 habitantes, tem 10 % dasua população cursando escolas. Ha cerca de três mil e quinhentos jovensdos 2 sexos, matriculados nos 4 Grupos Escolares, nas 12 cadeiras suburba-nas c colomaes, no Externato do G.ymnasio Mineiro, nos GoÍle|ios Santa Ma-ria, Sao Clemente, Servas do Espirito Santo, Cassão, Isabella Hendrix, DomViçoso, Benjamim Dias, São Geraldo, na Faculdade de Direito, Escola deOdontologia, Instituto João Pinheiro, etc, dentro do districto da Capital deMinas Geraes. L

*

Na eu. de Juiz de Fora, em julho de 1908, estavam matriculados : noCollegio Stella Matutina (da Congreg. das «Servas do Esp. Santo»,) dirig.
pela Irmã Walburgis Schmilz), 60 ãlümnás ; no Collegio Mineiro (dirig pormiss L. A. Shallcr), 80 alumnas ; no Collegio SanfAnna (dirig. pela prof.Alvina de Araújo Alves;, 91 aluhíhàs ; no Collegio N. Sra. do Carmo (dirig.por D. Joanna B. Goulart), 61 alumnas; no Collegio Conceição Apparecida0 mg. pela prof. José.phina C. de Prberiçâ Rosa) 20 alumnos ; no CollegioMalta dmg por d. Carlota Malta) 50 alumnas ; no Collegio Santa Cruz (di-rig. pelo prol. Raymundo Tavares e fúíid. a 11 Jan. 908), 26 alumnos ; na Es-cola Normal lavre (dirig. pelos drs. Astolpho Pinlo c Cornelio Goulart), 29""! 

i 
no 

!A eHla(t0 m & Conceição (dirig. por d. Maria Masson), 25alumnas , no Externato Bicalho (dirig. por d. Áurea Bicalho), 24 alumnos ;no Externato Sra. da Apparecida (dirig. pelos prof. Aluna Bastos e Carmende Berros,, 40 alumnos ; na Escola do Culto Evangélico (prof. d. Oraida Men-des e pastor J. Zmck), 19 alumnos ; no Externato do prof. F. Mendes Ilibei-ro, 1d aumnos ; nas Escolas Parochiaes de Santa Oatharina, 145 alumnos,le Sao Geraldo 6o e da Tapera, 40 alumnos (todos do Curato da Gloria) ; naEsco a Mixta do Estado (prof. Cândida Freitas Meirelles) 74 alumnos ; naEscola Municipal Quinze de Novembro (prof. Carolina Kascher) 15 alumnos ;na.i,scola Italiana Uinbei-lo 1.» (prof. Theresa Brevigliére) 60 alumnos ; naEscola Mista do Culto Catholico (prof. Alcides Guimarães e Sophia Weiss),46 alumnos ; nas Escolas particulares- do prof. Alfredo Teixeira, 18 ali-mnos, da prol. Xoemia Oliveira, 6, e da prof. Maria José Gama, 12 alu-
Ali li. KJ o •

-Actualmente, com os 3 Grupos Escolares da cid. (2 urbanos, na ruaDireita e 1 suburbano, em Mariano Procopío), a população escolar de Juizde Fora, ..freqüente as escolas, é muito maior, estando muito acerescida afreqüência dos cursos superiores alli existentes, no Instituto Grambery oAcademia de Commercio. *

t A primeira lei de Minas sobre instrucção publica foi a n. 13, de 1835, Antenormente, a nossa cx^província esdvera sob o regimen da lei geral de 15 deoutubro de 1827, que alterou a legislação colonial de 1772.

F™ vM®' 
hfVÍa apenaS 3)cacldras cfc<^> das quaes somente 15 providasEm 1824, as cadeiras providas eram 28, com 1.217 alumnos freqüentes De eil'

lPoI^in,nUm01'^deCadCiraS^r0VidaSC0 de alumnos n^tócuiadbs tèn,Müo os seguintes por dcccnnios ;
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Annos Cadeiras Alumnos
1830 75 ?
1840 154 9.000
1850 151 11.085
1860 208 11.926
1870 344 18.220
1880 791 34.804
1890 1.570 56.568
1000 1.222 68.494
1910 1.411 101.605

A lentidão com que a matricula subio de dez em dez annos, revela bem
graves defeitos do apparelho escolar.

A freqüência, porém, diminutissima, ainda mais os põe á mostra, denwr
ciando que as escolas não valiam o que custavam.

No Império, o período áureo da instrucção cm Minas foi o de 1849 a 1855,
quando ella tinha á sua frente o conego Ribeiro Bhering, professor, jornalistae parlamentar.

Enthusiasta fervoroso da educação popular, esse exforçado director geral
prestou os melhores serviços, creando umainspecção regular e renovando a
organisação do ensino.

Sob a sua operosa direeção a matricula eleva-se á média de 74 alumnos
por escola, em 1853, e a freqüência varia de 47 a 53 alumnos, resultado nunca
mais attingido.

Depois disso, a decadência principiou de novo.
. A matricula cahio, a infância desertou das escolas e o analphabctismo can-

touvictoria; até que, da Republica para cá, até os nossos dias, recomeçou o
exforço official pela educação popular e pelo ensino primário.

Em nosso Estado, o legislador sabiamente decretou que :
«Serão adoptadas medidas adequadas e eíficazes para que a instrucção

primaria se torne realmente obrigatória, determinando-sc a edade escolar e
as isenções legaes».

«Agora, o que cumpre esperar-se da actual administração é que alei seja
regulamentada nessa parte, estabelecendo-se penas e processos especiaes paraa sua execução (escrevia, em março de 1907, o prof. primário sr. Francisco do
Nascimento).

E é isto perfeitamente viável sem grande augmento da verba orçamenta-
ria, porque em todo o Estado não ha mais de 60.000 creanças em edade escolar,
residindo dentro do perímetro das cidades, villas e districtos, onde ha cadei.
ras providas.

O calculo proporcional das 800 mil creanças correspondentes aos 4 m.i-
lhões de habitantes abrange todo o Estado de Minas, e para dar escolas a esse
numero de creanças é que seria precisa uma verba de 30 mil contos de réis ;mas isso seria impossível com o numero actual de cadeiras creadas, porque en-
tão a lei teria de obrigar as creanças a caminhar 50 e mais kilometros parafreqüentarem as escolas : taes são, em diversos municipios, as distancias de
muitos sitios, aldeias e bairros á sede das cadeiras.

A obrigatoriedade do ensino, pois, não deve estender-se a toda apopula-
çao escolar do Estado (800.000) i más tão somente, conforme as circunstancias
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financeiras, á população do perinielro das localidades providas de escolas
(60.000).

Só assim teremos acabado com a infrequencia e melhorado o ensino, para
gloria do grande e poderoso Estado de Minas.»

—A matricula actual das escolas publicas do Estado já excedeo, entre-
lanto, em muito a previsão e estimativa do referido professor jaguary-
ense.

A Instrncrao Primaria cm Minas Geraes

Sob a epigraphe acima, o director deste Annuario publicou, no Correio
Paulistano, de 24 de fev. de 1911, o seguinte artigo, em que, no caracter de de-
legado do Governo de Minas junto do 1.° Congresso de Instrucção (do qual teve
a honra de ser presidente honorário), reunido naquella capital, de 15 a 21 da-
quelle mez, quiz patentear a situação do ensino publico em nossa terra mi-
no ira,

«Não é propriamente um artigo que pretendemos trazer á cpllabpraçao des-
te bello quotidiano paulista; e sim apenas um modesto conjunçto de dados es-
tatisticos, que dêm idéa aos leitores do desenvolvimento da instrucção publi-
ca, no Estado de Minas Geraes, que estamos oflicialmente representando pe-
rante o Primeiro Congresso de Instrucção, ora reunido em S. Paulo.

Ha 20 annos que as administrações mineiras porllam em dar o maior de-
senvolvimento possivel ao ensino primário, secundário, profissional e supe-
rior.

Já em 1889, ultimo anno do Império e do governo provincial, a antiga As-
sembléa Mineira, ao votar a lei orçamentaria ri. 3.711, consignava a somina de
1.062:935$eOC) para a verba de—Instrucçào publica (inclusive 780 contos só para
o custeio de cadeiras de ensino primário), devendo-sc notar que o total da
receita da então provincia de Minas Geraes apenas attingia a:U>17:9G7$8<>0 ;
pelo que os cofres provinciaes, pagando mais de mil contos pela verba
de manutenção de escolas, lyceos e institutos de educação, vinham a despen-
der de facto quasi um torço da renda da provincia com a instrucçào pu-
blica.

Ao iniciar-se o regimen republicano, o durante o Governo Provisório, o
decreto h. 302, consignando o orçamento do novo Estado de Minas para o
exercido de 1890, destacava a soniina de 1.228:372$000 para o custeio da organL
sação escolar do Estado; e como a despesa total de Minas montava então a
4.825:727$2<)0, segue-se que o grande listado central da Republica continuava
a estipendiar a Instrucçào publica, em todos os seos gráos, com uma

quarta parte da sua receita (esta era egual á despesa orçada no cit. decre-"to n. 302).
Surge o período constitucional do Estado, após a votação do Estatuto Mi-

heiro, de 15de junho de 1891; e ao ser organisado, nas mais amplas bases da
vida federativa, o orçamento para o exercício de 1892, os legisladores mineiros
tiravam 2.001:200$000 de uma despesa geral de 10.325:8(>8$711 para oceorrer aos
gastos do ensino publico, nos dilíerontos ramos de sua convencional di-
visa o.

Perdurava assim o critério de applicar a melhor parte da receita publicaá instuução do povo; o orçamento de 1892 consignava, corno sevio, uma
quinta parle da sua renda total á verba da instrucçào.
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cessfvo? !!""''' 
,U'iPn,la,::1" '-epnblicana continuou, através dos governos sue-

1 F t, 
' 

s!u'-S 
";r <;°Saii" ^' Gama $«** mtâ Penna,

¦ \í I . > 
° Bramla0' C0Sta Senna' ^noisoo Salies, João Pinhci-

ôsnlns.lí 
MZe °n° Brandâ°' deP°iSd° 1'Cgim°" constitucional até

Acl milmonie, com o custeio total dos serviços de Instrucção Publica (esco-ns pr.manas,.ymnasms. Escola Normal, Institutos profissionaes o seienti-u,s,aux.l.osaJ.aculdadedeDireito, acqpisição de mobiliários e material parae elos palmas, profossorado, livres, construcção de prédios o adaptação doMl aos, flsoabs,rçao,:ete). o Estado de Minas está despendendo mais de 5contos, o fluo quer <tópMW ,c,,.0 (Juasi da Slla receitatotaIj ue gó deye
2„' . 

'" '" °..".'" cülHos> P»»^. »<¦ organisaçao política de Minas, o or-amonto e ladeai foi empobrecido em favor das câmaras municipaes, que ar-
mm}^ f""',n"-- l'--»-^i'""i1os«Hb«t0sePend««l(1ueoutroaEqstadõa
da |e4eracao cliamarain ao Tliespiíro Kstadoal.

Km Pio;., por exemplo, só com ., Instrucção primaria propriamente dita

' 
onn^
lltfPt6St,"*eteíllVSn,e*iâscílis* technica ambu-andu*oM-olasprnnar,asdeiodo o território mineiro (fluasi 600 mil kilo-
frulo n C '"' |,eH\° "° 5 milhÕeS de "abitantes> <^alhados em 136ciiçuniscripgoes niumçipraes).

De que tem sido proúcua a acção do governo mineiro em prol do desenvol-vrmen o da .nslrncrào. bastara par,, eompr:oval-o, e numerar os seg um to 1dos coitados em relatórios e informações da Secretaria de Interior :
J'» 

'^ 
^cotas 

1'Hmarias. providas em 1908, havia 8É952 alümnos màtri-culado^seodo do sexo masculino 47.808 e do feminino 35 084
, 

'"' 19C9< ¦'" " »'"""''" cios alumnos matriculados subia a 94 089- cfeanrasdos dois sexos:,., em I9IO. a 101.605 a. nos. «canças

cxisiSrfmií 
foU'iSl '''¦'' ""'"':"'levaUada> el" todo o Estado de Minas devem

d lio md ue ov^^? 
"° enSÍn° Pri "lal'i0' e' tomo a ***** *"*cio 100 m,i é que o estado pode, actualmeníe, dar o ensino official o «ratuitosegue-se que murta cousa ainda ha a fazer, neste pari icularAbas, para essa obra ingente de combater o analphabctismo tem conver-g do todo o esforço patriótico dos illnslres mineiros, que alli têm supe, i tendido os negócios da Instrucção na pasta do Interior:

Braf ZS:nDi°S T Si!r:m° fend*°' Henri1ue ^«i WencosiauBraz, Delplnn, Morena, Carvalho Britto o Estevam Pinto, que suecessivamen-tora oecupado aquellá pasta, fizeram jris á gratidão dos mineiros po o o"!
FmX r T!a:e:a''ain & m",l'° 1al'°fa "" ditfunto * -mora oPens hôPEm -HOO das 1.438 escolas isoladas, eram urbanas 301, distriotaès 1 06' e

por pKS|s; i£ ^'^m ^ ^ w ^
No corrente anno de 1911 íianeivn\ o n9i n«A .;,..,, 1 • < - .1. - + ~ uauçiiüj, <.u^i cadeiras de instrucção nrmi»r aes av undisscnunadas pelo território mineiro, sondo 546 nos grupol ecT 

'
e 1.4» nas escolas .soladas: 516, distribuídas pelos 89 grupos escolares existe^
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tes; e as 1.175 isoladas distribuídas assim: 311 urbanas, 1.151 districtaes c 13
coloniaes.

De accordo com a legislação escolar vigente no Estado de Minas, c consu-
bstanciadanosdecs. ns. 1.969, do anno de 1906, e 2.735, de 1910, foram insti-
tuidos os grupos escolares pelos modelos argentino e paulista, com as naíu-
raes modificações exigidas pelo estudo das condições do meio mineiro.

Em princípios de 1909, eram apenas 29 os grupos escolares, com 11.785 alu-
mnos matriculados; em fins do mesmo anno, subia o numero dos grupos em
cidades evillas a 56, com 18.653 alunmos matriculados, dos quaes 9.876 fre-
quentes; e agora (fevereiro de 1911), são 89 os grupos existentes nas mais ini"
portantes localidades mineiras, e tendo os mesmos adquirido a maior sympa-
thia do povo, educadores e autoridades dos municípios. Ha uma verdadeira
emulação nas diversas zonas do Estado, para obterem do Governo a creação
de novos grupos.

Para maior estimulo-dos professores primários e fazel-os conhecer um
meio mais adeantado do que aquelle em que vivem, o Governo faz levantar
todos os annos, nas férias de novembro a janeiro (dois mezes), uma relação dos
cem mais distinctos, no sentido rigoroso da palavra, pela apuração dos traba-
lhos constantes dos mappas, boletins e relatórios do anno lectivo, e concede a
esses 100 preceptores o prêmio de viagem a Bello Horizonte, onde estacionam
uma quinzena, com passagem, diária e ajuda de custas, de modo a bem prati-carem junto aos grupos-modelos e escolas isoladas da capital do Estado.

Muitas outras innovações úteis se têm introduzido e estão sendo pratica-das, com vantagem notória, na reorganisaçào do ensino primário em Minas;
apenas nos referiremos, para concluir, á creação do ensino agrícola, em peque!nos hortos, junto ás escolas isoladas e grupos; á fundação das aulas technicas de"artes e officios junto aos grupos das mais populosas cidades; á creação de umacadeira de lingua pátria, junto ás escolas italianas e alternas existentes nas co-lonias dessas nacionalidades e que nada ensinavam dos assumptos brasileiros;
á constante importação de magnífico e barato mobiliário norte-americano paraas escolas; á fundação de officinas de fabrico de moveis c utensílios escolares
na Penitenciaria do Estado; á creação do grande Almoxarifado escolar, arme-xo á Secretaria do Interior e onde ha sempre o maior movimento de recebimen-
to e de remessa de livros, globos, mappas, apparélhos, telas, papel, pennas, giztinta, carteiras, mesas, instrumentos, etc, para as escolas de todas as zonasmineiras.

Uma secção technica de architectura escolar e destinada á organisaçãò de
plantas de edifícios, funeciona também na secretaria do Inferior.

*: Como experiência, funeciona na capital, ha 3 annos, a Primeira EscolaInfantil pelo modelo do «Kinder-gartcn.) americano, 'meninos de 3 a 5 annos)Eis o que de mais interessante nos oceorreo dizer a respeilo da situaçãodo ensino publico ministrado pela acção directa do governo de Minas Geraes,.

O Brasil no concerto das IVaeÔcs

Occupamos. ao lado das nações latinas, o 3." logar em população com *>
milhões de habitantes, sendo em território maior que qualquer delías

.. Antes de nós, em população, estão a Itália e a França; e depois do BrasilVem logo a He -qianha. o Mexico é a A rgent iha.
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Cotejando o grão da cultura do povo, pelo movimento postal, estamos aci-ma da Hespanha e Portugal.
Relativamente ao desenvolvimento das vias-ferreas e telegraphos, somos a2.a nação entre as latinas, occupando a Franca o primeiro logar.
Temos no Brasil 22 mil kilomotros de vias-ferreas em trafego.
Nossa marinha mercante, que é a ündecima do globo, é a terceira entre os

povos neo-latinos e vem logo depois das marinha; mercantes franceza e ita-liana.
No commercio internacional, confrontando os valores do movimento commercial em libras, somos ainda a 3> nação latina.
E' fácil demonstrar que, em meio século, nenhuma das nações européas ai-ludidas dobrou o soo commercio, ao passo que o Brasil quintuplica e continua-a augmentar, principalmente de 1870 para cá.
Somos os maiores productores mundiaés de 1 artigos: café, borracha, ca-cao e matte; assim como das areias monaziticas, o também já o somos domanganez, tendo vencido os russos com o manganez brasileiro das iazidasde Minas Geraes.
Dentro de 10 annos, supplantaremos todos os exportadores de arroz, e onosso algodão está destinado a salvar as manufacturas da Europa.
Quanto aos impostos, vcritica-se que cada francez concorre com mais de4 libras esterlinas para os cofres públicos do paiz; cada italiano com mais de2; cada hespanhol com mais de 2; cada portuguez. com mais de 2; e cada bra-'tuleiro apenas com 1 libra, 1 shelling e ldinheiros (peneej.Portanto, a nossa tributação é menor do que a desses nossos eo-irmãoslatinos.
Comparando as dividas e dividindo-as por cabeça, vô-se que cada fran-cez esta sobrecarregado com cerca de 30 libras, cada hespanhol, com 19, cadaitaliano, com 15, cada:portuguez, com 30, e cada brasileiro com cerca de 8libras.
Também somos a 3.Miarão latina em poder naval (depois da Franca eItália), calculando-se pelas tonelagens; convinclo notar que a nossa divisãocouraçada nao tem rival, nem na França nem na Itália.
Na America, o Brasil é o 2." paiz naval, vindo antes de nós a frota deguerra norte-americana c depois de nós as Armadas das Republicas Argentinae Chilena; e em todo o mundo é o Brasil a oitava potência naval, vindo antesde nos as trotas ingleza, alleman, norte-americana, franceza, italiana, japone-za e russa, '

O < li:i Itra si leito

:Coill^aaattrahiraattençãodús agricultores nacionaes a cultura <lo cda índia, que viceja em nossas terras maravilhosamente, fornecendo, quandobem preparado, melhor produeto que o similar asiático.
Datade 1812 a introducção da planta do chá no Brasil, porém só em 1811íoi ((iie D. João VI estabeleceo no Jardim Botânico e na ilha do Governador asua verdadeira cultura, que poucos annos durou.
Em 1821, frei Leandro do Sacramento tornou a cultival-o no Jardim Bota-mcodoRio, que forneceo sementes para as plantações de São Paulo, MinasGeraes c Paraná. *
Chegou a ter tamanha reputação o chá brasileiro que, em 1873, na exposi-¦.««o ile Vtertna a'Au-i,-ia. foi coiiMdSrailo pelo jury-composto Molusivamenta
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de summidades do assumpto-logo abaixo do chinez, ficando o da índia muitoinferiormente collocado ao do Brasil.
Em Ouro Preto e em Pouso Alegre, niunicipios do nosso Estado de MinasGeraes, ja se está restaurando a nomeada do producto brasileiro e operososlavradores envidam esforços para dotar a produeção nacional, com esse gene-ro de tamanha procura e alta cotação.
Basta enumerarmos alguns ciados estatísticos para termos idéa da impor-tancia econômica do chá, na nossa balança commercial.
A importação do chá, no Brasil, em 1908, foi de 235.223 kilos, no valor offi-ciai de 572:833$, e, no de 1909, cie 281.180 kilos, no valor de 660:554$, por onde seve que lhe e dada uma grande margem tendente ao seo desenvolvimento, nomunicípio de Ouro Preto, cujas terras e clima estão reconhecidos como osmais próprios e aptos ao seo plantio e colheita, no sul do Brasil.No antigo Jardim Botânico, hoje cm minas completas, no Passa-dez, noLontra, nos Creoulos, em Catliarina Mendes, nos arredores da velha Capitalde Minas, subsistem plantações, que poderiam com vantagem fornecer as Tolhas paraiima fabrica central, que é o que falta ai li.E acima de todos esses núcleos contempla-se, com prazer; a" plantação dosr. ar. João Velloso, no Thesoareiro, verdadeiro janlim, contendo 70 mil arbiis-tos cia especiosa ternstrcmiaeea, mais rica do que o café.Deve-se accrescentár que o introduetor do chá em Ouro Preto foi o famosobotânico brasileira frei José Mariano da Conceição Velloso. fundador do Jar-dim Botânico da antiga capital de Minas; o vem agora o sr. dr. João Vello-s.Q, que esta procurando com tanto carinho desenvolver a velha industria ouro „pretana ao florescente oufora, já lendo elle obtido o Grande Prêmio, na Bkp.JNac. do Rio de Janeiro, em 1908.

HmwÍnrand° 
a tradÍÇã° d°S culUvad0^s do oliá em Minas (á família do.Baiões de Camargos, em Mariana, a Companhia do Chá de Villa Rica), o sr.

":!!Fe!eira Velloso cstá rabHcand0 eta siia fazc»da do»-mro>perto de Ouro Preto, um magnífico chá pérola, branco e preto.
nffJnT 

namef d° dr: CostaSe^.diSSeo»as Geraes, noticiando a
ío , ssnr Zl Tf" ? 

S0° distinctissimo hosPed° d''- Hydeio Simotomai,piofessor eathedratreo da Universidade Imperial de Toldo, esse chá mero-cer de tao notável apreciador os mais francos elogios, sendo louvado em uma
Í!!10?6^ ,dÍldgÍda 

a° *• dl'- Vclloso> »a m foi classificado comoegual aos melhores dos que se colhem c se fabricam no Japão.»

Notas brasileiras

A extensão das estradas do ferro do Brasil, em trafego, em 1907, confor-me a mensagem então dirigida ao Congresso Nacional pelo finado dr. AffonsoPenna, era de 18.035 kilometros.

tarámS Wif f° ^ ^ d° *"U> durante ° anno de «** ^-tarani ^..io'.i..jlo passageiros.

míom 
'nnnír1,'0 ^V^ ^ 

C°]°nÍa SyHa' "° *'««, organisado ainda
3 CL; n 

": an,nád° 1908'P«lo Jornalista syrio sr. Gabriel Salháb,que andou a percorrer todos os Estados da Republica :
FedeíáSi0^' 

SrPT 2,°'m-' Es(ad° d° Ri0 de Janeiro 10'«», DistrictoFederal 6,000, líio Grande do Sul 8.400, Paraná 2.50), Amazonas 2.000, Pará
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Vista parcial da cidade d§ (Capita! de Mjna§, m 1887)
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2.000, Maranhão 800, Bahia 700, Espirito Santo 600, Ceará 400, Matto-Grosso380, Santa Catharina 360, Goyaz 110, Piauhy 48, Pernambuco 48, Rio Grandedo Norte 5, Parahyba 3. Total 73.354,
Nos outros Estados não foi encontrada a existência de nenhum membroda colônia turco-arabe.

-B lamentável o estado de nossa população, principalmente com relaçãoas letras. v
Segundo os recenseamentos que se tem feito ultimamente (embora im-

perfeitos), existeni 85 por 100 (85 ?/;) de pessoas analphabetas no Brasil !
Esta desproporção é incontestável mente a cansa de todo o atraso, igno-rancia e superstição, que se notam no interior de nossa Pátria.

A primeira íypograpbia que houve no Rio de Janeiro foi estabelecida porAntônio da Fonseca, de 1710 a 1750. sendo destruída por ordem do governoportuguez. to
*

A primeira poetisa brasileira foi dona Angela do Amaral, cega de nasci-niento. As suas poesias encontram-se no livro «Júbilos da America».
* •

0 primeiro poeta no Brasil colonial foi Bento Teixeira Pinto, autor ciaJrosopopea, em Pernambuco f^oc. 17.").

*
Segundo paciento estatística de um curioso, apurou-se que, no Brasil, soformam, annualmenle, nas onze Academias de Direito existentes-826 bacha-íeis, para os quaes já vão esçasseando comarcas e empregos.
E' uma pleUiora do bacliarois, saliidos das Faculdades" de Belém (Pará),Fortaleza Kecfo, Bahia, Rio do Janeiro (2), Sào Paulo, Minas Geracs PortoAlegre c Goyaz (esta ultima não é reconhecida pela União)

*
Nada menos de 1.0-10 legisladores, conta a nossa Pátria, assim descrimi-

dos Pst2o!°o"a,10''',S 
° m l)<lp'"a,l0S Pederae* Í 126 Senadores e 539 Deputa-

Nas 22 circumscripçòes terriloriaes autônomas - 20 Estados, o Districto-ederal eo Tomiori, Vcre-temo Brasil 1.151 municípios, comprehen-dendo 555 c.dadeg, 599 villas e 3.161 districtos münicipaes; .
mn^lTY? •*?- ,j,Klit'ia,'io' apresenta o Brasil 563 comarcas, 860 ter-mo o 3.26, distnclOB de paz, sendo que estas ultimas denominações não sãon.lormes nos Estados; no ponto do vista sanitário há três districtos ; uo eè-< les.astico hav.a cm 1910. 7 arcobispados, 30 bispados e 1.873 parocl ias • noda arrecadação de impostos, funecionam 19 delegacias tiscaes, 3 alfândega19 postos nscaes e 783 eollectorias, afora a recebedoria na Capital Pedeíal-

folLwf« 
"' 

W^m™ 
" 0fflcÍaeS' «levandíHsè o da Armada, ao

iSfluviaes 
"°n,°nS-"1*"- )s em ""atro divisões navaes e duas uoti-

*

0O 
A l,?l,,"ftí*° 

?° 
Br«il deve osciltar entre o máximo de 25 e o mínimo de23 milhões de habitantes. luue
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Predomina o sexo masculino no Districto Federal, no Amazonas, Espíritofcanto Sao Paulo, Paraná, Minas Geraes ; e o feminino em Pernambuco, Ceará,Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Residem presentemente no Brasil mais cie dons milhões de oxtrancoiros

Iso em S. Paulo, um milhão de italianos).
Na Capital Federal, trabalham 753 estabelecimentos fabris e manúfáctu-os.rei r os.
Possuímos cerca de 22X00 kilometros de vias férreas em trafego e umarede telegraphica de sessenta mil kilometros.
Approxima-se de um milhão o algarismo dos alumnos matriculados nasescolas de ensino primário, publicas e particulares; dc31.CC0 os que frequen-tam institutos de ensino secundário e de 6.CC0 o de estudantes de ensino su-

perior.
*

Um jornal de Lisboa vem de fazer uma estatística dos Brasileiros, queHabitam Portugal e deo o seguinte resultado : nas províncias do sul 8.877, nonorte do paiz 19.845 e nas ilhas dos Açores o Madeira 2.0G0 compatriotas nos-
SOS.

Eis as principaes fases que a questão da abolição da escravatura neprateve em nosso paiz, no sec. XIX : *
183C—Prohibição do trafico.
1850—Lei repressiva do trafico.
1871—Lei do Ventre Livre.
1885—Libertação dos sexagenários.
1888—Extincçào da escravidão.
Já está em vigor, no Brasil, desde 1910, o decreto que erra o distinetivodo cargo de presidente da Republica:
Esse distinetivo consta de uma faxa de seda verde o amarei ia, de 15 cen-timetros de largura, tendo o escudo da Republica bordado a ouro.A faxa termina por franja» de ouro de 10 centímetros, tendo no ponto decruzamento uma medalha de ouro com o dístico -Presiãente da liejmblieado Brasil, no anverso, e no verso o escudo da Republica.

O distinetivo será entregue ao presidente da Republica no acto da possedepois de prestar o compromisso doestylo, recebehdo-o das mãos do seo an-tecessor legal.
Essa faxa será usada a tiracollo, da direita para a esquerdaNo decreto que creou o distinetivo ha um paragrapho àutorisàndo oactual prcs.dente a usal-o independente da eeremonia estabelecida em"i u-do de ,,a se achar na presidência, antes da creação da alludida insígnia NaSmiiM. de Jl"1h0 de 1911' °presidQnte Henno* ^ **M*
Nós os Brasileiros estamos no dever de manter boas relações commer-c aes cem a grande nação americana do Norte, que compra um pouco ml de4) % da nossa exportação, quasi totalmente livre de direitos.
A Republica Argentina só recebo 3»/. da nossa produecão suieita a impostos, dentre os quaes os que pesam sobre o matte e o fumo aoSralnTôonerosos, no esp.nto de favorecerem oguaes gêneros procedcn.es do Para-
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XtfíX?"" 
mUÍI° a°S ESíild0S Ullidos-108-(»M*S- e Pouco á Argentina,ái.UXUJUJft, no mesmo período de um anno.

A franquia ampla que os norte-americanos dão ao nosso café nos põe nopapel de procurarmos favorecer a collocaçào dos seos productos, nosmercados nacionaes.

«,„,^aí'1ai"?iS.natU1'al 
r'ueellosPeçam o beneficio temporário, que a lei con-sa^ia, do abatimento de tarifas aduaneiras e nada mais lógico de que o Brasillh o conceda, como se tem feito, ultimamente.

*

vi Jíif \in!n!Í,Cada 
a 'eÍ qUe fixa a receita 8'eral da ^Publica para o exercício

6|SlSS~frtanqia 
d° 3™^W Wél e naquantia de

rln nK T'- 
ÜT °,eVada a 10 dinlleil'o« esterlinos a taxa para a emissãode notas da Caixa de Conversão do Brasil.

A população do Rio de Janeiro é inferior a um milhão *

Wh'!l™,ae 
novembro de «K»'oi Publicada a cifra da população do Rio de

2" 
'T? '^nseamentodeSOde setembro; mas, como accentuou a Com-

ficava JS 
' n° 

iSe° ,0Í1:CÍ° a° Pl'efeÍ,° d° District0 Federal> esse ^^Itado
SS 

l\T ° da 00nClUSa0 d0s tr^alhos, sendo de prever uma in-Mgnincante alteração para mais ou menos.

sn f* r T1!"1'? 
daVa Pal'a a Cidade d0 líi0 de Janeiro u'«a população de811.21» liabitantes, sendo 463.115 homens o 318.150 mulheres

ri ,uo ir1" 
*V$ 

u 
SOmma da P°P"Ia«ao de 1!l«», «lo os seguintes os alga-n^mos ofiiciaes definitivos: &

PoP"^ã° Homens Mulheres Somma
lAJrrba"a  355.500 266.132 624.633
.AIanima 6.043 65 6.1081UUal  ÍQ1V9Ó9 81.493 184.402

Tolal  463.453' 347.990 811.443
*

Por decreto pontifício de 1 de março de 1910. a Santa Sé instituio em PortoAlegro uma diocese metropolitana e creou novas dioceses cm Pelotas, SantaMai ia e Uruguayana (Est. do Rio Gr. do Sul).

ce2£ f n 
Cl!0Cf,eS' COm° a d° Fl01'iall0P0lis, ficaram dependentes do ar-tejispaüo do Porto Ãlésfre.

O mesmo decreto elevou a diocese de Cuyabá á categoria de diocese me-
e W. ÍT' \r° 7? 

S,"!'.rasaileas as llovas ^^ de Corumbá e São Luiz
IS^HorélÍ- *•f0ram Creadasmais adí Aracaju easdo

Actualmente (P.lll) ãttinge a cerca de quarenta o numero das archidioce-« s, bispados e prelazias da Kgreja Catholica. no Brasil, ao passo que, em 1880ao cahir o Impeno, era apenas de onze o numero dessas dioceses sujeitas to-das a única província ecclesiastica daBaliia.
*

A obra colonisadora do segundo Império foi, em suas linhas geraes, muitomais ampla do que a da Republica, nos seos dous decennios.
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; Maiores eram então os recursos do paiz o melhores e mais favoráveis ascircumstancias para a sua expansão. O Paraná, por exemplo, tem hoje cercade cem núcleos coloniaes, com numero superior a 125.000 colonos de origemallenian, polaca e italiana. S. Catharina cont a cerca de 80 núcleos, com niàis de100.000 descendentes de europeos, allomães e italianos. No Rio Grande do Sulexistem 150, com mais de 200.000 habitantes, também de sangue allemão o ita-liano. E, a poucas horas da capital da Republica, Petropolis, antiga colôniaallema, quasi obra pessoal do segundo Imperador, é a prospera; e formosa ei-dade de verão, que o mundo inteiro conhece.
Tal foi o resultado da colonisaçào praticada no Brasil,. mediante o systemade núcleos fundados pela iniciativa oficial. A Republica, no seo inicio,' em ai-

guns Estados (S. Paulo, Minas, Rio Gr. do Sül) proseguio no s.ystema, obtendoresultados apreciáveis. Destaca-se entre outros, o caso da colônia de Prudon-topolis, fundada no listado do Paraná cm 1893, cm zona virgem, habitadaainda por Índios. Em 1906, foi a colônia eleva Ia a município, e Pru 1-ntopo-lis creada villa. '
*

A. zona da Republica Orientai mais píoxima da fcoüteirã d» Rio Grandedo Sn e oecupada por grande numero do prop.-ie Iaíe;i brãiiiéirãs, quer dolado de terra, quer dos rios Uiuiguay c Jaimaráo.
Essas propriedades estavam assim distribui Ias. no anno de 1908:

Departamento de Rocha o,o
Idem de Paysandú ,.':?
Idem de Salto í:,}
Idem de Artigas 'M
Idem de Rivera   

, S,
Idem de Cerro Largo " :/. 1
Idem de Taquarembó  M
Idem de Trinta y Três ".'*. £°oUij

Total Z'~~Z .). 16 j
São 5.465 brasileiros, proprietários na porção mais rica da campanha ori.ental, emquanto que nesses mesmos departamentos uruguayos somente existem 5.413 proprietários de vinte outras nacionalidades. "

*
O Brasil ocçupa açtualmente o primeiro logar na pr.oduceáo mundial domanganez.
A porcentagem o os princípios que constituem o manganez commercialdo Brasil demonstram, som contestação, sua superioridade sobre os concur-rentes de outros paizes, pois que não contém quasi nenhum enxofre, nuo á oelemento prejudicial desse minério. ¦ ¦¦
Os seguintes algarismos aduaneiros indicam o augmento da produ,» annual do manganez brasileiro, quasi lodo provindo de Mina, Geraes :
Annos rp '1 oneradas

('CM o

1903,. 
oO.OOO

' ' ]{)¦> 
iyy\

1901 i.u.m
208 ')vI

1905 ; v 
m

->•>{ rvvi
1906 ^i.J.'.)

I O 1 ')•> I
1907  

lJ-,A

im:... -r,'Mm
ltiG.122
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Kssa estatística da exportarão alfandegária não coincide com os algaris-mos ofliciaesdo listado de Minas, pois a nossa exportação total de manga-

Annos rn ; ¦.
Toneladas

1903
190.1.'.*.'.'.'.'.'.'.'.';.'.'.';  f":®?i5  m-w1J[JÕ 99,1 077
1*06   :;•;;;
1007   

.l-.l1'
CUU . t:(O

Manganez esse procedente das jazidas de Queluz eBurnier, nas mar-gens da E. F. Central do Brasil.
O manganez é sobretudo empregado na níetaliurgia cio aro. Ultimamenteporem, pensou-se em utilisar como adubo os resíduos do fabrico do íeríòmanganez, assim como já se aproveitavam como phósphatos as escorias dadephosphoraçào.
Segundo o sr. Gabriel Beftrand, espallvandd-se sulfato de magnesiá seceo

ZZTT r?e!d0 
<le 'VeÍa' 0l',e"1Se Uma P^ucçío maior na propor-,ao de 2o /,. Mecíivamenle, encontra se manganez em cortas parles vege-taes.

A Rússia no Caucaso, tinba o primeiro logar na producção dos minérios
157 rr? 

88'JZ 10ne,,a,'aS enl 1!,02i; Se8líiam-se ã^ - '-"1- ->"57.0)0 toneladas O Brasil (Minas Geraes), porém, corne,,:,,, com 156:000 tone-
com ,;1 Z°J °S 

^f1'08 PaÍZeS Productores dí» manganez, deixando-oscom uma producção secundaria, nos mercados industriaes allemães inglezese americanos, que são os maiores consumidores do manganez brasileiro 
" '

*

brn fi! , 
° gr? ?Xagge,'° nosdados Publicados do voz em quando ao-

nf*tW 
da '«Instria de mineração do ouro neste Estado e pelosseguinte algammos offimaes sobre a exportação total ,1o ouro em báría doBrasil, durante os últimos annos. o cuja maior parte sao do Minas, ver-sediaque a producção annual é relativamente pequena :

Grammas Libras
1005
:££ i.m.m d.05.6i2
PS  I-"'1'-'-"" 459.336
iío ::::::::::::  t™'l f-~,,: 1. H>5.01 < 450.863

Mas a verdadeira riqueza minorai de Minas não consisto em ouro opedia>, mas em mineraes do ferro e manganez dos quaes se descobrira,,, ü]-timamenté juziclas importantes.
Varias tentativas se tâm feito para explorai- as minas de ferro mas de-Vido .a mudas razões, a principal das quaes parece ler sido a completa fal-ta det meros de transporte barato, têm sido i„f,,,,i,V,,s. sendo ir gn flean-

omíT^n m aí;Wai,1K'" 1905, esta mont01' a 3-2S0 kil°- -'•''-" »6<- i.n.u, e 89.560 lulos em 1908.

Io
Ksperenios, confiantes, o resureimento d,n irwiii<i.in ,irt <•-.,. • •' •* • tur-Min im» u.ti ínausiria do lerro mineiro ne-s altos fornos á electricidade. j
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Foram estas, no período de sois annos (1901-1936) as safras paulistas de
café, computadas, no calculo, em 16 milhões de saccas a safra de 1907, aliás
menor na exportação :

1931-1902 10.165.043 saccas
1902-1933 8.319.823
1903-1904 6.393.033
1934-1935 7. 122.772
1935-1906 6.977.175
1906-1907 16.000.000

A somma de todo o período é de pouco mais de 55 milhões de saccas. A
média annual da producção é, pois, pouco superior a 9 milhões e 200 mil
saccas. A producção do resto do Brasil mantém unia média de cerca de 4
milhões (Minas, Rio, Espirito Santo, Bahia e Ceará), pouco superior á do res-
to do mundo, que mal at tinge a 3 e meio milhões. A producção annual total
do Brasil é, pois, na média, de 13 milhões de saccas e a producção mundial
não excede a 16 e meio milhões.

As entregas para o consumo são de 17 milhões e 250 mil saccas. Este é
sempre crescente e vae mantendo o augmehto annual constante de 10 °/»<
embora não tenha acompanhado a expansão da producção brasileira, devida
ao augmento das safras paulistas. O consumo médio annual do café é, pois,superior á producção.

Não ha, portanto, na realidade, superproducção. Mas, as accumulações
nos mercados consumidores, ou as existências do visible supply, que passamde uns annos para outros e reforçam as safras disponíveis, embora tenham
decrescido nos dous últimos annos de cerca cie 3 milhões de saccas, ainda
mantém o colossal slock de 10 milhões;

Esta é a situação, ou a. posição commercial do café. Foi sobre ella quebaseou os seos cálculos a política da intervenção, pactuada no Convênio de
Taubaté entre os 3 governos—paulista, mineiro o fluminense.

: Absorveo quasi 3 milhões cie saccas o excedente cia ultima safra exce-
pcional do Brasil, de cerca do 21 milhões, retirando-as das offertas, no cpr'í
rer da safra, para deixar-lhes apenas 13 milhões, que sào, como vimos, a
média actual do consumo real cio café brasileiro.

*

Do Brasil Industrial transcrevemos esta interessante nota sobre o man-
ganez no Brasil :

«Entre os paizes onde o manganez se encontra em abundância, o Brasil
o:cupa o melhor logar. Os mineraes mais communs no território nacional são

oxydos e principalmente byoxydos.
Si não se encontram os carbonatos, se descobriram grandes quantidadesde silicato na jazida do Piquiry, próximo á cidade do Queluz, Minas Geraes.
As jazidas de manganez formam geralmente dois grupos principaes:O primeiro é constituído por schistos, itabiritos, quartzos e calcareos; e

o segundo comprehende as jazidas contidas pelas rochas graniticas o as ar-
guias procedentes da decomposição dessas mesmas rochas».

*

Na Exposição Internacional de S. Luiz (Estados Unidos) os Estados bra-
sileiros obtiveram os seguintes prêmios ;
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Minas Geraes — Uma medalha commemoraUva, 31 medalhas ele ouro, 47
de prata e 61 de bronze.

Amazonas — Duas medalhas commemorativas, três grandes prêmios, 26
medalhas de ouro, 29 de prata e 31 ele bronze.

Pará-Uma medalha commomoraliva, 7 medalhas ele ouro, G de pratae 3 de bronze.
Bahia — Dous grandes prêmios, 19 medalhas ele ouro, 31 de prata e 25de bronze.
S. Paulo —Quatro medalhas commemorativas, 19 grandes prêmios, 98

medalhas de ouro, 102 ele prata o 95 ele bronze.
Rio Grande do Sul—. Três medalhas commemorativas, 4 grandes pre-mios, 51 medalhas do ouro, 119 de praiía e 118 ele bronze.

+ *

O sr. Harrison Hodgson, presidente A& Leopoldina, RáMai/] fallccidoem Londres aos 48 annos ele edade, conforme noticiou a imprensa, não hamuito, era a pessoa que na Inglaterra se achava á frente ele maior exten-são de milhas e ele maior somma ele capital do estradas ele ferro anglo-extrangeiras. Era presidente ou director das seguintes companhias eleges-tradas ele ferro : ele Antofogasta a Bolívia, com 615 milhas ele linha e o ca-
pitai de lb. 7.5O0.OÍ.):); Argentino North-Eastern, 411 milhas e lb. 3.450.000;de Costa Rica, 181 milhas e lb. 3.435.000; Easl. Argentino, 99 milhas e lb.'1.100.000; Inter-Oceanic of México, 735 milhas e lb. 5:420:099;; Leopoldinano Brasil, 1.460 milhas e lb. 9.170.000; Mexican Eastem, 161 milhas e lb.410.000, Salvador, 100 milhas e lb. 1.400.000; United of Havana, 660 milhase lb. 7.600.000.

Como se vê, é a grande estrada ele ferro brasileira (Leopoldina RaihcayCompany) a maior ele todas as empresas a que estava lidado o faliecidomillionario londrino, Mr. Hodgson.
•

Em. 1907, deixou o lógar ele Superintendente geral ela Leopoldina Rail-way o sr. J. Percy Clarke, para ir assumir égual cargo na Buenos AyresGrcat Southern Railwan, isto é, exactamenfce quatro annos depois de havertomado posse da administrarão dessa importante rede brasileira, pois queo fez em 1." de janeiro ele 1933;
Nessa época, disse o Jornal do Coinmercio, elo Rio. em uma das suasvarias, a extensão elas linhas ela Companhia Leopoldina era de 2 168 kilo-metros e 838 metros, e o sr. Percy Clarke deixa-a agora augmentada demais 121.136 metros, elos quaes 73.136 metros construídos pela Companhiae 48.130 metros correspondentes á antiga estrada ele ferro Càta*uàzós emterritório mineiro, adquirida ao Banco ela Republica.
Diversos outros melhoramentos recommendam a passagem elo sr. PercyClarke pela administração ela Companhia Leopoldina, a saber: a concessão

para a construcção de uma ponte metallica em Campos, sobre o rio Para-hyba, ligando as estradas ele ferro Carangola e Macahé a Campos e con-seqiientomente, os Estados elo Rio ele Janeiro e Espirito Santo : a reuniãodo serviço de passageiros de todas as linhas ele Campos em uma única es-taçfto, cujos planos já foram approvados pelo Governo ; o projecto da ponteobra de.arte solida e elegante, atravessando em plano elevado as ruas dacidade ele Campos ; a junção das estações da estrada.de ferio Campista e
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estrada de ferro S. Sebastião, em uma estação elefante, na Avenida Muni-cipal, também em Campos.
Em questão de tarifas tornou-se também notável a acção do sr. PercyClarice, sabendo alijar os interesses da Companhia com as exigências ra-zoavcis do publico ».

*

« Sem flores não ha alegria, não ha riso (escreveo o distincto botanistapátrio sr. dr. J. R. Monteiro da Silva).
Só o Brasil tem, em suas florestas abundantes, 1.059 espécies !msta cult.var 50 variedades de Cattle.ya, Loelia, Oncidium, Soppro-ndis, hpidendrum, Zigopotalum, de flores grandes.So a nossa Cattleya Warneri merece uma epopéa.K a Schilleriana tão bem installada sobre os ramos da cangerana, tão

yaiupsa (le sua belleza radiante como rainha das florestas !JS uniaepiphyta estimada pelas coros vivas de seo íobéllo e o pon-tnado das suas sepalas o pétalas.

^ 
O buril de notável pintor não imitaria os relevos e as cores deste ge-muno producto de uma natureza tropical.

f—ÜtaS 
Ve,Z6!' a° S°° lad°' m l,oa existencia a Cattleya Warneri, outraíorniosa epiphyta.

As florestas do Brasil guardam com carinho as mais raras preciosi-

o.„./ÍUein, 
aS VÍSUa flCa extasiauo- deslumbrado por tanta variedade de ma-

ÍS l'°nCT' 
flnaS ,ÍanaS de be,las trePadeiras, que, entrelaçadas comas epiphytas, dao um tom festivo ao mattagal expesso. »

Minas, 1910. Brasüophilo.

A \ iaçào 1 ciTca cm Minas (jicraes

tal 2? w"e 
<I1ZOn"n'° d° lm' era de 4-216 kms- e T66 "'"• a ^tensão to-

deslev ! .Cg'°, f.S 
f'Uat01'Ze eSt''adaS de ferro on(ao exi^entes no território

mZ v 
' * 

T 
* m' a liaUa & Minas> a *«> a ^ ória aMmas, af«„, a 4«o «/o Doce, a Çi«ua<p* e a Paraopcba).

fraccl ;,, feZenil"'° 
dG 1!)°9' Subia a 4-426 Wlometros (despresada a

o ar ualmir''°S) 
a e*tensa0 das Í#^W em trafego, em Minas Geraes;

plSSalo 
mT° 

¦191I)' Pel0 paCÍent° e ^'-upuloso calculo feito
oHl d,; T 4™mrw de Mino,, attinge a 5.304 kilometros a extensão
lomoS, r'ro?''a, 

eX'1enteS "° Kstad° de Minas' oonfornie l»as^"'os a
da!È• K t an'10 r^f1 aS " 10 aS n°SSas Kstl'adas de **™> m fusão
m U-m 1% Sapncahy, Musambinho e Minas & Rio em uma só rede o belas
mmõs 4a,?¦;'; * m°me á «^"° *** ° d° £*** 22mpe a Companhia Mogyana.

l-assomol-as em revista, a começar da importante via de penetraçãoque ,ga o coração de Minas ao porto da Capital da Republica ' 
'

cidade áà-ÍSTr 
d° 1<raSH,{de 11r°P,,Íedade da » adorai, sae da

S Frlni "'° 
em den,andada cacl»>ei''a cio Pirapóra, no RioS. íianc.sco,. atravessa o território mineiro desde a estação de Serraria ale
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a de Pirapora (mun. do Curvello), despedindo ramaes para Porto Novo, OuroIreto, Caete-Ferros, Palmyra-Livramento e Bello Horizonte, tendo em tra
tronco"1 

lerHt0rÍ0 de Minas>desde Parahybuna até Pirapora, no fim da linha
-A L. de F, João Gomes a Piranga está com o seo trafego restabelecidoda cid. de Palmjra ao pov. do Livramento- mun. de Barbacena- e per-tence hoje essa ferro-via ao Gov. Federal, que a incorporou á E. de FCentral do Brasil. Tom cm trafego uma extensão de 26 kms. 564 ms jásommados na rede da Central. '

II. Leopoldina Railway Company (com a sua linha
tronco de Porto Novo á Saúde e seos vários ra-
mães e sub-ramaes e linhas dependentes : daSerraria á Ligação, de Guarany ao Pomba, dePatrocínio a Muriahé, ramaes de Silveira LoboaoTravessão, de Cysnciro, Pirapetinga, Leopol-dina, Carangola, Mirahy, Santa Lusia ao Ma-nhuassú, Ponte Nova a Bicudos, S. Pedro aMareie Ilespanha, todos em território mineiro
e sob o domínio dessa grande companhia ingle-
za) tem em trafego, em Minas..... <m ..mc

Ul. L.deF. Oeste de Minas (importante Companhia
cuja linha tronco sae da estação do Sitio (na F.F. Central) para S. João d'El-lUu e dálii se esten-
dendopor varias linhas ao rio São Francisco, aoParaopeba, ao Rio Grande, com vários ramaes,
inclusive os de Henrique Galvão a Bello Horizon'
te e de Carrancas a Falcão, servindo assim ás zo-
nas do centro, oeste e parte do sul de Minas) tem
em trafego, em Minas i o99 , mo

IV. Rede de Viação Férrea Sul-Mineira (servindo aosul de Minas e constituída pela fusão das estra-
das de ferro Sapucahy, Musambinho e Minas eRio), tendo uma extensão, actualmente em trafe-
go, nas linhas tronco e annexas, com seos ramaes,
de

Como abrange 3 Estradas a Uêde Sul-Mineira, vamos decompor a exten-«ao de cada uma dellas .--1/ a antiga Companhia Viação Férrea Sapucahlcompreendendo as linhas : de Soledade á est. Sapucahy, onde enWca com a Mogyana; de Soledade á Barranca do Rio Preto, donde sefme ali*nha fluminense para Barra do Pirahy, tendo terminado a ligarão rbtrcrhode Baependy a Carvalhos ; conta a E. de F. Sapucahy um total de 610 kmsem trafego ;-?.- a antiga E. de F. Minas «6 Rio, que foi de propriedade dâUnião e passou a pertencer á cit. «Companhia de Estradas Federaes Sul-Mmeiras»; sae da est. de Cruzeiro) no Est. de S. Paulo), percorre o Sul deMinas, desde a estação do T.innel á cid. de Três Corações do Rio Verde-ondeseentroncacomaE.de F. Musambinho (de Três Corações a MonteBello); e tem a E. de F. Minas & Rio, em trafego, no território mineiro, umaextensão correspondente a 147 kms.; 3.'-a antiga Companhia E. de F. Mtsam*oinho, que, na sua linha tronco de Três Corações a Monte Bello e nos 2 ra.mães de Freitas á Campanha e de Gaspar Lopes a Alfenas, tem trafego um

j
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total de 284 kms., sem falar nas construcções de seos prolongamentos paraas cids. de Musambinho, Monte Santo, São Sebastião do Paraíso, etc.
Por conseguinte, em território Mineiro, conta a Rede Sul-Mineira com1.075 kms. em trafego, sendo :
na Sapucahy 619 kms
na Musambinho 284 kms
na Minas á Rio 147 kms

Total da Rede Sul-Mineira 1.075 kms.

V. E. de F. Mogyana (estrada paulista, de concessão
federal), atravessa a zona do chamado Triângulo
Mineiro, desde Jaguára, na fronteira de S. Paulo e
Minas Geraes até á cidade de Araguary e tem os
ramaes de Guaxupé (14 kiloms.) e de Cascavel á
villa balnearia de Poços de Caldas, no sul de Mi-
vares a Guaxupé) um nas, em trafego dentro de
Minas

—A ant. E. de F. Dores deGuaxvpê pertence hoje á Com-
panliia Mogyana, e constitue um ramal delia des-
de a estação de Ribeiro do Valle para a villa de
Guaxupé e só tem dentro de Minas (est. Júlio Ta-
tráfego de

332 kms.

14 kms.
VI. E. de F. Bahia e Minas (dada por antichrése ao

Estado de Minas e hoje por este transferida a
uma Companhia particular), sae da Ponta de Areia,
junto ao porto marítimo de Caravellas, no Estado
da Bahia e vem entrar em Minas, na estação de
Aymorés, sendoo trecho mineiro dahi á cidade de
Theophilo Ottoni, antiga Philadelphia, de  233 kms. 870 ms.

VII. E.jle F. Juiz de Fora ao Piau (da cid. de Juiz de
Fora á cid. do Rio Novo, na zona cafeeira c pas-toril da «Matta»), em trafego  59 Jíms. c80 ms.

VIII. E. de F. Paraopeba (pertence á Cúria do arcebis-
pado de Mariana), sae da estação de Jubileo, na
E. de F. Central, e vae ao arraial de Congonhas
do Campo. Tem trabalhos até o km. 12, mas tem
apenas em trafego uma linha de bitola estreita
com

IX. E. de. F. de Goyaz (de concessão federal) sáe dacid. de Formiga, na F. F. Oeste de Minas, e vae,
actualmehtc, até o km. MM Rio Perdição) em ter-
ritorio mineiro, onde se acham os seos 

'trilhos,

em demanda do listado de Goyaz. Ella atravessa
os municípios mineiros de Formiga. Piumhy, In-
dayá, Bambuhy, Araxá, Patrocínio e procura oterritório goyano ; deve soltar um ramal para acid. de Piumhy e outro de S. Pedro de Alcântara
para a cid. de Uberaba ; tendo outra linha de Ara-
guary para Catalão. Com a linha tronco e ra-niaes tora a ferro-via Goyana cerca de 1,100 kms.
Actualmente, porém?>r,ua extensão trafegada é de 143 hms.

8 kms. 640 ms.
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X. E. de F. Vicloria a Minas (de concessão federal)
sae do Porto das Argollas, defronte da cid. de Vi-
ctoria, capital do Espirito Santo, e já vem até a
Cachoeira do Baguary (km. 388 a contar de Victo-
ria) no Rio Doce. A est. de Baguary fica em ter*
ritorio dos municipios mineiros limitrOphes de
Peçanha o Guanhães; e finando abi chega, já a Es-
trada tem atravessado os miins. de Manhuassú e
Caratinga, em nosso Estado. A essa listrada per-
tence o ramal férreo, que sae da est. do Curral i-
nlro (na 1-7 F. Central do Brasil—km. 852] e irá a
cid. de Diamantina. Esse ramal terá 117 kms. de
percurso (os estudos primitivos davam 111 kms.
76') ms. 7 já estando aberto ao trafego o trecho de
Curralinlio ao porto de Santo Hypolito (no rio
das Velhas), com 34 kms. 300 ms.—Xa linhatron-
co, a Vicloria a Minas percorre já cerca de 183
kms. em trafego no território mineiro (desde per-
to de Nativicíade, no km. 205 e 300 ms., até Ba-
guary, no km. 3887 Sommando-se os 183 kms. Cm
trafego, na linha tronco do baixo e médio Rio Do-
ce,com os 31 kms. em trafego do Ramal de Dia-
num ti na .tem a,E. de F. Vicloria a Minas abertos
ao trafego, em nosso Estado, até princípios do
anno de 1911,  217 iims#

Resumo das linhas férreas cm trafego 110 Estado (até marco de 1911)

Kms.
I. Na E. F. Central do Brasil (ronco e ramaesj  981
II. Xa Leopoldina Railicmy (idem, idem  931
III. Xa Oeste de Minas idem, idem]  1.322
IV. Na Rede Sul Mineira linhas e railiaes)  1.075
V. Na Companhia Mogyana([vonco o ramaesj  332
VI. Xa Bahia cG Minas linha tronco)  234
VIL Xa Companhia Piau 'linha tronco  00
VIII. Xa Estrada Paraopeba linha única 9
IX. Xa Goyana. (linha tronco  143
X. Xa Vicloria a Minas (íronco o -ramal)  217

Sonima total das L. de I'1. em trafego no listado  5.304 kms.

Algiiiiiás peqiteiias fci*vtoyla.$* Uiiilins ciel*eifi*o-cai»i#is c au-tòirioveis 110 Estado

Ferro-carr.il de Bello Horizoute ¦linhas urbanas e mi-
burbanas  28 kmi.

Ferro-carril de Juiz de Fora idem)  11 »
Fcrro-carril de Porto Novo a tt;"o José d'Além rara-
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Forro-can-il da cidade de Ubá (linha urbana) 2 kms.Fcrro-carril da cid. de Cataguazes (linha urbana).... 4 »íerro-carril dá est. de Bicas á villa de Guarará  7 »Fen-o-eanil da est. do Parahybuna a Porto das Fio-res.
10 »*erro-caml da est. de Pedro Leopoldo á Fabrica daCachoeira Grande  2 »Linha detrolleys da est. de São Pedro*a'cidVde'Mar

de Hespanha (já possuo um Ramal férreo)  18 »Idem, idem, da est. de Curralinho á cid. de Diaman-tina ,.r.
r.  120 »Linha de íerro-cairil (bonds) entre Conceição e Fa-zenda da Gironda (num. de Além Parahyba)Linha de automóvel da cid. de Sete Lagoas á Fabri-ea da Cachoeira de Macacos  24 »Linhas de trolleys de S. Rita da Extrema para Jaj^ary

.e Bragança.. .......1.." 54 ,,Lmha de automóvel da est. de Tabocas á FabHca detecidos do Cedro (em Tabuleiro Grande)  18 »Linha de automóveis do Bello Horizonte á colôniado Barreiro i«
Dll^éncias da cid. de Caldas á villa de Poços!!!!!!!! 30 ILinha de automóveis e carros da est. de"Silva Xa-vier á colônia «João Pinheiro»  igj »Linha de automóveis, entre Ouro Fino ea colôniaInconfidência y>
Linha de trolleys entre a est. férrea de Gu.axi.pe'e vil-Ia Guàranesia n
E. de F. por systema Decauville, na Fazenda do Pião; Usina AnnaFlorenciaUe industria assucareira, no"'un.de Ponte Nova 16 „FejTo-caiTil da villa de Caxambú .....  2 »Linlia-ferrea (bitola 60 centims.) da Usina assücarei-ra da cid. de Rio Branco (Societê Sucrière RioBranco) .para os seos cannaviaes.. 5 „Ramal derivado da E. F. Central, na est. de'ciírMa-no Ottoni, pela Companhia Belga de Mam-anez atéo Cocuruto (mun. deEntreRios^ 45 „Ramal derivado do km. 460 da E. F. Centraipel^ihn-

presa Gonçalves Ramos para a sua jazida de man-
ganez (num. de Queluz) #### 7Ramal de bitola larga da E. F. CentraV do Brcâsiüles! **
de Lafáyétte ao Morro da Mina (Companhia deManganezj # e ##Linha detransporte aérea cÜempresa A.'Sum'paraexplor. de manganez das jazidas de Água Piêta,no mun. de Queluz ### fi
Total de ferrp-carris urbanos, linhas de automô- —L~
ps 

e pequenas ferro-vias, em trafego, no Est. de
Minas  

M^A-t
426 kms.
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Morro da Mina tem ex-

Velho, ÍJyp||Íf S1Ò g»*íj da companhia Ingleza de Morro
2tec«»«fe destinada ,0 t,,"'' T 

^ 2° 'tmS- a extensa° das U*»"
Perflcio e no K^^^^^eg. da mina, na su-

(despresando fricções em ms.)

^af^accio comCÍSS* £**irtd? 
M "**«« d° ***** *

o informações d°S C°lhldoS pel° seo Directo>' eta varias fontes
1 Gentml cio /íraS«-e.xtensões em trafexth ]in, , ,, g° ou construídas :
Í 

" 
f 

°, °entl'° ('Sei'''al'ia a ^-apora).  79.! kmsNo Ramal de Entre Rios a Porto Novo.. '
^mdel.alll,yTaaLivramento  

 61 ,,
J<ftm do Burnier a Ouro Preto  §Mera de Lafayette ao Morro da Mina!]".'.cem desabará a Rancho NovoIdem de General Carneiro a Bello' BSè!.'.'"" 

* 
Iíónit,.;:1:::1. d.e. 

.Cu,,i'aiini10 a Montos °i^ <«*

15 kms i,i-olong'anientodoranLàÍ'd7òúVo"pretoa "~ "
Mananafem constr.),

»

42 *
7

36
»

Ramal de Bemfica a Lima Duarte* (em1 or se concluir os restantes... kms.
constr.)

si-.ho,./, u * t, , " ,*","• c*° Ramal defcabara-Santa Barbara e Ferros

»

»

»
NaA* Ceniraírfo/ínwW-total "wTkms

2 ^opoldinatiaihMv-cxteAWw m> i^foo., , ,v •' VH^f?0^ cm trafego ou construídas :íg 
|.nhado 

Centro (Porto Novo a Saúde) 3C0 ,.m,No Ramal do Volta Grande a Pirapetinga .. 
o,9 ^

dom de Recreio a Santa Lnsia do Cara^go a 
"" ã "

dom de Vista Alegre a Lcopoldina  í.g
Idem do Poço Fundo (trecho mineiro).... 

I
Idem de Cataguazes a Mirahy... £
Idem de Sereno a João Pinheiro. f~
Idem de Serraria a Ligação  lr 

,Idem de Travessão a Entre-Rios. 1
Idem de Rio Novo a Furtado de Cari$fc";£ 7Idem de Guarany ao Pomba...

»

9

»

»

19 »>
»

Idem de Cysneiros a Paraokèna7,7,  ?! 
°

A-10 •? 18 »
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Idem de Patrocínio a S. Paulo do Muriahé. 18 »
Idem de S. Pedro do Pequery a Mar de Hespanha.. 25 »
124 kms. Idem de Santa Lusia do Carangola ao

Manhuassú (em constr.) já promptos 41 ,>
177 kms. Idem de Ponte Nova a Bicudos e Manhu-

assú (em constr.) já promptosIdem de ligação da rede mineira com i espirito san
tcnse 15 »

98 kms. Na Linha da Ligação tirada do km. 41 do
Ramal Santa Lusia—Manhuassú para o Alegre
(no Est. do Espirito Santo)

Na Leopoldina Railway—total..'...... ~%l kms.
Oeste de Minas—extensões em trafego"ou construídas :

Na Linha do Centro (Sitio a Paraopeba) 602 kms,No Ramal de Aureliano MourAo a Rib. Vermelho... 48 »>
Idem de Gonçalves Ferreira a Itapecerica 34 i
Idem de Martinho Campos a Pitanguy 5
Na linha de Catalão (Carrancas a Formiga) 223
No Ramal de Mattosinhos (S. João d'El-Rey)...".7.7. 3
No Ramal das Águas Santas a S. João cTel-lley!!!! 14
Idem de Gonçalves Ferreira ao Cláudio 28 »Idem da est. de Lavras á cid. de Lavras ..[]] 3 »Idem de Bello Horizonte a Henrique G ai vão...\* .'.*.'." 150Sub-Ramal de Soledade ao Pará [m 39 ANa Linha de Carrancas para Falcão \\ ig^ »

Na E- F- 0este de Minas-tom  1.322 kms.
Rede Sal Mineira-extemôes em trafego ou construídas :

Na Linha de Soledade á estação Sapucahy. 273 fcft£Na Linha de Soledade a Baependy, Carvalhos e Bar-
rança do Rio Preto. o <,.

No Ramal de Piranguinho a Villa Braz 2*
Na Linha do Tunnel (23 kms. além de Cruzeiro) aTrês Corações do Rio Verde *....... 147
Na Linha de Três Corações a Monte Bello .** 191
No Ramal de Freitas a Campanha ".!!!!!! 86
No Ramal de Gaspar Lopes a Alfenas *[[[[[ 7
51 kms. em constr. no Ramal de Villa Braz*â*s/jos"

do Paraíso ##> __
24 kms. em constr. de Musambinho a Guaxup]|;]{ —
36 /ims. » » de Musambinho a Monte Bello..! —

7 kms, » » de Guaxupé a Guaranesia ^
34 kms. « » »> Guaranesia a Monte Santo.... -
54 kms- rt i rt Monte Santo a S. Seb. do Pa-

raiso. • 
... kms. em estudos de S. Seb. do Paraíso aS. Rita*

de Cássia

»

»

»

»>

>se

d

»

»

»

Na Rede Sul Mineira-iotiú  1.075 kms.

¦*•'"
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Mogyana—extensões em trafego ou construidas :
Na Linha tronco, o trecho mineiro de Jaguára a
Araguary  283 kffis

No Ramal de Caldas (trecho mineiro de Prata a Poços
de Caldas) ... 35 „

Ramal de Guaxupé (idem de Júlio Tavares a Dores
do Guaxupé)  14 M

Total na E. F. Mogyana  332 kms.
Bahia e Minas—extensão em trafego dentro deste Estado :

Na Linha de Aymorés aTheophilo Ottoni  234 kms.
Está em estndos o prolongamento da E. F. Bahia e Minasáesde a cida-

de de Theophilo Ottoni até Bóa Vista do Tremedal, passando por Arassuahy
e Salinas.

Victoria a Minas—extensões em trafego ou construidas no território
mineiro :

Na Linha principal do porto de Victoria pelo valle
do Rio Doce acima, trecho mineiro desde o km.
205+300™, perto da est. de Natividade, até a ca-
choeirado Baguary (mun. de Guanhães)  183 kms.

No Ramal isolado da linha tronco e derivado da est.
do Curralinho (km. 852 da E. F. Central do Bra-
sil), em direcçào á cid. de Diamantina : o trecho
construído de Curralinho ao porto de Santo Hy-
polito, no Rio das Velhas tem  ai »
Na E. de F. Victoria a Minas—total em trafego. 217 kms.

Por se concluir a construcção : 113kms.de S. Hypolito a Diamantina:
mais.... kms. do sub-ramal de Bandeirinha á cid. do Serro ; e.... kms. dePedra Ccrrida á cid. de Itabira de Matto Dentro (km. 560^, devendo serelectriílcada esta linha, na região de possantes cachoeiras c jazidas de ferro.

Goyana—extensão em trafego ou construída :
Na Linha principal, desde a cid. do Formiga (en-troncamento com a E. F. Oeste de Minas) até o

rio Perdição  143 kms>
Por se concluir a construcção : o trecho desde Perdição ate" á capital deGoyaz, que ficará por essa linha a 1.551 kms. do porto do Rio de Janeiro, con.travessia pelo Triângulo e Oeste de nosso Estado.
Na linha de Araguary a Catalão, tem a E. de F. Goyaz 43 kms. com -

tímidos desde a cid. de Araguary até a barranca do rio Paranahyba.
Estrada Piau—extensão construída e trafegada :

Linha da cid. de Juiz de Fora (entroncamento com a
E. F. Central do Brasil) á cid. do Rio Novo (en-
troncamento com a Leopoldina Uailway)  60 kms.

10 Estrada Paraopéba—Qxtonxào construída o em trafego :
Linha derivada da est. de Jubiléo (km. 173 da E. F.

Central do Brasil) até o arraial do Congonhas
do Campo, no Sanctuariò do Máttosihhos..*  . 9 kms.
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Novos trechos próximos a serem inaugurados cm Minas

Na E. F. Oeste de Minas :
De Carrancas a S. Vicente Ferrer, Turvo e Bom Jardim, até á est. do

Falcão (onde encontrará a linha já construida da Oeste, de Falcão paraBarra Mansa, com 52 kms.).
De Bello Horizonte a Henrique Galvão, linha total com 150 kms. (o per-curso dos l08 estudos era de 156 kms. para um traçado e de 177 kms. paraoutro).
De Soledade á cidade do Pará (sub-ramal do Pará), com 28 kms.
Do Ramal de Gonçalves Ferreira á villa do Cláudio, com 28 kms.

Na Leopoldina Railway estão em construcção estes trechos, em nosso
Estado :

O de Ponte Nova a Manhuassú, passando por Bicudos, com 177 kms.
(contracto de 22 de fev. de 1908) ;

O de S. Lusia do Carangola á cid. do Manhuassú, com 120,kms.l00ms. ;O de S. Pedro do Pequiry á cid. de Mar de Hespanha, com 25 kms.
480 ms. (este já inaugur. em 24 fev. 911);

O de ligação da rede do Carangola entre os territórios mineiro e espi-
rito-santense, com 14kms.800 ms.

Na E. de F. Sapucahy, pelo contracto de 15 de maio de 1909, está cm
construcção o Ramal de Piranguinho á cid. de São José ds Paraiso, com
73 kms., dos quaes já está prompto e aberto ao trafego (9 nov. 910) o 1.°
trecho da est. de Piranguinho á Villa Braz, com 22 kms., em região muito
accidentada e rica de lavouras de fumo, cereaes e café.

A est. de Villa Braz fica a 208 kms. da est. de Cruzeiro.

Desde 18 de janeiro de 1910, que as E. de F. Minas & Rio e Musambi-
hho passaram a constituir com a Cia. E. de F. Sapucahy a grande «Rede
ferro-viaria Sul Mineira», por contracto de arrendamento celebrado peloGov. Federal com a Cia. Sapucahy, esta representada polo seo Presidente
Sr. dr. Joaquim Mattoso Duque Estrada Câmara.

*

De 1909 a 1910 foram inaugurados em território mineiro os seguintes tre-
chos de ferro-vias:

Na Estrada de Ferro de Goyaz: Franklin Sampaio a Bambuhy, 32 kilo-
metros e de Bambuhy a Perdição, mais 47 kms.

Na Estrada de Ferro Victoria a Diamantina: De Curralinho a Roça do
Brejo, 22 kilometros e 490 metros; e de Roçado Brejo a Santo Hypolito, mais
11 kms. e 810 ms.

Na Rede Sul Mineira : ollamal de Alfenas, 7 kilometros e 578 metros,
e Baependy a Fazendinha, 13 kilometros.

Na Estrada de Ferro Central do Brasil: Lassance a Pirapora, 86 kilo-
metros e 500 metros; Caeté a Rancho Novo (Ramal de Sabará a Ferros),
12 kms.

Na Leopoldina Èàilioay foi este o andamento dos trabalhos, em 1910, das
suas novas linhas e rámaes mineiros;
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« Santa Lusia a Manhuassú (124 kilometros)— Avançaram muito, durante
o anno, os trabalhos nos primeiros 11 kilometros, até á juncção com a linha
de ligação do Alegre, havendo-se feito 442.380 metros cúbicos de movimen-
to de terras e assentado 8 kilometros de trilhos. Com excepção de um kilo-
metro de trabalho em rocha, todo o leito da estrada está realmente promptoaté o ponto de entroncamento.

Linha de ligação do Alegre (98 kilometros) — Iniciaram-se os trabalhos
deste prolongamento em ambas as extremidades, mas não se adeantaram
muito durante o anno. Atacaram-se os primeiros 20 kilometros a partir do
entroncamento com a linha de Manhuassú e os primeiros 10 kilometros par-tindo do Alegre.

Ponte Nova a Bicudos (177 kilometros) — Foram approvados pelo gover-no do Estado de Minas as plantas e orçamentos para esta linha; os traba-
lhos serão brevemente iniciados.

S. Pedro a Mar de Hespanha (24 kilometros) — Em virtude de accordo
com o governo de Minas, está sendo construído um prolongamento da esta-
ção de S. Pedro para a cidade de Mar de Hespanha, na extensão de 24kilome-
tros approximadamente. O governo de Minas paga todas as despesas de cons-
trucção,com excepção dos trilhos e do telegrapho. Este prolongamento ha de
vir a ser um pequeno, porém valioso contribuidor da linha do tronco. »

*

Na Victoria a Diamantina, têm sido, nestes três últimos annos, entre-
gues ao trafego, successivãmente, os trechos seguintes em território mi-
neiro : Natividade e Resplendor (38 kms.), Resplendor a Lajão (33 kms.), La-
jào a Derrubadinha (70 kms), Dcmíbadinha a Figueira (14 kms.) e Figueira
a Baguary (28kms). Total, 183. kms. dentro de Minas.

*

Na E. cie F. de Formiga a Goyaz, o trecho de Porto Real a Bambuhy (com33 kms.) foi aberto ao trafego em 1910; e o de Bambuhy ao rio Perdição
(km. 113), em princípios de 1911, estando os trilhos próximos ao km. 157 da
E. de F. Goyana, donde sáe o ramal de Araxá-Uberaba.

Na E. de F. Sapucahy (pela sua fusão com as Estradas Minas & Rio e
Musambinho constituem a Rede da Comp. de Estradas Federaes Sul Minei-
ras) está proseguinclo a construcção do trecho entre a cid. de Baependy e alinha da Sapucahy, que vem da Barra do Pirahy.

Como se sabe, a Companhia Estradas de Ferro Federaes--Rede Sul Mi-neira, contractando com o governo da União o arrendamento das estradas
Musambinho e Minas e Rio, incluio, para os effeitos do pagamento da quo-ta de arrendamento e da reversão final das estradas ao governo federal, nareferida rede, a Estrada de Ferro Sapucahy, de sua propriedade ou'deconcessão estadoal mineira (com 407 kms.).

O todo dessas três estradas é a actual Rede Sul Mineira, (pie se obrigou
por força do cóntrácto de arrendamento, a construir na prospera regiãoul-mineira diversos prolongamentos, ramaes> trechos de ligação, com^umdesenvolvimento de mais do 600 kilometros de novas linhas.

Assim, a Companhia está construindo o ramal de S. José do Paraísocom 73 kms. ; o trecho da ligação com a Estrada Oeste de Minas (perten-cento aesla ultima): construio a ligação da linha de SanfAnna como resto
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da rede entre Fazendinha e Carvalhos ; está construindo, por intermédio
da Companhia Mogyana, o prolongamento da antiga Estrada de Musambi-
nho ; estabeleceo o serviço regular de navegação do rio Sapucahy, etc.

Proseguindo na execução desses serviços, a Rede Sul-Mineira contra-
ctou com a Mogyana os seguintes trechos: de Monte Bello á cid. de Mu-sambinho, com 30 kms.; de Musambinho a Dores de Guaxupé, com 24 kms.;
de Guaxupé a Guaranesia (7 kms.) e mais 31 kms. para a cid. de Monte San-
to; de Monte Santo a S. Sebastião do Paraíso, com 54 kms. e 300 metros;
prolongamentos todos esses da antiga E. de F. Musambinho, e em cuja li-
nua tronco já estavam, ultimamente, construídos mais estes trechos: de Are-
ado a Movimento (ex-estação João Pinheiro, por haver mais 2 homonymas
na Oeste de Minas e na Leopoldina), 10 kms.; de Movimento ao pov.deMonte Bello (mun. de Cabo Verde), 28 kms.; de Gaspar Lopes (ex-est. de Pi-
tangueiras) á cid. de Alfenas, 7 kms. (ramal de Alfenas). Assim, a linha
tronco da Musambinho, desde a cid. de Três Corações a Monte Bello, tem
hoje em trafego 198 kms., que se ligam aos 170 kms. em trafego da Minas &
Rio, de Três Corações a Cruzeiro (em S. Paulo, na E. F. Central).

Em fins de março de 1911, o Gov. Fed. approvou os estudos definitivos
do trecho de Monte Santo a S. Sebastião do Paraíso, apresentados pelaCia. Mogyana, empreiteira da construcção, como antes referimos.

Melhorando a navegação a vapor do rio Sapucahy, a Rede Sul Mineira
inaugurou, em 10 de nov. de 1910, com o vapor fluvial Júlio Brandão, 120
kms. desde Porto de Sapucahy até o porto de Paredes (mun. de S. Gohçalo
do Sapucahy). Ficam o porto de Sapucahy a 23G kms. da est. de Cruzeiro e
o porto dos Dias (mun. de S. José do Paraíso), a 197 kms. de Cruzeiro.

Para os outros portos da navegação do rio Sapucahy, veja o leitor o An-
nuario de 1907, pag. 375; e no mesmo vol., pag. 372, vêm extensamente enu-
merada toda a actual rede das estradas, que fizeram objecto do contracto
celebrado com a União pela Companhia de Estradas de Ferro Federaes do
Sul de Minas.

*

Em 14 de nov. de 1910, a Comp. Rede Sul Mineira fez correr o «seo pri-meiro comboio directo» desde Barra do Pirahy (inicio da E. F. Sapucahy,
no entroncamento com a Central do Brasil) até a villa de Caxambú, ficando
assim ligadas todas as linhas férreas da sua Rede, nos territórios mineiro
e fluminense.

Até 31 de dezembro de 1910, a Rede Sul Mineira se compunha de 1.075
kilometros em trafego, tendo 619 kilometros da antiga Companhia Viação
Férrea Sapucahy.

Hoje, póde-se viajar de Barrado Pirahy (na Central) pelos trens da anti-
ga E. F. Sapucahy, até á ligação desta com a Mogyana, no extremo sul de
Minas (na fronteira com S. Paulo).

*

Em 24 de fev. foi inaugurado o ramal férreo, que da est. e pov. de S.
Pedro do Pequiry vae á cid. de Mar de Hespanha, na zona da Mattá.

O ramal tem a extensão de 25 kilometros e 480 metros, estando a linha in-
teiramente concluída e lastrada até a cidade. Existem no mesmo vários tra-
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balhos de arte, avultando entre estes a ponte sobre o rio Kagado, que tem
25 metros de vào livre.

O ramal, que tem três estações (S. Pedro, Cachoeira e Mar de Hespanha)
foi construído pela «Leopoldina Railway», com adeantamento do Estado, de-
vendo a quantia despendida reverter ao Thesouro, á razào de 15^ •/„ da ren-
da bruta annual.

Todos os serviços executados no ramal foram flscalisados pelo engenhei-
ro do Estado, sr. dr. Joâò Bley Filho e a construcção foi dirigida pelo sr. dr.
Pantaleâo Costa, auxiliado pelo dr, Eduardo Gomes, ambos da Comp. Ingle-
za Leopoldina.

O primitivo traçado desse Ramal data de 1893 e foi então estudado pelosr. dr. Paulo de Frontin.
*

Da Cidade da Franca transcrevemos a seguinte local, em que ella noti-ciou a próxima construcção da E. de F. do Sacramento derivada da linha
da Mogyana (Jaguara a Araguary).

«Em 12 de maio de 1910 foi lavrado o contracto com a casa Bromberg &
Comp., do Rio, para a construcção de uma estrada de ferro electrica, de ummetro de bitola, e que ligará a cidade de Sacramento á estação do mesmo
nome. na Mogyana; bem como a illuminação electrica da referida cidade e
povoação de Conquista.

Para isso aquella casa se utilisará de uma das cachoeiras do Rio Borá,a dous kilometros de distancia, compromettendo-se a dar uma installação
completa para 600 cavallos de força, em duas unidades de 300 cavallos cadauma, quando actualmente são precisos no máximo 250.

As obras deverão estar terminadas em 20 mezes, sendo o custo dellasorçado em 590:000#000, pagos em cinco prestações eguaes, de 6 em 6 mezes.
O primeiro pagamento foi effectuado á vista, ficando o ultimo para ser rea-Hsado 12 mezes depois de terminadas todas as obras, servindo de caução
para a sua boa execução.

Todos os estudos e o projecto foram feitos pelo engenheiro sr. dr. Joa-
quim Carráo.

Grande parte do capital já está subscripta pelo povo sacramentano».
*

Na E. de F. de Victoria a Minas, a>st. de Cachoeirinha (km. 314 e 707ms.) foi inaugurada a 18 de out, de 1909 e a de Derrubadinha (km. 344 e 430ms.), a 26 de dezembro de 1909.
Esse trecho entre as 2 estações (ambas no mun. de Caratinga) tem 67 kilo-metros, 634 ms.
A est. de Lajáo (km. 277) é anterior á de Cachoeirinha.
A 14 de nov. de 1910, foi inaug. o trecho entre Figueira e Bagoary, com 28kms., já o tendo sido, em agosto de 1910, o trecho anterior de Derrubadinha aFigueira (km. 356).
O dec. fed. n. 7.455, de 8 de julho de 1909, substituio o trecho de S. Anna dePerros á cid. do Serro (na E. F. Victoria a Minas) pelo Ramal de Curralinhoá cid. de Diamantina, pertencente á mesma Comp., gosando da mesma garan-tia de juros (30 contos ouro por kilometro) e tendo um percurso de 147 kms

606 ms.
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a MnaS já construio è <*tá trafegando o1. trecho de 38,900 metros, da est. de Curralinho ao porto do Santo Hvnolitnno r,o das Velhas, estando em construção o resto do Ramal fÈ1 Sm todosos estudos approvados (108k™ 706 ms.) l Ü0S

} viT^J 
E' $ Fe™'°, °Tte âe MinaS tiV6V concluido toda* * suas linhase ramaes ate pnnc.p.os de 1912, ficará ella com uma rede total de 1.8M kmsendo^nhas de bitola de 1 metro, 1.101 kms,; linhas de bitola de 76 conII-tro , 505 kms; e navegação fluvial do Rio Grande (do porto de Ribeira" Ver-melho ao de Capetinga), 208 kms. ^enao ver-

ritniT'0" 
Parte d° Pel'CUrS0 "a °eHe é m teWtorio mineiro, pois no ter-ntono flummense essa Estrada só tem o Ramal de Angra, com 42k Kde Falcão, com 51k950»; e o de Rio Claro, com 65 kms "Pertencerá á rede da Oeste a linha, já em construcção,que vae ligar o

Sm tro 48 d°a E°TfV T^ ^ ^^ ^ *«™
killeíros 6 

FOrmiga a «""* t6rá a^Uella «"*• de »»
*

Decretada a construcçáo da £<J3& Stíí Mineira pela lei fed n 1 145 de3 de dez. de 1903 e dec. da União, n. 6.201, de 30 de out. de 906 tendo-ochamados concurrentes para o arrendamento das 3 estradas fede aes"aEto Musambmho e Sapueahy), que a deviam constituir, por edita de 13de outubro de 1908; e preferida a proposta da Cornp. SapLkC* 
*l0

Gov. Federal arrendou, nos termos do Dec. n. 7.701, de 2 de dez. de 1M9 a
lVçÍoe'Wq6Ukms0: anD0 ^ 19°9' tÍnl'a m trafeg° m kms- e "

Em trafego: Linha de Cruzeiro a Monte Bello, 361 kms.; Ramal do Frei-
eTra' Iafin M 7';pÍnha $ 

E^à° SapUCa^' <">° líleutel,i0- »» f*on-
II 221 km" 

Mmas) a BaePend>'> 3M kms.i Linha de Passa-Tres a Carva-
Total, 972 kms. (em 31 de Dez. 1909).
Em construcção, naquella época: Ramal de Gaspar Lopes (ant Pitanvgue.ras) a Alfenas, 7 kms.; Linha de Baependy a Carvalhos 56 kms • e Ramalde Piranguinho a S. José do Paraíso, por Villa Braz 43 kmsTotal, 106 kms.
Além dessas linhas e ramaes, a Rede Sul Mineira so obrigou a constrmr: os prolongamentos do Ramal de Campanha ao Rio Sapucahy; do Bamal de Alfenas a S, Antônio do Machado; dalinha de Monte Bello a Musambinho, Guaxupé, Guaranesia, Monte Santo, S. Sebastião do Paraíso, S. Ritade Cássia e Passos.

;% Esta ultima construcção (prolongamento de Monte Bello á cidade dePassos, passando pelas localidades já citadas) foi transferida á Com» Mo-gyana, que tem em adeantada construcção muitos desses trechos, conforme
já se disse em outras notas anteriores deste Annnario

Em 31 de dez. de 1970, deverão reverter ao domínio federal todas as li-nhas da importante Rede Sul Mineira.

*
Nessa Rede, as novas estações existentes são: na antiga linha tronco daMusambmho, as 3 ests. de Movimento, Engenheiro Trompowsky è MonteBello (esta a 39 kms. de Areado); a de Josino de Britto (km. 273)' a da cid
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de Alfenas (fim do Ramal do mesmo nome); e a cie Santa Calharina <\Vcn-ceslao Braz) no km. 129 do Ramal da Campanha.
*

; Pelo decr. fed. n. 7.562 de 30 de set. de 1909 e accordo de 26 de out. des-se anno, a Comp. E. de F. de Formiga a Goyaz modificou o traçado da suaconcessão de 1907 e ficou comprehenclendo: a) Uma Linha de Formiga aGoyaz, passando pelo num. de Catalão e derivando do s. Pedro de Alcanla-ra um Ramal para Araxá e Uberaba; e b) Outra linha de Araguary [terminusda Mogyana) para o mun. goyano de Catalão, onde so ontronoará na 1." Li.nha de Formiga á cap. de Goyaz, no ponto mais conveniente.
De Formiga a Estrada Goyaz sae para Arcos, Porto Real, FranklinSampaio; Bambuhy e S. Pedro de Alcântara; e dalii em deante irá procurara direcção de Araxá, Patrocínio e Catalão, abandonando o primitivo traçado

pelos muns. de Patos e Carmo do Paranahyba.

Ramal de Bello Horizonte a Henrique tia!vão

(E. F. Oeste cie Minas)

Sobre este ramal férreo, seo traçado e estado dos trabalhos (até março1911) colhemos de boa fonte os seguintes elementos:
«A extensão total da linha de Bello Horizonte a Henrique Galvao é do150 kilometros.
O traçado, que foi cuidadosamente estudado, desenvolvé-sè por uniazona prospera e é de grande futuro agrícola.
A extensão kilometrica é assim distribuída pelos diversos trechos emconstrucção: Bello Horizonte a Contagem, 23 kilometros; Bello Homoríte aCapella Nova, 40 kilometros; Bello Horizonte a Paraopeba, 60 kilometros;Paraopeba a Henrique Galvão, 90 kilometros.
O assentamento dos trilhos monta a 90 kilometros, sendo que o avan-

çamento se acha a 30 kilometros do Henrique Galvào, em dírecçfão a VillaItaúna e depois em direcção ao encontro da linha construída a partir deBello Horizonte.
Trabalham actualmente no trecho em construcção 2.000 operários sendo

provável que. todo o leito fique terminado em Uns do junho de 1911.Este grande commettimento, que será um poderoso elemento1 de mo°'r#so para Bello Horizonte, que íicará assim ligada dirocta o rapidamente áimportante, populosa e rica zona do Oeste, constituo uni inestimável serviço
prestado ao Estado de Minas pelos altos podores da União.

São numerosas e importantes as obras de arte já construidas.
As construcç.ões de alvenaria estão consolidadas o constituem unia bellaaffirmaçâo da competência profissional dos engenheiros da Oéssie.
A ponte sobre o rio Paraopeba tom dois vãos do 15 metros, separados

por um solido pilar central.
. A superstruetura metallica repousará sobre dois elegantes encontros doalvenaria de pedra, cuja alturaé do 12 metros.

,.„ •,°Jn!rM0,al - ah'enaria é «•'' 1-300 nietros, representando uni pesoüe .3.96O.0IK) kilogrammas.
No trecho já construído encontram-se outras obras de arte.
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Sobre o ribeirão dos Arrudas foram construídas duas pontes de 20 metros de vâo livre.
O Riacho da Areia e o Ribeirão de Água Branca são vencidos por duas

pontes de 8 metros de vão.
Além de vários pontilhões de 3,4 e 5 metros de vão, notamos ainda uma

ponte de 10 metros sobre o ribeirão do Betim.
A extensão do trecho de Capella Nova á ponte do Paraopeba é de 20 ki-lometros, e no mesmo existem vários trabalhos de arte de importância, quemuito abonam a competência dos engenheiros encarregados de sua con-strucção.
K' o seguinte o traçado desse trecho:
Sae da Capella Nova, atravessando o rio Betim, com uma ponte de 25metros de vao e 5 de altura, pouco acima da bellissima cachoeira dessa cor-rente d água.
Depois de atravessar quasi toda a parte baixa do extenso arraial, descea linha uma rampa de 1/8 «/o, até transpor o ribeirão do Açude, em umaponte de 10 ms. de vão.
Dahi por deante, desenvolve-se pela encosta do morro em diversas rampasna extensão de 4 kilometros, até alcançar a garganta dos Moreiras, divisoraas águas do ribeirão do mesmo nome.
Chegando a essa garganta, desce então francamente a estrada para o valleao Paraopeba, atravessando primeiramente o ribeirão dos Moreiras, no kilome-tro 56+400 ms., em uma ponte de 10 metros de vão livre e 7 de altura, e depoisdiversos córregos e riachos, transpostos por dois pontilhões de 4 metros, trêsue 3 metros e um de 5, sendo esse ultimo digno de nota, pela belleza de sua•construcção e altura de 10 metros.
A linha chega, finalmente, ás margens do Paraopeba, onde vae através-6a -o numa bellissima ponte de 93 metros, 2 vãos de 45 metros cada um,acnando-se concluídos os trabalhos de alvenaria.
A ponte de Paraopeba, o trabalho mais importante do Ramal, devido ásua altura de 12 metros, ao grande volume da corrente e á natureza especialdo fundo do mesrço rio, exigio na sua construcção cuidados technicos espe-ciaes.
Devido á natureza e enflltramento do erreno do fundo do rio, que nãopermittia um perfeito esgotamento, foi fundado o pilar central sobre esta-cada e concreto, tendo sido feita uma enseccadeira dupla.Trabalharam durante a construcção um motor de seis cavallos, umabomba centrifuga e seis diaphragmas. .
O pilar é de cantaria com talhantes curvos, esconsos, como o é toda aobra. A alvenaria empregada em toda a obra eleva-se a 1.800 metrosCúbicos.
Vencida, como se acha, a grande difliculdade que offerecia a construc-Cão dessa ponte, os trabalhos do Ramal serão ultimados até junho, quandoserá entregue ao trafego todo o trecho (e o foi de facto, a l.« de julhoOs serviços de terra e de arte já se acham concluídos nos 50 kilome-tros que faltam para a ligação dos trechos já construídos, nos dois pontosextremos do ramal.
A construcção dos 20 kilometros referidos, entre Capella Nova e Parao-

peba, foi confiada pela empresa Schnoor aos srs. Francisco Perez Fimiei-redo e Theodorieo Tourinho.

!*•-
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A linha de Bello Horizonte a Henrique Galvão está construída, obede-cendo a rigorosas condições technicas de segurança e solidez. O raio mi-nimo das curvas é de 100 metros, e as rampas mínimas são de 0,02m. pormetro.
As tangentes são extensas e se desenvolvem pelos cortes, rigorosamenterampados, e pelos aterros, solidamente construidos.
A super-elevação do trilho exterior das curvas foi cuidadosamente ca.-cada, de modo que as condições de equilíbrio dos comboios fiquem perfeita-mente determinadas».
~ Dirigio a Oeste até abril de 1911 o sr. dr. Chagas Doria, que encarre-

gara os engenheiros drs. Caio Guimarães e Antônio Gonçalves Gravata dadirecção dos serviços deste ramal. O actuàl directorda E. F. Oeste ê osr. dr. Carlos Euler.
Trabalharam como engenheiros flscaes, por parte do governo, no trechoate o Açude, 2.* residência, o engenheiro dr. Telasco Vereza, tendo comoauxiliar o sr. Carlos da Rocha, conductor technico da mesma residência; eno 2.o trecho, até o Paraopeba, 3.* residência, o engenheiro civil dr. ManoelLuiz Martins, tendo como auxiliar o sr. Artidoro Flexa.— O encarregado da construcçào das estações, casas de turmas, etc, foio sr. capitão Francisco da Rocha Pereira Lima.

Alargamento da bitola larga da Central atè Bello
Horizonte

Pelo Diário de Noticias, em dez.de 1909, o illustrado Eng. civil dr. Joa-
quim Proença assim commentou o trecho em que, no seo Relatório, o dr. AarãoReis, então Director da E. F. Central, suggeria o desvio do traçado dabitola larga de Lafayette a Bello Horizonte.

» Talvez fosse preferível adoptar-se traçado inteiramente novo da Cen-trai, pelo valle do rio Paraopeba, por onde, sem subir cerca de 200 metros,
para depois descer cerca de 400 metros, vencendo a serra de Ouro Branco,'a linha se desenvolveria ao certo, em condições bem mais vantajosas parao custeio, e, também, para os transportes, porque menor a distancia virtual
para egual distancia real. »

Preconisando as vantagens do traçado, que tocasse na pov. do Pires
(perto de Congonhas), escrevia o Engenheiro Proença:

« Com effeito, o sábio Barào de Echwege, que foi incansável pesquisadorde nossas riquezas mineraes, deo preferencia, para o estabelecimento deuma fabrica de ferro, de sua propriedade, á localidade próxima do arraialdo Pires, quasi á margem do Paraopeba, por onde teria de passar o traçadoda nova linha.
Essa fabrica, que só funccionou por espaço de 10 annos, por ter sidotransferida a proprietários inexperientes, foi, muitos anno* depois visitada

pelo dr. Henrique Hargreaves, quando este competente profissional tractavada escolha do local para o estabelecimento que é hoje a Usina Esperança.Sua impressão, examinando a pureza e quantidade de minério que alliencontrou, deixou-o vacillante na escolha entre a antiga fabrica e o localonde estáaquella Usina, decidindo-se afinal por este, somente pela facZ/i-
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dade de transportes, pois,, tudo o mais - abundância de força hydraulica,mattas, calcareo e minério, auxiliares e elementos da fabrica ele ferro - eraem favor daquella.
Assim, verificada, como fazem suppor essas indicações, a existência de

jazidas de ferro, no valle do Paraopeba, de tanto valor como as de Itabira deCampo, o0è resta saber é se as despesas com a construcção da Estrada,ate attingir o ponto em que. dias se acham, excederão os 1.600:000$000 ne-ccssanos para a transformação da linha do centro até Itabira de Campo..O traçado da nova linha não precisa o nem deve partir de Lafayettc, masda estação de Gagé, cerca elo 11 kilometros aepiém daquella.
Dahi ao arraial elo Pires, a distancia pela estrada de rodagem é de 20kilometros, e o terreno, em qualquer das duas margens do rio, pouco acci-dentado.
Siippondo que o desenvolvimento da estrada de ferro tenha mais 25 %que o da estrada de rodagem, o trecho a construir de momento, na novalinha, será apenas de 25 kilometros, e o seo custo não importará, com se-

gurança, em mais de 1.600:000$000.
Parece, pois, qaie, para o fim indicado no Relatório do Director daCew-trai, conviria muito mais se começasse pela construcção da nova linha, le-vanelo-a a principio somente até ás proximidades do arraial do Pires, paraprolongal-a depois, quando necessário e possivel.Adoptada essa solução, não ficaria por isso prejudicada a exploração das

jazidas ele Itabira, más somente adiada para depois de esgotadas as do vallecie Paraopeba, transformando-se então a linha entre Lafayette o Itabira,1 sicontinuasse indispensável essa transformação.
Mas, nesse caso, já estaria Bello Horizonte servida pela linha do Parao-

peba, cujas vantagens, justamente encarecidas pelo sr. dr. Aarão Reis, nãoaproveitam somente ao trafego desta Capital, mas ao de toda a extensarede ele linhas ele bitola estreita, que têm aqui o seo ponto de partida.
E' rasoavel, pois, tanto no interesse da industria que se pretende iniciar,como no da própria Estrada, que se proceda ao estudo comparativo das duassoluções indicadas, para se decidir qual destas convém seja adoptada, comabandono ou adiamento da outra.»

Notas sobre a Viação Fcrrea do Estado
Os 4,291k066m. de ferro-vias em trafego, em nosso Estado, até 31 de do-zembro de 1908, assim se decompunham: 811k278m de concessão estadoal e3.479k788m de estradas federaes. A bitola dominante nas estradas mineirase uniformemente de 1 metro. Fazem excepção a esta regra um trecho daCentral do Brasil, em que é de lmGO (ele Serraria a Burnier, 288k098m. de bi-tola de um metro e sessenta centimetros) ; e uma parte ela rede ela Oeste de Mi-nm (602kms. de Sitio á Barrado Paraopeba, mais 48kms. do ramal de Ribei-rao Vermelho a Aureliano Mourão e mais 34kms. do Ramal de GonçalvesFerreira a Itapecerica), em que a bitola é apenas de 76 centimetros 

'entre
trilhos.

*
O Ramal da Oeste, do Bello Horizonte para Henrique Galvão, tem 150kms. e dcllc já se acham construielos, até março de 1911, os seguintes trechos :
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de Bello Horizonte ao Prado 4 jímsdo Prado á Fazenda da Gamelleira 3
cia Gamelleira a Contagem i$
da Contagem a Capella Nova do Betim 17
de Cap. Nova á ponte do rio Paraopeba. 20
(Ha um trecho em accelerada construcção entre orio Paraopeba e a Villa de Itaúna, isk/é, 4ü kms.

que faltam para ligar todo o Ramal) 40
de Itaúna a Henrique Galvào. 5Ü

»

»

»

»

»

Total  150 kms.
*

. H 
°Jrecho.flnal dai?, de F. Central, entre as èsts. de Lassance e Pirapóra

| 
de86kms.,inaugur. em 28 de maio de 1910, tendo o 1.» lastro checado aPirapóra, em 2 de nov. de 1909. cnctoaoo a

Tt.i 
~ N° 

iamal 
da Central' qUe sáe de «abará para Caeté, Santa BarbaraItabira e Ferros, inaugurou-se, em fim de 1910, o trecho de Caeté a RanchoNovo, com 12 kms., tendo o de Caeté a Sabará 24k769m.

*

_ Em 14 de nov. de 1910, por. ordem do Ministro da Viarão dr F Sá foiinaugurada a nova est. de Baguary, junto a cachoeira deíte nome' nò'p ,
F0Vie.^nTnt0rÍ0 f° 

mUn' d° ^ MÍgUd d° G,lanha0S> "° ]il1"' 388 da £v. Victoria a Diamantina.
Tanto a est. de Baguary, como a parada anterior, construída na Barrido Suassuhy Pequeno, ficam na margem esq. do Rio DoceComo se sabe, todas as estações da Victoria a Minas desde villa ColH-üngsao a margem direita desse grande rio, sendo a ultima a de Derruba-
Um kilometro acima «Testa estação a estrada atravessa o Rio Doce epassa então a [marginal-o do lado esquerdo, sendo primeira estarão nessamargem a do Figueira e depois as de Suassuhy, Baguary o PcdrCorriacomo já dissemos, nesta nota. ° a C°Hlda'

*
A Victoria a Minas entra em Minas Geraes no km. 205 e 300ms vindooterntorio espirito-santense; e dahi por deante, sempre subindo o SDoce vae tocando nestas estações já inauguradas : Natividade (km *061 esplendor (km 212) Lajão, (.<„, 277}, Cuyeté, (km. 276), CaotóSkm. .M), Den-ul.adin.ia, (km. 311), Figueira, (km. 356), Suassuhy Pequeno'(parada no km. 368) e Baguary, (km. 388). A construcção, porém, da 1 nha eassentamento dos trilhos já estavam no km. 412, em fins do jan. de 1MB

*
No Ramal da Capital Mineira para Oeste, depois das estações suburba-nas da Floresta (antigas offlcinas do Conde de Santa Marinha) no km Odo Brado de corridas, no km. 4, da Fazenda da Gamelleira (Instituto Joãoinheiro ), no km. 7, vem a estação da Contagem (no logar Lagoa Seccaj, a3 kms. do arraial da Contagem das Abóboras.

*
Da est. do Alegre (na ant. F. F. Caravellas, incorporada á rede da Leo-poldina Railway pelo aviso n. 432, de 27 de dez. de 1907) parto um ramal coma extensão de 98 k, 020m., que vem terminar em território mineiro eniron>
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cando-se na linha de Santa Lusia de Carangola ao Manhuassú, no Leste de
Minas.

*

Até onde se acham atacados os trabalhos de construcção do ramal de
Sabará a Ferros (na E. F. Central), em Rancho Novo, aquém de Santa Bar-
bara, ha 37 kilometros e 220 metros de extensão, sendo de 25 kilometros a
distancia de Sabará a Caethé. De Santa Barbara a SantAnna dos Ferros ha
mais de 120 kilometros por construir.

Pela estrada de rodagem, a distancia de Sabará a SanfAnna dos Ferros
é de 28 legoas ou 168 kilometros. Quanto ao custo das obras desse Ramal,
deve-se lembrar que o ramal de Bello Horizonte, com bitola de um metro,
construido pelo governo de Minas Geraes, para servir á nova capital, com
14 kilometros, foi encampado pelo governo federal pela importância de.....
2.743:000$, ou a 188:000$ por kilometro, em novembro de 1899, medeante a ex-
hibição das contas das despesas feitas pelo Estado.

A importância das despesas effectivamente realisadas com estudos, lo-
cação, desapropriações, preparação de leito e obras de arte desse Ramal,
assentamento de linha, etc, elevava-se a 3.933:215$595, até 1909.

Esse Ramal de Sabará a SanfAnna dos Ferros é a toda evidencia de
uma alta importância administrativa, e é, sobretudo, uma linha útil e ne-,
cessaria (escrevíamos em 1907).

«Ao passo que alinha tronco da E. de F. Central se interna para a ba
cia de S. Francisco, ao norte, teremos agora uma irradiação da grande
rede federal da União pelo uberrimo Valle do Rio Doce mineiro, a Leste
do Estado, ligando-se a grande região central e norte de Minas a 2 portos
no littoral brasileiro: Rio de Janeiro, a 604 kiloms. de Bello Horizonte, e
Victoria, a 751 kiloms. de Bello Horizonte, ou pouco menos.

Vejamos as distancias:

Victoria (porto das Argolas) á Figueira 356 kms.
Figueira a Ferros 202 »
Ferros a Sabará 168 »
Sabará a General Carneiro 10 »
General Carneiro a Bello Horizonte 15 »

Victoria á Capital Mineira. (Total) 751 kms.

A rede total da Victoria a Diamantina (lerniinm dessa linha) é de 780
kiloms. e de Ferros á cidade de Diamantina teremos 231 kiloms., o que será
mais um ponto de vista interessante nas communicações da grande zona
do Jequitinhonha diamantifero Com o mar e com Bello Horizonte. Por qual-
quer lado que se encare (commercio, lavoura, transportes fáceis, riqueza da
zona), o novo ramal incorporado á E. de F. Central do Brasil é muito impor-
tante, pois que—dada a próxima ligação de Bello Horizonte á E. de F. Oeste
de Minis, para cujo effeito vão ser encetados novos estudos pelo engenhei-
ro Guilherme Greenhalg, ainda se poderá dizer que a E. de F. Central, irra-
diando^se para o centro e leste, com o ramal de Sabará a Ferros, prendendo-se
em Ferros kE.de F. Victoria e Diamantina, lambem se achará ligada pelo
Oeste com o Triângulo Mineiro e com Goyaz e S. Paulo, pois que.do kilome-
tro 157 da Estrada de Formiga para Goyaz vae ser construida alinha para
Uberaba, com 265 kilms. e passando pelo arraial de S. Pedro de Alcântara
c cidade do Araxá.

«



ANNUARIO J79
""* ¦ ¦¦wi.iiiiii -¦¦¦ --... -rni.nii.,--

Do modo que, seriamente, não se pôde contestar a vantagem da acqui-siçfto de um ramal, que vae pór a maior Estrada de Ferro da União, comoe a, Central do Brasil, em franca ligação com estas outras ferro-vias: Oested- Minas; Formiga a Goyar, linha de Uberaba (e álíí união com a MogyanaYVtctorca a Dmmanlina em Ferros; e por esta ultima com a Bahia & Minasligada que soja a Ykloriaa Diamantina com a Ilahiaé Minas pela nroielctada linha da Dorrübadinha,(no Rio Doce, 14 kms. abaixo da Figueira) em 
'

direcção a Theophilo Otteni, Arassuahy e Fortaleza, no Norte de Minas èdahi a Conquista e Joquié, no sul do visinho Estado da BahiaSera como se vè, uma rede ferro-viaria extendida de sul a norte do naizESt^."0 Paul0'Minas> Ri0'Espirito Santo'Bahia e «^ SS
*

n^l Ir*8- 
° 8r dr; Aara° ReÍS' enta°:ílirector da Central, apresentou aogov da Uma o um relatório do novo trecho do ramal de Saba.4 a sÜ#na dos Ferros, comprehendido entre a estaca 625-0, além de CaeUié e aestaca 1.9J0, numa extensão, portanto, de 38 kilometros de linha com osrespect.yos orçamentos, perfil longitudinal e obras do arte. De se relorio constava achar-sc concluído o trecho entre Caethé e a estaca 725«Além de alguns boeiros e de 4 pontilhòes de 6 a8 metros de vâo haem toda essa extensão, um viaducto de 40 metros e uma pente de 20 miossobre o córrego 8. Miguel, na estaca 1,217,10. W

A differença no nivel é de 398 metros.

tamSt7^?ki,:i;0asntigo lraçado-a linha actuai a»~ta - -eu,
As condições technieas do traçado sào as seguintes •
Alinhamentos em rectas-lo\79i metros, 13(3 ou 41 20 «/
Curvas.—21,205 metros 870, ou 55,80 »/„. '
Em nivel~r»?(U7 metros, 000, ou 17,113 %*Declividadcs em ranipa-2.072 metros, 000, ou 5 153 •>/
Dechvidades contra rampa-29,511 metros 000, ou 77 131 «/ /niwJnmnando a de 0, 018, com 13.810 metros no total) '" (predonu
A natureza accidentada do terreno exige, além de muros de arrimo nnr,diminuir o cubo dos aterros, 4 tünneis rnlincoJn. ;, animo para

718 0 on> ' 
l lunnci>> cpllocados junto as estacas 508, 523,

Além de uma estação de terceira classe, na cidade de Snnfn n.i

O custo total das obras importará em 4 2íft- fo^^i n™, imétrico em 112:1978250.». $ 31' ficando ° ?M9 kil°-
*

Em 1909, foi o seguinte o movimento da F F p;,;<, /de Fora a Rio Novo e tem 60 kms. de extenSof (<' V* de m
Correram 727 trens ordinários e três e<nociâes rln no

peciaes de carga, eom um percurso to a de K %^'f^m 
e «>! Ç*

incluídos os trens em serviço da tirada k»0'netres, nào estando
Percorreram a linha 1.513 carros de passageiros •v.n.h A .

gO^pchas 
e ,20 de animaes, não incido ^^^^SJ
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; Venderam-se 10.201 passagens de primeira classe e 27.181 de segunda
classe, Fizorani-so 21.937 despachos de bagagens e encommendas, cujo peso
átUngio a 572.598 kilogrammas.

Foram conduzidos 673 animaes e 9 vehiculos.
Foi de 180.383 volumes o movimento de mercadorias, .cujo peso se ele-

• vou a 9.995.568 kilogrammas. Transitaram 102.106 saccas de café, pesando
6; 166.129 kilogrammas.

Circularam 2.437 telcgrammas com 27.675 palavras. A renda própria da
estrada attingio a 265:924$113. .

*

A Companhia Ingleza de mineração do ouro, em Morro Velho, iniciou, a
30 de março de 1911, a construcção de um ramal férreo com um desenvol-
vimcnto de cerca de 14 kms., entre a est. de Raposos (km. 570 da E. F.
Central) e a Villa Nova de Lima, onde estão as famosas minas de Morro
Velho, até agora ainda não servidas de ferro-via, pois a est. mais próxima
era Honorio Bicalho, a 6 kms. dellas, por estrada de rodagem.

*

Em 1.° de,junho de 1910, foi assignadoum contracto entre o gov. bahiano
e Mr. Comi paia a construcção da estrada de ferro de Marahu' ao Salto
Grande do Jcquitinlionha, nos limites da Bahia com o Estado de Minas(mun.
do Arassuahy).

De accordo com a concessão feita ao sr. Enrique Corril, essa estrada
terá um percurso do 220 kilometros pelo valle do Grungugi até o Jeque-
tinhonha, na formosa pov. norte mineira do Salto Grande.

—Egualmento, os srs. Carlos Smith e Willi.am Reid director e engenheiro
da Ligth, a poderosa companhia canadense, que funcciona no Brasil, pedi-
rám ao Ministro da Viação permissão para aproveitar forças hydraulicas
das referidas cachoeiras do Salto Grande, tendo o requerimento em que é
feito esse pedido sido enviado ao sr. presidente do Estado de Minas para
emiftir parecer a respeito.

Em principio de 1909, o engenheiro William Reid passou pela cid. de Aras-
suahy, tendo descido o Jequitinhonha em canoa até o Salto Grande, onde es-
teve cm estudos das cachoeiras.

Pretende a Lijjth construir uma grande estrada de ferro, aproveitando as
forças hydraulicas das gigantescas cachoeiras do Salto, partindo de S.ta
Cruz, nó Estado da Bahia, em demanda aos munic. de Arassuahy e Minas
Novas, até o do S. João Baptista, onde as jazidas siderúrgicas são as mais
ricas o extensas do Norte de Minas, mal trabalhadas por processos ainda
rotineiros, infelizmente.

*

A linha de bitola larga (lm. e 60 centims.)da E. F. Central do Brasil
para Bello Horizonte partirá da est. de Congonhas do Campo (no km. 478,
em territ. do mun. de Ouro Preto) e dahi, atravessando o fértil valle do
alto Paraopcba, nos muns. de Ouro Preto, Entre-Rios, Bomfim e SantaQui-
teria, virá sahir na Capital Mineira, já servida pela linha da bitola estreita
da Central (1 metro), do Bnrnier a Bello Horizonte.
.... *

Em fins de maio de 1911, ficou concluída, no Ramal férreo de Curralinhã
a Diamanüna, agrando ponto sobro, o rio das Velhas, de 155 metros de vão,
entrando tio mimicipiõdc Diamantina (est. de Santo Hypdlitõ), já havendo
além 50kilometros deleito promptos para receber trilhos,
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Xesse serviço, que proseguia com ampla actividade, trabalhavam 1.200homens, naquello niez.
Em 20 de maio do 1911. o Gov. l<Vd. appróvoü, definitivamente, os estu-dos do ramal dá Estrada de Ferro Oeste de Minas, a partir de um pontooutro as ests. de llhéos e Sitio, para a cidade de Barbacena, que em breveterá esse entroncamento das 2 Kstradas—Central e Oeste.

Da cid. de Juiz cíe Fora a linha da Central passa pelas estações de Bem-íica, Dias Tavares. Chapéo dnjyas, onde começa a se acccntuar a elevação dalinha (70hs. de alt.]: transpõe em seguida, e gradualmente, a Serra da Man-tiquoira, penetrando na bacia do Alto Rio Doce.

. ,):l ('sL ,l(l t-ãlmyçá (ant. Joào Gomes) parte a futura E. de F. doAlto Rio Doce ou E. de F. Joào Comes a Piranga, que o Estado arrematouoni praça e cedeo á Cniào. em 1910. para ser.incorporada árede mineira da
kt do ;F;. Central do Brasil.

Foi pela Central reconstruído o 1." trecho em trafego dessa Estrada, o(,Ue vae da cui do PaVmyra ao pov. do Livramento, com 26 kms. 564- deextensa o.
•\ Central tomou posse dessa ferro-via o atacou os serviços, em 24 denov. do 1910. teucio frite a inang. do trecho, em lide julho de 911.

Km 20 de março «Io 1911, foi iiiioiado o serviço de construcção da linhaUo igaçao da lá. ]•'. QíMe de Minas, em Henrique Galvâo (fim do Ramal deMio Hom..nio á Oeste), rum a 15. F. de Goyaz, que será cortada por
?!?<$'| l"i)'», no km. 13, perto da est. de Arcos. O serviço foi atacado pelo
^Miprei 

eiro dr. Fernandes Saboia, por conta do Governo Federal. Antes do">" do 1.911, poder-se-ha viajar da Capital do Estado, em trem de ferro atéo extremo da Estrada Goyanà, via Oeste de Minas.

Pa est. do ppv. de Arcos, no km. 39 da Estrada Goyana, distam 24kms, para a est. seguiqto, Porto Real. no km. 63 o á margem do rio S•rancisco. Arcos é dislr. do mun. de Formiga, na zona Oeste. Até o km'143 na estação,de Perdição, sobre o rio deste nome, já estão assentadosos trilhos da E. F. Goyaz.
Jía E. de F. Juiz de Fora a Rio Novo (Cia. Pião), fica a actual est. docoronel Pacheco, que se chamava antes est. de S. Vicente

2 
Tem essa Estrada 58 kms. 101 ms. e as seguintes estações: Juiz de ForaQraroma, F.lgueiras, Agua-Limpa, Coronel Pacheco, Lima Duarte, FerreiraLago, Dosombargador Lemos, Piáo e Rio Novo.

A linha de Ponte Nova a São Lourenço do Manhuaàsú, com um total de177 kms ja tem dous trechos estudados pela Comp. Ingleza Leopoldina: o dac.d, do Ponta Nova ao arraial de Bicudos (Conceição do Casca), com 5Dkms. g» ma, e o de Bicudos ao pov. do Santa. Helena, com o percurso debO kms. 3-lüms, estando n L° em adeantada construcção
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Em outubro de 1910, chegaram da. Allemanha e foram logo remettidas
para, Pirapora duas lanchas a gazolina, destinadas ã fazerem entre, aquella
estação o a cidade de Januaria o serviço dó navegação regiilar para, auxiliar
o trafego da Estrada de Ferro Gmitr.al.dp Brasil.

O percurso entre Pirapora e Januaria pude agora sei- feito eni 20 horas,
sendo no trajecto servidas as seguintes localidades: Guaicuhy, S. ltomào,
Fxtrema, Barrado Paracalú, S. Francisco é Pedras de Maria da. Cruz.

As lanchas téni (» calado do 50 ceiiíünetros., podendo, transportar 80 pas-
ságeiros e \ve^ toneladas de mercadorias e rebocar ate 50 toneladas, em lan-
ehôes de cargas.

.Mas, apenas inaugurado o servido da carreira, das lanchas, em piinci-
pios de Xov. de 1(,)1(), unia déllas solíreo forte aceidentc, conformo este te-
legramma de Januaria :

« Incendiou-se totalmente na sexta-feira ultima, ás 8 horas da noite, a,
uma legoa abaixo da cidade de S. Francisco, a primeira, lancha da Estrada,
de Ferro Ceht.ral, aqui esperada anciosa o festivamente. Salvaram-se milagre-
sanienle o dr. Schniidt, e um passageiro desta cidade, Os demais tripulam
les estão mortalmente feridos;»

0 despacho veio á imprensa do Rio <• Bello Horizonte, firmado pcío
commercio Jannarense.

o Ramal férreo de Giiri-alíiiho km. So2da F. V. Central do Brasil) para
a cid. noi-te-mineirade Diarnahtina, com 117 kms. de .percurso, tem obras
atacadas ale o km. 78 o linha trafegada até a barranca do Rio das Velhas
(kní. BSf, limite dos hiunicipios de Curvello e Diamantina.

Nesse trecho estão inauguradas as duas estações de Roça; do Brejo (km
22 el9í!m) e Torto de Santo llypolilo (km. 

'M e 30Ò,,;. . medeando 11 kms-
81(1"'. entre as 2 ultimas estações citadas.

*

Pouco adeante da est. de Cnrralinho, a partir do k,m. 851 da Estr. de F.
Central do Brasil, está sendo construído o Ramal férreo em demanda da cid.
norle-mincira de Montes GJárose atravessando uma riquíssima região pas-
l.oril sertaneja. Terá cerca de 200 kms. esse novo Ramal da E. F. Central.

De Montes Claros o ramal da Central do Brasil deve, de futuro, procu-
rar os íiíiins. de Grào Mogol e Rio Fardo, no extremo X. de Minas.

&

For ordem do Gov. Federal, estão sendo estudados os traçados das fu-
furas tigaçòcs forroíN iarias do Norte de Minas, pelo prolong-a monto 'da- E.
ide F. Rahia d Minas. (\o*(\c a cid. de Thoophilo Ottoni (soo ponto lerminal,
actiialnienle . em (.lireççào ãs cieis, de Arassunhv, Salinas e Tremedal e ahi
se chi roncando na • viacno sul-bahiàna;

()s eiigenh.drns José .lorge da silva e Marfim Diniz Carneiro contracta-
rani os serviços de exploração e locação da linha Th. Ottoni—Bôa Vista do
Tremedal e, em marco de 1011, estavam com Ires;turmas no campo, estudando
o traçado de Th. Ottoni pela Garganta cio Gravata ('a 90 kms.), São Benttí,
Rancho Grande, Vallào, etc.

A est. de Falcão (no km. II do Ramal da Oeste para Barra Mansa, na
juneção com a Central; fica a uma legoa do arraial mineiro de S. Vicente
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Férrer: e a est. do Cedro, (no km. 52 do mesmo Ramal , ííca a meio kilom. da
pov. mineira de Passa-Vinto. Falcão. Cedro, Passa-Vinte o S. Vicente Fér-
rer Jlcam nos mim. sul mineiros de Ayuruooa e Turvo.

A linha de Carrancas (iniin. de Lavras; a S. Vicente. Férrer tem 50 kms;
de S. poente Ferrer ao pov. do Bom Jardim (nuin, do Turvo) se prolongaessa linha férrea com mais 05 kms; e de Bom Jardim á és1;ação de Falcão
são mais Cd kms; e abi nE. de FiOcste dr Minas mira cm território flumi-
nense, prolongando-se para a cid. de Barra Mansa, banh. pelo rio Parahyba
do Sul e á margem da Cra/ral do Brasil linha do \orie ou rnnial de S..
Paulo).

A Coiiij). de luanganez, que explora as jazidas do Morro (Ia Mina, tem
uni ramal de bitola larga com 7 kms.desde Laíayette á >h'h\^ da exploração
(em Morro da Mina .

Abi proxiiiio, outra empresa de manganez a do sr. A. Tlium) tem uma
iuslallacào de çj kms. de linha:aérea, para. <> 1 ranspórfe do minério eni. va<>;o-
neles através de cabos de aço, accioiíadòs por puderoso-mulor, (\v^\^ as ja-
zidas da Água Preta até á plataforma do (J.rubu; entre as ests. de Gagé e
Lafayello.

A Comp. Belga, que explora asjazidas de niànganez, do Cocuruto, tem
um ramal derivado da li V. Contraí, em Christiario Óttorii, e com 45 kms.
dahi ao logãr— Cocuruto, distante 9 kms. da cid. de Rntrè Rios.

A Kmpresa Gonçalves liamos tem iijii ramal férreo de 6 kms. derivado
do km. 460 da b). de D\ Central para a sua mina de manganez.

Existem, pois, em trafego 62 kms. cie linhas férreas particulares, no
centro de producçãO de manganez, nos territórios dos dois muns. visinhos
de Queluz e Entre, Rios.

Foi inaugurada no dia 15 cie maio deste anno, a estação de S. Hyppolito,
sobre o Rio das Velhas, do ramal de Curralinho ;i cidade de Diamantina ida
K. de K Vicloria a Minas . Santo HypjvoTitp fica no km. 38 é em seguida a
élla deverá ser inaugur. a est. de Rfrçlcacíor, até onde estão se assentando
os trilhos, ambas dentro do num. de Diamantina.

ri 1*1:01 abril de 191.1, o engenheiro Clemente Gomes deu começo aos estu-
,dos d"llniti\ os da linha férrea, cjuo a União mandou construir cie Piquete á
!ci<j. siil-niineira de Ltajubá, átraycz dos campos do planalto e serra da Man-
tkjtioira,'entre os territórios paulista e mineiro. Da, cid. paulista cie Lorena
(km. 280 da, K. V. Central do Brasil já está coiistruida uma ferro-via até
Villa Pi<|uete : e dahi vae ella se prolongar por Soledade até Itajuhá. Em
Piquete ílcani o Sanatório Militar ^\o Bxercitó Federal, nos saudáveis cam-
pos da Mantiqueira e a Fabrica de Pólvora sem fumaça.

A lü. de .?•'. s. PanlÒ cG Mmas, cjiie pane davst. de Bento Quirino (na
Linha tronco da K. r. Mogyana e cm território do uiuii. paulista de S. Si-
mão), locando nas seguimos estações e chaves durante fe seo percurso :

Bento Quirino (subúrbio a 4 kms. de s. Simão),, Santa Maria, Tamanduá,
zinho, Palmvra. Serra Azul, Serrinha, Águas Virtuosas, Fradinhos, Man.
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gueiros, Matto Grosso de Batataes, Taboca, Cobiça e Guardinha (esta ultima
já em território sul-mineiro), attingio a cid. de S. Sebastião do Paraíso, cuja
est. se inaugurou, por entre festas, a 16 de maio de 1911.

A's G da manhã daquelle dia partio de S. Simão uni trem especial, con-
duzindo muitos convidados, a administração superior da «S. Paulo e Minas»,
bandas de musica, etc. Em S. Sebastião do Paraíso houve banquete e bailo,
sendo trocados muitos brindes.

Desde 1.° de óut. de 1910 que os trens M. 1 e M. 2 dessa Estrada já cor-
riam, diariamente, ate Serra Azul ; e o M. 3 ate Serrinha, em 2 dias da se-
mana.

Agora, os trens correm até Paraíso, 3 vezes pôr semana.
A estação de Guardinha (l.a dessa ferro-via cm território mineiro, do

niun. de S. Sebastião do Paraíso) foi inaug. e aberta, ao trafego, em 17 de
set. 1910, estando presentes cerca de 3.000 pessoas vindas de S. Sebastião,
Serra Azul, Matto Grosso de Batataes, ilibe irão Preto é Franca ; tres ban-
das de musica e o Superintendente da Comp. dr. James M. Stuart, além de
engenheiros e pessoal da Estrada, etc.

Foi orador oííicial da festividade o sr. Arisüèo' de Castro, redactor do
Jornal do Povo, da cid. do Paraíso. De Guardinha a S. Sebastião são 18
kms. e de Guardinha a Cobiça, est. anterior, a distancia é também de 18
kms.

A Comp. Mogyana está em pendência com esse Est rada, que veio servir o
importante mim. sul-mineiro de S. Sob. do Paraíso, cuja safra de café é supe-
rior a 1 milhão de arrobas, annualmente.

«A S. Paulo e Minas, escr.eveo um collaborador do Diário de Minas, (em
1910) do bitola de 0,mGO, é uma estrada solidamente construída e os seos peque-
nos wagons são cguaes c oiíerecém o mesmo conforto que se encontram nos
carros da Mogyana.

O soo percurso total é de (130 kms.) cento e trinta kilometros c, si bem que
pertença a uma empresa rica c poderosa, o termino de sua construcção tem
sido retardado por motivos que não vêm a pcllo mencionar.

A estrada percorre uma zona pouco produetiva e somente em duas povoa-
çôcs do Est. de S. Paulo (Serra Azul c Matto Grosso) ella encontra produetos
que exporta em pequena escala,

Como, porém, seo fito principal seja o município paraisense, que certa-
mente lhe proporcionará largos rendimentos, a empresa só tem tido grantedispendios até Guardinha, sem que a sua receita seja sutllciente para fazer
face á decima parte de sua despesa aclual.»

Sobre a E. F. de Minas a Goyaz, informava o Lavoura c Commercio [áo
Uberaba), em piinc. de 1911:

«Estão sendo activados os trabalhos da. Estrada de Ferro de Goyaz. na
gecção de Formiga.

Os trilhos estão assentados até ao kilòmetro 138, a partir de Formiga, e
breve seráab-orta ao trafego a estação de Perdição, no kilometro 130, que se
afcht* cm ttmstrocrçar?-"0 

jfeHb O Mttfc dfc orle cr/tâb jjtttóyíJÉfê até o kilómetío itó.
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Depois deste kilometro, penetra o traçado no vallo cio rio Perdição, afim
de cííectuar a subida da serra do Urubu.

Esta parte do traçado offereceo serias difficuldaclos e depois de quatro es-
tudos, ficou prompto outro, que será o ultimo, se conseguir a ajrprovaçao do
governo.

Este ultimo estudo foi feito por ordem da repartição federal de Fiscalisa-
ç.ão das Estradas de Ferro, e, si for appròvaclo este trecho, é provável que 11-
f|ue prompto até o fim do anno.

Depois delle a linha seguirá pelo valle do rio Misericórdia até S. Pedro
de Alcântara, onde começará a ramal de Aráxá a Uberaba, a 240 kilometros
de Formiga.

Acham-se terminados os estudos de toda a via-ferrea de Formiga a Goyaz,
do Ramal do Araguary aCataíãòe S.Pedro, numa extensão de cercado 1.400 ki-
lometros, inclusive a. linha tronco e ramaes.

Entre as secçõos de Formiga o de Araguary acham-se empregados cerca
de 1.500 trabalhadores, sendo 500 na primeira e 1.000 na segunda.»

*¦

A l.a est. da Goyana, já do outro lado d.q rio S. Francisco, além da est. de
Porto Real, inaugur. em 1910, foi a da cidade de Bambuhy, em uma zona tutu-
rosissima e operosa, com grande cultura cie cereaes e criação de gado.

A gare de Bambuhy fica no kilometio 111 da Goyaz, distancia essa a partir
de Formiga, ponto terminal da Oeste de Minas.

Esses 114 kms. de linha da R. F. Gòyána ficaram abertos ao trafego, desde
30 de junho de 1910.

Além 28 kms. de Bambuhy, no vallo do rio Perdição, tinha, a Companhia;
cercado 800 homens no avançamonio da linha, galgando a serra dos Medeiros,
em maio cie 1911.

*.

EssaEstradadeF.de Minas papa Goyaz é de uma, capital importância
para ávida econômica e o desenvolvimento de vastas regiões,.até agora quasi
integralmente excluídas da vida nacional pelas diíliculdades de eonimuni-
cação.

A 30 de setembro cie 1909, por clec. n. 1.562, o governo federal revio as clati-
sulas do contracto celebrado com a Companhia E. F. Goyaz, estabelecendo o
seo definitivo percurso de Formiga a Goyaz, passando pelo múnicipio de Ca-
talão, com uni ramal pára a cidade de Uberaba, com mais unia linha, que, par-
tindo de Araguary, vá.se encontrar com aquella, no ponto mais conveniente,
no mesmo município cie Catalão.

Xào é preciso grande esforço para encarecer o serviço que essa Estrada
vem prestar a uma das zonas mais ferázes e promissoras do vasto território
central brasileiro, nosEsts. de Minas e Goyaz.

O simples conhecimento cio traçado çla ISstracla de Ferro de Goyaz conven-
ce de que é esse. um dos éniprchenclinientos que mais immecliatòs e lucrativos
resultados virá produzir ao escopo da apprõximaçãò entre si das zonas que,
pela sua liberdade c condições cie prodncção, promettem compensações extra-
ordinárias em troca do beneficio de sua incorporação n metrópole da Kepubli-
ca e aos centros commerciaes do paiz inteiro.

Dapárte línal do tlclatorio apresentado pelo provecto engenheiro Emílio
Schnoor, verifica-se que o percurso total dessa importante via férrea será de
1.226 kilometros. segundo o traçado que damos abaixo :
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Pontos urinei pães do traçado

Distancias Parciaes e cumuladas
kilometros

Formiga
Idem
Bambu hy

. idem
Garganta de S. Cruz

Garganta ela Palest i tia
Ielem
S. Pedro ele Alcântara
Idem
Patrocínio
Idem
Rio Paranahyba (Dourado Quará)...
Idem
Catalão
Idem
Ipamory
Idem
Rio Corumbá (D. Eulãlia 
Idem
Bomtim (a (i kilomoti-os ela cidade)..
Ielem
Antas
Idem
Rio Moia-Poiiio
Ielem
Curralinho
Idem
Gòyaz

,— 0
114

111
11
118 í

16
174

68
i> i •>

101.50
313.5

93
5( 13

li;
51S

93
6lj>-

57
669

HS. • \
si 7

892
105

997
5^
1.H51 ;.

60
1.104

48.400

Ofloreee grande ip.teresse saberem-se as distancias a. que vae ficar Goyaz,
com a linha em ronslrucçào, dos portos elo Rio ele Janeiro e Sanlos :
l.—Do Rio de Janeiro ácap. de GQyaz;: Da Central a Si-

tio pela E, F. Central elo Brasii 363.390 metros
De Sitio a A. Mourão, pelaE. F. Oeste de Minas 201.000 »
De A. Mourão a, Ribeirão Vermelho, pela É. F. Oeste <lo
Minas ;

De Ribeirão Vermelho a Formiga, pela E. F. Oeste do Mi-
na* 113.000

Da Formiga ao rio Paranahyba. pela E; F. Goyaz 503.000
Do rio Paranahyba a Catalão, pela K. F. Goyaz 46.000

Total elo Pio de Janeiro a Catalão 1.307.390
De Catalão á cap.de Goyaz pela E. F. Goyaz 565.000

Total—Rio-Goy az 1.8727390
II.—De Santos a Goyaz : Do Santos a J.undialiy, pela

São Paulo Railway 139.000

»

»

»
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45.000
193.ÜOO
193.000
2X3.000

977.310
11-2.100

1.089.310
565.(00 »

UVIL310 »

De Jundiahy a Campinas, pela Companhia Paulista
De Campinas a Ribeirão Preto, pela Mogyana
De Ribeirão Preto a Jaguára, pela Comp. Mogyana
De Jaguára a Araguary, pela Comp. Mogyana

Total de Santos a Araguary
De Araguary a Catalão, pela Ei F. Goyaz

Total (\r Santos á Catalão
De Catalão a Goyaz, pelo E. F. Goyaz

Total de Santos á cap. de Goyaz
Como se vê, a distancia do porto de Santos a Goyaz será de 1.654 kilo-

metros, ou menos 218 kilometros do que os 1.872 kilonictros do Rio do Ja-
neiro á cid. de Goyaz.

A 3 de maio de 19.11, a firma Caiítanliedê ifc Comp., empreiteira da con-
strucção do Ramal férreo de Uberaba a S. Pedro de Alcântara, que ligará
assim as 2 Estradas—Mogyana o Goi/ana, iniciou com 140 operários os ser-
viços da nova linha, a partir das proximidades da actual est. da cid. de
Uberaba.

O novo ramal terá 259 kilonictros cie extensão (Uberaba a $, Pedro) o
uma vez construído o em correspondência com a linha tronco da Estrada
de Ferro Goyaz, tornará extraordinarimento encurtadas as viagens entro
Bello Horizonte e Uberaba, que poderão então Ser feitas chi 36 horas, quan-
do agora exige 4 dias, com longa volta por S. Paulo e Est, do Rio. Já ío-
ram locados 36 kilometros e a firma constructora espora concluir os servi-
ços dentro de 18 mezes.

Passará por Araxá, alrançando depois aquella íède cie viaeào do Formi-
ga para. Goyaz.

De Uberaba a cid,. do Araxá são 191 kms. o o primeiro traçado do lon-
go Ramal era de 273 kins., nos soos pontos extremos.

' 'Desde março de 1911 que já se acham abertas ao trafego as estações
de Uricana. Eèievam Pinto o Mar de 

'JTèspdnJici, 
do sub-ramal de Mar do

Hespanha, que entronca na estação do S. Podrò, do ramal do Serraria, da
Leopoldina Railway.

Estas estações ácham-se eiri téri'itorio mineiro e distam do Entro Rios'ponto do entroncamento na (.'entrai do Brasil do referido ramal de Serraria
63, 68 o 77 kilometros, respectivamonO'.

Os cálculos dos despachos são feitos, applicando, na parte da. Leõpoídi-
na, as tarifas da rede mineira.

Os despachos procedentes das estações da Estrada de Forro Contraído
Brasil, de Fernandes Pinheiro em deante, serão calculados, na parte desta
via férrea até Entre Rios, onde é feita a baldoarào: mas, mas na parte da)
Leopoldina. será tomada como distancia, para applicação das tarifas, a dis-
lancia das novas estações inauguradas Uricana. Kstcvaiu Pinto o
Mar de Hespanha a Serraria, que é de 13. is o 58 kilometros respectiva-
mente.

»

A cidade de Musambinho dista de Monto Bello estação da Rede Sul Mi-
neira) 20 kilometros; de Guaxupé (estação da Mogyana, 24 km.; de Caiu»
Verde,20 km.; de S. Antônio da Barra, 18 km.; de Villa Nova de Resende, 36
km.; de Caconde Estado de S. Paulo. 24 km.: de-S. Barthotomeo, 12 km.:
e de Areado. 51 km.
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0 trem de ferro da Rede parte para Três Corações ás 8 horas m. e che-
gaás 4- horas da tarde; o primeiro cie Guaxupé parte ás 6 h. ni.,e o segundo,
á 1, 30, e chega ás 6, 30 t.

Em 4 de dez. de 1908, foi inaug. a nova est. Dr. João Pinheiro (hojeest. denominada Movimento), no prolongamento da E. F. Minas & Rio o em
territ. do distr.de S. Joaquim da Serra Negra (mun. de A-ífenas).—Em 31 de maio de 1010, na actual Rede. Sul-Minoira de viação férrea,
foram inaugurados mais dois trechos de estradav.de ferro.

O primeiro foi o Ramal de Alfenas, com oito kilometros. partindo da
estação de Gaspar Lopes, na ant. E. F. Miisambinho.

O segundo trecho inaugurado foi ode 13 k iloinoí.ros até a estação de Fa-
zendinha, na ant. E. F. Sapucahy.

Estavam sendo assentadqs trilhos em mais 30 kilometros de linha de Fa-
zendinha a Carvalhos, nessa ultima estrada, assim como em 22 kilometros
do Ramal de Piranguinho a Villa Braz, antiga Vargcni Grande.

*'.

A Companhia Mogyana vae constrai/rr iim novo ramal ferrep do ,S. José do
Rio Pardo a Caconde, com projecto de prolongamento até o mun. mineiro
de Cabo Verde, vindo ao pov. de S. Autoni.o da Bani, na divisa de Minas o
S. Paulo.

y
Em abril de 1910, e destinadas á Csfradàs rléfcrío; quo voiu da cidade

de Ponte Nova a Bicudos, ora em çonstrneção, chegaram 3 pontes metal-
licas, medindo a principal 20 metros de Vão e' as restantes, apenas 10.

Essas pontes devem ser oollocadas nos Oratórios, Campeiro o Fazenda
do Aprigio, nas proximidades daquolle arraial de Bicudos.

As obras de arte tiveram inicio, no dia22clo referido moz, continuando
todo o trabalho a ser atacado com a máxima energia, de modo a ficar con-
cluiclopela Comp. Ingleza Loopoldina, dentro de breve período, toda .ali-
nha de Ponte Nova ao distrieto de Conceição do Casca (Biçur)ps).—Em 16 de abril de 1909, o fiov. Mineiro oxpedio o dec. n. 2.511, appro-
vando as plantas e orçamentos de que constam os estudos para a construc-
çãodo l.° trecho dalinhade Santa Lusia do Carangola á cid. do Manhuas-
sú, na extensão de 10 kilometros, apresentados a, 13 de agosto pela Leopol-
dina Railway Company, Limited, em cumprimento de cláusula de seo con-
traetò de 22 de fevereiro do anno de 1908, celebrado cni o Kstndo de Minas
(presidência João Pinheiro^.

Em 12 deset. de 1910, segundo edital piiblicadó pela imprensa, a Cama-
raMunnicipal de Sacramento, no Triângulo Mineiro, chamou concurrentes de
propostas para as seguintes obras :

1.° Construcçãodeuma estrada do ferro por traeç.-io eloctrica, ligando a
cidade do Sacramento á estação do niesmo nome, da linha Mogyana, com
uma extensão approximada de 19.200 metros :

2.° Instalação completa de illuminaçào eloctrica na cidade do Sacra-
monto e na povoação de Conquista, no mesmo Estado de Minas.

Para as referidas obras acham-se feitos os necessários estudos pelo en-
genheiro Joaquim Carrão, que as orçou na quantia de 528:724,^350. estudos
que poderiam ser examinados pelos proponentes na secretaria da Câmara do

«t
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Sacramento, onde seriam fornecidos quaesquor outros esclarecimentos sobre

o assumpto.
A concurrencia versaria sobre os seguintes pontos :
Preço das obras ;
Praso porá a conclusão das mesmas ;
Fôrma e condições cie pagamento, que poderá se? feito lodo em dinhoi-

ro ou parte em dinheiro, ou parte em apólices municipnes.
Seria levada em conta, alem disso, a yioneidafMMlo^ proponentes.
Em 3 de. maio de 1910, a Câmara fez bater a estaca inicial da ferro-via

electrica da estação do Sacramento para a sede do município, distante rpiasi

20 kms.

Na E.de F, Oeste de Minas foi construída e inaugur., no km. 25(>. a

nováiestv MnttiMo Cliagus^ entre as ests. do Oliveira oTartaria.
tu m

—A estação de entroncamento das duas bitolas de n,7<> e l.«i(), cia Fstrada
de Ferro Oeste de Minas.no kilometro 43 do ramal do Ribeirão Vermelho,

provisoriamente denominada Parallela, passou a denominar-se Álvaro Bote-

lho, desde o anno de 1910. , .,.,
-0 decr. federal n. 7.033, de lC.de  de íf)|, antorisando a

ligação dos trilhos da via-ferrea Oeste de Minas, de Carrancas a. Bom Jar-

dim, na Estrada Sapucaluj, ou até Barra Mansa, na ÇenpraUlq Brasil, foi um

acto do Governo cie reconhecida importância para, a cidade de Lavras e seo
município, cujas comumnicaeòes com a Capital Federal lie ar A o por essa for-
ma muito mais rápidas e com modas.

Para o desenvolvimento agrícola e commerciaI de Lavras o do uma extre-
ma zona do Sudoeste, nada poderá influir mais beneficamente do que a liga-

ção autorisada pelo referido decreto emanado do (iov. da União.
—Ramal do Parai. Pelo sr. dr. José Berredp, ongenhoiro-ehofo dal.11

seccaodaF.de F. Oeste de Minas, ticou, a27 de abril 911, marcado definiu-
vãmente o local da estação da cidade do Pará, lícando esta disiante da Fabrt-
cadeMorins 150 metros, approximndaniente. com a frente para a praça coro-
nel Francisco Torqunlo.

Ao entrar na referida praça, a linha ganha unia bonita o extensa reeta,
sendo grande a área destinada ã esplanada, cujo trabalho já está bem adean-
lado e será reforçado, por novas turmas de trabalhadores, com carroças, cie
modo a ficar concluída, em breve, a estação.

0 serviço total do Ramal ( £S kms. de Soledade ao Pará dçve ser ter-
minado até íins cie 1911.

—O Ramal férreo da Oes(e, cpie sáe da est.de Gonçalves Ferreira para«a
villa do Cláudio (com. <le Oliveira , teve a sua constai iniciada, em 30, agosto
1910; o ramal terá 11 knis. do extensão e eleve Mear concíiiido no fim deste
anno de 1911, por ser a unhado fácil e econômica, const riicçao.

O mun. de Cláudio e o maior nrpcluelor de café naquella região o,per-
tence á comarca de Oliveira.

A construeçào desse ramal, (pie virá sensivelmente melhorar o trafego
da Oeste de Minas, foi devida á boa vontade do Govehío Federal, pois a
respectiva autorisaçào orçamentaria já eslava a passar por letra morta,
sem se lhe dar execução dentro (]o exercício para que tora votada.

«As vistas dos habitantes do distr. do Cláudio estiveram sempre volta-
das para a directoria cia Estrada de Ferro Oeste de Minas (disse um peJ
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riodico mineiro), no sentido çle obterem um ramal férreo, que o servisse.
«Estabelecido o traçado da estrada de ferro de Bello Horizonte a Goyaz,

perdida a esperança de passar essa estrada por Gonçalves Ferreira, ser-vindo a Cláudio, enpcnham-sc os habitantes deste districto em conseguir o
prolongamento do ramal de itapecerica^ na OeMps&ê o prospero arraial do
Cláudio.

Nada mais útil e justo poderia o Governo Federal fazer em bem da
prosperidade da Oeste o do districto de Cláudio que mandar concluir esseramal que, sem obra d'arte alguma e sem a menor difficuldade, portanto,sem despesa, virá servir a urna zona fértil e altamente produetora de café,cereaes e gado.

O districto de Cláudio é incontcstavelmente o primeiro do município deOliveira: produz já safras annuaes de café, calculadas em 130 a 150 mil ar-robas, grande quantidade de arroz e conta já nada menos de. oito engenhos,movidos, uns a vapor e outros a água, para benefleiamento desses produ-cios, e exporta, além disso, este districto, cereaes e toucinho, em quantida-de já visível.
A construcção, portanto, de um pequeno ramal, de 14 kilometros ape-nas, será visivelmente compensada pela exportação desse districto progres-sista». ¦' ,.';.::
-A 25 de julho de 1909, chegou á cidade de Ayuruoca o trabalho da cons-trucçao da Estrada de Ferro Sápücáhy, ligando aquella cid. á Capital FederaleaS. Paulo e atravessando o sul de Minas. O povoem festas acclambu os

governos federal e estadoal e a direciona da Sapucahy, pelo grande molho-raniento. A linha prolongada até Aynruóca é a que vem de Carvalhos íinici-ando-se em Barra do Pirahyi.
- Km 12 de junho de 1910 a direciona da E. F. Oeste de Minas inaugu-rou, no meio de intenso enllmsiasmo popular é grandes acclamacões ao Go-verno Federal, a nova estarão de Carrancas, começo da ligação 

'da 
EstradaOeste de Minas. Naquella data estavam pròmptòs pára serem inauguradosmais 20 kilometros de linha.

A inauguração do trafego do novo trecho da linha de ligação de Carran-cas com Bom Jardim irará o enciii^ameHt.o para 428 kilometros, nas commu-nicaçoos da importante, zona Oostç de Minas cemí o Rio de Janeiro ; o actuai
percurso era de Cm kilometros. e assim aqurlla ligacáo importa em immensooeneílcio para a lavoura, oòmhiorcio e passageiros.pela proporcional reducràoao tarifas e tempo de viagem.

A zona de Carrancas, Traituba, S. Vicente Ferrer e Bom Jardim e outros
pontos dos muns. do Turvo, Lavras e Aynruóca ficam por esse modo muitoapproximados da Capital Federal, sem o longo percurso alé então ohrigalo-rio pela est. de Sitio. *

- T13"1.,2,8^ "lai° de mi $$>M9 «i'ou concluída o inaugurada a liga-çaodos trilhos da linha dh Oeste d,- Minas; f,iie vae desta capital a HenriqueUalvao. '
A's6horasda manha pariirnuide Bello Horizonte, em trem especial'"números convidados, fl„e foram percorrer a linha, cujos trahalhos estiveram'sob adireceao do engenheiro A. Gonçalves Gravata
Essa linha tem 150 luns. do extensão, como já dissemos em outra partedeste Annnarto. '
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A viação férrea para a região soptonfrional do Estado também tem to-
mado grande impulso, ultimamente.

Já estão atacados os trabalhos do construcção do ramal de Curralinho
a Montes Claros, na Estrada de Ferro Central do Brasil, na primeira secção
comprehondida do kilomotro 861 ás margens do nó das Velhas.

Nesse primeiro trecho os serviços estão sendo executados por adminis-
trarão (! pelo pessoal da 6.il divisão da Central .prolongamento).

Está se cogitando de construir unia estrada de ferro derivada da Cen-
trai do Brasil, no ponto de pari ida mais converiienie, atravessando os valles
dos rios São Francisco e seos a.flluontcs, os rios Somno e Paraoatú. indo termi-
nar em Goyaz.

A'frente da idéa, propugnando pela sua roalisação, estão muitos repre-
sentantes dessas zonas, o que provoca uma animação especial nos habitantes
daquella vasta e riquíssima região, grande exportadora de gado. cereaes, fei-
jão, couros, borracha e pedras preciosas.

Sobre o ultimo trecho da K. F. Central, inaugur. em 27 de maio de 1910,
temos algumas notas tochnicas. Esse trecho vae de Várzea dás Palmas a Pi-
rapora, com quarenta c três kilometros.

Várzea das Palmas, 962 kilometros e 571 metros, altitude 497m,900;~Burf-
tys, 976 kilometros o 236 metros, ali ilude. lxSm, 150: — Pirapora. Í'.ÒÒ5 kilometros
e 910 metros; altitude 171m.589.

O trecho tem 13 kilometros e 15 metros; raio mínimo das curvas. 118,lll68
e rampa máxima, Òm0Í8 ; tangentes de ÜX) o cinco lciTdiiYçfros;

Entre Várzea das Palmas o Pirapora ha os Ségiiinie.s rios, atravessados
com 11) pontes de hVádéira (\r scisa nove metros <lo vão': Lainea^ráo, 21m,t> :
Curumatahy. lKm.O: Riacho Doce, 32ni,'Ò : Alhíé(;ogas;, ínin.n : Pedras da Hri-
gida, 26ni,Ò; è i^edras, 36ní;0; oito l)oei'ros cápèadbs simplos. sete hoeiros ca-
peados tíriplos', uni bociro eapòá.rlo quádruplo, cinco hoeiros de tubos de
lmi,80 e Ires pontilhòos nTètallicos de 2m,0 de vfin.

Desde I." dr^CóN-.-dé 19>9. estavam as ests. anteriores de Porto Faria o
Várzea da Palma abertas ao fráitogo de passageiros. bagagens; encommendas,
mercadorias, vehiculos. valores, ele. Ficaui essas duas estações do Porto Faria,
no kilomelro 939.799ni. e Várzea, no kilomolro 9'62^57'iin"., do prolongamenlo
da linha do centro da Estrada de Forro Central do Brasil.

Para isso foram creados na Central os trens S 5. S 6, M 17 e M 18.
Por decreto federal de 23 de outubro.de 1910, foi oirgánisadá a rede de

viaçào da Bahia, sendo autorisada a coust.riicção de diversos prolongamen-
tos, ramaes e ligações das estradas em trafego, naquelle Estado. Essa rede
foi recenlemcnte remodelada, tornando-se mais profícua aos interesses eco-
nomicos e comnierciaes, a (pie deve servir, o melhoradas as condições tech-
nicas e financeiras de sua execução.

Ella ficará ligada á viaçào do centro e do sul da Republica pela linha que
se dirige á cid. norte-mineira do Tremeclal c d.-alii a entroncar-sè como pro-
longamente da Estrada de Ferro Central do Brasil, queyae das immediações
de Curralinho a Montes Claros. A extensão total das linhas em trafego, que
constituem a rede bahiana, era de 995 kms. 904ms., em 31 de dezembro, seg.
a Mensagem Presidencial de 3 de maio de 1911.

A listrada de Ferro Victoria a, Minas vae proseguindo em demandado
seo ponto terminal, tendo os trilhos atfingido ao kildhíetro 377. a partir do
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ViotoPia, o açhando-so em construcçào mais 67 kilometros. No ramal doCurralinho a Diamantina foram entregues ao trafego 39 kilometros, de Cur-raünlio a Santo Hypolito, e llcou adeantada a construcçào de 108 kilometrosintorma a cit, Mensagem dirigida pelo Marechal Hermes ao Congr Nac
?»

. Km relação ao avançamento de estradas de ferro por varias zonas dotoraI. mineiro, eis aqn.i outros trechos da cit. Mensagem do Chefe da Nação.em 1911 '
«Das-linhas da Leopoldina Railwny Company Limited. ,,ue tom garanliade jui os, foi -inaugurado o trecho de Moniz Freire a Mathildo, com a exton-sao üe 80 kilometros, estabelccendo-se a oommunicacão por via férrea con-tinua entre a capital da União o a cidade de Yictoria!
Ainda nâo foram cumpridas todas ns obrigações impostas á Companhialeopoldina pelo decreto de 29 de julho de 1909, entro as fluaes a da install.v

|ao 
de colônias agrícolas estrangeiras, a creaçào de armazéns frigoríficos, nauna da Conceição e a construcçào da linha para Cabo FrioNa listrada de Forro Central do Brasil foram entregues ao trafego 87 kilo-
II 

"\ MM * ?"*&?* i " & l'11;ofétros cie Caolho a Rancho Novo.no ramal de Sabará.
Por decreto de 23 de junho de 1910 foi organisada a rode de viaoào ílunii-nnso, eonstitu.da pelas estradas do ferro Auxiliar da Contrai do Brasil

m& do Minas e as estradas de ferro Commercio ao Rio das Flores, Uniào
tÜPf ? " Vassouronso> fmmãm Mo governo. A administração ,1a<0ig ficou autorisada a estudar e construir os prolongamentos, ramaes oJ'bacao, que completam o plano dessa rode.

Kmfluantonão forem estabelecidas as condições de exploração definitiva< ¦ rode de vpão fluminense, a Estrada de Forro Oeste do Minas continuaa ier a sua administrarão especial.

^ 
XMfflcstiaJaOesteackm-sc em construcçào as seguintes linhas: doBello Horuonte ao kilometro 45 da Estrada de Ferro de Goyaz; de BarraAiansa a Angra dos.Reis ; de Ribeirão Vermelho a Bom Jardim ; de GonçalvesHrreira a Cláudio ; o de Soledade ao Pará. Foram entregues ao trafego 68Mlomotros construídos durante o anno, sendo 40 kilometros de Bello Hori-aontea Capella Nova o 28 kilometros de Rio Claro ao Alto da Serra, na linhapara Angra dos Reis.
Na Estrada de Ferro de Goyaz ficou concluída a construcçào de 3* kilo-metros enlre Franklin Sampaio e Bambuh.y, estando bastante adeantada aconstrucçào de mais 60 kilometros. E' de 113 kms. o 176 ms. a ox.ensào on-tregue ao trafego nesta via férrea.
Foi iniciada a eonslrueçào dos prolongamentos o ramaes contrariados coma companhia arrendatária «Ia Rede de Viaçào Sul Mineira, prosoguindo osrahalBos respectivos com regularidade. Ficou concluída a conslrucoào do13k.lomotros,deBae|.ftnd.y a Fazemlinha, e 7 kms. 580ms. no ramal de Al-enas. Estào.eni construcçào adeantada 142 kilometros, on, diroeoào a MontoBello e Carvalhos.»
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Estrada de lerro tlc Bello Horizonte a Henrique
(jialvao

SUA INFLUENCIA SOBRE AS COMMUNICAÇÒES DO OESTE, DO TRtANOLLO MINEIRO
E DO SUL DE MINAS COM A CAPITAL DO ESTADO

(Pelo engenheiro dr. A. Gonçalves Gravata)

Oeste de Minas. —As communicaçòes actuacs por estrada de ferro
desta zona com Bello Horizonte fazem se, via Sitio, por intermédio das Es-
tradas Oeste de Minas, Central e pela linha da Estrada de Ferro de Goyaz,
que parte da Formiga para essa Capital, via Bambuhy, Estrella do Sul e
Catalão, tendo já construídos cerca de 140 kilometros.

Inaugurado o ramal de Bello Horizonte a Henrique Galvào, a totalidade
das communicaçòes da Capital com a Oeste, podemos dizer, passará a ser
feita, via Henrique Galvào, com economia de percurso e tempo, bastan-
te considerável.

O quadro abaixo indica, para algumas localidades do Oeste, as distan-
cias actuacs via Sitio, as futuras, via li. Galvào, c os eneurtamentos res-
pcctivòs.

Localidades Distancias Kneurtamontos
via Sitio via, Galvào

Henrique Galvào.. 600 155 115
Lavras 505 210 295
Itapecerica 590 232 358
Oliveira 515 239 276
Pitanguy 685 211 444
Bom Suecesso 160 294 166
S.Francisco 707 323 441
Barrado Paraopéba 843 40.1 412
Formiga 639 500 139

Como se vê, pontos notáveis do Oeste de Minas passam a ler suas dis-
tancias a Bello Horizonte reduzidas a menos de metade das actuacs ; taes
são : Lavras, Itapecerica, Oliveira e Pitanguy, todos distantes de mais de
500 kilometros, passam a ficar a menos de 250.

Lavras ficará 18 kilometros mais perto do que Barbacona e os outros
pontos a distancias muito comparáveis, variando de 228 para Barbacona e
241 para Pitanguy.

—Terminada, dentro de dois annos, a linha já em construcção de Henri-
que Galvào ao kííometro 45 da Estrada de Ferro Goyaz, cujo desenvolvi-
monto será approximadamentc de 150 kilometros, Formiga ficará a 350
kilometros de Bello Horizonte c feita a ligação, muito natural, em que já
se pensa, de Formiga a Itapecerica, esta distancia muito provavelmente pò-
dera reduzir-se a 300 kilometros.

Triângulo Mineiro. — E' por intermédio desse importante ramal que
se vac inaugurar c pelas linhas em construcção acima referidas, além do
i'amai de 8. IVdro a Uberaba, cujo inicio dos trabalhos de construcção foi
receYiltmônfc ína^iratto pM& I*ri#ia&rflfc dò Eftattb-, tftó à£ ebWttnteaÇoc*
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IliliiillP Via lPÍ *#&? (me* & notave.^.mcilvio at ms kilometros em sua totalidade
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E1esse eonjuncto de estradas que vi concorrer para o progresso dox<azona iuturosa. nas proximidades das estradas de S. Paul A a o Grosso
toia ijui.uilu.i rsp.udosa.como em parte alguma do mundoL ara mio falar nas quedas colossaos do |>;„,má h do Tietê basta sódar as do Marimbondo è dos P.,,es. a ,,.,,,, ,,e ,5 |ege,,s ffellf 1«0 t.rande -„„„,.„ reeeniememe esludadas pela ébÉnllI iide b. Paulo e avalmdns em ÍOO.üínj o-,v:il|os. ^i.ipuitd

á ÈÊÊ W^iSmà #* —"' > iminência do novo ramalna zona do Sul ligada que seja ;, rede sul minei,-,, á da Olfe ,„, „imsmm^mmB mm^mmÊm
Admitíamos para U- ler mais no centro da zona do sul e scnd, , di««triz-ger,! liell,, „,)Hz(,l((, S;lri(;l ui(a (1, KMa H|lflr^lJ^|lllll S" r;":;' "i'"r,U '"" |,H;lS ^JS.» e«'#f &#"
Resulta que Varginha passará a licar a pouco mais de 300 kilometros

Í-dctkdX^
«H !?"í^7Crrabril'i)a " Can,l)anha> "i^ndo actualmente de 791 a 1 «817 a 2.-e 8,34 kilometros a 3.« de Bclló Horizonte, terão suas distancia ré-duzidas respectivamente a,451,177 e -191 kms ü»i<iuua& 

io-
Esse resultado é de interesse, si tivermos em vista que o snl de Minasm^^stKstado/"',,u" *>m$é ** js ^1

Municípios do Estado que passarão a se commjnicar' com a Capital
pela linha de Bello Horizonte a Henrique Galvão

Zona S..1 Miuclni- Admitíamos a, seguinte linha divisória para azona: começa „a foz do tóboirão das Canèas, no Rio Grande e s| ,' oreste acima passando por Capelinga, ;„é ftncollll,,, ,, ,e||o fá g^ ^perança: deste ponto segue por uma recfa, que passando por AvuUcav,,e o„co,,, rar o I,,,,,,,. de Minas ,,„„ o Psladn do Ri,, |V , sll| ^oeste, os Estados de S. Paulo e Rio. ]
Assim admittinde, a zona abrange os segnintes municípios: Águas Vir-uosas. Aynruoca Baependy, Cabo Yordo. Caldas. Camh d,v. CampanhaCampos («eraes, Caracol. Carmo do Pio <:lal,,, càxa.nbu, Olmslina, Ü I

perança, Gnaranosm. tthóubn, Jáchhy; Jacuíinga, Jãgüaf|i M„n,e Santo M ,-samlunho, Onre.*¦,„„, P;(ss;l, Q^ffi, 1'assosM >,,„,, fo^ Poços de CaPouso A egre. Pouso AI,o. Xnn.a Bifa da K.vtrcna. Santa Rita de Cas a'Santa Bda do Sapucahy, «auto Antônio do Machado, S. Gonçalo do Sapulcahy, S. José do Parado, Três Corações do Rio Verde, Três Pontas Var-

.-ss*"



ANNUARIO 195

ginha, Villa Braz, Villa Nova de Rezende e Sylvestre Ferraz. Total, 39 mu-
nicipios.

Superfície approximada 36,000 kms. quadrs.
População 700.000 habs.
Habitantes por km. 20

*

Zona do Opmíc. — Admitamos, como acinía, a seguinte linha divisória:
parte do ultimo ponto, no limite do listado do Rio, acima, referido1, e vae
ler a lrJoiiíiSíiccessó; dahi segue p< Ias cidades d'o Bomfírn e Pará ate aliar-
ra do Paraopeba, de onde:, por uma gr-ande i*eêta que passa por Patos, váe
ter á estadão projoclada do Dourado fio QjiérrC da E. F. de. <io,vaz, no rio
Paranahyba; désté ponto segue pela K. I«\ de Gòyaz, passa por Monte Car-
mello até Araxá, de onde fecha com a foz dó ribeirão das Canoas, limite
conimum ás três zonas.

Deste modo, a zona abrange os seguintes municípios: Abaeté. Bani-
buhy, Bomflni, Bom Suecesso. Campo Bello, Carmo do Paranahyba, Dores
do Indayá, Formiga, ltapeeerica. Itaúna. liavras, oliveira, Pará, Patos,
Patrocínio, Pilanguy, Piuinby, Santa Quitei'ia è S. Antônio do Monte.
Total, 11) munieipies.

Superlicie appLoxiliiada ,>7.00ü kms. quadrs.
população ooO.OOO habs.
Ilabilanles |)or khi. «1 ,: 1/-

»
, »

Zona do Triaii^ulo. — Do que acima foi adniiuido resulta que a linha
divisória fica determinada pela foz do ribeirão das Canoas, Araxá, Monte
Carmello e Dourado Quéra, além dos rios Grande e Paranahyba, divisas
respectivas com S. Paulo, Malto Grosso e Goyaz.

A zona abrange os seguintes municípios : Araguary, Araxá, Estrellado
Sul, Fructal, Monte Alegre, Monte Carmello, Uberaba, Uberabinha e Villa
Platina. Total, 9 municípios.

Superfície approximada 57.000 kms. quadrs.
População 150.000 habs.
Habitantes por km. 2 o 1/2

Em conclusão, a superlicie das Ires zonas reunidas é approximadamente
de 150.000 kilometros quadrados, isto é, quasi um terço da superlicie do
Estado, com a população de cercado 1.100.000 habs., egualmente um terço da

popukação do -.Estado. »
Extr. ú'ô Minas Geraes, de 2G de niaio de 1911;.

A Via vão Férrea entre o Sul da Bahia e o Xorte de Minas

Pertence àO Pais de 1." de nov. de 1910 o seguinte interessante Ira-
balho :

«A ligarão da Estrada de Ferro Central do Brasil á Estrada de Ferro
Central da Bahia era uma medida de ordem econômica, que, ha muitos
annos, se impunha.
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da Bahia"'" 
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Coadeuba, Conquista,
Mogol. ° 1,emeiIa|. Rio Pardo, Salinas, Grão
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Central, Machado Porlell e • o riLL f 

° ^ Ba''Ía ° MÍ"aS ° da
sertão. entreposto commercial.de todo o alto

Z*?^^^'^Tremfidali ,ieias actuaos «**»-.
n.otros. ' 

' ' b0ladf' ''"»t-'>">-^ TO legoas ou 402 kilo-

„iJoÍ 
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ÍífÍÍÍlÍí!iiÍlÍa ®lllÍdj ^aci,, passando-se

Francisco. Além do Calfê o l™rffi 
' at",gas, fo,'tois dal^eia do São

ató Machado Portellá segue pelo lado oriental da serra

sii r^SííS; ToKoiü r v itaefbem da Ce,,tl'al d0 Bra"
Mamado 

^^^S£|^ 
da ™ma ou Curraiinho a

si SCiPltliillf ^^ii&iivaoi eaiaiuüUeno de Machado Portellá a Triíimftlal.
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0 municipio de Itúassú, além das famosas mattas de culturas de ce-
reaes e capim, tem importante creação de gado córnigerò e minas valiosas
de ouro, diamantes, cobre c outros mineraes.

A serra do Sincera é de riqueza tradicional.
O de Minas do Rio de Contas, que lhe fica visiuho, municipio populosoe rico, é o mais industrial e agrícola do alto sertão..
Além dos artigos communs de cutelaria e sellaria, tão conhecidos o

apreciados no interior, ali se fazem obras admiráveis em ouro e prata, ri-
valisando com as de Diamantina.

As facas «cabo de prata » do Rio de Contas, a marmelada do Rio de
Contas, as rendas do Rio do Contas, os sellihs cio Rio de Contas, são arti-
gos conhecidos sobejamente no interior e também no Rio de Janeiro, em
»S. Paulo, Bahia, Pernambuco, Goyaz.

0 commercio desses artigos, de producçào genüihaiiiente sertaneja, é
sobremaneira desenvolvido, elevando-se a varias centenas de contos de réis
a sua exportação annual.

pila Velha é um centro agrícola, in.i{íortanfissim.o, tendo culturas role-
vantes de canna de assucar eceréaese poiua.à'OS lindos c mais a notável (pie-
da dágua, (pie cáe de altura extraordinária', avistada a olhos 'nós,' em tempo
claro, 2(i) kilometros em dérreclor, e que fazem da prineeza do Bruniaclo um
dos logares mais cpièricíos do interior-

Rio do Contas, situada no alio da serra, 1.000 metros pouco mais ou me-
nos acima do nível do mar, e celebre desde os tempos dos Emboabas.

As suas minas de ouro são de riqueza fabulosa,
Foi lá que o coronel Sebastião Raposo, paulista intrépido, que foi de S.

Paulo á Bahia, no século XVTII, atravessando Minas, ao longo da cordilheira
geral, logrou extrahir, segundo nol-o diz a historia,MO arrobas de ouro, tendo
encontrado uma pepita, da forma de uma asa de tacho; posando meia arroba.

Coníinanto com Minas de Rio de Contas, está Bom Jesus cio Rio cie Con-
tas e depois Macahubas, eguafmente opulentas em minas do ouro, não se
fallando nas industrias pastoril e agrícola que são bem desenvolvidas, tendo
uma exportação annual do milhares de contos de réis.

Como ponto forçado a estrada deve passai' em Bom Jesus dos Meiras,
um dos municípios bahianos mais prqductores de algodão, exportando a lá,
em fardos de 50 kilogianimas, para a Bahia e para as fabricas mineiras, que
florescem na bacia do Rio das Velhas.

Para o primeiro ponto o transporte., no lombo dos animaes de carga,
vence ajvonas a distancia do"mis 200 kilometros : para o segundo, entretanto,
a jornada é de mais do quádruplo, nella gastaru.lo-se cerca do dois mezes,
ida o volta.

Além do algodão e da lavoura do cercaes (pie é pujante, Meiras tom cria-
Ção numerosa de gado vaceurn c caprino,

Nos S/O-03 terrenos oceorrem o^feiTo, u niais a turnialiua, <r.\ sta.esde rocha
e outros; mineraes ^roçibsos.

Ali o ferro o cncona;ido;icopíocam.;n(.e; pouco dista.nh da \ illa, havendo
montanhas desse .mineral tão útil á Givilisaçao moderno

A distancia entre Dom Jesus do;; Meiras e a cidade do Gaetc-té pouco exce-
do de; l£0 küomcn^^-.^or tramites r.egtilaros, terras de grandes culturas do
mandíb#a/;í]srodào. cèfeés e cria^io de gado.
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' Mu''' "0Je com (:"> ''oa colação no mercado
O commercio de exportação de pelles ,; couro, é assinaladoEncontram-se já boas plantações de mnnionlvn ,bnalddo'mente cultivada a, ManiHotGlatiòvi que M s. 

'. 
J • 

" eSPed<, aera1'
podendo vir a ser um dos min- ^desenvolve excelentemente,

A maniçoba e natií uS^T ^ 
P''0d'"í;;X,J d° bOT,'acha'

elástica teve no primeiro semestre itôv -™* C1* ¦ " Cp,ip a alta ,Jue a £on,ma
maniçobaes em variouU^M£W dua£ ?T' 

dKcobl'"« valiosos'aiguns a°° rluaeá começam a ser explorados.
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0 ferro o a arnethysta são as suas riquezas mineraes mais conhe-cidas.
*

De Caetcté para o Tremedal, 150 kilometros, a estrada passará, impre-terivelniento, em Gainelleira, logar notável pelo seo commercio de algodão e
pelas catingas do Matta Veados e Pedra Aguda, e chegará á margem do rioVerde Pequeno, que divide Minas da Bahia, nas immediações da lagoa Grande,o «Mar do sertão».

W um lago de água doce, formado pelo rio Covas de Mandiocas, tributa-no do rio Verde Pequeno, Confidente do S. Francisco, tendo, quando cheio, 15kilometros de extensão e dois do largo, com profundeza insondavel.
Ricamente piscoso, ahi se encontram os peixes do S. Francisco: o su-ruby, a curimatàn, a piranha, o maricly, o dourado e o piáo.A pesca é incessante nos tempos da secca, subindo a centenas de contosde réis o valor da exportação do peixe salgado.
O que torna essa lagoa tão querida, além das suas lendas primorosas, ó

que é a maior massa do água do alto sertão, depois do S. Francisco.
Nas suas immediações contam-se mais a lagoa do Boqueirão e a do CurralVelho, também muito importantes, centro principal da criação do gado lani-

goro das catingas do rio Verde Pequeno,
Nos terrenos circumjaeon1.es podiam estabelecer-se milhares de famílias,levando uma vida feliz o afortunada, cultivando um dos solos mais fecundosdo mundo.
O município da Villa Bellá de Umburanas, que é limitrophe como deTremedal. eestupendamentc rico em producções naturaes, sendo as suas ja-zidas de arnethysta das mais importantes do inundo.
Na Serra do Salto estas bellas pedras roxas foram descobertas na ultimametade do século passado o fizeram a fortuna a muita gente.Brejinho, localidade synipathica e prospera, é certamente a maior produ-c ora, de amethystas do Brasil. As pedras encontram-se ahi em veios ou «li-unas de cascalho».
Embora, exploradas rotineiramente, a sua producção annual de pedrabruta e do algumas dezenas de toneladas, entretanto, diminuída para a expor-taçao,pela «quebragem» ou «állmpàçio» o escolha.
No ultimo decennio, o preço de um kilogramma de amethysta variou, se-

gundo a qualidade, do 5$ a 400$, vendidas localmente, aos compradores alie-mães, que as exportam depois de «limpas» para Idar, em surrões de couro cruAlem das amethystas, tem elle minas inexploradas de ferro ouro e ma-lacacheta.
Produz invejavülmente o algodão, na banda occidental da Serra e a mau-dioca, no lado oriental.
Outr ora possuio bonitas e grandes fazendas de criação do gado e lavoura( o Gossypium, reduzidas, pela abolirão da escravatura, á mais lamentáveldecadência.

Tremedal e a mais septentrional das cidades mineiras.
Situada em um valle fértil, descoberta ha século o meio, 600 metros acimado nível do mar, é uma cidade entremontana, de vida plácida e sem ambi-

çoes, com mais de mil habitantes e subúrbios ridentes.
A população derrama-se numerosamente, pelas margens do períuono rio

quo banha a «xLvbm e cujas águas vortejn para o Gorutuba,
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O municipio é rico em minas de ferro e ouro, que se confundem, pelaproximidade, com as do Rio Pardo, grandemente exploradas ha mais de umséculo, hoje em grande abandono.
Seos terrenos de catingas e campos geraos, são aptos a todo gênero deculturas.
Sua lavoura principal é a do milho para a engordado porcos, cujotouei-nho exporta, conforme a quadra, para o Estado da Bahia e para Minas, sul, ea do algodão, exportado, ordinariamente, para as fabricas de tecidos, especi-mente para as de Montes Claros, Cedro, Cachoeira, Biribyry e Gouveia.Pela falta de braços, a producção annual do algodão não é grande, sendo

pouco mais ou menos de 200 mil kilogrammas.
A criação do gado vaccuni e cávallar, muar, caprino e lanigero, orca pordezenas de milhares de indivíduos.
O municipio conta cercado 40 mil almas.
A população dos municípios sertanejos é commummente de 25 a 60 milalmas.
De TremedMl a Montes Cl,,-,,, a. estrada atravessa o municipio de C„,loMogoj, po o a.do.occKlcntal da serra, região das nascentes do Gorutuba. pa-Iria do actual .ni.inisl.ro da \ iacào Dr, V. Sá),
Terras fer-ücis <•. ricas.
O "HOiicipio d, Grão Mogol, couheeidodosdè o tempo do Contracto Dia-inant.no. tem duas zonas distinetaso a dás catingas do Gorutuba, bacia doí> Franc.sco, c a dos campos geraes do Uacambirussú, bacia do Je.mitinüonha.
A região dos gemes o alta, extremamente montanhosa, e a das catingasbaixa, plana, admiráveis terras de cultura e de criação de irado
W "'li municipio riquíssimo em diamantes. Abi occon>e a celebre «Pe-dra rica», um ttacolomito impregnado de diamantes
A çxploração dos soes diamantes o (|0 ouro, remonta a eras remolasNa dcscobcrtadas esmeraldas, no sertão das pedras verdes, Eernào l>aes.o grande paubsta. perlustron a serra da lt(l«-ambira, famoáá-Dela sua opiden-cia e legendas. ,..." .,¦ < ; ' 1:•¦ "
Essa montanha o suas ramificações, mais o itucambh-ussú c seos afluentesoceultam inestimáveis thesouros. »'
K: um vasto municipio de grande futuro pelas suas immensas jazidas deferro e poderosas quedas dágua. ,nv<iucis ue
Possuo nmgnitieos campos do criar, podendo pela excellcncia dos pastoseammudad,Mlo.clnnadcSonvo1vor-sonu1a criacà,- .plissi,,,:, de oarmúros

?

Montes Claros ('• uma iVélln niVíndn o ¦ i . i ,, .
,.„,„ 0 viw_ lkl 

^.«.k-s-l,. d, um grande municipio, adoau-

^cs I-ilgucirassortamst.a.mrcpido, companheiro ,p,e foi de Mathiàs Cardoso%—sraaa ao ,lo,•i,'• mbater °^L m»: $S*

tr.ós pontos* na 49üa 'iue ° Pacu^" ban^a e ou-
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Conta uma, fabrica de tecidos. Produz algodão em grande ciiiantidade,
milho em abundância pasmosa. nos annos bons, exportando dezenas ele mi-
ihares de arrobas ele loucintio paia. Curvello, Bello Horizonte e Juiz ele
Fora.

Nascatingas fecundas elo Brejo das Almas, a lavoura, dos coreaes o ela
canna de assuear é rica.

o sido é extremaiiietiie fértil em rvalçaroos o nellé asgraminoas e a vide
prosperam inveja/vclmonto.

O muniçipio devo o sei» nome aos seos montes calcareos. Montes Cia-
ros e unia corruptela de monte calcareos. que são, aliás, escuros. >»

O SSiimal Férreo de Monte Alto

«O ramal para Monte Alio beneficia enormemcnte ao muniçipio bahiano
deste nome e cuja. séele fica a. 25 legoas ao norte úo Tremcetàl e 170 kilome-
tros ela margem do S. Francisco.

E" um muniçipio saluberrimo, notável; desde os tempos coToriiacs, pela
sua producção de algodão e pela criarão elo gado vaccuni.

Monte Alto é a terra elo «boi e do algodão». Possuio outrora vastissimas
fazendas ele ci'iar, povoadas de milhares de bovinos, hoje sousivedmente ré-
duzielas: toelaviasua riqueza pastoril <'¦. ainda muito corisiderável:

Seos terrenos são singulares para a cultura ela preciosa malvacoa, tào
ulil pára o vestuário humano;

Km Delia Flor organisou-sc no corrente armo a Empresa industrial Ser-
taneja pára beneficiar o algodão.

Nos annos bons, a. safra do algodão é pasmosa em todo obaixio de Mon-
te Alio, onde se fizeram fortunas eolossaos no século passado.

A estrada beneficiará não só os municípios por ellá directamente servi-
dos, como todos os ela região sertaneja.

Rio Pardo, com as suas minas opulentas, sua grande lavoura de arroz,
siiasmatlas ferieis, seos magníficos canipos de criar, suas águas thermaCs,
a Caldas do norte, e grandes terras em que viceja, exuberantemente, tudo
quanto n ei Ias se semeia.

Jàcaracy, com estupendas minas de ferro e ouro. lavoura desenvolvida,
criação numerosa, clima sauelabilissimo : Çondeúba, com grande lavoura de
canna. coreaes, fumo e mandioca: Salinas, com suas jazidas váliosissimas
de pedras preciosas, grandes campos elo criação, lavoura opulenta, município
dos mais ricos, prospero, ele um bello futuro : Paramiriin. visinho ao ele Cacto-
té, com uma grandiosa lavoura do canna. podendo montar diversas usinas
para soo bcneiiciamento; Água Quente.com minas immensas de um ouro
magnífico. E assim. Macalnibas, muniçipio ele um brilhante futuro, pelas
suas grandes riquezas naturaos o outras paragens soberbas do sertão, «pio
esperam os meios fáceis de transporte para se desenvolverem, expandirem-
se de um modo extraordinário.

O povo elo alto sonào <'. bom, ordeiro, trabalhador, econômico, activo o
resistente.

O elemento ex frango ir o alli é uma verdadeira raridade.
A gente é toda genuinamente sertaneja, oriunda rios antigos conquista-

dores portuguezes, como o tapuya, senhor ela região, e o africano, que aeoni-
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panhava o primeii o para o desbravamento rude do solo e a exploração pio-veitosa das minas L '

Os homens se entregam ao trabalho do campo, criação de gado e lavou-ra, exploração de diamante, ouro e pedras cofadas, extraceão do leito demangabeirae maniçoba, viagens de tropa e boiada, eommoroiodo balcão eambulante.
As mulheres sertanejas são amoraveis, mais do famílias exemplaresmais trabalhadoras ainda mais que os homens,-dignas a todos os respeito, deadmiração e veneração.
Além dos trabalhos caseiros, occupam-se na tecelagem dos pàniiosbrancos e de cores, -endas e bordados, e ajudam enorm em ente ao homem nalucta pela vida.
A porcentagem dos analphabetos orça por 90 

:%; 
não obstante, em regra

geral, o sertanejo é ladino, atilado, extremamente activo, sob a capa de in-dolencia que lhe é natural.
*

A grande riqueza do sertão está no seo solo, opulento em minas valío-sas, fecundissimo e apto a todas as culturas de apreço.
A criação do gado vaccum, muar, lanigero, caprino e suino, é comninma todos os municipios. Conquista e Fortaleza, são os empórios do cònlmer-cio do gado do alto sertão.
Os bovinos são exportados em pé, sendo que os de Montes Claros e Con-tendas vão para Curvello e os de Grão Mogol, Tremedal e Rio Pardo, affluem

para Fortaleza de Salinas e Conquista, que por sua vez os exportam paraas mattas da Areia e outros pontos da Bahia.
Quasi todo o commercio do gado de Umburanas, Monte Alto, ÇáetetéMinas, Paramirim, Rio de Contas, Macahubas, ele, é feito para MundoNovo, onde ha grandes pastos artificiaes, e Feira de SantAnna, notável pelasua feira grandiosamente concorrida.
Os muares e cayallares exportam-se mais commummente na quadra da co-lheita do fumo e cacáo, para as niattas de Tabocas e Ilhéos, região ao sulda Bahia, de riqueza extraordinária e de um futuro grandioso.
O valor da exportação do gado não se pôde precisar bem. Todavia an-nualmente, ella pode variar de 20 a 100 mil cabeças de bovinos para a zonado alto sertão, que abrange o norte de Minas e interior da Bahia, compre'-hendendo uma pequena parte do gado que vem de Goyaz.
A exportação dos cavallares e muares é também avultada.

A exportação de toucinho é grande; e, não obstante a difilculdade do*
transportes, ella foi de mais de um milhão de arrobas no ultimo decennioO commercio de pelles e couros, crus e curtidos, é relevante, feito em sua

quasi totalidade para a praça da Bahia, sendo uma das prinoipaos fontes deriqueza publica e particular.
A exportação da borracha de mangabeira e de maniçoba é notável e. sehouvesse abundância de braços, podia ser enorme.
Os campos geraes são ricos em mangabeiras o, com a ultima alta da bor-racha, descobriram-se vastos maniçobaes nativos em Tremedal. Monte AltoCaeteté e Macahubas, os quaes estão sendo explorados em pequena escala •

Jequié, no sudoeste da Bahia, e o valle de S. Francisco, são os grandes pro-duetores da gomma elástica.
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No primeiro semestre do corrente anno, calculava-se em mais de mil
contos de réis, mensalmente, a, borracha de maniç.oba saída de Januaria até
Remanso.

Ainda não se procurou fazer a estatística cio algodão exportado para a
Bahia e para as fabricas mineiras. Nos annos bons ella so eleva a, centenas
de milhares de fardos.

O preço do algodão, nos municipios de Monte Alto, Tremedal e outros
em que essa lavoura é uma das principaes fontes d,e renda, é exiguo, na
quadradas grandes safras, occasião em que é vendido, em eapulho, a 100
réis o kilogramma.

Nos annos ferieis iodos os produetos da lavoura baixam, assim corno se
levam demasiadamente nas épocas da crise, por falta tão somente de meios fa-
ceis de transporte.

0 feijão vende-se, nos annos de fartura, e tempo de colheita, a 40 réis o
litro; o arroz em casca, a 25 réis o litro; a farinha de mandioca, a 20 réis o
litro; o toucinho, a 100réis, o kilogramma; a carne seeca, ou verde, a 200 e
300 réis o kilogramma; uma dúzia de ovos, por 100 réis; um litro de aguar-
dente, por 100 réis; uma arroba de assucar por 2$000.

O preço de um boi do campo, de três-annos para, cima, é de 30$ alOpX).
Podem-se fundar fabricas de tecidos de algodão em Duas Barras, Caete-

té, Villa Velha, Rio dos Ourives, Januaria, Jequitahy é outros pontos, pela
abundância e facilidade da matéria prima o possantes quedas dágua capa-
zes de mover poderosos machinismos industriaes.

Usinas para beneficiar a canna de assucar e arroz, podem-se estabelecer
em Rio Pardo, Paramirim, Rio de Contas e outros logares em que a cultura
da canna se pode desenvolver com a maior lárgueza e excellentes resulta-
dos.

Com a estrada de ferro em Caeteté e um ramal para Monte Alto, um
dos municipios que fica bem collocaclo é o do Riacho de Sant/Anna, com
grande lavoura de fumo e algodão, criação de gado, etc.

Entre os produetos de exportação sertaneja, podem contar-se as resinas
de jatobá e angico, as fibras resistentes do caroá, varias plantas medicinaes
de grande valor therapeutico, taés como a inoca, a quina, a, salsa, a caroba,
o mil-homens,o guayaco.

Suas madeiras são apreciadissimas na eohstrucção e na marcenaria.
Seos mineraes mais conhecidos são o ouro em alluviào e veeiros, o dia-

mante e o carbonato; a galeria argentifera; a turmalina, o boryllo, a cymo-
phana, a amethysta e outras pedras coradas; o crystal de rocha; o cobre, o
ferro, o quartzo branco e copado, o mármore; o íapis-laziclU, a pedra hume
e o salitre».

A. K. «le F. Central do ftiasil em Minas
••1

(Pelo dr, X. dr s.)

Será interessante recapitularmos, em breve histórico, a marcha progros-siva dos trabalhos de avancamento da E. de F. Central do Brasil, em nosso
Estado, desde quando ella penetrou em território mineiro, na linha do centro.

—Em 28 de setembro de 1871, inaugurou-se o trecho de Entre-Rios,
Serraria o Parahybuna, com 28 kms. 171 ms.
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—Em 31 de oní. do 1875, os dous trechos do Parahybuna a Espirilo-San-
to (hoje Sobragy), com .I2k,402ra o do Esp. Santo a Mathias Barbosa, com
14k.602,n.

—Em 30 de dez. ainda de 1875, três trechos : de Mathias a Cedofeita
(3k.612'"\ Cedofeita a Retiro (9k.935"')'o Retiro a Juiz do Fora (8k014m).—Em 20 de nov. de 187(5, o pequeno trecho de Juiz do Fora á est. Rio
Novo (hoje Mariano Procopiol com 5k.38i111.

—Em 1." de fev. de 1877, o trecho do Rio Novo ou Mariano Procopio a
João Gomes (hoje Palmyra), com 4Gk.425rn.

—Dous decretos imperiaes do anno de 1877, o de n. C.670, de 28 de
agosto, approvando os estudos dotinitivos do prolongamento da Pedro II
pelo planalto de Barbacona o alio das Taipas ; e o de n. fi.721, de 20 de ou-
tubro, também approvando os estudos definitivos do prolongamento dessa
ferrovia, desde o valle rio earandahy até á cid. do Queluz ; acceleraram
o impulso da construcção;, no dínicil e bello traçado da Mantiqueira.

Continuaram então as inaugurações do novos trechos :
—Em 21 do março do 1878, o trecho de João Gomes (Palmyra) a Sitio,

com 30 k 220 "¦.
— Lm 27 do junho de 1870. o do Sitio a Barbacena, com 15k. 030,n.—Em 28 cie oiit.de 1880, o de Barbacena a, Carandahy, com 40kOC>5"\—Em 0 do jan. de 1884, o trecho de Carandahv a Queluz (Lafavott<0, com

42k800"\
—pps.de 1880 o doe.n. 7.703, de 17 de agosto, autorisára o prolonga-mento do caminho do ferido Dom Pedro II, de Queluz até líabira do Cam-

po, (no mim. de ouro Preto.;; assim como, em 1882, o dec. n. 8.551, de 27 de
maio, já tinha approvado os estudos definitivos do prolongamento do íta-
bira do Campo até Sabará, através do valle do rio das Velhas.

Novos trechos começaram é.ntaò a sei' abertos ao trafego, de Lafayette
para o centro, feitos cie aecordq com a desastrada oriení.a.çào que o Gov. impe-
rial tomara, em 1885", polo doer. n. 0.520, de 21 de novembro, deternrinahdo
(pie, a partir da est. de Lafayoítc (na, cid. de Queluz), o |.U'oTongam.énto da
linhado centro obedecesse ;'i bitola de lm.00 entre trilhos, conforme piro-
posta do Engenheiro Francisco Lobo Leite Pereira : nà.o obstante já a esse
Tempo estarem orgahisados os estudos para a bitola larga, no trecho de
Lafayette á cid. de Sabará.'

I,assaram enlao a ser de bitola estreita os trechos eonstruidos e inau-
gurados ao Xorío do Lafayette, no valle cio rio das Velhas.

v O—fim 25 do agosto d<i 1880; 1:1 coil conclui do o trecho de..Lafn.yette a Con-
gonhas do Campo, çõm 20k.421m.

Em 10 de julho de 1887, o de Congonha.s a lía.bira do Campo, com
40k.75Ò™.

|,;"1 ¦? do abri) de 1800, o de Itabira do Campo ao Gâya já no mim.
de Sabará . mm 37tv.228m.

—,i;"1 13 deTcv, do 1891. o de HonorloBiça..lho :.í cid, de Sa.bn.n com
1010738'".

'~,,:m mWV ,f ' !?M* ode Sabará á est. do Rio :ln, Velhas 'subúrbio dacid. do S. Lusia . com 27k.495m.
-|,;m <: do mvv- Üel803; o da est. de Rio- cias Velha- a Vc-pasiano com
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—Em junho de 94, o de Vespasiano a Pedro Leopoldo (Cachoeira das
Moças), com 20k.553"\

—Km set. de 91, o de Pedro Leopoldo á est, da Paz (Mattosihhps do Rio
das Velhas), com 10k.537,M.

—Eml2deset.de 96, o de Mattosinhos á cid.de Sete Lagoas, com
26k.509"\

—Em 20 de fev. de 1899, foi inaiig. o trecho de Sete Lagoas a Silva
Xavier (em Cascudos), com 22k.286"\

E desde 10 de dez. de 1897 que a lei federal n. 490 havia autorisado o
prolongam, de Sele Lagoas a Cascudos o Ciirvello, tendo a lei ri. 834, de. 30
de Dez. de 1901 -i renovado essa autorisação para o treeho de Silva Xavier á
cid. do Curvello.

—E assim, já em 28 de nov. de 1903, era aberto ao trafego o treeho con-
struido de Silva Xavier a, Cordisburgo (Vista Alegre . com 38k'.223m.

—Em6 de agosto de 1904, o de Cordisburgo á cid. do Curvello, com 54
kms., despresando fracções em metros.

—Em 20 de março de 1906, o de Curvello a Curralinho, com 54 kms.
(com as 4 ests. do Curvello, Tambòril, Osório e Ciirralinlío, nesse trecho).

—A 28 de out. cie 906,0 de Ciirralinlio áContrias, com 23 kms. (em-
bora concluído esse trecho a 6 de sei. 906).

—Km 20 de fevereiro de 1908, o cie Contri.as a Beltrão (Bocca da Matta)'
com 19kms.

—Em 26 de fev. de 1908, o de Beltrão a Lassance S. Gonealo das Ta-
bocasu com 25k.

—Em janeiro de 1910, o trecho final de Lassance a Pirapóra, com
90kms.084 ms.

Os estudos deste ultimo trecho foram approv. pelo Dee. fed. n. 6.837,
de 30 de jan. de 1908 eo orçamento das obras montou em 3.817:437$303.

O trecho íinal de Lassance a Pirapóra, com 90k.O84m., abrange as 5 ests,
de Lassance, Porto do Faria. Várzea da Palma. Buril.ys e Pirapóra,

*

No traçado acfual da linha do centro, desde o alio da Serra da Manti-
queira, em »João Ayres», até «Miguei Burnior», transposto o lunnel da serra
doOuro Branco, trecho na extensão de 113 kiloniotros, wnco a P. F.Central, na
direcção suí-norte, vali cs suceessivos e orientados todos, mais ou menos, na
direc(;ào lesto-oeste : do que resulta a série de rampas e eonira-rampas in-
d'icada pelas seguintes cotas das estações, (pie se suceedeni, e não são. aliás,
as dos pontos da linha mais alio-:, noiii mais baixos, em território mineiro :

João Ayrcs  1.115 mot ros
Sitio  1 .(>39
Barbacena  |. \y)
Alfredo Ya.voiice|lo> 1.050
Ilermillo Alves 1.117 »
Carandá hy 1.057 »
llcreulano Penna 1.106 »
Congonhas 9(W»
Miguel Burnier.,, 1.124 »

¦¦••
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difflc11im7raln-Í141'd!30DdeOUt- *"¦ lm- «*o" a construcção do

doSílitPofe:r:rmo„r2ederaSí ^ ££"¦ 
' 
TT " «*

ianeiro ri* iM^Í:- ' |U so flG0U concluído em 1." dejaneiro de 1887 e foi inaugur. em julho de 1889
Pretí Cn^0 JT'BT1Í0'"-!km- 

'07)o Hamalda Central para Ouro
Z íí r > ? 

a'"'"f: ÜSÍní' Wifífi(li'"- **.>• Harg,4eS (ánt.
SUl. "'^ 

Va 'inl-W"' T,'i|,U,,y ,lim- »«oOuro Preto

tec ioT- JUSt,flca,la l,p|fl difflomma construcção de tão pequeno"echo de i lepoas. numa região extraordinariamente açciclentada.

Ramal de Entre Rios » Porto \ovo

ChiàS^crili^'''0 N""i °.''" "'"C"" Ína',gU'-' '"' ° Í B»os a
^niaaoi, 

com 19L.164-., em 27 de unho de 1869; o 2." foi de Chiador i Sim.
Inl ÜPP í h- *> « * :!"> o * SapucatmiSuu sulina, com 271v.723.,n, a 2 de agosto 1871

de He;mnLd°á€n!Íad0r ^ 
°ntre aS de Pen'haLonSa fi An,a' »° mun. de Mar

trai do Bra U TIT' t° 
^ Parah,'ba d° Sul> no Ramal Ia K. de F. Cen-

Chiníe, -V' 
' 

^n,,e-Rl0S Para Porto Novo do Cunha. Fica a ést deCh.ador a 4 horas de viagem de .T„iZ rio Fora, por trem de ferro.

do fSo' 
n0,ÍCÍa de M(mnU$ 

^°? da ètótlal> "« ™na ao N. da Capital

Est. de Rio das Velhas

innnm,^H 
? *? 

§'" 
^ 188° r,U0 ° telegrapho da então 7í. >'. i>crf„, i/ ora

2 f 
°k ^ S' LUSÍa d° Ri° flas Velhas' Po'a commissão do Proíon^-8.L Sr om %T 1 "T d° ,1893 fiCaSS° C0n0luid0 ° ***» d-^'-fa

abri, dò m^smo ai: ^ 
"* «^T*" a «* d° Ri° das Vol"as> a • *

Vespá^nçf2^oÍf' 
",de GPn°Ml¦ C-™^. - ™'. - nk.,01,"da de

Esf.. de Vespasinno

A est. de Vespasiano, a 680 ms. de altit e i <;•><;! »io ... ,i , ,>• , Tdista 17U.191 ms. da est de Rio dis \V . ° d° Jall0!"'0'
tendo esse irochn £2 (> f°l ,níU,ír' a ,; cle nov- do ^

om ~Uk-^>- , so se terminou em junho de 1891.
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Est. de Nova liranja

Fica no km. 632,440ms. o na altit. de G90ms,98, entre as ests. visinhas de
Vespasiano e Dr. Lund. Exporta muita cal, cereaes e madeiras.

Nova, Granja foi inaug. em 1909. em 1 erras da fazenda do industrial sr.
coronel Virgílio Machado.

I st. Dr. I.iind

A linha da Central lieou assentada até Horta Velha, entre maio e junho
de 1894, porém a est. de Horta Velha (hoje Dr. Lund) só foi aberta, ao tra-
fego, em 15 de fev. de 1898, quando já a est. seguinte de Pedro Leopoldo o
fora, desde 17 de junho de 1895, quasi três annos antes.

Fica Dr. Lund a 691 ms. de altit., entre as ests. de Vespasiano e P. Leo-
poldo, e a 642k.504,m do Rio de Janeiro.

Est; de Pedro Leopoldo

Pedro Leopoldo, a 698 ms. de altit. e entre Dr. Lund é Mattosinhos, dis-
ta 647.k365.ni do Rio de Janeiro, 4k.861.m de Dr. Lund e ÍOI^."1 de Mattosi-
nhos. Inaugurou-se a est. de P. Leopoldo, em 17 de junho de 1895, já depois
de ter sido entregue a construcção do trecho anterior de P. Leopoldo a
Vespasiano, com 20k.553.m e o posterior de P. Leopoldo a Mattosinhos, o I.°
em junho e o 2." em set. de 1894.

Est. de Mattosinhos

A est. férrea do arraial do Mattosinhos do Rio das Velhas fica entre as
de Pedro Leopoldo, ao sul. e Prudente de Moraes, ao norte. Dista exacta-
mente 657 kms. o 902 ms. do Rio de Janeiro, tem do altit. 743 ms. o foi inaug.
a 31 de agosto de 1895.

Para Pedro Leopoldo são 10 kms. 537 ms. e para Prud. de Moraes são 12
kms. 699 ms. O 1.° trecho citado de Mattosinhos a P. Leopoldo ficou conclui-
do, em setembro de 1894, embora aberto ao trafego quasi um anno depois, com
a inauguração o th* ciai.

Est. Prudente do Moraes

Fica entre as est. de Mallosinhos o Sete Lagoas, e em território da com. de
S. Lusia do Rio das Velhas o a 2 kms. da aldeia do Cercado.

Dista, 670ks.601 ms. do Rio de Janeiro, tem de altit. 741 ms., foi inaug.
a 12 de set. de 1896 e está a 13 kms. 810 ms. da cid. cie Sete Lagoas, ao
norte.

O nome dessa peq. est. da Central, foi uma homenagem ao saudoso Pre-
sidente Dr. Prudente José de Moraes e Barros,.o benemérito pacificador do
Brasil, após a guerra federalista do Rio Grande do Sul.
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mosmo 
SLuvTl,7 A[at'osinhos' cheK°11 a s«' #« es(. da Pa,, pelomesmo moti\o, mas tal nome não pegou.

Esl, de Sele Lagoas

da ililíf ^ $ 
Ci<:1- "; S,;,'° La"0aS' a Gm*AU ™- di^^ da capitei

|fdéSSl| 'ao ,al; °8ilva Xavier> ao nortei tlis,ando 22-i
Sete Lagoas é o fim da 6.» seceão da !<]. de F Central do Rrn«n ba«^com 222kms. 131 m, até Latayeüe' As odiei, s da ÊÍ ÍstSla 1 I!

ES «"ou «s;;:a mMcMa da ^ «° -«.
Todo o fecho da est. do Mattosinhos á do Sete Lagoas, com 26 kms

de 18%, durante a Presidência do dr. Prudente do Moraes.

Est.. de Silva Xavier

a /Seav7de61899n,elrOS 
''° Ri° de ***** a 768 ms' de ^ii e foi inaug.

ciona.SrsiSxaÍeTa ^^^ " ^"^ ^ UhM* Na"
_ De Sete Lagoas a Silva Xavier são 22.286 ms, tendo sido esse iv*rh«
Wl" 

2° 
W- 

"fi 18M; ° Clè Silva Xavier a CoSurgovae um echde 38 kms. o 223 ms., inaug. a 28 de novembro do 1*3

-f?

Esf. de Tabocas

do ffiSílSS^^S^* ?m,lims-p 21S ms-do Rio
vier. ao sul delia ';>l 

'""' t,n °S'' anterior de Silva X«-

W' >° 
Ta!,ÓraS f0Í ina"S'- a ?S d0 nov- do m- e delia parle excollen-

HÍ 
,'0,1'V"Cm **» a Fa^iea de Tecidos do Cedro, a 3 .egoasf §

te e
de di?

Est, rte Ara<»á

e lenifaí tf -ó?8!'10" ^I^^^^í^ metros
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A est; seguinte, ao norte delia, é Cordisburgo, distante 15.509 metros; e
a est. anterior, ao sul de Araçá, é Tabocas.

O nome Araçá é de uma planta indígena fructifera c tannifera, que von
Martius classificou com o nome de Psidium araçá e dá muito nos cerrados
e campos de Minas.

Est. de Cordisburgo

Cordisburgo fica a 713 kms., 701 ms. distante do Rio de Janeiro o a 6G4
ms. de altit.

Sua est. foi inaugur.a 28 de nov. cie 1903, entre as de Araçá, ao sul, (dis-
tanto 15 kms. 509 ms.) e de Maquine, ao norte (distante 20 kms. 450 ms.}.

Todo o trecho de Silva Xavier a Cordisburgo, com 38 kms., 223 ms., foi
inaugur. naquella mesma data (28 nov. 1902).

Cordisburgo de Vista Alegre é das mais pitorescas povoaçôcs da zona
norte, percorrida pela E. de F. Central.

E.sl. de Maquine

Estação inaugurada a 0 de agosto de 1901, em território do mun. e com.
de Curvello, a 761 kms. o 151 ms. distante do Rio de Janeiro e na altit. de
071 ms. sobre o nivél do mar.

Fica entre as ests. de Cordisburgo, ao sul (dist. 20.150 ms.) e Mascare-
nhas, ao norte (dist. 5.007 ms.).

O nome delia provem do rib. Maquine, que sáe da conhecida e formosa
Gruta calearea do Maquine, já por nós descripta no vol. II do Annuario de
Minas, pag. 395. edição de 1907,

Est. de Masearenbas

ÉS' a ant, eM. de Pfcdahybas, a <G9,7ÍH metros de dist. do Rio de Janeí-
ro. a 010 ms. de altit. e inaugur. a II de março Uç 1905, tendo tomado o
actual nome em homenagem ;'t conhecida, família,1 Masearonhas, que tanto
tem cooperado para'o desenvolvimento industrial; dos 3 municípios centraes
de Curvello\So!o Razoas e Riw das Velhas mormente na fundação de Fabri-
cas do'1 ecidos. £.y$,,! , à \T'- " ' yrFica a est. de Masearcnhas entre as de Maquine e Gustavo da Silveira.

Est» Imisüsivo da Silveira

Gustavo da Silveira 'antiga Riacho Fundo; entre as o4>, de Mascare-
hhas e Curvello. foi inaug. cm 6 de agosto de 1901 e fica a 787 knls., 191 m$.
do Rio de Janeiro e a 005 ms. de altit. J

Dista de Mascareiihas Tindahyiiá\ n kms., 430 ms. e de Curvello; 10
kms, 130 ms.
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ü st. de Curvello

A est. de Curvello, entre as de Cjustayo da Silveira e Tamboril, está aiJl kms., 601 ms. do Rio de Janeiro e acerca de 633 ms. de altit.
Dista de Gustavo da Silveira 10 kms.,410 ms., e de Tamboril 14 kms 339ms. (que lhe são ests. mais próximas); e foi inaug. a 6 de agosto de 1904Foi a lei 490, de 16 de dez. de 1897, que autorisou o prolongamento' daCentral de Sete Lagoas para Curvello, tendo a lei 834, de 30 de dez. de 1901consignado verba no orçamento federal para essas obras, cuja autorisacãofoi assim renovada.
O trecho além de Curvello até Contria, na extensão de 77 kms., 590 mslicou concluido e inaug. no período entre 15 de março e 28 de out.'de 1906.'

Est. de Tamboril

Fica a 14 kms. 399 ms. ao norte de Curvello e a 812 kms. do Rio de Ja-neiro.
Tem de altit. quasi 581 metros e foi inaug. a 20 de março de 1906.
Seo nome provém da abundância da madeira de \eÀ-Tamboril (tambémchamada tamborim e timburi) existente nas suas cercanias.
Tamboril é o tambor pequeno, etymologicamente. Ha uma variedade

desta arvore, o tambor-peroba, madeira muito resistente.

Èst. de Osório

E a primitiva est. de Cachopa, aberta ao trafego a 20 de março de 1906
e que tomou o novo nome cm honra ao Eng. Osório de Almeida, nat. 

"da

cid. de Pouso Alegre, e que era então Dir. da E. de F. Central do Brasil.
A est. de Osório fica ao norte da de Tamboril e ao sul da de Curralinho;

tem de altit. 682 ms. e dista do Rio de Janeiro 839 kms. e 632 ms e de Tam-
boril 17.632 ms.

Est. de Curralinho

A est. de Curralinho, no km. 852 da linha do Centro, dista respectiva,-
mento das duas ests. próximas, Osório c Contria, 22 Kms., 368 ms, e &> kms
021 ms.

Foi inaug. a 20 de março de 1906 e tem de altit. 607 ms.
De Curralinho parte o Ramal férreo para a cid. de Diamantina, da E. de

Fi Victoria a Minas.

Èst. de Contria

Foi inaug. a 28 de out. de 1906, tem de altit. 586 ms. e dista do Rio de Ja-
neiro 875 kms. e 021 ms.

Fica em território sertanejo do num. c com. de Curvello e entre as ests.
de Curralinho (ao sul delia v, distante 22.021 ms.) e Beltrão (ant Bocca dâ
Matta), ao nortt? delia.
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O seo nome é derivado de um antigo morador do logar, o Padre Contria,
hespanhol, c queahi tinha uma fazenda de criação pastoril, (sec. 18.°).

De Contria a Curvello ha uma distancia de 77 kms. e 590 ms. pela Cen-
trai, tendo sido esse trecho aberto ao trafego, entre o período de 15 de março
a 28 de outubro de 1906.

No Annuario de Minas, de 1909 (pags. 401 a 408) demos noticia das ou-
trás estações até o porto de Pirapora, á margem do Rio S. Francisco.

*

Sobre a origem do nome dessa estação de Contria assim escreveo o dire-
ctor deste Annuario, dr. Nelson de Senna, no Minas, de 28 de maio de 1910:
D «Hoje que, conjunctamente, três inaugurações se fazem, no maravilhoso
sertão norte-mineiro, ao impulso de uma energia extraordinária qual a do
notável ministro dr. F. Sá, será curioso dar nestas linhas, pelo Minas, a origem
do nome da estação de Contria (klin. 875), onde vae ser cravada a primeira
estaca do grande ramal férreo da Central em direcção a BocayuVa, Montes
Claros, Grão Mogol e Rio Pardo—obra que será o maior dos benefícios áquel-
le povo sertanejo, si for levada avante, como todos desejamos ardentemente,

No Annuario de Minas, 3.° vol.. pag. 403, já vinha uma allusão a um
certo padre, que a legenda recordava, indistinctainente, como o fundador da
fazenda Contria, onde a E. de F. Central inaugurou uma estação férrea, a
28 de outubro de 1906, entre as estações de Curralinho e Beltrão.

Pois bem; melhores pesquisas do curioso nome fizeram-nos saber que,
pela éra de 1714, já possuía uma «fazenda de criar e engordar gados», no
baixo rio das Velhas, o reverendo doutor Felipe de Lacontria, que vinte
annos depois de alli haver se aposseado de uma demarcação de três legoas
em quadra, com limites certos pelo riacho do Mocambo, até sua cabeceira,
rio Bicudo até sua barra no rio das Velhas e por este até á foz do riacho
das Pedras, alindando-se ahi ooin outra fazenda visinha a das Garças), re-
quereo ao Governador Conde de Bobado lia carta de sesmaria e do general
Gomes Freire rOcébco, de facto. a merco pedida, em 2 de agosto de 1738,
sendo o documento lavrado em Villa Rica Ouro Preto pelo secretario do
governo da Capitania, André Teixeira da Costa.

O facto é curioso e pode ser lido no vol. de 1900. pag. 251 da sempre lar-
ta Rev. do nosso Archivo Publico, o nome Contria é, portanto, derivado dos*
se padre Laconiria, (pie bem certamente seria, de origem castelhana-

Esta roniiniseoncia dada hoje terá o sabor epliemero de ser um «prato
do dia», na festa magna do nosso progresso lerro-viario, (pie lá se está cole*
brando ás margens do magestoso S. Francisco.'»

»

Vide sobre as estações de Belírào a Pirapora o Anunario de Minas [vol,
111 de 1909, pags. 101 a 108.

»
a

Remontando desde IMrapóra— lervimits provisório da Central do Hrasil—
até ás divisas de Minas Geraes e Rio de Janeiro, o longo percurso do antigo
Caminho de ferro D. Pedro II, faremos cornos nossos leitores uma rápida
excursão, de Norte para Sul, resumindo as estações percorridas nessa ferro-
via, desde o município de Curvello ao de Juiz de Fora,

De Pirapora a Entre-Rios (em cinco secções da E. de F. Central) vão
812k,436m, sendo : de Pirapora a Contria, 135k,084m; de Contria a Silva Xa~
vier, lOOkjOlOm; de Silva Xavier a Lafayette, 222k,131in; de Laíayctte a Ma-' 
rjaiio Procopio, I31k£30m; e de Maiiano a Entro Kios, bl>k,0$lm.
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rany ao Pomba; de Pirapetinga a Dr. Astolpho; de Vista Alegre á Leopoldi-
na; de Cataguazes a Mirahy; de Cysneiros a Paraokena; de Patrocinio a S.
Paulo do Muriahé; de S. Lusia do Carangola a Manhuassú; cobre uma vasta
região do Sudeste e Leste do Estado de Minas Geraes, interessando a todos
os nossos municípios da chamada região da Matta.

*

O Governo do Estado de Minas Geraes prorogou até 31 de dezembro de
1999 os prasos dos privilégios concedidos á Leopoldina Railway Company,
Limited, e os de que esta se tornou cessionária, para o uso e goso das se-
guintes linhas férreas, de que a Companhia está de posse, na extensão total
de 801,048 metros :

I—De Porto Novo á Saneie, com a extensão de 368kms.,946 ms.;
II—Do Volta Grande a Pirapetinga, com 31kms.,150ms.;
III—Da estação de Vista Alegro á cidade de Leopoldina, com.....

12kms.,179 ms.;
IV—De Recreio a Santa Lusia do Carangola, com 149kms.,149 ms.;
y__Da estação de Cysneiros a Paraokena, com 18kms.,000;
VI—De Patrocinio a S. Paiílo do Muriahé, com 17kms.,712 ms.;
VII—De Serraria á estação de Ligação, com 150kms.,319 ms.;
VIII— De Guarany ao Pomba com 27kms.,297 ms.;
IX—De Furtado de Campos a Rio Novo, com 6kms.,964 ms.; v
X—De Silveira Lobo ao Travessão, com 19kms.,032 ms.
Pela cláusula segunda do contracto, findo o praso do privilegio, isto é,

em 31 de dezembro de 1999, reverterão ao Estado, incondicionalmente e in-
dependente de qualquer indemnisação, todas as linhas constantes da clausu-
Ia primeira, com o material fixo c rodante, estações, oíficinas e mais de-
pendências, tudo em perfeito estado de conservação.

Reverterão também na mesma data as linhas de Cataguazes a Mirahy,
com o5kms.,350 ms.; da estação de Sereno á de João Pinheiro com 12kms.t
780 ms. e o ramal de Poço Fundo com lkm.,857 ms.

De Porto Novo á Saúde, na chamada Linha do Centro (da rede mineira
da Leopoldina llailway), se encontram as seguintes estações:

Porto \ovo, S. José cVAlém Parahyba, Mello Barreto, Antônio Carlos,
Volta Cirande, S. Luiz, Providencia, S. Martinho, Santa Isabel, Recreio,
Campo Limpo, Visla Alegre, Aracaty Cataguazes, Barão cie Camargos, Si-
nimbú, D. Euscbia, Santo Antônio, Sobral Pinto, Diamante, Ligação, Ubá,
Carlos Peixoto Filho, Rio Branco, S. Geraldo, Coimbra, Turvo, Viçosa,
Teixeiras, Vau-Assú, Ponte Nova, Pontal, Chopotó, Rio Doce, Saúde.

Da est, do Entre Rios (E, F. Central) para Porto Novo se encontram as
segu int es est ações: c

Entre Rios, Santa Fé, Penha Longa, Chiador, Anta, Sapucaia, Benjamim
Constam, Teixeira Soares, Conceição e Porto Novo.

A Estr. Leopoldina tem, na linha do centro, um expresso diário entre Porto
Novo e Ubá o outro mixto entre Cataguazes o Ubá; na linha da Serra, um
trem mixto diário, entre Ubá e Saúde; na linha Entre Rios—Serraria, um
expresso da Prainha (Rio de Janeiro) a Ubá e Ponte Nova e um mixto, de
Bicas a Ubá. De modo que nessa Estrada as ests. de Ubá, Ponte Nova e Porto
Novo são os centros de convergência dos comboios dessa via férrea.

A-14
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Vejamos algumas estações férreas da Leopoldina Railway, em território
mineiro (vide vols. anteriores deste Annuario).

«ê?

Est. Silveira Lol»o

Fica a est. de Silveira Lobo entre as de Cândido Ferreira e.Socego (nalinha de Entre Rios para o centro da rede da Leopoldina Railway); e delia
sáeum peq. ramal para Serraria (entroncamento da ant. E. F. União Mineira,
na Central do Brasil). De Silv. Lobo a Entre Rios ficam intermedias as esta,
de Cândido Ferreira, Ericeira e Piracema; e de Silv. Lobo para cima se*
guem-se como estações :

Socego, São Pedro, Santa Helena, Bicas, Rochedo, Roça Grande, São João
Nepomuceno, Furtado de Campos,- Titpy, Guarany, Pirauba, Tocantins eLigação, (onde a ant. União Mineira se junta com a grande secção da linha
tronco da Leopoldina Railway-.a qual sáe de Porto Novo e vae á est. da
Saúde).

Est. Cândido Ferreira

W a est. de Cândido Ferreira que sorve apov. de SantAnnado Deserto,
ho mun. de Juiz de Fora.

Fica ella entre as ests. de Ericeira e Silveira Lobo, na linha de Entre
Rios a Furtado de Campos, da companhia ingleza Leopoldina.

O seo nome provem cie um ant. fazendeiro da região. De Silveira Lobo
para Serraria foi destruído ha 2 annos pela cit. companhia ingleza o bellotrecho em zig-zag da serra, encurtando assim o traçado pela chamada
linha do Travessão.

Est. Br. Astolpho

Fica em terrít. do mun. e com. de Além Parahyba e na rede mineira
da Leopoldina Railway, a est. dr. Astolpho, que fica no ramal de Pirape-tinga; este sáe da est. de Volta Grande, passa pelas ests. de São Sebastiãoe dr. Astolpho e vae terminar em Pirapetinga.

Ests, do Gloria

Fica 0 pov. do Gloria de Òatagiiaze* na zona cortada pelo ramal de Mirahy,que sáe da cid. de Cataguazes e toca em Sereno, Gloria, João de Re-fcende e finda na pov. de Mirahy. A est. férrea do Gloria, entre as deSereno e João Rezende, tem ag, postal, corr. diário, est. telegr. e algumaslojas e armazéns*

Est. de Sereno
*.«

"':'~y,a" 
x.:.: ¦'- •

Delia parte o ílamaí de Sereno (da rede da Leopoldina Raihcay) no munde Cataguazes e que sáe do pov. de Sereno, passa em Costa Sena e finda
Ha est, de João Pinheiro.

¦ i- .v-v
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Est. de Cysneiros

Desta est. de Cysneiros (no 
"territ. 

do mun. de Palma) parte o ramal de
Paraokepa, pertencente á rede da Leopoldina Railvay, o qual vae servir as
ests. de Tapirussú, Celidonio e Paraokena.

Fica Cysneiros entre as ests. de S. Joaquim e da cid. de Palnra.

Est. de Banco Verde

Pica entre as da cid. de Palma e de Silveira Carvalho a est. férrea de Banco
Verde, na linha de Muriahé (da Leopoldina Railway), que sae de Recreio e
finda na cid. de Santa Lusia do Carangola.

Entre as ests. de Recreio e S. Lusia ficam intermedias as seguintes :
S. Joaquim, Cysneiros, Palma, Banco Verde, Silveira Carvalho, Morro

Alto, Patrocínio, S. Manoel, Coelho Bastos, Antônio Prado, Dona Emilia,
Porciuncula, Tombos e Faria Lemos.

Est. de Coelho Bastos

Fica no mun. de S. Manoel, quasi na fronteira com o territ. fluminense,
e entre as ests. de S. Manoel e Antônio Prado, na linha de Muriahé (da Leo-
poldina Baihcay). K zona muito cafeeira.

A Ea de íf, de Formiga para <*oya«

Já tendo nos oecupado dessa Estrada (vol. III, de 1900, pag. 118), vamos
descrever, nesta edição, a

Estação Franklin Sampaio.
Fica no km. 83 da E. F. de Formiga a Goyaz, entre as ests. de Bambu-

hy (km. 96) e Porto Real (km. G3). Foi inaug. em dezembro de 1909, em no-menagem ao dr. Franklin Sampaio, fallcc. em Petropolis, a 3 de fev. domesmo anno, no caracter de Pres. daquelja Comp. ferro-viaria. O nome lo-cal da est. Franklin Sampaio era Bôa-Visla.
*

lájH.ílP de nov. de 1909, do balanço geral da Comp. E. de F. de Goyazconsta que o soo aclivo era. de 2O.^Q3;9p019 e o passivo de egual quantia:e na mesma data o Bclntorio di\ Direciona consignava as seguintes informa-
çoes :

• Os trabalhos da Estrada de Ferro de Goyaz, iniciados com promissoraactividade, tmn-se desenvolvido até este momento com rapidez, empregandoa Direciona todos os seos esforços para a boa execução do respectivo eon-tracto, A grande ponte niotailica Paala Caudido, de um só vào, de M metrosfornecida pelas usinas pyle & Bacalan, e assentada sobre o rio S. Francisco'
/oi inaugurada em 1? de outubro ultimo, tendo motivado a deniora na exe-

:¦¦¦>
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cução de tão importante obra, além da própria natureza do trabalho, a en-cliente que lhe inutilisou a primeira ponte provisória.Na construcção tom continuado com regularidade todos os trabalhos,achando-se o leito preparado até o kilometro 121 e assentados os trilhos atéo kilometro 72. A estação da cidade de Bambuhy (kilom. 114) será entregueao trafego nos primeiros dias do mez de janeiro de 1910.
A despeito, porém, desse desenvolvimento dos trabalhos, reconhecendoa Directoria a conveniência de lhes dar maior impulso, não vacilloií, autori-sada para isso pelo art. 16 dos estatutos, em abrir mão das vantagens con-cedidas a Companhia pelo seo contracto de 17 de maio de 1907, celebrado como governo, para a execução do dec, n. 6.438, de 27 de março do mesmo anno,

promovendo e acceitando, em logar delle, um outro que, sem prejuiso dos di-reitos da empresa, lhe facilitasse o intento de apressar, em beneficio dosEstados a percorrer, a construcção das novas e promissoras linhasNessa negociação se houve o Governo, justo é reconliecel-o, com um tãoseguro patriotismo, que, accordando na modificação do contracto de maio,
pode resolver ura outro problema, de interesse nacional, o de communicar orico e íirturoso Estado de Goyaz com os portos do Rio de Janeiro o Santos, aomesmo tempo em que, por acertadas ligações, estabelecia, na bitola unifor-me de um metro, uma nova rede com as estradas de ferro Oeste de Minas,Mogyana e Sapucahy.

Em virtude do dec. n. 7.502, de 23 de setembro de 1909, foi assignado em23 de outubro deste mesmo anno um novo contracto, que veio substituir o de17 de maio de 1907.
A Companhia que era concessionária da Estrada de Ferro do Goyaz (con-tacto de ma,o , 1,,-ou sendo empreiteira das obras e, desde já, arrendatária,

por 60 annos, das linhas construídas o por construir
A substituição dagara.Pia de juros do (io »/. pelo régimen do pagamentodas obras emt.tulos dor,";., do Governo, apesar do preciso que L causou,e compensada por se poder assegurarem curto praso a conclusão das obra,,aproveitando-se a boa situação do mercado financeiro
A operação para a obtenção dos recursos, isto 6. da venda dos titules, jáesta rcsolvda, devendo na próxima estação ser feita a respectiva emissãoAcham-se em execução Ioda, as providencias combinadas para o serviçogeral dos estudos, quer do lado de Minas Geraes-, quer do lado de São Pauloe Goyaz Ainda este anno serão atacados os serviços cm Araguary pon oterminal da Estradado Ferro Moffvana F ,,.„.., 

":..- '*Ud,J' l)ü,1,°iUUbJ«*ua. .r,, para isso, contamos com oconcurso oiierecdo pela illnstre directoria dessa Companhia o que desdeagora, e necessário. J ' "--^

A «Société Internationale de Voies Ferrées oi de Travaux Publics», con, a.qual a companhia tinha contractado .a construcção de suas obra. isub-contractou a execução dos trabalhos a seo cár-o "O lrar,godolroehodo Formiga a Porto Ito.alse manteve sem a menormU|rrupçao, „;lo compensando ainda a receita os encargos da despia!

O trafego mutuo com a Estrada de Forro Oeste de Mim, fconi^ -, i19 de abri. de 1908, e con, a Central do Brasil (con,rac1d 2.1 sSb|do mesmo anno) não pode ainda, por conveniência dos serviços enf oexecução, o que, comtudo, suecederá em breve praso. *

\
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Os relatórios, em annexo, apresentados pelo engenheiro chefe do trafe
gp e da cònstrucção, fornecem, em detalhe, os elementos da receita e cies-
pesa da linha em serviço,;bem como os cio estado e condições das obras
executadas.

Todo o pessoal correspondeo á confiança que nelle foi depositada.
Obteve cotação official na Bolsa de Paris a segunda serie, de 20.000 obri-

gações da Companhia (de ns. 30.001 a 50.000).»
*

—Até agora tem a Comp. E. F. Goyaz em trafego 96 km., somente em
território mineiro e servindo as seguintes estações: cid. de Formiga (en-troncamento no km. 42 do Ramal de Rib. Vermelho, da E. F. Oeste de
Minas); pov. de Arcos (im. 31 e 600ms.); pov. de São Miguel (km. 46); pov.de Porto Real (km. 63); Perdizes (km. 66); Franklin Sampaio (km. 83); cid.
de Bambuhy (km. 96); avançando a linha rumo do mun. de Patrocínio.

O Ramal da Oeste, de Bello Horizonte para Henrique Galvão, irá cortar
a Goyana perto da est, de Arcos, no km. 48.

Ligação das Estradas Central do Brasil e Oeste de Minas.—Linhade Bello Horizonte a Henrique Galvão e Ramal do Parsi

O mun. do Pará aspira por uma ligação ferro-viaria e nesse sentido re-
presentou ao Governo Mineiro, em fins de 1907, no sentido de obter que pas-
se pela cidade do Pará o ramal da Capital mineira para a E. de F. Oeste de
Minas.

Eis um trecho da alludida representação:
«O traçado de Bello Horizonte d cidade do Pará não offerece nenhuma

difTiculdade, nenhum embaraço: além de percorrer terrenos vasios de acci-
dentes, em longas planícies, a distancia é a mais curta possível.

De Bello Horizonte d cidade do Pará o numero de kilometros varia en-
tre 75. a 80, adoptando-se a seguinte direcção, com passagens todas proveito-
sas, por logares importantes e que contam innumeros estabelecimentos agri-
colas e industriaes.

Contagem é o primeiro logar em que, depois de sahir da Capital, tocará
o ramal, distanciando 16 kilometros; é uma localidade florescente, rica, va-
lioso centro productor de café e cereaes, e onde ha excellente usina a vapor
para beneficiamento daquelle nosso principal gênero de exportação, possuin-
do a sua lavoura abastados fazendeiros; em demanda do caudoloso rio Pa-
raopeba (sobre este rio far-se-ha, forçosamente, umaponte,.por qualquer dos
traçados em jogo), o ramal avisinhar-se-ha do não menos importante districto
de CapellaNovado Betim(já com 31 kilometros), deixando-o á esquerda para,
então, procurar, com extraordinária conveniência, o ribeirão dos Moreiras,
ou um outro ponto mais á direita, por onde se approxime da fazenda «Pedra
Negra», indo em seguida, em direcção ao rio «Cosme», á barra que o mesmo
faz com o «Paraopeba»; pela margem direita daquelle rio, poderá seguir em
demandadas proximidades da importante fazenda «Ribeirão do Ouro», mais
ou menos junto cia residência de Liberal da Silva, vindo por «Tavares», «Água
Limpa» até chegar ao Pará, ou então, ao vez de tomar o ramal aquella di-
recçâo, ganhará a margem esquerda do rio >«Cosme», na barra com o «Pa.-
raopeba», e, subincio-o, virá ter ao logar denominado—As Lavrinhas, trans-
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pondo ahi a nascente do rio dos Guardas e, por sua margem esquerda, des-
°erá distancia de 15 kilometros, até a cidade do Pará.

Nesse percurso», que não exige na construcção nem ao menos grandes
rampas ou cortes, o epie constitue vantagem de alta menção, a cohstrü-
cção tofnar-se-ha notavelmente econômica, não só por isso, como porque é
Considerável a quantidade de madeiras distribuídas, fartamente, pelas vas-
tissimas e incultas maltas das fazendas adjacentes: Pedra Negra, Ponte»
Candonga, Cosme, Saraiva, Cachoeira, Ribeirão do Ouro, Lagoa, Gomes e
outras.

O rio Guardas que, desde sua nascente, guiará o ramal cerca de 36 ki-
lometros até á confluência com o rio S. João, nas immediações da fazenda
Miguel Fernandes (município de Pitanguy), tem o seo curso dentro das ruas
da cidade do Pará, cujo desenvolvimento e importância, nos dias que cor-
rem, constituem um facto notável para todo o Estado.

De Bello Horizonte ao districto de Capella Nova, já o mencionamos, a
distancia verificada é de 31 kilometros, encontrando-se desse logar ao Pará,
em medida rigorosa, 45 a 50 kilometros; e assim damos demonstrados mais
ou menos os 80 kilometros, cpie são a extensão do ramal de Bello Horizonte
ao Pará.

Da juncçâo do rio Guardas com o rio S. João, o ramal, também sem o
menor accidente, e pela margem esepierda deste, poderá ir ter a uma das
seguintes estações, na estrada «Oeste de Minas» i Mifánâa-^-Cardosos—Cer-
cados onde tomará novo seguimento com dírecçâo ao seo ponto terminal.

E seguindo-se o ramal a entroncar na bitola de um metro, na linha «Bar-
ra Mansa a Catalão», de qualquer dos pontos citados, a construcção é fácil
e econômica, acerescendo ser grandemente proveitosa a fertilissima zona de
todo o sertão mineiro, de que fazem parte os vastos municípios: Dores do
Indayá, Abaetê, Carmo do .Paranahyba, Patos e outros.»

A E. de F. Victoria a Minas

Vide sobre esta ferro-via os vols. anteriores deste Annitario:!, 1906, pag.
88; II, 1907, pag. 365; è III, 1909, pag. 117.

Como já descrevemos, nas passadas edições, outras estações da Comp.,
em território mineiro (vide Muns. de Caratinga, Manhuassú e Peçanha, na-
quelles Vols. já cits.), apenas estudaremos agora a

Est. de Derriiliadiiiha

Fica a Derrubadinha no km. 345 da linha férrea da Victoria a Minas e
entre as ests. de Cachoeirinha (no km. 311) e de Figueira (no km. 357), to-
das á margem do Rio Doca, em território mineiro, senelo a l.a e ultima, no
mun. do Peçanha e a 2." no de Caratinga.

Em Derrubadinha aquella ferro-via transpõe o Rio Doce, da margem
dir* para a esq., em bella ponte de 290 ms. de comprimento, toda de sU-
perstruetura metallica (da fabrica Dyle e Bacalan) e assentada em fins
de 1909.
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A E. de F. Victoria a Minas atacou os serviços até o km, 420 (em 1910)
e fez rever os seos estudos, de accordo com o clec. fed. n. 7.424, de 27 de
maio de 1909, no sentido de eleetriftcar a sua linha e poder exportar pelo
porto marítimo de Victoria o minério de ferro existente na zona, que ella
tem de atravessar, em Minas, principalmente desde a serra do Candonga, no
km. 380 e valle do rio Guanhães, até ás montanhas de Itabira de Matto Den-
tro, no km. 560, entre os valles dos rios Santo Antônio e Piracicaba.

As grandes massas de minérios de ferro ahi existentes e que são dos
mais ricos do mundo, conforme as analyses já feitas, orçam por 300 milhões
de toneladas, segundo os estudos cio professor Orville Derby, em 1908, e da-
rão para abastecer os mercados extrangeiros por dezenas de annos, certo
como é que já se calcula em mais de 10 milhões de toneladas, annualmente,
o déficit actual da producção do ferro, no globo.

Estará assim garantida a procura do ferro de Minas Geraes.
Foi o Eng. Emilio Schnoor que realisou os estudos para a electriflea-

ção da E. F. Victoria pelo valle do Rio Doce até á região de Itabira de
Matto Dentro.

Aquém de Derrubadinha, a Comp. já inaugurou, em nov. de 1910, a nova
est. de Baguary, perto da Cachoeira deste nome, sobre o Rio Doce, em ter-
ritorioclo municipio de S. Miguel cie Guanhães.

Além de Derrubadinha, rio Doce abaixo, temos as ests. de Cuyeté (km.
277); Resplendor (km. 235); da Lapa, (no km. 267), a qual é distante 22 kms.
para a est. anterior de S. Anna do Resplendor, (no km. 245), e ambas na
margem dir. do Rio Doce; Nativiclade (km. 206), começando o território mi
neiro em Catita(km. 168).

De Derrubadinha a Victoria (Porto das Argollas, no Atlântico, defronte
da capital espirito-santense) são 345 kms.

E. de F. Bahia e Minas

Vide sobre esta ferro-via o 2.° vol. do Annuario, pag. 371 e 3.° vol.,
pag. 116.

As estações mineiras da E. de F. Bahia & Minas começam de Aymorés,
na fronteira dos 2 Estados e vêm até a cid. de Theophilo Ottoni, e ficam
nas seguintes cotas kilometricas: Aymorés (km. 142), Mayrinck (km. 191),
Urucúfkm. 233), AíTonso Penna (km. 256), Francisco Sá (km. 290), Bias For-
tes (km. 308), Pedro Versiani (km. 347) e Theophilo Ottoni (km. 376).

Desde 1.° de janeiro de 1911 que a Estrada passou das mãos do Estado
de Minas para uma nova Empresa, cessando o período de arrendamento dei-
ia (maio 1904 a Dezembro 1910).

Toda a linha em trafego tem, exactamente, 376 kms. e 3 ms* de extensão,
desde Ponta d'Areia (Caravellas) a Th. Ottoni.

Est. Francisco Sá

Fica em territ. do mun. e com. de Th. Ottoni, no km. 290 da E. F. Bahia
& Minas, entre as ests. de Bias Fortes e Affonso Penna. ,
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Suas terras e colônias próximas ficam em águas do rib. S. Pedro, S.
Roque e S. Paulo, e entre os valles dos rios Mucury e S. Matheos; ha alii
grandes mattas virgens, no meio das quaes costumam vagneiar índios boto-
cudos, vindos da Serra dos Aymorés ou das invias florestas do Rio Doce.

Em abril de 1909, os bugres atacaram no Bananal, perto da est. Bias
Fortes, uns moradores, assassinando três pessoas.

Ò nome da est. Francisco Sá foi dado, em 1894, em homenagem a esse
illustre Engenheiro, então Secretario de Agricultura, durante a presid. do
Dr. Bias Fortes.

Estações do Telegrapho Nacional no Estado de Minas

Arassuahy (cidade ao norte).
Barbacena ( » » centro).
Bello Horizonte (cidade ao centro),
Bocayuva (cidade ao norte).

§ Ca,et^é (cidade ao centro).
Cajpellinha da Graça (villa ao N.).t
Caraça (collegio ao centro),
Chapada (pov. ao N,),
Conceição do Serro (cid. ao N.).

10 Contendas (hoje Villa Brasília) ao Ni
11 Curvello (cid. ao N.).
12 Diamantina (cid. ao N.).
13 Entre Rios (cid. ao centro).
14 Ferros (cid. ao N).
15 Freitas (est. ao S.).
16 Guanhães (cid. ao N. E.)
17 Inhaúma (de Sete Lagoas) pov. ao centro.
18 Itabira (deMatto Dentro) cid. ao N.
19 Jacaré (pov. ao N.).
20 Januaria (cid. ao N.).
21 Juiz de Fora (cid. ao S. F.).
22 Lavras (cid. ao S. O.).
23 Mariana (cid. ao centro).
24 Monte Alegre (cid. no Triângulo)
25 Monte Carmello (idem, idem),

* ; 26 Monte Santo (cid. ao Sul).
27 Musambinho (idem, id.j
28 Paracatú (cid. no ext. Oeste).
29 Pará (cid. no centro-oeste).
30 Villa Nova de Lima (centro)
31 São Francisco (cid. ao N.).
32 Mar de Hespanha (cid. a S. E.j.
33 Minas Nova.i (cid. ao N.).
34 Montes Claros (cid. ao N.)..
35 Ouro Preto (cid. ao Çentro-Leste).
36 Palmyra (cid. ao centro).
37 Porto Novo do Cunha (est. da E. F. Leòpoldina).

? ,.
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38 Queluz (cid. ao centro).
39 Rio Preto (cid. ao Suí-Oeste).
40 Sabará (cid. ao centro).
41 Santa Barbara (cid. ao N.)
42 S. João Baptista (cid. ao N.).
43 S> João d'El-Rey (cid. a Oeste).
44 Serro (cidadeuao N.).
45 Serraria (est. da E. F. Leopoldina).
46.Sete Lagoas (cid. ao centro).
47 Sitio (est. da Oeste).
48 Soledade (est. ao Sul).
49,,Tres Coraçõesi(do Rio Verde) cid. ao Sul.
50 Uberaba (cid. no Triângulo).
51 Inhahy (est. telephon. ao N.)
52 Taboleiro Grande (id. id.).
53 CaxambúKvilla aojSúÍÍ)\
54 Theophilo/Ottoni (cid. ao N.).
55 Setubinha (pov. ao N.).
56 Pote (idem. id.)
57 São João Evangelista (villa ao N.).
58 Peçanha (cid. ao N.).
59 Santa Maria de S. Felix(pov. ao N.)
60 Guaranesia (villa ao Sul).
61 Santa Lusia do Carangola (cid. na Matta, a Si E.).
62 Patrocinio (cid. no Triângulo).
63 Manhuassú (cid. a Leste).
64 Bomfim (cid. ao Centro).
65 São Miguel do Jequitinhonha (villa aoN.).
66 Piedade de Minas Novas (pov. ao N.)
Ha dois districtos telégraphiGos no Estado: o deMinas-Sul, sede, Juiz de

Fora,—chefe, o Eng. Gabriel Ali Ia Nova Machado: e o de Minas-Norte, sede,
Bello Horizonte—chefe, o Eng. Antônio Ramalho.

Por portaria de 31 de janeiro do 1911 do director geral dos Telegraphos,
foi mandado dividir as linhas telcgraphicas do districto de Minas Norte em
oito secções, que ficam assim constituídas:

l.tt secção—Carinhanha a Contendas (Villa Brasília);
2.a secção—Contendas a Bocayuva e ramal de Contendas a S. Francisco;
3.a secção—Bocayuva a Serro e ramal de Diamantina a Capellinha da

Graça.
4.u secção—Capellinha a Theophilo Ottoni e sub-ramal de Capellinha a

Arassuahy e do Arassuahy a S. Miguel do Jequitinhonha;
5.a secção—Serro a Santa Barbara;
6.a seceão—Itabira de Matto Dentro a Santa Maria de S. Felix;
7.il secção—Santa Barbara a Mariana e a Bello Horizonte, ramal para

Sete Lagoas e ramal de Bello Horizonte a Bomfim (em projecto);
8.n secção—Sote Lagoas a Curvello o sub-Tamaes de Sele Lagoas a Ta-

boleirò Grande o de Sete Lagoas á cidade do Pará.
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A 25 de Janeiro do 1010, foi inaug. a Est. do Telegrapho Nacional, na
cid. do Pará, servida por um ramal telegrapliico derivado da Est. de Sete
T o CT()f{ SSb- 

A 22 de oüt. 1010, fez-se a inaugur. da est. do Telegrapho Nacional,
na cid. de Monte Carmello (Triângulo Mineiro) e a 23 do mesmo mez e anno,
a da est, da cid. de Theophilo Ottoni (Nordeste de Minas), pertencentes am-
bas á Rede telegraphica federal, neste Estado.

Devido ao grande desenvolvimento das linhas telographicas da União,
em Minas Geraes, o Gov. Fecl. dividio o nosso Estado nos três districtos te-

¦ legraphicos: Minas-Sul (sede, Juiz de Tora); Minas-Cenlro (sede, Bello Ho-
rizonte); e Minas-Norle (sede, Diamantina).

Em 1010-1011, estavam sendo construídos em Minas, por conta da
União, as linhas de Queluz a Piranga e de Piranga a Alto Rio Doce, com 100
kilometros; de Santa Lusia do Carangola a Manhussú e de Manhuassú a Ca-
ratinga e Abre Campo, com 200 kilometros approximadamente.

As despesas com essas linhas foram orçadas'na importância de 150:000g000.
A 1." de Jan. 1011, foi inaug. a est. tèlegr. federal na cid. de S. Fran-

cisco, por uma linha de 60 kms. derivada da est, de Contendas (Villa Brasi-
lia), no extremo Norte de Minas.

A linha telegraphica federal da cid. de Arassuahy para a villa de São
Miguel do Jequitinhonha toca nos arraiaes da Itinga e S. Roque, todos na
bacia do Jequitinhonha, no mun. de Arassuahy.

Colônias agrícolas era Minas

O Estado alarga pelos diversos pontos do seo território os benefícios da
colonisação extrangeira Seleccionada e methodisada. Estão fundadas e in-
stalladas as seguites novas Colônias Agrícolas: Conslança (mun. do Leopol-
dina); Santa Maria (mun. de Ubá, em Sobral Pinto); Wenceslau Bra.z (mun.
de Sete Lagoas, na Fazenda Primavera); Vargem Grande (mun. de Bello Ho
rizonte, nas Faz. do Barreiro e Jatobá); além das colônias de Nova Baden

(mun. de Águas Virtuosas); Francisco Bailes (mun. de Pouso Alegre); Ro-
drigo Silva (mun. de Barbacena); as 5 colônias suburbanas de Bello Horizon-
te (Carlos Prates, Américo Werneck, Bias Fortes, Affonso Penna e Adalber-
to Ferraz) ; a nova colônia Barão de Aynruoca (mun. de Mar de Hespanha);

e dos Núcleos federaes de João Pinheiro (Jequitibá, mun. de Sete Lagoas), e
Inconfidentes (mun. de Ouro Fino), para os quaes o Est. de Minas forneceo
ao Gov. da União os respectivos terrenos.

Colônia agrícola de Santa Maria

O governo do Estado de Minas creou ultimamente vários núcleos colo-
niaes e fazendas-modelo, e estão todos elles apresentando optimos resulta-
dos.

Citemos em primeiro logar o Núcleo Colonial fundado perto da estação
férrea de Sobral Pinto, á margem da Leopoldina Railway.
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Formam-no duas fazendas -- a Barra do Diamante e a Santa Maria,
entre os municipios do Pomba, Cataguazes e Ubá, das melhores existentes
rie referida zona, não só pela excellencia de suas terras, mas ainda pela va"
riedarle de suas culturas.

Tem, reunidas, 410 alqueires de terras apropriadas á cultura do arroz,
canna, café e ainda outros produetos.

Pertenciam as 2 fazendas ao sr. coronel Silvcrio Rocha e custaram ao
Governo do Estado a somma de 195:000$000, tendo sido assignada aescriptu-
ra, por parte do Estado, pelo sr. dr. Secretario das Finanças.

Ambas as fazendas ficam situadas e próximas á Estação de Sobral Pinto,
pouco distante de Cataguazes e muito visinha de Ubá.

Da sua fundação foi encarregado o finado engenheiro agrônomo Felix
Schimidt, tendo como auxiliar o major Francisco Peixoto.

Nellas já existem 30 famílias de colonos, que serão aproveitadas na for-
mação do núcleo, devendo este ser dividido em 60 lotes.

Na parte destinada á plantação, á custa do Governo, existe um extenso e
bem cuidado arrozal e um vasto cannavial, que, segundo aíTirmam, deve pro-
duzir este anno 400 pipas de aguardente.

Outras plantações ainda se podem observar, sendo de notar o esmero
das de café e milho.

Possuem as fazendas um perfeito engenho de canna, movido a vapor,
com vasilhame, podendo conter 800 pipas de aguardente.

Constroe-sc agora uma olaria, destinada a facilitar a edificação de casas
para colonos.

Em fins de 1909, alli se achavam procedendo á demarcação das terras e
ao serviço de levantamento de diversas culturas, os srs. dr. Luiz Lengruber
Mettrau, engenheiro do Estado ; Nunzio Giannatasio, mestre de cultura, e
Pedro Castello Branco, funecionario da directoria da agricultura, terras e
colonisação.

Em janeiro de 1910, esses profissionaes começaram o serviço de locação
dos lotes, das estradas e casas para colonos.

Por dec. est. de 22 de abril de 1910, recebeo o nome officiai de «Colo-
nia Agrícola de Santa Maria» o núcleo referido de Sobral Pinto, estando
nelle localisados muitos colonos nacionaes e europeos.

A área total desse núcleo é de 13.980000m2, divididos em 55 lotes coloniaes
de 250.000m2 pouco mais ou menos, um logradouro publico, em matta vir-
gem, com 480.000m2 para serventia geral da colônia e mais o lote da sede,
com 235.000in2.

Todos os lotes têm água corrente e estradas, que os communicam com a
sede o a estação de Sobral Pinto.

A distancia mediados lotes á Estação é de 3 «ilometros, ficando o mais
próximo a 500m e o mais distante a 5.500"1.

Devido á facilidade no transporte para a exportação dos produetos e á
excellente qualidade dos terrenos, irá este núcleo satisfazer plenamente os
seos fins.

O colono, ahi localisado, pode em cinco annos, no máximo, fazer o seo
lote, tornando-se proprietário, recebendo assim o Estado, em tempo relati-
vamante pequeno, o capital empregado na organisaçáo dos lotes.



224 ANNUARIO

Desde agosto de 1910, que se finalisou a construcção de casas para, co-
lonos; e o serviço de medição e divisão do núcleo, iniciado a 20 de novembro
de 1909, ficou terminado a 10 de fevereiro.

O núcleo colonial continuou sob a direcção do engenheiro agrônomo Fe-lix Schmidt, até o infausto passamento deste, em Julho de 1911.

Egualmente, em começos de 1910, por accordo do Gov. estadoal com aCuriado ArceWspado de Mariana, foi fundada a Colônia Wenceslau Braz,na Fazenda Primavera, grande propriedade agricola pertencente á archi-diocese e situada entre as estações férreas de Sete Lagoas e Silva Yavier,á margem daE. F. Central do Brasil.
—Em princípios de 1911, ainda o Estado adquirio mais terras para op-

portunamente fundar novos Núcleos, nos municípios de Ponte Nova e Ca-rangola (fazendas do Pontal e São Matheos, estas adquiridas ao sr. coronelAgenor da Silva Canedo).

Colônia Agricola «Carlos Prates»

Está situada esta colônia em um dos subúrbios da Capital Mineira etem uma área de 266 hectares, dividida em 150 lotes, todos occupados. Del-les foram 18 vendidos a particulares e 23 passaram para a Prefeitura.
A sua população é de 509 individuos, sendo 290 do sexo masculino e

219 do feminino, assim distribuídos, por nacionalidades: brasileiros, 144;
italianos, 268; portuguezes, 70; allemães, 14; hespanhoes, 10 e francezes, 3.

São de cereaes as principaes culturas feitas nesta colônia; ella produzmandioca, batatas ingleza e doce, cará, abacaxis, cebola, alho, forragens,
hortaliças (em grande quantidade), canna de assucar, amendoim.

Declicam-se também os colonos ápomiçultura, encontrando-se em mui-
tos lotes grande numero de arvores fructiferas.

Foi a seguinte a colheita feita em 1908 :
Milho, 9.000 litros; arroz, 7.000; batatas doces, 21.000 kilogrammas; in-

glebas, 12.000; cebolas, 13.000 kilos; 9.000 do carás; 140.000 cabeças de alho;
1.250 dúzias de repolho; 120 ditas do abacaxi; grande quantidade de ver-
duras e forragens.

A. industria cerâmica conta neste núcleo 5 olarias. O valor dasuapro-
ducção, addicionado com o da producção dos cereaes, etc, acima referidos,é de 48:386^000.

Existe nella uma fabrica de tecidos de malhas. Fabricou, no anno fin-
do, 10.000 dúzias de pares de meias, com o valor correspondente de
36:000$000.

Neste núcleo ha 30 cabeças de gado cavallar, 11 de suinos e 8decapri-
nos, avaliados, approximadamente, em 4:026$000.

O valor das propriedades — construcções, criação, vehiculos, moinhos e
fabricas, inclusive a de meias, eleva-se a 203:412$000.

Durante o anno de 1908, apenas foi executada na colônia a construcção
de uma ponte, com que foi despendida a quantia de 1:687$928.

A escola primaria estadoal, que existe na colônia, conta 105 alumnos
matriculados e 80 freqüentes. A escola tem 1 adjuricta.
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Xuclco Barão de Ayuruoca

Na opulenta zona da Matta, servida pela E. F. Leopoldina, foi funda-
do o Núcleo colonial do mun. de Mar de Hespanha e delle temos esta
noticia:

• - ¦—Por escriptura publica de venda passada pelo tabelliâo cel. Francisco
de Assis Nogueira Penido, foram comprados pelo Estado de Minas, re-
presentado por seo collector cel. Lúcio Cardoso Madeira, os terrenos abai-
xo descriminados, destinados ao Núcleo de Mar de Hespanha:

I.° Fazenda do Monte Llalio e sitios annexos— com
55 alqs. geom. de terras, cafesaes e bemfeitorias diver-
sas, do major Henrique Carlos da Silveira Serp.a e sua
mulhe?, por  15:000^000

2.° Os sitios annexos—Coquemos, Passa-Tempo e
Malta dos Allemães, com 11 alqs. geom. c diversas
bemfeitorias, de Carlos Saar e sua mulher, por...,  2:70ÓJJ000

3.° 30 alqs. geom. de terras em pasto e capoeiras, no
sitio iSovo-Deslino,dQ Marcellino Xavier Ferreira e sua
mulher, por  5:000$000

4.° 30 alqs. geom. de terras, na fazenda Cachoeira, do
te. Marcellino José da Costa Júnior e sua mulher,
P°r  5:0000000

5." 05 alqs. geométricos de terras e todas as bemfei-
forias da fazenda da Cachoeira, do te. cel Procopiõ
Pacheco de Castro e sua mulher, por  27:00O$GC0

6.° 20 alqs. geométricos de terras, cafesaes, bemfei-
i.orias prediaes,no sitio da Cachoeira, da fazenda da Con-
ceição, de Carlos Alberto de Figueiredo Cortes e sua
imil,lC1'' P°r  5:000$0C0

7.° Remfeitorias prediaes e 8 alqs. geométricos de
terras na fazenda da Vista Alegre, de Antônio Rodri-
gues da Silva e sua mulher, por.  2:5tWX)0

8.° 35 alqs. geométricos de terras e diversas bemfei-
toriasda situação 17.y/r/ Alegre, de Ângelo Maria Gal-
Io e sua nirilher, por  12'I.mK'ihO

Todos este transmittentes se. obrigaram, respectivamente, a inteirar o
numero de alqueires geométricos declarados existentes em cada uma das
respetivas propriedades transmiti idas, qualquer que seja a falta verificada
por oceasião da medição que o Fstado tenha de fazer.

O numero total de alqs. geom. é de 251 e o preço total da venda foi de
71:00O$0OO.

Núcleo Colonial dos Inconfidentes

Foram iniciados os trabalhos desse Núcleo a 1.° de Maio de 1910. tendoo Chefe da Commissão, Eng. dr. Carlos Pereira, tomado posse do seo caràoft 27 de abril do mesmo anno»
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Situação: Fica o Núcleo ao Sul do Estado de Minas Geraes, a 4 kms. ap
proximadamente da cidade de Ouro Fino, que é servida pela Rede
Sul Mineira (ant. Estrada E. F. «Sapucahy). E' o Núcleo atravessado pelo Rio
Mogy e cortado por numerosos affluentes delle, de modo a serem todos os
lotes coloniaes bem irrigados.

Área: Comprehendem as terras do Núcleo uma extensão de 2.000 ai-
queires, que comportarão 220 lotes ruraes c 40 lotes urbanos.

Sécle: Ha nella já 5 edifícios públicos (Administração, Escola Publica,
casa do medico, casa para funccionarios e Deposito), além de outros lotes
urbanos disponíveis.

Fica a sécle á margem esquerda do rio Mogy, a 6 kms. da estação fer-
rea de Ouro Fino.

Na sede, foi a planta delineada para uma futura povoação, com praças,
avenidas e ruas, baptisadas com os nomes dos principaes Inconfidentes Mi-
neiros.

Lotes occupqdosi Havendo plantações de café, foram estas divididas
em lotes de cafesaes e entregues a 1G famílias nacionaes e G italianas, com
o total de 119 pessoas.

Existe um Campo Pratico Agrícola, com 2 hectares de área, tratando-se
ahi de todas as plantas de cultura commum, como das de arvores de orna-
nientação e sombra.

Viação : A estrada de rodagem que serve o Núcleo vae de Ouro Fino á
Sede; a sua largura é de 5 metros, a rampa máxima de 5 °/«, o raio mínimo
das curvas com 30 ms. de comprimento.

Ha ainda bons caminhos vicinaes, ligando os diversos lotes entre si.
Correio e Telephone : Trata-se de crear uma agencia de correio no Nu-

cleo, visto ser grande o movimento postal.
A sede é ligada á cidade de Ouro Fino e ao engenho de serra do Nu-

cleo, por uma excellentc estrada de carros e automóveis, com 11 kms. de de-
senvolvimento total.

Serviços Diversos : Existem no Núcleo 4 olarias, um Engenho de serras
2 estabelecimentos commerciaes, 1 armazém, varias officinas e muitos
prédios ruraes das antigas fazendas de lavoura, que nelle já existiam an-
tes.

Criação : Existem no Núcleo, actualmente :
cabeças

110
70
GO

»

»
50

»130
1 ? 100 »

le gado vae e um
cavai lar
mu ar
caprino
lanigero
suínos

>> aves
Producção : E' calculada, neste anno de 1911, em 8 mil arrobas a pro-

ducção de café do Núcleo, no valor de 5G:000$000.
A entrada de immigrantes deve começar no mez de junho de 1911, já

estando promptas casas para cerca de 30 iamilias de colonos.

Xuelro Colonial «João Pinheiro»

O dir. deste Aanuario visitou e^e Núcleo pela 2.a vez, em fins de out.
çlè 1910, e alli colheo as seguintes informações sobre o mesmo ;
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« A sede deste Núcleo, o qual pertence ao município de Sete Lagoas,
está na altitude de 692,m'8.092 e dista cerca de 3 legoas ou 17 kms. da Esta-
Cão de Silva Xavier, na E. F. C. do Brasil.

Os trabalhos preparatórios começaram em julho de 1908.
Estão medidos e demarcados 180 lotes (de £5 hectares), sendo 146 com

casas. Cada lote regula ter 5 alqs. geométricos.
Existem mais 63 lotes urbanos, ao redor da Sede.
Acham-se localisadas 73 famílias com 411 pessoas, sendo 6 nacionaes

com 49 pessoas e o resto composto na maioria de Allemães e Hollandezes,
tendo ainda umas famílias austríacas e uma Polaca.

Todos estes colonos estão, actualmente, tratando da Agricultura, espe-
cialmente das lavouras de algodão, milho, feijão, batatas, arroz, mandioca,
e canna de assucar e cpiasi todos os legumes. Fez-se experiência do plantio
de trigo com excellente êxito, em um Campo Pratico com 6 hectares, junto
á velha Faz. da P. Nova.

A Leste e Oeste da Séeie do Núcleo existem dois campos práticos de
demonstração, onde a titulo de experiência se cultivam todas as plantas in-
digenas e as estrangeiras, eme se adaptam a este clima.

Na «Praça de Minas» construio-se ultimamente um «Parr[ue-jardim». A
sudeste da sede prepara-se um pomar de arvores fructjferas indígenas e ex-
trangeiras. Existe junto á Séele um Posto Meteorológico, mesmo no centro do *
Parrme ajardinado ela praça, em frente á casa da Directoria.

O clima é excellente, Nota-se pelas observações meteorológicas (feitas
4 vezes, diariamente) eme não ha variações bruscas de temperatura; a. media da
temperatura máxima do anno ele 1909 foi de 26°1, a media de 22°7, a mínima
de 18°3. A pressão barometrica reduzida a 0o C (tornada na media) é 706°04.
A lminidade relativa 17°9. A direceão dos ventos foi geralmente a favora-
vel de NO'.

A superficic da colônia compõe-se de 652 alqueires do culturas e 1.243
alqueires de campo, sendo o alqueire de 4 hect, e 84 ares.

A sede está ligada á estação de Silva Xavier por estrada para autorno-
veis, com a extensão ele 17,820 m., construída com observância elas seguintes
condições technicas: rampa máxima 5 °/o, raio mínimo das curvas 30 ms.,
largura 5 ms. A séele foi dividida em 7 ruas, cada uma com 15 m. de largura
e uma praça (a já alludida Praça de Minas) de 100 por 80 metros.

Percorrem a colônia dous ribeirões, o de Jequitibá e o de Tabocas, ser-
vindo este ultimo, também, de fronteira natural ao NO da colônia.

Ha um grande numero de córregos affiuentes a cada um destes ribeirões,
de forma que toelos os lotes são servidos ele água corrente. Em diversos pon-
tos, onde a necessidade o exige, ha pontes, conservadas cm bom estado o
de bastante largura.

Além das estradas principaes, transitaveis por qualquer espécie de ve-
liiculo, existem numerosos caminhos vicinaes para communicação dos lotes
entre si e com a séele.

Ha ainda mattas virgens, das quaes está se servindo granele parte dos
lotes. Os que não as possuem, têm capoeiras e vargens férteis para o ser-
viço do arado.

Na sede existem: 1 casa da administração, 3 casas para funecionarios,
duas escolas primarias, uma casa particular, uma pharinacia, 5 casas d$
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commercio ; uma ferraria, o posto Meteorológico, agencia Ce correio (malasdiárias) e o posto telephonico».
*

. -0 actual director do Núcleo, sr. major Antônio T. Chaves Queiroga,ia installar na Fazenda Velha (a 3 kms. da sedo) diversas machinas para obeneticiamento do arroz o alggdão, gêneros que alli produzem, admirável-mente. *
O pessoal administrativo daYplonia federal João Pinheiro é compostode 1 director, 1 medico, 1 escripfirario, 2 interpretes (estes incluídos nos 3diaristas auxiliares), 1 pharmaceutico, professores, I telephonista, I agentede correio. Havia (oiít. 910) 5 negociantes estabelecidos na sede.
As escolas primarias são pagas pelo G.ov. Mineiro.
Sendo Pres. do Est. o dr. João Pinheiro da Silva (1907), elle olfereceo aoGov. da União a fazenda da Ponte Nova do Joquiíibá (adquirida por com-

praao sr. coronel Caetano Mascarenhas o outros) para'nella ser installado
. um forte núcleo de colonisaeão.

ò

O Pres. dr. Affonso Penna o o ministro dr. Miguel Calmou acceitaram aoíferta c daln se originou o actual Núcleo, um dos melhores do paiz.
*

Tendo o Dir. deste Annuario visitado o Núcleo, pela primeira vez em
princípios de março de 1909, deo no Minas Geraes a seguinte noticia c'im-
pressão então colhida :

« O núcleo «João Pinheiro» fica em torras da antiga fazenda agrícola e
pastoril denominada «Ponte Nova do JorjultiKá»- na freguezia o districto do
paz da Barra do Jequitibá, municipiõ o termo de Sete Lagoas.

Dista o referido núcleo cerca de 20 iegoas ao N. do Bello Horizonte o 18kilometros por estrada do rodagem (a melhor ora feita no centro do Estado)da estação férrea de SilvaXavior ou Cascudos (km. 706 da Central do Brasil)ate a sede da colônia, que é dirigida pelo engenheiro Luiz Lengruber Metraii,
que tem como auxiliares : ajudante, engenheiro Carlos Pereira da Silva me-cuco dr. Prado Valladares, desenhista o sr. Alfredo Alves Pinto, pharmaceu~tico o sr. Azeredo Coutinho, vários diaristas e agrimonsoros práticos, feito-res, 1 encarregado da hospedaria (na fazenda Velha, a 3 kms. da administra-
çao, da sede), I interprete allemão, 1 arniazenista, etc.

^ Todos os serviços (medição de cerca de 700 alqueires, planta, demarca-
çao de lotes, cada um de 25 hectares, .construcção de casas, pontes e ostra-das de rodagem, inslallaeào do colonos, abertura, de caminhos vicinaes) tudoem estado sob a direcçào enérgica do engenheiro dr. Pedro Demosthenes1-vache, inspector do serviço federal do Povoamento do Solo, neste Estado.

A primeira enfada do colonos (37 pessoas, entre russos, polacos, aus-tnacos, allemães o hollandezes) se fez a 18 d,' outubro do 1908; a última, aM de março próximo findo, de unia familia ¦ hollandeza com 10 pessoas..Comprada pelo listado de Minas a fazenda «Ponte Nova» ao sr. coroneÍ:Giá-Uno Mascarenhas e seos filhos o oíferecida á União, esta fez as nomeaçõesdo pessoal administrativo, a 20 de junho e logo a 1," do julho de 1908 come-
cavam as obras no desde então denominado núcleo «João Pinheiro.».

| hoje ahi.existem 203 colonos (homens, mulheres e creanças dáqueilascinco nacionalidades : stoos-polacos e russos; u ^mató-alleniães, hol-landezes e austríacos); 110 casas promptas com seos respectivos lotes e já

•.

*



'V5:' •'%'

Sís»'':':::!;Síi::n:
: ¦•"í'"^í::?:Í-;iv!"í'v

:*¦" :rS#us;.;:^-, .

;;££::MSi'^:$cT'
. 

¦':¦;.: ',.'.:¦¦.:¦:,¦. 
¦;¦,-

* ¦¦;¦.:¦

:¦¦••>-t:
:'\c:-l::v;.:'i'.í....'.¦'.¦'¦:"¦¦ y

¦*'

?

V K*fi£

¦

'¦ .. ¦ t.- '.. .¦;',.¦: ¦'y...::-•'. .-¦'¦'¦.¦. ;.-¦.¦¦¦;.. ;¦¦;<'.:¦:¦¦¦: ¦ - ¦"-,..•¦'.-' ¦¦. ¦¦;:¦:;¦ \':.:%.';:'.':< '¦.. -:.v ¦ - '-¦¦¦¦¦'-. ¦ ."¦ ¦ ¦". . ' .&*£ :¦¦': ¦'¦¦.'¦¦¦¦. ¦:¦.'¦.•-":,''..: . ¦/. ¦.:.'¦¦ <¦¦.' .¦¦; --;¦-;."¦.¦•¦;.<;::¦.¦*¦¦¦::, ¦"¦:,XS: ¦;. '¦.'

f-'!' ¦ ¦ ¦ ¦*¦ ¦• "' ¦• ¦'•' 
'¦ ' ¦>¦¦ '¦¦ ' '' - — :'"¦ : ; :"',.-.!C':i;\: ,'-.'¦"•. : '¦ 

V-v. ;',. ' '¦"'•:' •¦ •¦ *&<£?. *Jw: */&(?%' „JájlÉfifi#. V '- '": ¦* ¦•''! \.0' ^:;'':'"^-*;--<:í'.';-' ^-..^''""''..cV-'- !" ' ¦ :'¦'¦' ';;'-' '"¦ 
''.•''>¦¦'* '.'¦¦'' *':}'/:¦://':;:V/:' ''''i'-'r--:''-" ;:~':~ '/'¦ ''¦¦"'., '":'/.¦"'¦ ¦•.¦¦'¦• : ¦'•X-:: "V ¦ '.'. .' / ' •' ::,; ," ¦¦¦ ,.i".;' 

'-;:, .cV;- '¦ ¦¦• .¦: c;<jí' ,.¦ yif4m^nf^ámé^ * * 't?-^'-*»' tÉÉ Kit '¦"''¦- -;'" ;'': v-í'

|:;..jrV;h--''' :'¦". 'S-:-v\- ''.-i'-/?-.'- .•'::-'''!--ív•:"'.¦:" -'~'^.-;.:''; :f:-r':--v'."l-- ¦:; ,-¦ :\:"K.\ '¦>•¦ sLl ¦ \f^tÊ*í^^^^^w^mt^^^^^^^^''" Wm mÈl : vt 
: : :: » ,. jg,

à •¦^^^^mgÊ/mj^ mÊMm^ÊãSmmSkÊiÊÊIÊíÊULàii^: .....iBbBbbL yr^é
,- -iilBBBBBBKBtlB^ffiJ i-^^y^f^ * ' * J:Ímff*'\-

i '" ,vJi^. /:V^'-. --V •¦:'.''' r*:lÍSÈ mm müA lH 111 BIÉSm Wf*9ê BB BffinfiJaff^»»»»*? \ tf:i.M,:. ..^-ÉgJB

^¦B BBP -i^ ¦ >jÉl llmnSBB ÍÉÉfei,»' í-t^^^PS^^^R^^^H 3

"vi H^^PilalÉfl k^^ ' -'¦'; !j<$P'''.,•¦ -^^*iifílf$TBwTrf7Í^^ '**1!B5T^gS'^^yT^BBBBBBWB ? ffic $É
•M$mm WÊfftMíjâítÉÈAm ^::$.?£bb1 ^KbBJ anflGítfwiiliBfliiHiflG IHu&fs K**«B b««iB B%&laBíl BBBB BBaggJSBaiitg¦¦U'-'^M Ww*9Lm,.^iJÈÈ w^Zm a£f ¦* -.^ '* VJíaBBMnrvfBf * %^MMuhL^MBBBBMMBMBBBgBaBHaBsB^g^BBaB^ ¦ > 1^N>BBi»*«BMBMli^BMBBnMW&»^

BBBBBBBBBBBBBsBII^BBsSB^BB^^iftiii -?™: *•%¦; _S? -'^-^vWã-: ^y^BjijB^B»^PrBJBBB»»jtj^tBBJBj^BB ^'mgB^KgBji^HSsSKaBMgSi^j^ife^- í'-:o"^raHS BBsflBBBaB BB^ '"' * '': ¦¦»» «í^ '''BilH J# S*^3Hl
^1 bkSb^HbVwvís^^kbv ' .Tnm~T:;^BB Bm_M ¦bBMI bmBldoObpejIEIeí KjuiH [HEotMjiBO aBEg^!; ¦i-sJgSwWBl jBgflEsyaiaBMaBl bbbbi li— bW .. ¦¦vsIE&i'-:,-:.11* -,*s3bWíbbF>^ »:'^MBll CmHP^^T * V ..- '». •':11B^H Be t«S BHBwüÉWf1^. SE^wj- * *^B hh kv - ^m&. ¦• Al B í- **

BvP laA' )LjÉfc^JMB|fc |ÃB^^^^^PBPaKyBE^gBaa^HI^^BWB¥B¥B¥B¥B¥^ vil phÉl bWP*" '-jãUfc

v^Ut/^^V*4Sjy| B' ¦ ^F^W« "^*B k^B?^ ' J^bVkT-^^^'''' -^.^fe-Arr^^^^fe^ciSSalÀ | :I':ÍJ^^^bWb1^^Éb1
'í.B B^* *dS B* V- B^wEFZf*^ TjBgfiab .:.-< •• ^^mWPnMB^BBBy éBTMbBIbISBibÉ ' in i O^BBBBB^^^ffT^Pi^BJBHi:'''BBf'Bfl v*' ^-dBn Biw-' ¦¦¦¦». ^ fPWmjfghaMMr ^ TBMSsBBMíaíâ^iSíP íM.. - tt^-^-ABl HB^^Jbh BBé^HtI^B BBSnBRBl BKfiSr^^^BBuBffl BBè^Hehí ^^k9B BB

rfP 21 B>^ ^H Hfr jJp^Mri B! v-i^S•'> ;«i" BsísF ai BâaHHaJ EB
V^LmÉVI BWvBBKlVÉB BB^Bl BKBF â» BwMBT '"BW,. IEBBbBBT» '»%.'«- i^BBUnV BttB BwBXmBvIVHBbBj Bfar -BB BBvBl EB^BaBlVH^Bl BB
*ip™caLM BMBB H| M&ffiW 4 ÍMW>/ ¦ mW mâJÉÊát^È ^ fl Kf'^

BB B>fcBl By^ByBB BBMB Ura i.lBHBP?•fgwBBMiSaBBM BMwB BWSt^Bl Bfe?^ bWtBB Hk^"'

Br^K HP ÍM Bafe' ;B BB BK^^b! bWm'.-BB Bg^'"'" ;1^b! bBmB Bm

B^^^^^^^^^^^^^^^^^B|,.ÍIJ...lJ.j................................. Bll^Pl^ffJfe2à^^Íl^^BB^BWBWB»B
Bf^P^BDSBSRS^^éjr'-''' '^-«^^'-^^^iBB^B Wffi^rsS SK^V@ BiIÍIbHBnBBMBHT^fl BMNMBBf' fi *- iHifrrfilMB^BBljK^MjJ^jyBrV^

BEG BBk9S¥&(¦'«• ¦• :¦ 'ISsESH B^l$iSi&áK2ff(B£GM&Ía£9 Hl
|Bj ^Bj uWll BvPlilWifê^' i-aB>lgP"V^BmX^l^lP^>TCjMamas WaKJMMBawg.<-"^ ' ^irlr^Tffl^tTBF^HfWHifiiMfWffH^IWftBMBSlSÉi8H?&ia. 'y-*1'^-' .¦ :l j A^yr?jBB BfjgM^mrt^B BJanfBa

^H ^^^Ba BfiBB^DSUBSB^BIli^wvfB^C<ÉÍsJ^S&fmf' ^° '•*> -'^^jffi^^^Lí?^5WJBBB ^uMlH

Hw^Bl^KM BEÉs^BBb B^bCÕ^'' H^WpIC^NP^ ¦ ffi. ¦• •'i^aB Br^B«JpBBWMPsS8^^tfK^BBg^^m^SIIEBll BM HsTfci^ HySfc: '•^^B BBn^ÍBi?ffiM?f~ifflHffi8!B"

Kz9 BnHE>^' •^r^JBBBKwBHHMBí»8i!ngiw^,ilraHi^
HhB ^Sí1 vSMl m^B B

RflEíB BvC<IBHiBr*^ iísriM lífiBíE? Rssí
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8BBBBBBB ¦¦•"<>--*-',,? .^^SiHWBj^agy^at^^H^^Sjl:^^

BB »9fP^!'¦¦"* '"'-j™ -.'- '¦-' ai Bwl Bi
*B BB iiTWMm^lP Bwni rffir^ri ".<-¦" -:i^^BBllBWBIB^,^tBflPtr f^1 Tit^ili^BBBBBBjBBrBBB^BnlnlgBJ BmkBB ¦BjBB ijBaBBajBBBaMBB BBBBBIbB BBU.MÉB1 mfSmmKaEmÈÈBGa%Vk*x ~<:- .ti^mÊE^M BBbImB BmmmBBBHII BWBB BMKTH BB TinB BfffílBBiIralF^^ •¦¦ ^19 ffiiã ¦« ügPB BMaB I^BMbEt"j.Í Bw BafBB tlcPWB^w",-;^':;¦" '^'V"'^ v-^-t^ ^*aT°gHM BWfTBj^aBMffTBl

BB BEM! B<M BrÉByW™j íSSjC Buw lBft?fe,"'~ v^3'

¦BB»flBBj^^P—BBW^ZgjPjBjBwWwH^ : *',Jf*?v ' ^^ ¦¦•'-• ¦ ¦T^^^^^WiEEfflnjflMÍB%HBtySE^M[^y^MBM

NS^^kiG . ^ *.-*»._ ¦* íí-.
u. n>

COSTUMES DO SERTÃO MINEIRO (Um carro de ovelhas)
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occupadas somente''12 casas,, estando a se concluírem mais 45 casas, para
íins de .maio do 3909.:. , '•

A magniüea estrada do rodagem da estação Silva Xavier ao núcleo tem
18 kms., 5 ms. de largura,, raio mínimo de -15 ms. o rampa máxima de 5 °/0,

estando consolidada Por compressão mecânica, devendo ser encascalhada
•depois de toda concíuicla; ba nolla 41 booiros, muitos aterros, sargetas para
desvios de águas pluviaes;; atravessa 

'5 kms. de maltas, e nos 13 kms. res-
tantes percorre'campos e .cerrados; e nclla se vêm, á sabida de Silva Xa"
vier, uma nova ponío"d.o 10 ms. de vão, Ioda de arooira, com fundações de
alvenaria, e Que íiçou em 10 contos, febre o ribeirão Paiol: e outra ponto
maior, 20 ms 

"cie 
vão, toda clo-arooira/que ficou mais barata (cinco contos),

sobre o cGudal.oso rimarão ou rio Jequitibá, anlucnto do- rio das Velhas.
Toda a.esí,raua importará em. G5 ou 70 contos.-

¦ ¦ XasedeuiaO. edifícios; novos : casas para o director e eseriptorio, para o
ajudante,"médico, ;osedIa publica o moradia tia professora, 2 armazéns, pa-
daria e prâ císpiã>gauos; dos 9. prédios, 5 sãq da colônia o 4 de partícula-
res, ([ue alii compraram lotes urbanos.

; ,; Já estão demarcados 180 lotes de cultura, com 4 alqueires e pouco cada
um e todos, fartamente irrigados pelas águas dois três ribeirões Paiol, Jo-

quitibá e Tabocas, ocorremos Segredo, Segredínho;, Mariano, Vargem Bom-
ta, Raiz, Çajjào d,AgUa,.Ma.ndi<)caí, Reserva, Taquara, Jacú, Algodões, Inha-

.me, Regalado, Ferreira, Poríeirinha, Rarrocão, ele.

A altitude da sedo ó do 700 ms., o clima é bom, sem febres e seffi calo-

res docníios, embora o sol torto do sertão. Ha bellostypos de, colonos, mor-

mente Imljandezes (eprça (le 70), neni.todos agricultores. Alguns trouxeram
de seos' paizos* pequenas economias': oú!ros'são artiíices o dentro muitos se
conta goolo odacada, TMamlo; 2,.e 3 línguas.

Este núcleo Jetlerai será um Suocesso, si a união continuar a suppril-o
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; Ènrànte o arino do 19(0 e no decorrer deste de ÍM, varias localidades

mineiras scidades,''viílasc arráiaes:) installaram sery.içc| de forca e luz ele-

etncas c abasíecimeno., do água polavel. o muitas outras deram começo a

installacões pai a o mesmo ílin.
0 ^m^n^.oouio sempre, aqui -registra todo esse bello exforco de re-

nascimento da Terra Mineira.
Estas nosas aquiugninadas servirão, ao menos, para documentar o ímpuL

so progressista Ue varias cidades e municípios do Estado de Minas, cpio cui-

dam de insinuar servmos de indispensável conforto ás suas populações, dan-

do-lhes oabasiooime.Ho de água potável, a. rede de iíhiminarao publica o a

energia elecuem para ã's inclustri-as loçaes.:
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—Em 12 do nov. de 1910, a Câmara Mim. de Ub.er.abinha (no Triângulo)
inaugurou o soo excellente serviço cie abastecimento de água potável, na ei-
,dade, tendo-lhe custado cerca do 100 contos as obras, durante a administra da
Câmarapresid. pelo sr. major Alexandre Marquez»

— Em Villa Bráz fsul cie Minas), installou-se, em dezembro de 1910, o ser-
viço de illuminação electrica, gorada por um dy.nanio de 4.500 kilos de peso,
assentado em uma queda próxima á villa (outrora distr„ de S. Caetano da
Vargem. Grande).

',;—Em vi?..;out. 1910, na estação de águas mineraes do Cambuquira (sul de
MinasJ se;fez a inaugur. da luz electrica, alli contractada pela Prefeitura lo-
cal com o concessionário da empresa, sr. Leonardo Freitas, tendo sido as obras
feitas pela casa Pablo y Nicola, sob a. direcção do Eng. Ilenry Dina.

O Prefeito da Villa, de Gámpuqiiira, dr. Raul de-Noronha Sá, prestou cies-
velada assistência a todas as obras, desde o inicio até sua conclusão.

«O prédio cm que se acha installada a Usina electrica de Cambuquira
está collocado fronteiro á estação da E. de Forro, é muito elegante e foi com
struido especialmente para os machinismos, de accordo com as instrucções
municipaos.

Os materiaes foram importados pela firma J. Nicola & Irmãos, indus-
triaes em Mocócae de fabricação americana o constam de uma caldeira' hori-
zontal fixa, multitubiilar, cie força do 70 cavallos ; um motor a vapor de 240 ro-
tações por minuto, da força de 50 cavallos, com lubrificaçâo automática, fa-
bricado especialmente para a installação de Cambuquira, pela firma Janes
LeffelC, de Springfield, Ohio.

O gerador olectrico é da fabrica de Westinghouse Company, cie accordo
com o material a vapor ; as lâmpadas empregadas são mctallicas Osram e
Mazela, da intensidade luminosa de 16 até 600 velas cada nina, sendo que nas
ruas e praças são coilocactas lâmpadas de 50 a 200 veias, de conformidade
com as instrucções da Prefeitura.

. Os postos são todos de aço, com elegantes arandolas, importadas da Al-
lemanlia, da Comp. Manncsrnann, direetamehte/pela Empresa.

Os serviços de installação foram confiados : a parte mecânica a um dos
sócios da Empresa sr. Pedro Nicola ca parte electrica ao engenheiro ele-
tricistac hyclràiílico dr. HenryDina, do cuja competência dco provas nas in-
stallações clectricas das cidades de Jacarehy, Mocóca, Tambahú e muitas ou-
trás no Estado de S. Paulo, estando actnaJnionto fazendo as grandes instai-
laçõès da, imporlanlc fabrica Brasilien.se de Linha, no Ipyranga, em S. Paulo
e as installaçües das cidades mineiras de Musaíubinlio, Gnaranesia o Monte
Santo, sendo também o concessionário cia Empresa Luz e Força e Telephoni-
ca Pinhalon.se. do Espirito Santo do Pinhal, da Empresa Electrica de S. João
da oa Vista o acaba deformar em Minas a Empresa Nacional de Electri-
cidade»

—A 2 de abril de 1911, foi inaugur. aillumin. electrica da cíd„ de Ouro
Fino. cuja installação1 foi feita, sob a dir. do Eng, Francisco Emberton, ele-
Gtricista, e tendo corrido os serviços por contada, Cam, Munic. presid. pelo
m\ (Coronel Allonso Ribeiro,

Fez o contracto das obras a casa Lu Smyth (do Rio de Janeiro)) em nov,
$0 1909,
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A cachoeira adquir. pela Cam. Mun. fica a 7 kms. da ciei. de Ouro Fino
,;| e nella está colloc. a Usina geradora de força motriz e da luz electrica.

Devido a uma novação do contracto de nov. de 909 e que augmentava a
energia, para o fornecimento á Companhia de E. de Ferro Federaes Brasileiras,
foi o praso prorogado pela Câmara.

O serviço inaugurado em abril 911, é feito por um grupo hydro-electricò
de cerca de 250 cavall.os do força, estando em vias de montagem mais dois gru-
pos eguacs.

A barragem, cie construcção solidissima, é toda de cimento armado, em
arco : a linha de transmissão, de lios do alluminio, é extendida sobre postes de
aço, com a distancia media de 70 metros, cravados em alvenaria de pedra.

Todas as machinas são de fabrico inglez, da «The Brush Electrical Engi-
neering Company, Ltd», bastante conhecidas pela solidez e funecionamento.

A cidade está illuminada por 210 lâmpadas incandescentes e 8 de arco vol-
talco distribuídas nas ruas o praças.

O custo total das obras, depois de montados os dois outros grupos, será de
196:()OOpto, tendo os empreiteiros se excedido nas obras de consolidação, es-
pecialmenjonas linhas de transmissão e distribuição, ao estipulado pelo con-
tracto, que absolutarnenie não cogitava do cravamento dos postes em alvena-
ria de pedra,

Temos desse serviço as seguintes notas especiaes :
« A installação de luz electrica, na ciei. de Ouro Fino, foi feita pelacasa H. Smyth (do Rio, r. da Quitanda, 45), sendo todo o material fornecido

pela «Brush Electrical Engineering Company», de Londres.
A força hydraiilica é captada do Ribeirão São Paulo, por meio de urna

represa, em cimento armado, de 4 metros de altura e 54.™ de comprido, um
canal de 220 metros de comprimento e um de tubo cie aço de 70 c/m de dia-
metro e 170 metros de comprido.

A queda total é de 54 metros.
A represa tem capacidade para aCcumular 6,000.000 litros de água e o

canal .comporta uma vasante de mil litros de água por minuto.
Na, Usina existem 3 unidades de 200 cavallos cada uma, com turbina de

. typo Francezalternador e excifador. todos unidos no mesmo eixo.
O quadro para manobrar estas machinas e todo dr ferro envernisado,

com 7 painéis, sondo possível trabalhar com uma, duas ou com as Ires ma'
chinas em parallelo, no caso de necessidade.

Os alternadores fornecem a voltagem de 5.000 volts, sondo a força transmit
tida até a cidade por meio de Uma linha triphasica com fios de"alumínio e
postes mefallicos,

Na cidade existem 220 lâmpadas de 50 velas e s lâmpadas de arco de
600 velas, sendo a distribuição feita por meio de postes de madeira de leilavrada, com cruzei as de aço e fios de alumínio.

Na Usina existem dous transformadores resfriados a óleo para abaixar avoltagem até 220 volts, com um quadro de ferro envernisado para mano-brar estes transformadores e para regular a distribuição da força na rededistribuidora.
A linha de transmissão c a rede distribuidora são bem protegidas pormeio de para-raios do typo Brush que tem provado bem, a installação funcciònândo sem dificuldade ditratlte trovoadas fortes.»
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A luz foi entregue ao publico, em i;°, de abril de 1911.
Todos os serviços das installaçõcs de luz e força, em Ouro Fino, foram

dirigidos pelos engenheiros electricistas srs. Francisco Embertón e K. M.
Mac. Gregor, representantes da casa II. Smyth, contraclante das obras com
a Cam. Mun. de Ouro Fino. O contracto foi lavr. em 3 de nov, de 1909 em
tre a Cam. Mun., por seo presicl. sr. coronel Affonso Ribeiro de Miranda,
e a casaH. Smyth, por seo representante, sr. Alberto de C. Drummond.

Os serviços de install. de força c luz electricas, na cid. de S. José do
Paraíso, estão a cargo dos engenheiros Emilio Kuntgcn o Curse t, contra-
ctantes do respectivo privilegio concedido pela Cam. Municipal daquella
cid, sul min.

*

Em Bello Horizonte, estão a cargo da Comp. Brasileira de Electcicicíâcle
Siemens Schuckértwerke, do Rio e filial da casa Siemens, de Berlim, os
serviços de installação da Usina á gaz pobre, montada; em frente ao edifi-
cio da actual Distribuidora, para reforço da energia electrica, que serve a
illuminação e viação da cidade. Em fins de 1911, deve ficar funecionando a
nova installação da Usina movida a gaz pobre, já sendo notoriamente in-
suíTlcientes a força e luz vindas das estações liydro-electricas de Freitas e
R,io de Pedras para servirem a Capital do Estado, que tem. extraordinária-
mente crescido cm população, área e industrias.

*

A Cam. Mun. de Pitanguy, no Oeste, mandou medir* a cachoeira do
Bento Lopes, próxima á cid. e donde pretende tirar a força hydraulua para
sua illuminação. Esta cach. tem 8 ms. de alt. e foca no rio Pará.

•

Outra cid, do Oeste, Bom Siiçcesso, mandou pela casa Siemens fazer os
estudos em quedas visinhas a cila, afim de realisar, opporlunamcnLc, a in-
stall. de luz electrica.

*

A Câmara Municipal de Itaúna acaba de assignar contracto com a Com-
panhia Brasileira de Electricidacle Sicmens-Schuckortworke para o' forneci-
mentoe montagem da installação de luz e força electricas na villa.

Serão installados uma turbina de 275 cayallos cie capacidade' o um gera-
dor de 176 kilowatts, para alimentar a. illuminação publica e particular e
diversos motores, entre estes um de 75 cavallos de capacidade para accio-
nar a nova fabrica de tecidos.

*

No prospero districto do Rio das Pedras, município de Estrella do Sul,
acaba de ser canalisada água potável a expensas da Gamara Municipal.

—A Câmara Municipal de Araguary (no Triângulo Mineiro , cm reunião
de 15 de Ján. concedeo aos srs. Augusto de Lima e Francisco Sócrates,
concessionários da Empresa Força o Luz, permissão para contraCtarem com'
a empresa de egual nome, cm Uberabinha, a inslallaçãoj.la luz electr. na

cidade de Araguary.
ÍvVi-* ¦¦ --

—A. cid. de Juiz de Fora é ha muitos annos dotada do serviço de illumi-
nação e força ebetricas, de propried. da «Companhia Mineira dè Electricida-
de», cujo capitai é de I#7i0:044j237 (balanço de 31 de maio de 19111

m
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A Companhia Mineira deElectricidade, fundada em 1888, tem a sua sede
na cidade de Juiz de Fora e o seo objecto é a exploração industrial da ele-
ctricidade em suas dilferentes applicações e o commercio de materiaes ele-
ctricos dentro ou. fora da Republica, illuminação publica e particular, via-
Cão è dilferentes misteres na cidade de Juiz de Fora.

Os séoJ5 estatutos foram publicados no jornal ouro-pretano União, n. 141,
de 28 de janeiro de 1888 o as modificações no Minas Geraes, de 6 de julho
do 1804.

*
— A Oam. Mim. de Patrocínio (no Triângulo) encarregou a firma II.

Smyth, do Rio de Janeiro, cie procedei' os estudos para o abastecimento de
água potave-i o instai]. de forca e luz olocfricas, naqueila cid. O engenhei-
ro dv. Fernando Xavier dá Silveira começou os estudos, em abril de
1011.

O manancial escolhido foi o da fazenda pertencente á exma.sra. d. Ma-
ria Tor.piati de Jesus, e se acha situado, mais ou menos, a S. E. e a cerca
de quatro kilometros do Largo da Matriz de Patrocínio.

A aguáe de optima qualidadee:em quantidade sulíiciente para abaste-
cor a população aclual dàquella cidade.

A. captação do manancial'escolhido será feita num ponto do córrego ao
nível de cerca de doze metros acima da sól.eirá da porta principal daEgreja
Matriz, fazendo-se uma pequena barragem, que pormittirá á água depositar
qualquer sedimento que por ventura possa transportar.

Dahi virá elia. para a, cidade por um encanamento de quatro pollegadasde diâmetro, direct¦-imente ao Largo da Matriz, ramiflcando-se dahi pelasvarias ruas, com diâmetros apropriados.
Não se faz necessária nenhuma caixa de distribuição, a principio, por-

que a rtçte da cidade só abrangerá as ruas principaes, sendo extendida gr a-
du ai monto ás outras ruas.

Quando ei Ia estiver completa, então, para aproveitar as sobras do con-
sumo diário, o principal mente durante a noite, será construída uma torre
dágua no Largo da Matriz, cpie é o ponto mais elevado cia cidade. A quan-tidacle de água que o encanamento pode fornecer nessas condições, isto é,
o maximum, será de cerca de duzentos mil litros em vinte e quatro
horas.

*
—Quarfo á inslailaçâo de luz e força, na cid. de Patrocínio, a cachoeira

escolhida é a do Ribeirão dos Dourados, que se acha situada aN. E. e a
cerca de oito kilometros da cidade, em terras de propriedade do sr. Fran-
cisco Gonçalves de Sousa,

A queda total dos vários saltos é de cerca cie quinze metros, queda que
podo ainda ser augmontada do cinco metros, ou mesmo mais, por meio de
uma barragem do fácil, execução.

Por meio do um canal, que segue a margem esquerda do ribeirão, irá
a água for á turbina, da forçado cento e poucos cavai los, accionando um
dynamo de cincoenta K. \\\, o (piai fornecerá energia suíliciente para ali-
nientar entre seiscentas o setecentas lâmpadas de dezeseis veias cada uma,
numero mais que sulíiciente para a illuminação publica e particular du-
rante os annos mais próximos.

Como a inslailaçâo pro j optada útil i sara apenas uma parte da força que
/>odo ser fornecida pela cachoeira, na casa do machinas ficará reservado
espaço para a installação de um outro grupo olectrogeno.
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Todo o material das'installaçoes de electricidade, em Patrocínio, será
fornecido pela fabrica ingleza « The Brnsh Electrioal Engineering Co.
Limited. '< '',¦•¦•¦¦

—A Caní. Mim. da villa de Pedra Branca eoneedeo privilegio por 23 a^r
nos a Sebastião Mendes de Brito e outros ou á empresa (pie. ofganisnrom,
para a construcção, uso e goso de uma rede lolephonica, ligando aquelle
município aos municípios visinhos do sul do Est.. devendo o concessionário
estabelecer estações telophonieas em Pedra Branca'e Pedrãò (pont(.'servido
pela Rede Férrea Sul Mineira).

—A mesma Gamara Municipal autorisou 0 seo Presid. a contractar com
os srs. Manoel Pereira Ribeiro e Antônio Carneiro Santiago, ou quem
maiores vantagens oííereeer, a construcção, uso e goso de um TRAMWA)
electrico, de bitola de um metro entre trilhos, que, partindo da sede da
Villa de Pedra Branca, em ponto que for ajustado, se dirija a divisa do mu-
nicipio de Itajubá, no logar filais conveniente* durando 25 annos o privile-
gio, sem nenhum ônus para o mún. de Pedra Branca.

A «Empresa Força e Luz Sul-Mineira», da firma Mello & Da/vis, Com sede
na cid. de Passos, eontractoii com aCam.Muru dessa cid. a itistallaçàO do
serviço cie illumin. publ.e particular, medeante o privilegio de 25 annòs e
•pelo preço de 11 contos annuaes, obrigando-se aEmpresa a fornecer 300 lato
padas, do 32 velas, e 3 lámp. de arco, de 1.200 velas, pára illumin. das riias
e praças.

As obras já estão atacadas e devem estar concluídas, om 7 do set.
de 1911.

A Usina geradora da força e luz foi montada no rioS; João, captaíido-so
ahi, na represa da queda Marambaia, cercado t3'00 cav. Vapor;

Os sócios organisadores e componentes da Empresa são os srs. coronéis
João Cândido de Mello e Sousa e Jorge Davis, se<ndo o capital delia de 200
contos realisados.

Todo o material da install. electr.de Passos foi fornecido pela Wes-
ternhouse Electric. Co. (dos E» U. da Am. do N.t.

'¦¦¦¦ 

:\

•yt?

—A «Empresa Força e Luz Cassionse», da .•firma Padua ec Irmão, com
capital de 1.00 contos de réis, obteve concessão da Caiu. Mun.de S. Rita do
Cássia para, medeante. privilegio por 25 annos, fazer a illumin. publ. e par-
ticular dessa cid. sul-mineira e já está realisando as respectivas obras, tendo
captado 100 cav. vapor na queda denominada «Manoel de Paula», córrego
deste nome, ea 3 kms. de S. Rita,

A Empresa se obrigou no centrado n installar naqueüa cid. 180 lampa-
das, de 32 velas, e 3 lamp. de arco; de liOQ velas.

A inauuur. deveria se fazer no dia 11 dè julho de 1911.

~*.-'. vU'-'

:»''

—Em Ouro Preto, luncciona. desde 189S, a «Companhia Luz Electrioa
Ouropretana», cuja usina geradora capta força nacach. do Tombadouro (rio
Funil), nos subúrbios daquella cid., que tem bom serviço de illuminação por
electricidade.

*

—A 11 de julho de 1908, fez-se a ihaugiír. da illuminação electrica, nà cid.
de Cataguazes, tendo sido as obras das Usinas e installação de todos os ap-

h i i. •.
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parelhos contractados pela Empresa Força e Luz de Cataguazes (concessio-
naria do privilegio municipal) com afirma.Trajano de Medeiros & Comp. e
os serviços dirigidos pelo electricista Eng. Octavio Carneiro.

A Empresa FÒíea e. Luz foi orgaâis/. com o capital de 720 contos è, além
de Cataguazes. contractou e realisou aillumiu. electrlca das visinhas cids.
de Leopoklina, Rio N.óvaé S; João Heponiuçèno, todas na região da Matta
(sudeste, de MiriasV

*¦

1 — Contractada pela Gani'.". Mun. da cid.. de Uberabinlia como sr. cap.m
Adolpho Carneiro e outros a instaílação de Luz olectrica, naquella cid. d'o.
Triângulo, foi, em 1909, escolhida a cachoeira do rio Uberabinlia, onde foi
assentada a Usina de energia e luz electrica;

A cachoeira dista da cidade uma legoa e os serviços alli foram bem
construídos.

O grande canal feito em pura pedra tem 400 metros de extensão, 3 de
largura, variando sua profundidade de 2 a 9 metros.

Só ello ficou para os concessionários, srs. Carneiro & Irmãos, cm muitos
contos de reis.. Dirigio os trabalhos o sr. TTorinehegildo Ribas, por parte
da Comp. instai 1 adora.

O grande tubo que leva do canal á Usina tem 1 metro e 20 de grossura
e 67 ms. do coniprimenlo. O deolive ènt toda a distancia é de 27 metros.

A Usina tem força de-500 càvallos, mas foi assentada de modo a se c/ollo--''
car outra, de ogual força, quando isso se tornar necessário ao desenvolvi-
monto da rode de iliúnlinação publica é particular e da industria local.

-.; >%¦?'

-^ACam. Mun.de Tiraclentes (no Õéste) não só promoveu o abasteci-
mento de agiiapoiavo] nos distes, ffarid. de Tiradmilos e da, Lago (empres-
timò:de.30 contos, em L909 . como mandou construir uni modesto estabeleci-
mento cie banhos nas Águas Santas, subúrbio da cid. o para onde a E. .F.
Oeste construiu uni ramal férreo, afim de melhor confortar os veranistas
daquella est. balnearia.

*

—Em abril de 1911, foi inaugur. pela Cam. Mun. de Viçosa o serviço de
abastecimento de água potável do distr'. de Teixeiràs.

—Pela Cam. Mun. da cid. de Ponte NóváfLéste de Minas) foi firmado
contracto, eni 1910, com a firma II. Smyth. do Rio de Janeiro, para instai-*
lar naquella cid. os' servieos:dé abastecimento d'aguà potável e luz ele-
ctriòà.

A proposta ac.ee ita pelo sr. dr. Caetano Marinho, presidente da Câmara
de Ponte Nova. foi a daquella íirma individual, por sc-r a mais vantajosa,
constando de 9 plantas, pela quantia de íM5:000$000, compfomettendo-se o
arrematante a dar os trabalhos preinptos- >im 9 mozes.

O contracto abrãhge a instaílação de força.e luz. Usina hyãro-elcctrica e
abastecimento < l'ag.Ua;

Quanto á ólectricidade consigna encontrado estes dados:
Forca distribuidora : 120 Icws; illuminação publica : 200 lâmpadas de 32

velas.
A força aproveitada é a da queda da Cachoeira do Ponta), a -1 kms. de

Ponte Nova. i
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Além cia illuminação publica o energia industrial será feita a canalisa-
ção cie água potável captada no córrego cio Passa-Cinco.

Segundo a opinião de.competentes, este já agora oííeclivo projectoéum
dos melhores do Estado, pois ó dotado do 2 filtros ingiezese 4 reserva-
torios.

Tanto a parte urbana cie Ponte Nova, como o soo piííoresco subúrbio
de Palmeiras,' serão dotados dos dous serviços cie luz o agita, no corrente
anno do 1911.

* ,
•—Em fev. do 1909;, a Caos. Mim. de Piumby (Oeste do Estado.) mandou

organisar orçamento o planta;pararealisar narniélía cid. o serviço cie illu-
minação electrica.

Pairando a escolha,cio local para a instailaofio hydrariíica entre as que-
das de águas dos ribeirões Sujo o Araras, ò dr. Engert (contrae.tado pela
Camarâ) foz dous orçamentos, um para a primeira cachoeira o outro para a
segunda, montanclo aqiielte em !í9:60í)|00() o esto cru G8:oOO$í;00'.

Segundo o orçamento, o grupo electrogeno produetor. da energia, que se-
podo graduar, conforme as'necessidades do serviço, des.de OaftYpvj kiTowátts,,
é formado por um grupo cio turbinas hidráulicas horisontã-os'- do 150 11. P.
de alta eficiência, conjugadas.por meio de uma luva elásticas por um alter-
nador tripliasico cie lio Idl o \vatts-ámpéres a 5,000 wolts o por um. oxcitadòi-
também dirèctojiiente conjugado»

A energia electrica fornecida será suíliciente,: rião só para_a iüuminacào,
como para todas às necessiclacíes locaes, íícanclo;a eiiL.áo Piiimliy com uma
das melhores o mais modernas insíallacòes do Estado, unia voz levadas a ef-
foito as obras.

—A 13 de maio do 19X0 foi inàugur. â illuminac."i'o nubl, por olectrici-
dado, na cid. de Sete Lagoas, com 135 lâmpadas nasruas o praças.

As obras foram cóntractacias pela Gani. MuhV, prosiclida..polo sr. dr.
João Antônio do Avellár com o empresário sr, Francisco Larona, medèante
concessão do um privilegio.

¦A-

—A culta cid. do Lavras (no Sudoeste do Minas)/também inaugurou., a 24
de Julho do 19Q9, um exçellehte serviço do iliuminação publica e parti-
cular,por elecíricidade, coritractado-peja Caro. Municipal, sol) a presidência
do sr. coronel Pedro Saltes,.conl a Companhia Brasileira do Elecíricidade
Siemens-ScliukoidYvcrko,

ODir. tecasa Siemens, sr. G, Alexandorson, foz as installações de La
vras por intermédio dos electricistas, Engenheiros Heiirhjiie Betes o Carlos
Boschen.

A Usina so acha installacla na cachoeira Couro do Corvo, na fazenda do
sr. capitão Manoel Antônio dos Reis, que foz por eser.iplura publica doação
á Câmara, do Lavras-da dita cachoeira o terreno, para a luz óTectrica.i

«A cachoeira tem 3 1'metrôs do altura com agna suíldcionte para aprovei-
tar na secca 803 cavallos, conforme modieáo cm m -m-osa seca.

O aproveitamento da cachoeira foi-bem difíkul, i ío ás suas condiç:ões
topqgraphicas, demandando para osso servi -o -i w do vim so caleu-
lava gastar -q mesmo mais dispendio.

As montagens hydraulicas: se compõem do um caiiàlvde; :: metros cie
comprimento, fechado na sua entrada por uma comporta, um vorledd.r, com-
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portas de limpeza, caixas de decantação da areia, caixa cie pressão para duas
turbinas, etc, ¦"¦•¦

Presentemente, está installáda apenas uma turbina de 180 cavallos de for-
ça, ligada á caixa do pressão por .um tubo addnctor de cerca de 90 metros de
comprimento por iiin de diâmetro interior; ¦ ,

A turbina, munida cie uni regulador de Velocidade automática, trabalham^
t do sob pressão a óleo,-até líí^tmòsplieras^accionâ-iím áltèrriaclòi ligado di-
rectamenlopor uma luva elástica collocadamo eixo.

Este alternador produz < níe ir lãsica sol>;press.ãp de 3.000 wolts,
que depois de atravessar os"div< dar" regulação e medição é
elevada á pressão de IÒ:UuU:Y/qiíf tida a 1Matribuí dorãj quasi
situada no centro da cidade, sen ran-ex rada a.3,000 wolts. para
com esta pressão s or repamua a m ivexsos circuitos rio iornecimen-
to publico e pai licular,

A linha cie transmissão e fo siada, por postes de trilho de ferro, c protegi-
da contra o raio e tensOes, nas suas duas < xrremidades, -por inslaüaçòes com-
pletas de protecção,

A illuniinaçào publica da cidad seoru 2-3 tampadas, incandescentes, cada
uma cie32 velas, é distribui cia em l circuitos e-ndehl;'e's entre si, dirigidos

;pela Distribuidora, e com impai xareo, de typo especial de etíei-
to, de força de 1.80.0 velas" cada ume.

Uma rede separada ai]me menos transformadores col-
locados em logares.apropriados:, a;'iiíu.i caò particular..

A Distnbuidora, cujo-prestio e esSi
cessarios á regulação,, medição e di
dos esses apparelhos collocad rum «
painéis de mármore brahcò.V

Uma installação tolenlionica. coíhí)
lados, liga a Usina á Distribuidora; '

Nas ruas principaes da cidade os <
e noutras ruas são do Índio cie ferro.»

su.coi éni iodos os apparelhos ne-
ío da energia recebida, sendo to-

ribuiçãó, formado por

a de ap-parolhos completamente iso-

¦ sào i ' ferro, fundido e elegantes-.

.:'X'X

-A Gamara Mun. da cid de do Palmyrafirmou contracto com os srs. drs.
Joaquim Gonçalves Ramos o Eiig; Frederico ele Marcos, em 1010, para alli
installarem a luz electriça,;tendo os concessionários adquirido do sr cap.m
Antônio ülyntho Aranies a Cachoeira do Guary (salto da corrente do rio Pi-
nho, que banha o distr. da ciei. de Palmyra, no caminho para S. João da
Serra) para nella fazerem a Usinai

—Em 19 nov. 1910, a (
nação publica por ei ei
Araújo & Comp. e o s;
toni. (da casa Siemei

Fizeram a monia.xr<
Silva, ClilTordRoss, A
rador, cpie é o me:
Boa Vista, d movido
4 legoas mais ou menos <
duas ou mais cidades cio I

í ao .üiamannnaalli inaugur. a illumi-
doa concessão feita aos srs. Guerra,
>nti actaílo com o Fn£. Christiano Ot-

Daniel Meytre, Mario
¦ o rnachinismo ge-

panliia de M ineração
ííca d distancia de

rxria para illuminar
¦ 'dia cid. no-

ÃX
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—Na cid. de Cataguazes (região Sudeste), por concessão municipal orga-
nisou-se a Companhia de Carris Urbanos, que assentou uma linha de bonds,
na importante cid. da Malta.

Ainaugur.se fez, da chácara, Drüninlond ao extremo da cid. Os eoncos-
sionarios foram os srs. Carvalho, Pires, Silveira Ramos &. Comp.

—Também alli se está concluindo a rede de esgotos e abastecimento da-agua
potável, na cid. e na sede do distr. de Sant/Anna de Cataguazes, já tendo sido *

•inaugur. a illuniinação ptibl. do distr. de Laranjal, em nov. de 1.909.
*

—Entre o arr. e est. cie Conceição e a Faz. da Gironda (mun. de S. José
d'Além Parahyba) inaugurou-se, em 1910, unia Linha de ferro-carril (bonds),
construída pelo sr. coronel Carlos Teixeira Soares, propriet. daquella Fazen-
da cafeeira.

*
—Na pov. de S. Sebastião da Vargem Alegre (distr. de Dores da Victoria

e mun. de Muriahé) foi inaugur. o serviço de abastecimento de aguapora,vel,
em março do 1911.

*
—Realisou-so a inauguração, a 27 de nov. de 1910 (domingo), do serviço

cie abastecimento de água potável da cid. do Prata, obra, levada a, effeito
pela Cam. Mun. presidida pelo sr. Coronel Emygclio Marques.

-~Km 12 de out. 1910, fez-se a insfallaçao oílicial da, Litz o Força, Ele-
ctrieas da cid. do S. Paulo do Muriahé (região da Matta), tendo sido dire-
cfor tçchnico das obras o Eng. electricistá si'. El.pictiò Werneck.

—A Câmara Municipal de S. Paulo do Muriahé acaba de eontractar, com
a Companhia Brasileira de Eloclrieidade Siemens— Sehuckertwerko, a du-
plicação de sua installaçao èlectriçà e a installaeào de luz e força, em Pa-
trocinio de Muriahé.

Serão insfalladas mais unia turbina do 180 cavallos, ligada a uni ai ter-
nador de 120 kilowats, transformadores, elevadores e reductores, bombas
electricas rotativas do alta pressão, sendo 2 de 40.000 litros por horae 1 de
25.000 litros.

A Prefeitura de Gaxam.bú traia egualmente da duplicação da sua, instai-
lação electr., lendo para isso encommendado á mesma Companhia Siemens
uma turbina de 215 cavallos ligada a, um alternador de .125 kilowats.
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—Na cid. do Pará (Ce ntro-0 este), foi inaugur. a luz electrica, ai de ]\\-
lho de 1908.

A turbina geradora da força motriz, assentada na cachoeira do Jatobá
(rio S. João), tem a forra de 255 cavallos.

O alternador triphasico é de 2.00o wolts, .175 kilowats; retirando-se a
força de 100 kilowats. pára a Companhia Tecelagem Paraense', fica ainda
energia para 25.000 velas.

A illuniinação publica da bclla cid'. mineira consta, por emquanto, de
71 lâmpadas incandescentes de 32 velas cada uma, que prefazem o total de
2.272 velas.

Si a illuniinação particular for feita em 200 casas, gastando, cada uma,
50 velas, teremos o total de 7.272; ficam, portanto, 53 kw.. 181 w. que podem
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ser aproveitados para a illuminação ou em qualquer industria, fornecendo
a força de 71 cavallos.

Para a illuminação publica o, particular, funcciona na Distribuidora um
transformador, já adquirido e cjüe se acha assentado.; do 200 wolts e 50 am-
péros ou seja 3.333 velas.

Como, porém, hão vão ser .feitas Iodas as instalIaçOes, a Câmara Muni
cipal, logo que houver necessidade, adquirirá oulnMmnsformador com a
suííi ciente energia.

Todas as matíhihás acima alludidas e [que funccionam admiravelmente,
são dos fabricantes Dobson & Barlow e fornecidas pelo si". Koberi: L. Kou',
de Manchester.

As obras foram direclamenfo mandadas fazer pela Cam. Mim. da cid,
do Pará.

*•
—A «Companhia Força e Luz de CataguazCs-^Leopoldina», realisou com

as Câmaras Municipaes de Rio Branco e Ubá, nos dias 3 o 1 de abril de
1911, respectivamente, contractos para illuminação publica dessas duas ci-
dades da Matta e pára fornecimento de energia eleclrica ás mesmas.

A cidade de Rio Branco será i Iluminada por ÍOÒ lâmpadas inoandesecn-
tes de 32 velas e por cinco de arco de 600 velas.

A de Uba será ilmminádâpOr 150 lâmpadas incandescentes de 32 velas
e por duas de arco de 2.000 velas.. Os distrs. do iiiiin, de l.Ibá lambem se-
rão illuminados pelo mesmo systema.

A Companhia se obrigou a fazer a ináugii.raçã.o de luz. tanto em uma
como em outra cidade, dentro do praso de. 18 riiezeSj a contar das datas dos
contractos.

*
—O contracto entre a Cam. Mim. de Diamantina e a firma eoneossiona-

ria (Ramos, Guerra, Araújo & Comp») do privilegie de luz eleclrica, na-
quella cid., consta da eseript. publ. de 10dejan.de 1910, devendo o priyi-
legio durai- 25 annos. Aquella íirma fez logo contracto de fornecimento de
material electri.co coma Companhia Brasileira de Siemens-SchuckèriÁverlíe,
representada, pelo dr. Oliristiano Ottoni.

Os eontraelantos se obrigaram a, instalhir a, illuminação publicai (160
lâmpadas incandescentes de 32 velas e 6 arcos voltaicòs do Í.200 velas cada
um) no praso de (j mezes, prorògavel por nwtis deus. sujeitando-se de então
por deante a multa de 33$333 per dia até a inauguração, que só teve logar,
como atraz dissemos, em 19 de nov. do mesmo ãnho.

—No num. de Leopoldina, além do assentamento das máchinãs cia esta,
ção distribuidora da Companhia Forca e Luz, em Providencia, a cargo do
dr. Elpidio Wcrnoek, foi pela mesma Companhia inaugurado o serviço de.
luzelectríca na pov. de Santa Isabel, onde uma grande fabrica de lacticinios
é movida pela energia derivada daquella Usina por litiiã solida linha de
transmissão.

—A cid* de Musambinho (sul de Minas) espera inaugurar o serviço de
illuminação eloetriea, em 12 de out. de 1911, lendo, em fev. de 1910, escolhi-
do a proposta, apresentada pelos srs. Pedro Nicola <v Engro. Andrew Dyna,
industriaes residentes em Mocóca, para a illumin icào eleclrica daquella
progressista cidade e do prospero distr. de Gnaxupé, boje villa (a 24 kmu.
de Musambinho)o
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A Câmara Municipal cedeo gratuitamente aos contractantes, pelo praso
do privilegio (20 annos), os direitos eme possuía sobre a grande cmécla
d'agua, denominada «Cachoeira de Luiz Pinto», no Rio Musambinho, a 3
kilometros da cidade, e os terrenos adjacentes á referida cachoeira, e que
eram de sua propriedade.

Pelos contractantes foi medida a, altura e força da cachoeira do rio Mu-
sambinho e assim verificaram que a ali ura é de 60 metros e a forca é de
cerca ele 800 cavallos-vapor, em período normal, sendo que, na occasião elas
enchentes, a forca excede ele 2.000 cavai Los.

í-ií1^

—A 22 ele junho ele 1911, ás 8 hs. ela noite, realisou-se a inaugur. do
serviço de luz electrica ela villa de Caxambú e ela visinha cid. de Baependy,
tendo sido toda a insfallação executada pela Comp. Siemens, na cachoeira
das Furnas e os serviços dirigidos pelos engenheiros H. Betex o Bertacin,
claquella Empresa.

De muitos melhoramentos tem ultimamente sido dotada Caxambú: logo
após o abastecimento ela água potável, veio a rede de exgoftos e concluída
esta se iniciaram simultaneamente a. eanalisação em cimento armado do
Bengo, a macaclamisaçào e arborisaçãò das ruas e praças, a construcção de
uma galeria para águas pluviaes, tá-mb.em ele cimento armado, o a illumina-
çãò electrica, naquella data inaugurada^ festivamente, pela Prefeitura da
Villa.

Contractou esse serviço o sr. Prefeito dr. Camillo Soares com a conhe-
ciela casa Siemens, elo Rio, que, sem perda ele tempo, o iniciou, confiando-o
á direceão lechnica elo engenheiro Betex, auxiliado pelo sr. Ettorè, Bcrta-
cin, dois profissionaes competentes.

Temos elas obras as seguintes informações :
« A força geradora ela energia electrica é fornecida pela cachoeira elas

Furnas, que fica situada no kilomelro 38 da Rôcío Sul-.Mineira — ramal de
Caxambú — 6 kilometros além ele Baependy ellknis. a partir de Ca-
xambú.

Nesse local, cuja paisagem é encantadora, o ribeirão das Furnas, que 
'

tem uma capacidade ele 1.300 litros de água por segundo, no tempo da ma-
xima secca, cae, por entre pedras, ele uma altura de 17,m50.

Começaram os trabalhos pelo represamento do ribeirão, cerca de 15 me-
tros acima da queda. Represam as águas duas comportas moveis, sustenta-
das por possantes armaduras de ferro, com 5 metros de largura, cada uma
das quaes pode dar vasão a 2.500.000 lilros por segundo, em caso ele en-
cliente.

Ao lado direito e 1 metro acima elo nível do ribeirão, foi aberto, em
rocha viva, um canal na extensão de 272 metros lineares, com capacidade
para 2.101) litros por segundo, (pie fornece ao volume de água uma veloci-
dade de 0,m9; o referido canal é de um lado mantido por um poderoso pa-reelão de l,u,010de altura, sendo o outro clianfraeto na rocha, cujas juntas fo-
ram tomadas a cimento, liem como o fundo. O vortedor desse canal é uma
válvula automática, que só deixa passar a quantidade de água necessária ao
funecionamento ela turbina.

A Usina é um bello edifício ele estylo allemào, ampla, confortável, co-
berta cie asbeslo. com uma torre de 11 metros de altura,

rr.
.í-S-Ví
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A turbina, typo Francis, de espiral dupla, com 000 rotações por minuto,
tem capacidade para 180 II. P., normalmente e é,munida de um regulador
automático, hydro-mecanico, de precisão, que trabalha com unia pressão do
8 atmospheras e que mantém a turbina em velocidade constante, indepen-
dente das variações cie carga.

Annexo á turbina ha um tachimetro, 2 manometros, um dos quaes para
.determinar a pressão a óleo e 2 vácuo! metros ligados ao tubo de successão;
além desse regulador automático, ha um outro que é movido á mão.

Ligado ao eixo da turbina, niedeante luva elástica, está um. alternador
de 115 K. \Y, que fornece, alternadamcnte, corrente monophasica até 5.500
«volts»; nesse mesmo eixo se adapta uma excitatriz, que gera corrente a 75
«volts» por meio de cabos, experimentados até 15.000 «volts», cabos esses
que entram sub ter rançam ente para o quadro de distribuição.

O quadro; é composto de 3 painéis de; mármore de Garrara, com
lm,20 por 1.111,80, encaixados numa molcluralde ferro batido, tendo ao centro
um relógio de precisão anti-niagn ético.

Os appareílrps desse quadro já estão dispostos de modo a receber uma se-
guhda unidade, que trahailiará na mesma tensão.

A linha de distribuição parte do interruptor automático, que se acha li-
gado ás barras do quadro; passa por uma bateria de para-raios comniuns e
por ünia.outra de para-raios Re.alcy (protecção para sobre-tensôes), privilegio
exclusivo da casa Siemens.

A linha de transmissão, que vae da Usina a Caxamhu, deixando ligação
para Eaependy, tem um desenvolvimento total/de 11 kilometros e é extendi-
da em ])ostes de aço, (jiio Sustentam, poi- meio de travessas de ferro—U—c
niedeante isoladores de porcellanà branca, experimentados até 05,000 wolts, a
rede de alta tensão, composta de lio de cobre duro, de 10 miílimetrôs qua-,
drados.

Logo abaixo l,,n50.) se extende alinliá, telepliorílca de circuito metállico,
com telephones protegidos contra a alta, tensão.

—A. primeira sub-estação é na, cidade deBaepéndy. .V illiiminação nas
ruas-0 praças é dada por lâmpadas incandescentes, niedeante transformado-
res de 14 K. W., que transformam 5.000 wolts para 220;

Esses transformadores, cm numero de I, ligados todos p ar aliei ahiente
acorrente de baixa tensão, acham-se inst aliados em casinhas apropriadas o
não sobre postes, como se usa geralmente.

E' de 108o numero de lâmpadas incandescentes que illuminani a cidade,
lâmpadas essas^Gollòcadas em elegantes postes de aço «Mannesmann» e quc
correspondem, de per si, a 32 velas.

—.V segunda sub-estação é em Caxambú c dispõe de deus painéis com uma
bateria completa de para-raios Rcaley para as sobre tensões.

Ailliiminação das ruas e praças é fornecida, provisoriamente, por 105
lâmpadas de 50. velas econômicas «Tantato» cada unia e poro poderosos focos
voltaieos de 2.500 velas cada um. lâmpadas e \'oron collocados, como em
Baepehcly, em postes de.aço «Mannesmann», distantes 20 metros uns dos ou-
tros.

As lâmpadas o focos são alimentados por s transformadores idênticos aos
de Bãependy,

Eis ornais resumidamente possível a descripção dos serviços hydro-ele-
ctricos executados com caprichoso acabamento, com luxo ate, pela casa sic-
mens. , •

'¦¦. 
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A luz produzida por essa modelar installação é de uma extraordinária fi-
xidoz, o dá,á noite, á villa de Oaxambú, devido á sua original topographia, um
aspecto dcslumbrante.

Uma vez aberta a grande avenida, que, numa extensão do cerca de um
.kilomelro, ligará a villa, em linha rocia, á estação da Rodo Sul-Mineira,
concluídos os melhoramentos no largo da Matriz o rematada a canaíisacão do
Bengo è ajardinaniento da praça central, o numero de lâmpadas communs su
biráa30() eas.de arco yojtaico, provavelmente, a 20 ou 3o.

Dentro de pouco tempo estarão concluiclos os outros melhoramentos, in
clusivè os ipie a Empresa cie Águas já começou a executar, o então arisonha
o pitoresca villa de Oaxambú so apresentará aos soos freqüentadores com
todo o viço o loueania de um renascimento, que tão proveitoso será, nos poii-
tos cie vista, humanitário o financeiro, para o Estado de Minas c para o Brasil,
graças ao soo actual prefeito—o sr. dr. Camillõ Soares de Moura.»

*
—Por lei municipal n. 306, de 8 de abril de 1911, ficou o presidente do

mim. de Tlieophilo Ottoni autorisado a conceder privilegio por 25 annos ao
major Gualdim Martins, ou aquém melhores vantagens olferecer, para forno
(•imento do energia elecliMca o illuminação electrica áquella cidade, si não
preferir .executar as disposições da lei n. 9M, de 12 de janeiro de 1907, ou cn
trar cm accordo com o Governo do Estado para a installação das usinas e
mais dependências da. luz electrica.

—A Gam-, Mim. de S. Lusia do Rio das Velhas mandou, em maio de 1911,
estudar a. cach. prox. áipiella cid. o destinada á producção de energia elo
ctrica para fornecer luz ácid. 0 eng. Otto AVeinstoin (da casa Brcmberg &
Com.}).) foi.óencarregadõ do serviço.

Pela lei municipal n. 63, de 18 de abril de 1909, ficou o presidente da
câmara da cid. de Christina autorisado a contrahir um empréstimo da ini;
portanciã de 35 contos do réis, por meio de títulos nominativos, transferi-
Veis, cio valor ele lQOjJÕÒO cada um.

Serão resgatay.eis dentro de oito annos, vencendo juros de 8 °/0 an
nüaes.

0 resgate de taos titulo começa em 1912, com 3:300$, (ou 33 titules) e,
progressivamente, até 1919, com 5:500$, anno em que ficará tudo amorti-
sacio.

Garanto o empréstimo a renda do imposto de industrias e profissões,
bom como a usina e todo o material, empregado na dita installação, renun
ciando a Câmara Municipal, para todos os eífeitps do direito, seo privii
.legio consistente em não estarem soos bens o rendas sujeitos á pen
hora, .

Dispõe ainda a loi n. 63 quo a planta o orçamento dos drs. Benjamim
Brandão o Braulio Penna servirão de base para a concurrencia publica, an
nunciada por edital comopraso de 15 dias, depois de subscripto metade ou
mais do empréstimo.

O capital já está todo subscripto e o edital chamado concurrencia finda a
\\* de julho»

«Lavrado que seja o contracto e installada a usina hydro-electrica para
o fornecimento do luz publica ê particular e força para quaesquer industrjas
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locaes, a referida Câmara, possuidora desde logo de toda installação, fará
o serviço directamente, cobrando taxas mini mas.

Desde logo se nota o critério seguro pelo qual foi votada e sancciona-
da a lei n. 63, pois as vantagens que delia advèm são evidentes.

Basta considerar que a Gamara, pela referida lei, não dá privilégios
nem concessão a nenhuma companhia ou particular para a montagem da
usina o conseqüente exploração desse; serviço publico por determinado nu™
mero de annos.

Lavrará contrãeto apenas para fornecer todo material einstallar a usina
e tudo o qüe disser respeito á realidade da luz elétrica.

Nestas condições, ficará possuidora de toda a inslailaçâo e directamen-
te chamará a si esse serviço ; dahi surge o augmento cie suas rendas pela
illuminação particular e força, que será, vendida para quaesquer industrias
nesta cidade.

A vantagem para o poso ó clara o não admil.fe seria contesta-
ção.

Com todo o capital subscripto, logo depois de sanecionada a lei, e em
cofre, a questão da luz electrica na cidade de Chrislina deixa o terreno das
hypotheses para entrar no domínio da realidade».

A Gam. Mun;, que votou a Lei 63, era presidida pelo sr. Godofredo
Pinto da Fonseca, estando quasi conetuidos os serviços de install. de elee-
tricidade, ria referida cid. sul mineira.

Damos aqui uma relação de taxas de luz olocírica, cobradas pelas com-
panhias o empresas de varias cidades paulistas o mineiras :

1'reço mensal da luz electrica

Lâmpadas cie, 16 velas : Light and Power (S. Paulo) 4$; Petropolis,
4-$000; Bello Horizonte, 4$400; Juiz de Fora, 4$; S. João cLEl-Rey, 4$; Limei-
ra, 5$; Descalvado, 5$; Mococa, 4$; Sorocaba. 4$; Jahú, 7$; Franca, 5$; Itabi-
ra, 5$; S. Simão, 6$700; Amparo, 4$800.

Eis uma tabeliã de [troços de força ás industrias:
Preço d<> kilowatl: Lio Claro, (media) 300 réis: Jahú, (média) 200 réis;

Mococa, (média) 300 réis; Ligtb and Power, (média) 500 réis; Juiz de Fora?
(média) 00 réis; Limeira, (média) 82 réis; Franca, (média) 82 réis.

Quando o preço é contractado por me/., a tabeliã é muito baixa, como
se poderá verificar pelo seguinte quadro :

'.¦-á

I£rfeços da LiglAlj ém S. 1'âtílp

Preço mensal: caval.lo, 60$; 2 cavailos, L00$; 3 cavailos, 150$; 5 cavai-
los, 200$; 7 1/2 cavailos, 300$; 10 cavailos, 350$; Io cavailos, 450$; 20 cavai-
los, 600$; 30 cavallos? 9Q0$; 40 fcavallos, 1:100$; 50 cavailos
l*250jJD00n
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Pregos da fítóíiqíanSíiá Forç.j s L;:á &!agt!aac8-!,C»
(La.

/reco mensal : Motor de I cavai ie, :;!e«; motor de 2 cavatlos, CtóSOO; motor ¦
de o cavallos, 128$; motor de 7 1/2 cavallos, I7-Í7(; motor do li) cavallos, 216$-motor de 15 cavallos, 207$; motor do ivallos,/;:^; motor do 25 cavallos,430$; motor do 30 cavallos, SQtó mo or de ! cavallos, .ÜÕ20; motor de 50 ca-vallos, 8Ü5$U'Jü
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Preces mensal: 1 cavalio, 30$: 2 cavallos, 4.5;;;: 0 cavalíes. Oojou; .1 cavallos'6oJ; o cavallos, 'í:p$; 7 i/2 cavallos, :M7 cavallos, Í2o;V, 20 cavallos, 200$; 30cavallos, 300$; 10 cavallos, ''¦(}()<¦ 50 civen,. rjwilV(\ V'

Algmmks Èpí.Swcsás rele:ph^lea,7 mio Éafca cio

--Entro as cieis, do Santa, :Jta ( Jássia ísui de MiimsVo da Franca (oes-te de S. Paulo), distantes I0;iegoas ou 60 kms., ha uma linha tolophoni-ca, interessando os pov».do/Foroiiillrá, Jaa-impó: • do '.Canoas o Felicis-simo.
A Empresa já dispõe de 15 as

mun. de Passos.
E' constituída pelos oninresarioi

reira Pinto.

e cem outro privilegio para o

i-tro e Jerohynío Fer-'ciiiaiií.)

:v;;;;

—A Empresa Tolephonib
Campanha e S. Gonçalo <
Corações e Cambuquira e
commiiniíiacões dele ie

. OaiiPKT 0.1} | f'A ("1 >.' í' I Ci •u. iv.' LI i.f, min. de
ÜlJl ao ranraes para Tros

les intermedias çle rápidas

¦¦¦ i?

r-lia cid.. paulista-j.lu
do) a 9 kms. da cid; -minei
présari.o sr. An
Telephonica nano,

O : .Si ij

cie ;.' ruela.. n.*!.
uomo Wíi.zeí, tendo sid«

te Jrort i s,

Antônio Prado (rio Grahr
linha tol.ep.bonica cio em-

^'- omsef. do 1078 a Estação
hos da K. F. Paulista...

Em meados de !()i Io • .,¦,..: . ,, i r„ ,,, o.nto daempresa Telepho-nica liraia 7: Busòn*, eonioeon os i,. /.,-., ;<„,,, i. ,
, , , , .. »i.ruccuo do prolongamentoda rede tcleplionu

iid dia lo de
de :

Paraíso a Pos?

^uardinha,.tendo' J^iio ni cmi o.:trabalhos da linha, de S. Sebastião do

e Mo coca.
A ligação cia linha Hraia

¦de vantagem

£ariao ílf !!í/l!- deS. Sebastião aos do Monte Santo

~\'T?on a.. Monte Sanrq eMocócaé de gran-i':[() )]i) w "do Paraíso, que ainda estáem activo commercio coiíl ossa.\; viünhas -«•u!a<tos sul
listas. mineiras o pau-

.'vi
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eapiW delXoS 
Telephonica Passenso»- <* Ama Padua & Irmão, comcai "ai do 200 contos, esta explorando, medeántè privilegio da Cam de

—A Empresa Telephonica, queli^á S R#a de Cn^i^ u , ^ .^v^. ,1 /-i « * • 3a >:K iviitt cie c^ass a, Aferrann rinp mlSS;1qt;r°"d0PPo,lte AUa-pov-dos ^è;aot'sS:-
4s mLba, oVtt;^ t"? 

°-ParaiS0' P°SSCS de Montc Sanío Uocalida-
W «ta^r1"' 

atr°C""° dfi SWttcaIlE.e Franca íloealidades'paulistas), peitence ao concessionário sr. Jeronvmo Fenvin Piro„ iqu.rio a ant. Empresa do .sr. Ceciliano de cX ' ' S

de 8dÍZaBMeírel,aeJtf 
°nÍOa dc Mocóoa ^ Paulo; do dr. Joaquim Marioue Souza Meirelies, adquinoe incorporou numa só rede as linhas do MPhone para Guaxúpé, Guaranesiã, Monte Santo e cid. de MusamWnlÍo.

*-A Oam Mun. de Formiga votou, cm maio de 1911, uma lei autorisando o presidente do municipio ácontractar com José V roo a Juvenciotez r:aoucZr: rorgani™ ° ¦^^ <-«Lticpnonica na cidade e município pelo praso de 25 annos.
*

A Câmara-Municipal.dekLavras concedeo em ahriv 1011 «„• o •
srs. capitão Arlindo Ribeiro de Andrad ^rõnel A L ,ll?S'V7Cosa 1-ra nst llaç (J ^ ^ ^^Xi» ^
servi.o d «, i ;U,Ua 

d&GamP°s Gfepaes conta-inaugura em 1011 o
,,; ò ^'^"on.caedeillumin. electrica na sede do mun uepUo^teleplnuie se ligará á est. dosi.ro Brito, na Rede Férrea Sul 1

Ainda algumas notas brasileiras

(,(,s ,lrm(--iracs? cie elevada importância, de foWiiol Um,,,,,. , •res, pertencem ao primeiro grupo o os de Ouelnr, , , Sv°.S al'''odü"
segundo grupo. Q 

lU ( Validados visinhas? ao
Xas jazidas de Matto Orosso, segundo observações do fallec dv Imhii,Ribeiro, enfí-onhéiro dh „.!«.. - iaii.ee. ar. Publio

mv , ' S(> encontl>a™ nas suas bases rochas "noissienssobre as n-uaes se aelon-nm .>,;..,. i ¦ \ •. , -lí toMoissicas,** acnaiam micasoliistos, Ltacolomitòs e <o-és() manganez foi tambehi assinalado Om 
"\w, 

n o..' ¦
Catharina.s Paulo Parawí r 

, Nasareth: (Bahiai,e em Santa
Dali ,i. J. °yaZ 

" " outros Estados da RepS "a4J.ai-a cie 1894 o inicio da exploração do mancanez em Vlin-w r ™it r\exploração caie em no-, co •> -° i ,., - m z Uü-Nlma* 0(-'iaes. Essa1 
a^io 

que, em 1SJ3) f01 nilerior de 7.000 toneladas,, subio progressiva-
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mente c em 19JÔ, isto é, logo após os primeiros ensaios, cievoiPSc a 191 mi-

lhòes de kilogrammas. .'.•¦>.
Facilmente se poderá fazer uma idéa da importância da exploração, cii-

zénrloquc, só nos arredores de Queluz, se estabeleceram cinco empresas,
•com vi i; reiu-as -C|U3 lhes são próprias e destinadas ao transporte dos nu-

imraes atWi lrifrada cri Ferro Comral. Estas empresas são : «Companhia

Morro da Mina»; »Sociod ido dás Minas de Manganez. cie Ouro Preto»; a >>Su~

ciedab Briidleira da -Minas»; a «Sociodala d.u Minai da Manganês G'om

çalves Raavos-; e a empresado sr. A. Thun.i 
A rocipcíaJo Gonçalves Ramos prodazio em seis annos da exploração

2-10,000 toÍMada> d ; miaoraos, •

A |uònieira das' empresas acima mencionadas possuo 152 hectares çe
terrenos, U > i quaps seis contém o poderoso mineral.

Essa empresa foi organisada cem um capital siibscxípto de l.^GX;O0O^O>

Em dez hora; de trabalho já se extraliiram (ri) fon da Ia; (ri mineraes. A.

procluce-ão mrilia annual foi de 60.990 toneladas., nos anãos de 1903 a 190c

As anaí/ses desses mineraes deram uma média de 50x7,, do iriangane^iouro.

As grandes jazidas de Matto Grosso estão situa Ias nas visinlianças de

Corunba. Se, indo dado; Mie possuímos, essas ja delas oCcaltam 12 ) milhris

de tonei elas de mineraes de manganez.
0 \amio de Minas tem exj loraclq, de 19 d a L935, 8:23 mdlrias de kdo-

rrammas deste injneralr»
Cl1

A cidade d. llio de Ja miro. segundo crieuri o M IJ o, ca de S, Paulo.

consome, am uai m nte, 3v%7.7CO kilogi/an n as de asmiear e 10.0^ kilo^am-

mas d1 queijos; cujo valor to;al aOiage a somma de lridlrisS^IOO.
*

A primeira casa dã Mi ;ericordia do 13. adi foi f.m Ia l.i em Sarios. em

1 43. por Braz' Cuba-, S «guiram-se-llm a d > llio de J.mriro. em 1515; a da Ba

hia,em 1519; a do Espirito San o, cm 1551: a de.llcris. em 1501; a de Olinda

,..m'l(().i; a de lia, iiaraca, 1 dl: a, de S. Iritulo, en) 163 I; a de Santa OaOiarina,

em 1781; a de Porto Alegre, em 1795; a cio Ouro Freio, em 1730, no gov. do

Coado d '. .) riadell i.

A for ;a policial d> Estado de S. Wiúo, no exercício de 19J9, constava do

5.029 homens, despendendo oscofras públicos com a sua manutenção

6;763:62Ò$9D0. A policia de Mina ; é me.a le, embora o nosso Estado teid.a

q iasi que o do\)\o de território e de população.

Os.ornao; mais antigos Co Brasil sào os seguintes;
J)iar,o de PdV.iaoita :&, 85 aan >'s.
Jornal do Comi.it me o, llio ^ annos«
Mon o)' Camjüía; 71 annos.
Correm PaiilislxiriO) 51 annos,
hia, o da llãkia, 53 ann )s.
O J harol; de Juiz de 1 ória, 11 annos.
ri C r i rii, d.c Cachoeira, 38 a mo.;.
OXo ¦ tor Sul Mineiro, da Campanha 33 annos

A pro Inação total do ittaio do Brasil, í o anno próximo passado 101(0,
orçou por 30.U0J.0UJ de kiloSj cabendo ao nosso Estado da Minas pouco mais

^
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de ldocímo, ao Estado-do Rio Grande do Sul outro tanto e ao da .Bahia, os
8 décimos restantes. Importa, porém, notar que as producções dos Estados
da Bahia e do Rio Grande do Sul foram em sua grande maioria exportadas
para o extrangeiro,.eniquanto a do nosso Estado de Minas não pouclc satis-
fazer senão parte do consumo nacional. E! que a totalidade da nossa produ-
cção de fumo é preparada cm corda, condirão em que não pode ser exporta-
da para o extrangeiro. .

Na Europa, é para os mercados allemães (Hamburgo) e belgas (Antuer-
pia), principalmente, que vão os fumos de varias procedências do mundo.

Alli estão elles cotados na seguinte escala descendente:
Fumos de Sumatra, de Havana, de Java, do México, Sansonn Turco, da

Bahia, Seodlcof, do Ohio. de Clarksville, da Virgínia, Maryland, de S. Domin-
gos, de Manilha, do Rio -Grande do Sul, do Caucaso, da Roumania, da Hungria
do Paraguay, da Argélia, de Burlcy, de Alepo, das Antilhas hollandezas, etc.

Xo Brasil, os fumos mineiros cio Pomba {Daniel), Car-angola {Borboleta),
de Patrocínio de Guanhães: <>s do Maranhão (Barrado Corda), os fumos goya-
nos (Catalão, Jaragua, S. Lusia), os de Conchas (Paraná), têm geral apreciação^
nos mercados nacionaes.

*

Si o leitor não se enfada, vamos lhe dar aqui uma resenha dos mais ce-
lebres diamantes do mundo:

O «Primeiro», que pertence á «Diamond Mining Company», com 3.032 qui-
lates, valendo 3.000:000J(XK).

O «Regem» pertencente ao governo francez, com 136 c 13/16 q., valendo..
1.200:om$ü00.

O «Hajak», cio sultão do Matan, com 318 q., valendo 1.000:000g000.
O «Elóile du Sad, (brasileiro), de M. Ilalphen, com 127 c 7/16 q., valendo

1.000:000$0(;n. --
O «Bragança», (brasileiro), da antiga Coroa de Portugal, com 367 q., va-

lendo 1.000:000:000.
y O Orloff, do imperador da Rússia, com 194 q., valendo 700 aw $000.O «Kohinoor», da rainha da Inglaterra, com 193 q., valendo 000:00<)g000.

O «Shcih», cio imperador da Rússia, 95 q., valendo 3O0:OOO$00O.
«O Florenli.no», com 139 c 1/2 q., valendo 200:000^000;
O «Sancy», com 53 e 7/9 q., vaicndo lOihQOOjpOO.
As legendas desses diamantes;, muitas vezes trágicas, são assás conheci-

das; não tanto, porém, a singolla historia do mais valioso de todos, o Primei
ro\ como foi cognominado.

Foi descoberto esse enorme diamante, em janeiro de 1905, um uma das
minas situadas em Elandsfonlein. perto de Johannesburgo, na África do SiilJ
Tem 3.032 q., ou 623 gr. 076.

Todos os diamantes celebres, juntos na concha de uma balança, não at-
tingem ao seo poso. Foi transportado para Londres, sendo protegido por uma
escolta de 15 homens armados.

. O prêmio do seguro pago á companhia que o garanlio na viagem excedeo
de 600.000 francos.

Si o benevolente leitor do Annaario de Minas quizer outros esclarecimen-
tos sobre os diamantes celebres, recorra aos nossos vols, anteriores, I, de

9J6, pag. 213 e II, de 1907, pags. 111 a 111.
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0 ultimo rccehseamento. d i aos Usí/áçlos tinidos, em lOln, uma popula-
ção de 01.072.m habitantes.

Accresceulando á esta cifra os habitantes do ÀTaíká, Ilhas llawai, Por-
to Rico o Thilipinas, paVsa de cem milhões a população norte-americana.

As cidades mais populosas são :
Nova York, com 1.806.Xí;í) almas: Chicago, 2.185.2.)): Philadelj)íiia,

1,540.00:); S. Luiz. 687.!)(.)(.); Boston, 0S7.U;.);) ; CJevelánd, 07i).5:)i); Baltimore,
558.400. Depois cios Ests. Unidos, vem o Brasil em população, no continch-
te americano.

. ¦ Ha 17 cidades cuja população excede de 100.00.) habitantes, ria poderosa
União Norte-americana. No Brasil, ha 7 cidades de mais de IO) mil almas.

*

Eis uma estatística do periodjsmo contemporâneo :
A Allenianha conta 5.500 folhas, das quacs'800 são diárias: a Inaiater-

ra tem 3.000 e dessas são quotidianas S!)0 ; a França possuo 2.800 diários ;
a Itália 1.4)0. Depois vem o Brasil, o Japão, a ilespanha, a Áustria, a
Rússia, a Grécia, o México, a Dinamarca, em ordem decrescente do nu-

. mero de jornaes existentes em cada paiz. O Brasil conta cerca de •> <)00
. periódicos, dos quaes uns li)!) são diários.

Durante o anno de 1005 foram exportados do arcbipelago das Canárias
2.578.781. engradados contendo bananas, que custaram, a bá"átella de, .
700: m%. E dizer que as nossas terras brasileiras, que são as melhores do
mundo para os liucios tropicáes:, alii estão sem valor ; turum .o estes não
são convenientemente explorados !

Só a baixada de Santos, e os terreno; cio Paraná e Santa Caiharina é
que no Brasil vão sendo fortcnjente cultivados pelos plantadores de bana-
nãos, cujos fructos téni enriquecidb muita crente boa;

m-

li-1.--.

*&:-

• 45

Quanto custou a expedição naval (pie closcobrfo a America ?
_ E' uma, (|uestáo inteivssanle. <pie prcoccupou /não poucos sabiós if.a-

lianos, os.quaes, depois de varejarem os árchiyòs de Gênova, adiaram "a
resposta.

O descobrimento da America foi baralissimo.
Dizem elles que o soldo e as gratillcaçõcs recebidas por Chrisíovaiu

Colombo não passaram de l:120$00üab cambio actual.
Os dous capitães Vicente e Alonzo Pinzon, .pie o acompanharam, re-

ceberam 360$00ü. Os marinlieiros tinham 8$000 por mez, c ás despesas da.
armação da ílotilha não deviam ter excedido muito &ie 3:Si.)íi$íKKL O total das
despesas com o descobrimento clã America foi calculado em 28:8<H)$()()()
tendo sahi Io do bolsinho da rainha Isabel o ouro com que o glorioso |c-novez foz face ao equipamento da sua legendária frota das 3 caravellas"-.
Santa Maria, Pinta eKiüa.

Em 190*1, importámos irigo no Biasil, no valor de 56.1GQ:GS4gOOO, sendo
25.061: 153^000 de trigo oni^ráoo orest;o.,;cle farinha de trigo, toda essa fr-
bulosa fortuna ;0 esc3a annualmente para o exlrangeiro, principalniente
para o; listados Uni los e Argeióina, fazendo pender contra nós a, balança
coniniercnl com o seo desagrado dc^equilibrio o oscillação das taxa. cío
cambio.

I in.i -', 1010, Brasilojiltilu,

ni
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0 vapor fluvial PIRAP0RA (Rio S. Francisco)
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ykwcga^ViO Flííviai em Minas
n-

A linha de naveg. a vapor do Rio Ciando, explorada pela Comp. . E. F.
Oeste entro as ests. de Ribeirão Vermelho (mun. de Lavras) o de Capetin-
ga (mun. de Piurnhy), com 208 kms., dispõe de um vapor o varias lanchas;
fazendo-se a viagem em 2 dias entre os § pontos extremos, com escala por
Fluvial e Ferreiros.

Dessa linha se servem os habs. dos muns. de Lavras, Piurnhy, Dores'
de Bòa Esperança, Campos Geraes, e!c.

-

Em nov. de 1909, foi lançada sobre as águas do Rio Verde, no porto da
Boa Vista (districto do Pontal da Yarginha) a nova lancha Trlúmpho, con-
struidapara o serviço de transporto do -mercadorias entre a Estação Fluvial e
aquelle porto, sendo o serviço dirigido pelo sr. Alcebiades_Silva.

Essa lancha tem a capacidade do conduzir mil e trezentas arrobas de
mercadorias por viagem, oirerccendo, pela sua solidez, segura garantia aos
transportes feitos naquelle rio sul-minoiro.

*

Em maio de 1911, o sr. capitão Fábio do Carvalho, commissionado pela
Companhia Pastoril Paulista, seguio de Barretes ;cid. paulista) pára Cá-
choeira do Maribondo, afim de cxploiar o local para a construcção de uma-
ponte no rio Grande, entre o porto da Mandioca o a Cachoeira do] Ma-
ribondo.

A mesma Companhia abrirá depois duas estradas de rodagem: uma para
S. Francisco de Salles (mun. do Fructal) e outra para Campo Bello, em di-
recção do mun. do Prata, no Triângulo Mineiro.

. \

^llllli

A Empresa Viaçaò São Francisco, que já tem o serviço de paquetes e
lanchas a vapor de Pirapora a Joazeiro, tocando cm Guaicuhy, S. Romão,
S. Francisco, Januaria e outros portos norto-minoiros, pretende iniciar, em
1912, a navegação a vapor desde a barra do rio Paracatú até o porto de Bu-
rity, a 12 legoas cia cid. de Paracatú.

A 1<]s traria ^IJiíiã'o e indusltila--))

Volta a chamar a aftenção dos poderes públicos a bella estrada de roda-
gem, que o commendador Mariano PrócòpiÒ Ferreira. Lágè construio entre
Juiz de Fora oPelropolise (pie outr'óra tantos servidos prestou ao commèr-
cio e aos viajantes de Minas para o Uio de Janèi.ro o vice-versa.

«A estrada de rodagem, denominada União e Industria, atravessando
uma região fértil e grandemente povoada, pelo soo bello traçado, elegância
e solidez de sua construcção, já foi considerada a primeira da America do
Sul e presta ainda relevantes serviços aos agricultores, cujas propriedades
são por ella atravessadas, não obstante o seo estado de abandono.

Por essa importante eslrada transitavam oulrVua as mercadorias desti-
nadas ao interior da provincia de Minas, de quo era. a principal via de com-
muniçaçao com o Rio do Janeiro, Construída cm longo percurso do território
íll\neiro,iéi)do como ponto do partida, a eidíulo do 'Pejropoljs, 
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Industria foi mac-adamisada, pelo systema mais aperfeiçoado, desde aquellac.dade flummenso.aO Juiz do Fora, o nos ramaes desta cidade a. Rio Novo ooe Parahybunaa Porto das Flores. A construcção da Estrada de Ferro Cemtrai do Brasil, que occasionou a dissolução da Companhia União e Industria,ímpedio fosse proseguido o calçamento da estrada de rodagem, no traçadocentral, já construído até Barbacena.
Acreditou-se a principio que a Estrada de Ferro Central veio tornar inu-til a de rodagem. Si de facão aquella facilitou os meios do transporte, miodestrum o lado utilitário da estrada áe.mac-ailàm, que é única via de com-murucaçao entre os povoados ruraos o propriedades agrícolas com a estradade ferro.»
- «Em dez horas (escreveo o sr. dr. É. de A.), descontando-se o tempo doalmoço e das diversas mudas, se transpunha a distancia de dezenove legoasentre as cids. de Juiz de Fóra.e Petropolis.
A posta estava a, distancia uma da outra de duas legoas; os animaossempre multo bem tratados, para correrem sempre a galopeEra uma viagem encantadora. Verdadeira delicia sentia aquelle que,'recostado em commoda carruagem, percorria rpialcjuér trecho dessa linda es-trada de rodagem.

.' O serviço era executado com uma pontualidade ingloza. Nelle, MarianoProcopw revelou as suas raras qualidades de commando, de superior tinoadministrativo - osse pulso de aço que a inveja procurou dehalde vergar -todos esses predicados quo lhe crearam implacáveis inimigos, dos quaosse no e continuaria na sua marcha vitoriosa, si a morte - o só ella - o nãotombasse... Mas, elle deixou a União o Industria,-immorredouro padrão degloria, que o Império em agonia c criminosamente a Republica deixaramcahir em ruínas !... .
Para vestil-a com mais adornos, preservando ao mesmo tempo os vi ai ah-es dos rigores de um sol dos trópicos, plantou fora do leito da estrada,' aoslados, grupos de bambus, em renques contínuos.
Numerosos drenos beiravam o macadam, tornando enxuto o leito, leve-mente abahulado. '
Sto passados quarenta annos (1870-1910); hoje, ninguém, absolutamenteninguém, poderá reconhecer nas ruínas daquella maravilha o gênio do Ma-nano Procop.o. Os viajantes estrangeiros contavam que tinham percorridogrande parto do mundo civilisado, e em parte alguma fora vista estradaegual. «iciud
lira ella conservada carinhosamente, dia a dia, por turmas numerosas deper.los trabalhadores. Uns, nas pedreiras marginaes, britavam as pequenaspedras de quo cobriam o leito, eniqUanto outros, lançando sobre o empedradocascalho e arma grossa, faziam só acamar com um grande cvlindro puxadopor duas parelhas. Uma pipa dágua irrigava todas as tardos a par o con-certada. \
Quem viajava pela veloz diligencia da Uniào o Industri;admirar os mais bellos panoramas.
A diligem ia corria sempre. |.|an;l. a „s|l|„:l(lida ,,s||.a(la ,l;,0 ,nu a arrarg,,,, dono Paral,vbuna, sendo eni raro, trechos, lira d, ver aAar.ou.-ulo da paisage,, : a,p,i, o rio estreito, encachoeirado, as arvórea a,-exumando as suas Irondes, .como querendo beijár-so,, vèrgada-s ao po odas trepadeiras-eonvolvulacoas defloras azues. brancas o ama-ellas mais

nào cessava de
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além; o rio alargava^o, osprcguiçando-;,e c o no um sultão amoroso em lar'o
leito, palpitando sob as peqienaC ondi;, agora prateada pelo sol nac-
c mie. s. ¦ •

•"¦¦,. Kn um raro desvio, corlava aplanVo ao lado, e moirv- de meia ir-
ranja, cobeitos de formosos oafesaes se vi tm. ao lon.2'o, a perclec de vistr.»

(Extr. do Jcrnal-do*Conmiarcio, .do Juiz de Fóra\

Eta!ivi:tatt, pcnSos, e:ti«i'ls o \Uv a* de automóveis iso Eslavo

(Vide II vol.. do Annrarío, 1907, pa;'. 378).

—Os srs, dr. Antônio Ribeiro da Silva Rragã o Arthur C, Hanson requc-
reram, em 1911, concessão áCamara Municip. 1 de' Jtifo de Fora, ]>or 25 ar-
nos, para construir unia linha de bondes eíoclri-os entro aquella cidade ea
de Lima Puaríe, passando pèfòs districtos do Ro Vário e do S. Francisco Ce
Paula..

Os requerentes pediram direitos de de-apropriação dos terrenos preci-sos ao leito e ás estações e das quédaV d\aguas necessárias á força me-
tora, "

*
~-No mun. do Theophilo Ottoni, o industrial sr. José Bernardo de /1-

meida e>!á construindo unia estrada do automóveis entre a est. de Mayrh"
ck (I'!. E. Bahia & Minasse o parto de Santa Clara, no i:io Mueury, dever-
do a estrada ter cerca do 120 kms. de extensão, já lendo ad piirido eni.
França todo o material rodanie da ant, Cia. do Trens Renard fiara trafegar
a nova estrada de automóveis do N. E. do Minas.

*
—Em 1910, começou-se a construcção da linha de ca.rris electrieos 1;-

gando o centro da cid. de Lavras ao .u >u;'lio (2 km O, onde fica a eslavo
férrea de Lavras, na Oeste de Mina\

Bello Horizonte, Juiz de Fó -a, Çid:agiiazes e Lavra.; sfo as 1 cid'. m'-
neiras, que têm ser\içosde bondes movi !os por electricidade.

A ¦ ¦ *

¦M

—A 1.° de junho 911. inaugurou-se uma linha de trcljs, para o transpor-
te de cargas e passageiros entre a estância balnearia da villa de Poço; de
Caldas (servida pela E. do F. Mogyana; o a cid. de Caldas, com 30 kms.
de distancia, havendo a meio do caminho unia estação—'Leiteiro, ponto de
muda dos animaes. O trajecto consome í horas de viagem entre as 2 lo-
calidades (Poços o Caídas). Perto da cid. de Caldas ficam as fontes mine-
raes de Pocinhos do Rio Verde, onde existem captações da fonte Pociahps o
da fonte Samãrilana, cujas águas já vão sondo conhecidas nos mercados de
S. Paulo e Sul de Minas.

- Em 30 de agosto de 1908, foi inaugur. unia Linha de au/pjnoyjds entre a
ei 1. de Sete Lagoas ea pov. do Cachoeira d> Macaco •,.-. é l \ da Cia. L-
dustrial de Tecelagem, que ahi existe, a 32 km4. da pndh ei', o 0V r-
s> dos grandes a itomoyeH de carK* e oassageiro ; h faz e:u dujis h r i:.
entre aq.uelles dons pontos. A Cia. LnUti.ctrial de Macaco-, que 0- ã , o-
pria custa aquelía estrada, feiii melhorado o trafego e ainda ai u io 5<hz. 9(9 uni npyò çiiionrovU para passageiros c caV^àV. i
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gdmca.á 
importante **,« £STítTS, K^oSSÍiliSsim^irT: tro,fha i ,mpos' ° ^ -^ - -

Pala casa Muller (allemã). de 
te-dos (1° Codro

A estrada entre Tabocis (no v t? n\L n
borbios da villa de tS^ h' 9 

° ^ d° Cach'0' nos *"'
m&m*da a,' XcTí:;;T'10solidae°au,omovclnei,aporcentagem, com a maior segurança e facilidade.

Villí díSadf|:;?a^# $f*í a° & F—d» AÍi«àá
raáhha a »S," ^ 

'rfP^ '""' ljn,m d° aut»^ $ TJI>c-
ne.ro, e com &^ffiSSP* ^ 

""'^ d° ^«™ ^
Levada a efferto, será a linha de antomoveis mais extensa no Brasil.

da clSâa^lÉISi^10 AU'eS Vm°- MeI1°> di'-to-
ppv. de P. Leopoldo ondo am.oll cT "nM- 6oçMll'0íl0

—Da est. cie Jurados (ria tf tf n« .<-¦ -
pos está emconstr. r^ a^t É'dea IK ^ 

*'" D0,'eS *a Cam"
com 4 kms. de extensão. '""" '" '1aia P^ngo,roS o cargas,

\oías sol,™ a pipdíiiççâp «Ia lmrraeha OEll MíllilS

Avuia.ciepH.apora, ponto. terminaPda navegátòo do rio s WhiWi,« ¦caçtualmente nina povoacao de 300 cas^ ,-.onm/, Fiancjscq, e
Francisco, to .emas ao \ , , ^;®allMS'l{ m"^m airéitadoS.
no Sn. do „nu,i,í :r £' $£g? 

"° °^ :i" a '"sl" '"' ^mva o to
Defronte de Pirapóra, ao lado opposto ao rio in nm,--, ,wdo mesmo nome, com 40 fogos o 200 In i Zi ' ' "° P0y0ado

nicipio de S. Francisco (margem Sà^A^7T^0^ "° nm~
do Rio das Velhas, dista^nco goadífc± ^S 

"° G^f ^ lla foz
consiste em gado (30.000 cabecavpor anndíE , 

«ommerco de Pirapóra
«*» Pm- anno), resinas do So Sbfffi *».^ (73 »?«
onça, veado galheiro, lontra ™, 1 „ ' |.(, 

' lontra' ariranl'a,
(surubins e dourados eto.0 dantesÍÍaT°S ""^ ° f,'°SC0S' P°ixo
dão(oéroadó300eonoscl v™ri,,\ 8 

!il° °m rama' tooidos de ^ê°-
| do vendas anmwos }1ara a fabrica Cedro « Cachoeira,
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, ?°TZ che«aram a Pirapóra os trilhos da E. dcF. Central do Brasil,ha perto de 2 annos, no máximo, aquella localidade se tornou um forte em'
cheio de°TdarCÍal 

° ''h0je Séd6 dC Um n0V° nn,niciPio Í§Ü opulento e
Pirapóra, Januaria, Diamantina, Curvello, Uberaba, compram muitaborracha procedente dos sertões do norte, centro, oeste e Triângulo, em

* ?
A bonacha de mangaboirae de maniçobá, em estado bruto, sáe do Nortee Oeste de Minas, principalmente dos municípios ribeirinhos dos rios S. Fran-cisco, das Velhas, Paraopeba, Paranahyba, Abaeté etc

* *

m, p n ¦ ¦« 1'eS'lstl'adaem Lon(lres a nova companhia.denominada SantaRosa Rubber Prospecüng Synáieate, cujo fim é adquirir terrenos no Bra-
racha! & 

P'anta(;a0 de arvores seringueiras, para o preparo da bor-
O capital do syndicato é de 5.000 libras esterlinas. Dado que essa com-panhia queira aproveitar os maniçobaos e os mangabazaes nativos do rio S.Fmncisco e Paraopeba, no oeste e norte de Minas, certo terá novo impulsoa industria extractiva da borracha mineira do sertão. ~

No município de Januaria, ás margens do rio S. Francisco, de um eoutro lado, ha grandes maniçobaes nativos, de fácil exploração, em terrenosde-« carrascos », e ainda não aposseados.
A esse respeito nos informa o sr. Cel. Vicente Parréla (um dos explorado-res da borracha de maniçobá, nomun. de Januaria) que tem cm sua fazendaexplorado 90 müpcs, tendo extraindo já 300 arrobas, e luetando com difflcul-dades enormes- por falta de braços e de capitães.

*

m.; . T' Te"'° d0 Pal'a' Particúlal:es tem se entregue á cultura damanmoba (no districto do Pcquy e outros); o estamos informados de queo si. Cel. Torquato.de Almeida já tem extrahido dezenas de arrobas de borra-cha, seguindo as lições do sr. Maurício Ilaritolf, o maior cultivador de borrachade maniçobá, no Est. do Rio (E. F. C. do Brasil), perto de Rezende.
bonSrme' 

°lganisou-se 
,uma comPanIliaingleza. para exploração danoiiacha de maniçobá. no mim. do Pará.

H
'.i$M

. 
¦ 
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* *Porem, em Minas Geraes, a melhor arvore da borracha é a mangabeira(haneorma), da família das ápocyneas e nativa nos sertões do Norte, do centro
mumZ ZZ«° T n' 

*' * g0mma elaSÜCa de "Wbeira a mais com-mum nos mercados de Diamantina, Curvello, Uberaba, etc.
%.,AnenraCÇâ° 

d° ldte da man6abeira ó livre, nos campos do Estado.
do rnt Tc- % 1°?,™° gra',deS Z°naS de ,erras deTOl«ta* (*or''a*do Cabral, do-Cipo, do Baldim, da Parida, etç.i.

O imposto mineiro cobrado é de 31/2 por cento (-/otrosesobro o valor ofllci.il dado á borracha em bruto, nas psMm
meio por cento)

pautas cio expor
£9Hn

m
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Eis aqui alguns dados da exportação de borracha em bruto, da produ
cçào mineira: »

1903 - 157.131 kilos - 029:7213000 de valor oííicial
1901- 211.G01 9GG:GU$000 id. id.
1905-210.269 920:7513000 id. id.

v 1900-227.009 » .811:1733000 id. id.
• O imposto cobrado, pelo Estado de Minas foi de réis 38:GG5$750, no anno
de 1901; 32:13G$315, em 1905; e 29:550$571, em 19ü0.

Dessa borracha em bruto sahiram de Minas para a Capital Federal (con-
forme a exportação conferida na Recebedoria de Minas, no Rio de Janeiro) :
.em 1901, 01.087 kilos; em 1905,70.280 kilos; e cm 1900; 99.805 kilos. Mas,
o total da exportação da borracha eífectivamente sabida do Estado de Minas,
foi este: em 1905, 240.209 kilos; em 1900, 227.009 kilos; e em 1907, 188.230
kilos.

* ¥

Pelo porto do Rio de Janeiro foram exportados, em 1900, 58.810 kilos de
borracha mineira para o estrangeiro, no valor de 221:9103000. Mas, pelo
porto de Santos sáe a borracha do Trrangulo Mineiro ; pelos de Yietoria e
Caravellas, a borracha do Norte o Nordeste de Minas.

«*

Como verão os leitores, é uma exportação mesquinha a nossa se a
compararmos com a formidável exportação da borracha dos seringaes ama-
zonicos (N. do Brasil), exportada por lquitos, Mandos e Bolem do Pará, poisde julho de 1905 a junho de 1900, de. lá sahiram 31,251.080 kilos de borra-
cha(gomma elástica, gutla-percha, caoulchouc, diferentes nomes da borra-
cha da seringueira). Perto de 35 mil toneladU de borracha!, que o B.-asil
leva, annualmente, aos mercados do mundo !

Não ha impostos fedoraes pela exportação ou sabida da borracha minei-
ra; e só o Estado os cobra pela sua producção, como já deixámos dito.

*

Emquanto a borracha amazônica chegou a dar 15$ por kilo, cm 1900
(até ha pouco houve uma forte crise de baixa do preço da borracha, no N.
do Brasil), a nossa borracha de mangabeira e de maniçoba só dá, nos mer-
cados de Minas e do Rio de Janeiro, cerca de 703 por arroba. Em regra,
a borracha de mangabeira é a preferida.

* *

Devemos di'.er que ha mais de 00 annos o Pcaul vende borracha á
Europa e á America do Norte. Fm 1810, 100 toneladas : cm 1800, 2,500' to-
neladas ; em 1891.20.000 toneladas ; e em 1890, só a borracha exportada do
porto de Belém do Pará subiu ao valor de 790.22Í;:937|049 réis.• i

N. ms S.

:.,
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X população de Minas fcreraes. Primeira reccnscamenCo
da Capitania

Um período de 131 annos separava o terceiro rocenseamento geral da Re-
publica, marcado para 31 de dezembro de 1910, do primeiro arrolamento
mais ou menos regular que se-fez da população de Minas Geraes, então Ca-
pitania. Velho e precioso livro histórico, manuscripto, que inspira estas
notas, recua, de facto, para o anno de 1770, esse primeiro ensaio de censo,
praticado no hoje mais populoso dos nossos Estados.

A Capitania de. Minas Geraes se compunha, naquelle tempo, de quatro
comarcas e de um território chamado das Minas Novas de Arassuahy, que
fora desmembrado da Capitania da Bahia, em 1.751 ; mas, que, entretanto,
sem que se saiba o motivo, deixou cie ser contemplado no inquérito censi-
tario, não figurando, por isso, como não podia figurar, no respectivo re-
soltado.

A população total encontrada na apuração foi de .319.700 habitantes,
pertencendo 99.570 á comarca do Rio das Velhas, 82.781 á do Rio das Mor-
tes, 78.018 á de Villa Rica, e 58.791 á do Serro do Frio.

As discriminações ou individuações do arrolamonto haviam comprehen-
djdo tão somente o sexo, a cõr, e a condição de livre ou ser vil dos recen-
soados, o que, ha do convir-se, era -mais (pie bastante paraos intuitos ou
interesses de uma estatistica d.emográphica, em (empo do absoluüsmo co-
lonial, como aquclle.

Sob os dous primeiros desses pontos do vista, porque não nos apraz
ponderar o ultimo, conslituia-so a população verificada de 199.011 homens
e 120.128 mulheres, sendo clafjueijes 11.077 brancos, 10.793 pardos e 117.17 1
pretos; destas 28.987 brancas, 41.317 pardas e 49.821 pretas.

A comarca do Rio das Mortes foi a que recenseou maior numero de
brancos —29.920 ; e a de Villa Rica a que recenseou o menor — 12.079. Mas
aquella em que a proporção dellas baixou ao minimo foi a do Rio das Ve-
lhas, que apresentou 14.391 brancos contra 85.182 mestiços c pretos ou apenas
14% da população total. A do Serro Frio ílcou no meio, com 13.005 bran-
cos, embora fosse a de menor população.

Destes algarismos, os que se referem ao resultado total do recenseamen-
to e á sua distribuição por comarcas podem se ver reproduzidos e, portanto,
confirmados nas Memórias Históricas do Pio de Janeiro e das Províncias
annexas. vol. IX, pag. 257 — pelo illusírado cbronista monsenhor Pisarro de
Araújo; e na, Revista do Instituto Histórico do Brasil, de 1852, pêlo desem,-
bargador José João Teixeira Coelho.

Os nascimentos e os fallecimentos oceorridos no anno do arrolamento
fizeram parte deite, regislrando-sc os primeiros com a cifra total de 8.971 e
os últimos com a de 0.844 ou monos 2.13'). a favor do augmento da popii-
laça o.

Distribniraneso os nascimentos dá maneira seguinte : 2.795. na comarca
do Rio das Mòríos : f.%}j no cid Lio <\:i^ Velhas ; ¦'-'0 I. ira dó Villa Rica : e
1.734, na d-0 Sei i o Frio.

Quanto aos fallecimentos. couberam 2.270 á comarca do Rio das Velhas,
1.839 á de Villa Rica, 1.00o á do Rjp das Mortes e l.r.b á do £e'ifo.
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TENTATIVAS DE RECENSEAMENTO PELiQS JUIZES DE PAZ DA PROVirOLV

Em 1838, 1817. 185?, ISr>l e 1856 rsnlisarnm-so tonialiva^ oííiciacs de re-
censeamenlo da população da Provincia. por inie.iMnedio dos juizes de paf. a
quem o Governo commetteo o encargo de árròlareni os habitantes dos ri-
pcctivos districtos. Se não poucas dessas autoridades se indifierentar-ám
por completo á importante missão e nenhum arrólamonto prepararam; c outrasapenas contribuiram com trabalhos cleficiéntissimos, cheios de defeitos e delacunas, algumas no emtanto, c por maioria em alguns daquélles annoseffectuaram quasi verdadeiro recenseamento nas oírcumscripcòes de sua
jurisdicção. , 

'

Sobre a base desses arrolamentos parciaes, sripprindo os dos districtosfaltosos e completando os dos Ucunosos pelos melhores meios possíveis emais approximaíivos da verdade, o major Luiz Maria clã Silva Pinto, qU sedera desde annos a estudos dessa natureza a respeito da Provincia. levantouos seguintes computes :
população

Anno de 1888 g,!(M~()
... Anno de 1847 '.'..'.'.'.'..[[" ...^ 0(^816

Anno de 1852 j (]{]() (1(.()¦ Amo cie 1851 "'¦¦; ifosi;»
Anno de 185G  vvxà-m*

RPCENSEAMENTO REGULAR DA PROVÍNCIA

O uniço recenseamento regular cia população de Minas Geraes, a que sé
procedeo durante o império, não foi particular da Provincia ou círcums-cripto a ella, foi apenas parte do que se extendeo a todo o paiz, realisadoem 1 de agosto de 1872. por determinação do dcc. n. 4.856; de 30 de dezem-bro de 1871.

Comprehéndia a então Provincia 360 parochias, das qiiaes foram recen-seaclas 314, e deixaram de ser as restantes, em numero apenas de 16. '
Com as informações obtidas, a .pie de certo se não podia atlribnir exa-ctidão rigorosa, apurou-se uma população de 2.()()9.(}23 habs.
Essa somma reunida a das parocliias não informantes, devia dar polomenos, com muita probabilidade, a população lotai da Provincia.
Foi o que se fez. Calculado proporcionalmente para as 16 parochiasnao arroladas o augmento de 89.289 habitantes, obteve-se o resultado de2.00S,312 almas para toda a provincia. no anno de 1872.
Commentando esses algarismos, observou o saudoso mineiro comrilenda-dor José Pedro Xavier da Veiga, vulto de destaque entre os seòs contem-

poraneos e jornalista muito sabido, erudito mesmo, nas cousãs de sua terra
que «figurou no referido recenseamento a população escrava de £66 5t<íalmas e que, entretanto, mais tarde se verificou ser ella muito maior, eonfor-me o relatório do sr. Barão de Camargos, vice-Pi esidente da Provincia »

Posse facto, acerescentou elle, pode-se tirar a conclusão de que, apiili-cando-se proporcionalmente á população livre a diíToroncn constatada naescrava ou servi!, olovar-so-á seguramente a População da provincia acUrnrfldowlfl cie ?,a?0iGCO lifibiiptf)^

g^^^^afes.y..^;^^ :^.. .
^»iíi_élçi*«t^k. "«»..í?í--.-. .-.. .--.>.
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Não se pode negar a estes dados e notas pelo menos o interesse de
curiosidade. Em verdade, entretanto, elles devem ter o valor que re-
presenlam para um confronto com o resultado do recenscamento demogra-
phico do grande e prospero Edado, nó futuro recenscamento cie toda a
Republica.

Para não mais do que isto abi os deixamos nestas despretenciosas
linhas.

Carlos Sànziõ.
Rio,.IX de julho de 11)11.
Nota: liste paciente es!mio e.\trabimol-o do Jornal do Commercio, do

Rio de Janeiro, cieM de julho de 1010, edição da manhã.
O autor destes apontamentos sobre os primitivos recenseamentos ela-

bocados neste Estado,, então Capitania cie .Minas Geraes. foi o nosso coesta-
doano major Carlos Sanzio, então funreionario da ropartícab;çic estatística
federal,, no Rio. e aíli fali. em ouí. de 1911.

: "íg
,,'*!>* 1* -?.,">*&

Mj"í*í»aa.seji3íuà;3So tia IÍcpul)lic:i

A lilulo de curiosidade publicamos bojo o calculo da população do
Brasil, de 1850 até boje, de accordo com vários dados colhidos em a Repar-
lição de estatística-, em o Diário O/Jicial de 21 de julho de 11)07, e em publi-
caçoes de caracter otliciãl.

Coinei;arenios publicando a areado Brasil, total, (pie é de 8.197.910 kms.
cpiadrs; 593 ms. quãdrs., assim disiribuida :

Distriçto Federal
listados
Acre

Super ficie

l.E16k2,593 nis.2 (10
8v305.824k2 (2)

191.0(!()k2 (3)

ANNOS IN MM'L AO AO X. ni«: HAM1
TANTKS

1850
L860
1801
1862
1863

;1864
1865
Í86G
1367
1868
1861)
1870
1871

Calculada
»

»

* • • • • ' • •

»

»

»

»

»

8.000:000
8;895;545
S. 195.609
o • • )>.).) . •>•)..»

8.518.270
8.683.4)10
8:852.511
9.02 El 0S
9;198.956
9.376.905
9.558.2S1
9.743.007
9.931.230

¦i?Ét

(R Seg. a Carta cadastral.
(2) Vide o Ilelatorio de:1883, do ministério do Enpcrio*
(3) A questão do Acre e o tratado com a Bolívia, no Jornal do Gonuúèr

cio, de 17 cie dezembro de 1908.

• twSBum
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l.°i Recenseamcnto do Império, em 1872.,..» 10.125,054
1873 Calculada,. 10.318.853
1874 0.) 10.517.025

.o 1875 »•.... 10.721.191-
1876 »-; IO.928.50C)
1877 11.139.983 -
187.5 » ., i\,355.753
1879 » 11.575.916
1830 » ...  " 

11.800.700
1881 » 12.030.160
1882 >» .... 12.261.173
1883 »,ri 12.508.790
1881 . » 12.718.291
1885 ,.... 12.998.128

• 1886 13.253.4S2
1887 13.514.511
1888 )> 13.781.196

x 1889 11.054.550

1.° Recenseamcnto da Republica, em 1890... 14.333.915
1891 Calculada 14.611.193
1892 » 14.893.S86
ife 15.182.155
1894 »' 15.176.168
18f> 15.776.097
1896' 16.082.123
]897 » 10.391.133
3898 

" 1<;.713.223
, ¦•"¦ W^ ¦ 17.038.697

...

2.-0 Recenseamcnto da Republica, em 1900... 17.371.069
1901. Calculada........... 17.710.557

.' 1902 »' 1S.058.904 •
1963 18.411.822

:; 1904 
' • » '.. 18.771.092

Í905 ;. 19.111.167-
1906 »¦ 19.523.222
11)07 19.910.615
1908 20.515.000
1010 » 23.OCO.000

Estes dados devemos á obse(pnosidade cie um jovem e estudioso fiinc-
cionario da repartição de estatística, jcuaialísta pori Vocação, nas horas quelhe sobram do trabalho ollicial ; nos, porém, fizemos nelles leves correcçOes.

O recenseamento que se deveria realisar em 31 cie dezembro de 1911 diria
rigorosamente ate que ponto acertara óii falhara o calculo feito para a po-
pulação do Brasil, em 1910.

£*¦.*-.

W'-v
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Quantos deputados fcdei»acs devem du* os listados da União,aciiialiiieiitc ?

0 quadro abaixo respondo a interrogação, do accordo com o actual alga .nsmo da população do Brasil;
HABITANTES DEPUTADOS

AlaS°as 800.000 11

^"a'onas 330.000 5 
w.

Callia  2.8OO.C0)' j])
aru  i.ooo. ooo n

Districto Federal... iM,000 H
- Espnuto Santo 300:000 ' 5Goya'' ,... 3()(!.()(.() 5

MaranhAo 65O;O00 Q
Matto Grosso ' -25.0 000 4
Mineis Geraes r nnn rvsn. ~...V C/(,''N  5.O0Q.QQ0 71

Gífeooü 9
" 
^5rahyba mm 

•¦; 
9J);ll'aná 500.000 7

iMnambuco  LtòêòQ g2]>iaul,.v  •no.COíi ,;
Kiõ de Janeiro  1.3GO.flGG 15
K10 Grande do Norte  ^ÔÒ g
Roo Grande-do Sul  1.500.000 n
Santa Calharina iyx{n) ^
Si0 Pa,llü  e..50O.O0O 5()
Serme 150.000 ¦ 

G;
23.780.000 331

0 total çle 333 representantes corresponde á população do 23 7qp0nhh, Hanu, deconformidMc « o disposilivo consliLiona! ^ cí 
'í

de 189 Pi .»,i„ n,-I..S. cap. Il:da:Conâl;. Federai), ,p,e mando,, a„ V n ,'.
^0 

dedeputados fe.dcrae, por Bstado náo excedosk do ,„„ ,„ se e aWÇ Wmt**, «ào devendo, entreíanto;, ser inferior a qüal.-o o n,S dedoputados pelos listados de redu/.ida população.Do qii ulro acima vè-se que Mina; Geraes com 71 represenlanles e MátfoGrosso com someote oceuparáo os exlremos superior e inferior 1 1S1quadro de depirados ao Congresso da Republica.

ÇOiisas c FactòsvUiiicirós

¦ 
Segundo as uniiMssüeVdo sr. Carlos Wiennor, ministro francô> èni mi-

^;^;. ;r;:;:,ln:r 'iv';'"'; —:":' "r—^"- -••- -¦^ni.;"ií;iv;;,: tsiaeui a, paia ser ovJatado mais industrial do Brasil e ninadas maiores;r vz:: s"" :;r "" m[ado',iu";"" ,r",á ° -° && f°™ ¦ * •
paia as ínuiLsirias nietallurgicas».

»

Òttòl^SSíSí4 ^ 
°"°ni 

V Q-Íi,nda ,KM"" ^Ài -Manoel AntáoUttoai, eotabelecido no Serro, em fins do sec. 18.
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Este teve os seguintes descendentes no Brasil; Jorge Benedicto Ottoni,
filho;¦; Manuel Vieira Ottoni, neto ; José Eloy Ottoni e Jorge Benedicto Ottoni,
bisnetos. O ultimo destes, casado com D. Rosalia Ottoni, foi o pae do fallecido
senador Christiano Ottoni.

Em Julho de 1911, fali. no Rio de Janeiro o venerando sr. Cel. Augusto
Benedicto Ottoni, com mais de 90 annos, nat. do Serro, e o ultimo irmão so-
brevivente dos senadores Theophilo e Christiano Ottoni.

Um millionario americano fez ha pouco tempo o donativo de 35.000
dollars á Escola de Pharmacia e Odontologia d'0 Granbery, deVuiz de Fora,
para construcção do respectivo edifício desse notável Instituto universitário,
naquella cidade mineira.

*
Minas Geraes tem cerca de 533 estabelecimentos industriaes, em que estão

empregados 27.(H):()O0<;O00 de capita], sobresahindo entre elles os de cerveja,
tecidos, calçados, lacticinios, moveis, fumos, cerâmica, etc.

A producção do assucar do canna, no Estado de Minas, foi de 781.900
kilos, em 1906, no valor de 343:900p)0, somente das 5 Usinas a vapor existem
tes no Estado (municípios de Rio Branco e Ponte Nova).

Env setembro de 1828, segundo alista publicada pelo grande Evaristo da
Veiga, na sua Aurora Fluminense, existiam em Minas Geraes os seguintes
periódicos:

O Universal, em Ouro Preto.
O Telegrapho, id.
O Astro, em São João del-Rey,
Amigo da Verdade, id.
O Echo do Serro, no então arraial do Tejuco (Diamantina).

Eram jornaes políticos, violentos na linguagem, e que serviam os dous
partidos nacionaes de então : os livres e os minisleriaes, sob Pedro I.

Dos 32 jornaes publicados em todo o Brasil, em 1828, 5 eram mineiros,
como se acaba de ver.

*
Em dezembro de 1835, por oceasião do Aclo Áddiciondl, a Aurora publicounova estatística dos 50 jornaes então existentes no Brasil, dos quaes eram

mineiros :
O Universal, de São João del-Rey.
O Astro de Minas, tio Pouso Alegre.
Opposição, id.
Hecopilador Mineiro, da Campanha.
Opinião Campanhense, id.

*
Em princípios de 18-16, o sr. Francisco de Sousa Martins, no tomo VIUda Revista do Inst, llistor. Brasileiro, enumera dous jornaes políticos o umliterário, todos 3 editados em Ouro Preto :
1 O Constitucional (pólificõ).
t O Publicador Mineiro (id.).

3 O Recrca dor Mineiro (literário;.
v

KSg§.
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O chafariz monumental de OURO PRETO, cia rua Timden.tes
é obra dos tempos cotoniaes da Villa Rica)
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*
A 10 de Janeiro de 1901 (noticiou o ZWaWp c/o R/o 6';tmi^), falleceo emlaris, onde tinha ido, por motivo de doença, o Dr. Carlos Adalberto de Cam-pos Laudares, nat. de Prados (Minas Geraes).
« A l riste nova repercutio dolorosamente no seio da sociedade rio-eran-denso, onde o extincto se impuzera, por muitos títulos, ás mais vivas ejustas sympathias e alíeições.
. ..Mcdico.de talento, possuidor de grandes virtudes cívicas o chefe dofamília exemplar, o finado se fazia respeitar ainda por um caracter de forteenvergadura.
Á.-17

!<,;-...y',,

A Companhia Leopoldina Railway, possuo no adeantado e industriosomunicípio de S. João Nepomuceno, na região da Matta, as estações destenome, Roca Grande e Rochedo, estações essas que servem aos longínquosdistrictos de S.José da Cachoeira, Taní-Assú, Rio Pardo e Piedade (estes 2últimos no mun. de Leopoldina).
Todos estes districtos são parccllas territoriaes c administrativas daquel-les dois importantes municípios, que vivem, por assim dizer, alheiados dacivilisação, á falta de transportes e meios fáceis de conimunicaeão.
Quer os districtos do Tarú-Assú e S. José da Cachoeira, quer os de Rio •Pardo e Piedade, são dotados de bons terrenos, de pastagens naturaes eoptimas terras de cultura, pouco accident.ados e adaptáveis ao amanho me-canico para qualquer gênero de cultura intensiva.
Os soos habitantes, porém, que são numerosos, orçando, talvez por Vvinte mi], vivem tolhidos, á mingua de transportes, obrigados sempre aconduzirem sua produeção a distancias superiores a cinco e oito legoas !
Felizmente para clles, caso a Estrada Ingleza não lhes leve os trilhos ldesejados, serão servidos em breve tempo pela linha da E. de F Melhora-Atentos, prolongada de Parahyba do Sul, por Mar de Hespanha, até aquellesdistrictos dos visinhos municípios de S. João Nepomuceno e Leopoldinaconforme automação do Congresso Federal, em fins de 1910. '

*

O illustre grainniatico c prosador Júlio Ribeiro nasceo cm Sabará MinasGeraes, no dia 16 de abril de 1815 ; e falleceo em Santos, Estado de S Pauloa 1 de novembro de 1890. ¦
Deixou as seguintes obras : GrammaUca portuguesa, Cartas sertanejas,Os phemcios no Brasil, Nora grammatlca da língua latina, Traços aeraesde UnjuisUca,Uolmer brasileiro (grammatica da puericia), Assassinatos darua Morgm (traducçáo de Edgarçl Poc), O padre Belchior de Campos e aVarar, romances.
Deixou também as collecções dos seguintes jornaes por elle dirigidos •

o Sorocabano, publicano em Sorocaba, de 1870 a 1872; a Gazela do Povo
publicada em S. Paulo, em 1830; e o Debate, órgão republicano, também
publicado em São Paulo.

No Musco do Ypiranga, da capital paulista, existe uma excellente oi-lecçao numismatica, que pertenceo ao professor Júlio Ribeiro, um dos cen-tenares filhos de Almas, que sempre viveram fora da terra natal c foram le-varanol.ro o hospitaleira terra paulistana o concurso de seo trabalho oíntelliffencia.
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« 0 Dr. Laudares fez a revolução federalista, servindo no'corpo medico
do exercito revolucionário, com a dedicação de verdadeiro apóstolo dá sei-
encia.

« A' Bibliotheca Rio-Grandenso prestou muitos e bons serviços, como
seo presidente. Tinha 42 annos de edade».

O distineto mineiro dr. Carlos Laudares era cunhado do inditoso Rio-
Grandense do Sul, dr. Eduardo Lopes, advogado, c que residia - em Minas
desde a sua formatura, em Ouro Preto, tendo fali. ma cid. de Prados, em 1000.

*

Frei Arsenio dá Natividade Moura, natural da cid. de- Sabará, foi o 1.°
brasileiro elevado a Abbade Geral da Congregação de S. Bento, no Brasil.
Está enterrado na sacristia do Convento Benedictimo, na capital da Bahia,
onde morreo, em meados do sec. XIX.

Era dom. Arsenio pregador na Capellá imperial,- cxaminaclor synodal e
lente do Seminário Maior da archidiocese da Bahia.

Um. illustre mineiro, ouro pretano, o Dr. Joaquim Rodrigues Milagres,
riat. dê Villa Rica (sec. 18.°), filho de Luiz Rodrigues Milagres e de d. Eu-
phrasia Maria de Jesus, formado em Cânones, em 1785, na Universidade de
Üoinctbra, deixou-se ficar em Portugal e alli se tornou o celebre Dr. Milagres,
Director da melhor cerâmica portugueza, a Fabrica de Louça do Rato, perto
de Lisboa. Devemos a um amigo de São Paulo, o illustre sr. DrV Alfredo de
Toledo, o obséquio de nos ter chamado a attenção para esse olvidado -filho
d£> Minas Geraes.

Eis uma relação dos bispos de Minas Geraes :
1 Até agora (1911) e desde 1764, a diocese de Mariana tem tido os seguin-
tes bispos: d. frei Manoel cia Cruz, d. Joaquim Borges de Figueirôa, d.
frei Bartholomeo Manoel Mendes dos Reis, d* frei Domingos da Encarnação
Pontevel, d. frei José da Santissima Trindade, d. Antônio Ferreira Viçoso
(conde da Conceição), dr. d. Antônio Maria C. de Sá e Benevides e dom Sil-
verio Gomes Pimenta, (hoje arcebispo da mesma archi-cliocese).

Em 6 de junho de 1854 foi publicada a bulla Gravissimum Sollicitiulinis^
de Pio IX, creando o bispado de Diamantina. Essa creação estava autori.
sada pela lei imperial n. 603, de 17 de agosto de 1853.

O padre Marcos Cardoso de Paiva, primeiro bispo para aqui nomeado,
renunciou o cargo cinco annos depois, sem tel-o exercido.

Foi então nomeado D. João Antônio dos Santos, que veio a fallecer em 17
!»de maio de 1005.

A diocese norte-mineira de Diamantina já teve, portanto, 3 titulares, dos
ifiiaes o 1.° resignatario : d. Marcos Cardoso de Paiva, depois d. João An,
toini.0 dos Santos e, finalmente, d. Joaquim Silverio de Sousa, actual bispo,
com honras de arcebispo.

A bulla que creou o bispado de Mariana, é a de 6 de dezembro de 1745,
Coindor Lucis, do papa Benedicto XIV; foi installadaa diocese em 27 de fe-
vereiro de 1748, tendo vindo por terra, em penosa viagem a cavai Io, de muitos
me*es,do Maranhão a Minas Geraes, o 1.° bispo d. frei Manoel da Cruz,
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, A diocese de Pouso Alegre tem tido dous bispos: dom João Baptista.o.iUNaNeryç dom Antônio Augusto de Assis ; a de Uberaba, um, domicluardo Duarte ; c a de Cáiíij.ánha, uni, dom João Ferrão

MsláLbn-se este ánilõ a nova Diocese do Montes Claros, desmembradaao bispado diamantiriense, ao Norte de nosso Estado.
.Por decreto da Congregação Consistorial (bulla Postulai Sane), de 10 deaezembrode 1910, foi croácia ^or Sua Santidade a nova Diocese de Montes Cia-ros e„, Minas, sendo-lhe destinado o território da diocese de Diamantina,que se acha circumscripto'entro os rios Jequitinhonha, Macahubas, Jequita-

Iih% 1/1'anc;sco G Ui-ucuya, no sertão norte-mineiro. E' o segundo bispadominmro crendo por PioX, que no seo pontificado já expedira um decreto decicação da diocese da Campanha.
¦ O 1.» bispo nom. para Montes Claros foi o sr. d. João Antônio Pimen-ia, que ate agora era coadjutor da diocese de Porto Alegre (Rio Gr. do Sul).

*
A 22 de fev. de 19Í1, o Governo Federal, com o fito do proteger a ex-P oração industriai das jazidas de ferro, em Minas Geraes, e.xpedio decretonela. pasta do M,n,ster,o da Agricultura, concedendo aos industriaes CarlosG Costa M igg effrajano Saboia Viriatode Medeiros ou á companhia queoigainsa oi», os favores de que trata o aft. 74'da lei n. 2.35G, de 31 de de-membro de 1910, e consolidadas as disposições do dec. n. S.4R, de 7 de de-zembro de 1910, que concedem aos mesmos os favores dos decrs ns 8 019de de maio do 1910, ?.WG, c.e.22 de agosto de 1905, 9,7 %de d!

o o r -P® & *"«* ™talu..gica, para montagem de altoslemos de electro-siderurgia, no Estado de Minas.

Ag das Linhas de Tiro, existentes neste Est. c de que demos noticia nai 1 dUe ejeste Annuano, foram recentemente fundadas mais estas-O «Tnro Brasileiro if. i09„ (da cid. do Rio Novo), inrorpor. á Cohfede-ía«*° c'o T''"o, em II nov. 1910, con, 60 sócios. K' social, dè 3,' cia te „como presid. o sr Christiano Dias da. Cosia e como Dir. do Tiro o s,-. \,nr
1; lOlT'ná -rTTl'•1dc:J;i,-,;iAl"'"" P«W^> *'« -" m d,, ma,,,,
Ía o ,'i ; 

'„ S-jQf de>lém *mm Pelo ten. do exerc. ,1,. JoãoMaicel mo O Pres da Soe. , o coronel Oscar Teixeira de Figueiredo Cortes •o directpr do Tiro õ o sr. Fernando Monteiro. Tem 70 sócios. '-Linha n 05 do Tiro Lavrcnse (incorpor. em 1010 á Confederação doiiro Brasdeiral Presidente : o teu. cor. Santiago Malilla. Tom fiolclí
. -OSlanã íiro de Villa Nova do Lima foi inaugur. a 9 de maio de 1911 otem como Instmctor o'aspiranlcdo exeíc. Artliur Abi-bo.'

As iransacçõos geraes das feiras de gado existentes no Estado cm 10]aceusaram uma venda do J80.277 vaceunsno valor do lS.782a.18S,no sei,

|Hg 
" "a d? ' Yc's Corações do Rio Verde» U0.030 rezes por12.509:1078500, com as médias do I.K,S89(i. por vaccum no Silio digitemBeinjica; o de 107$Su9 em Três Corações do Rio Verde "

910,
sendo

or
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Mais tini millionario mineiro que se vae...
• Falíamos do coronel Albino Cerqueira Leite, fallecido ás 10,20 cia n. de 29

de dez. de 1910, em sua fazenda agricola do Çabúhy é enterrado no dia se-
guinte, no histórico cemitério da «Rocinha da Negra», no mun. de Juiz de
Fora.

Era o coronel Albino (o Albininho, no dizer do povo) um digno represen
tante dafamilia illustre a que pertencia, e na qual sobresahirani homens do
segundo Império, como o conselheiro Francisco de Paula Cerqueira Leite, o
Barão de S. João Nepomuceno, o conego João Marciano de Cerqueira Leite e
o Barão de Santa Mafalda.

Seo fallecimento, devido a uma angina pectoris, deo-sc na fazenda o
Cabuhy, uma de suas muitas propriedades agrícolas, terça-feira ultima,

ás 10 horas e 30minutos da noite e seo corpo foi sepultado no antigo cerni-
terio dafamilia Cerqueira Leite, situado nas proximidades da casa da radi-
cional fazenda da Rocinha da Negra.

O coronel Albino era solteiro e a elle sobrevivem suas irnians, d. d. Jp-
saphao Barbara Cerqueira Leite; seos pães foram o coronel AlbinoCcrquei-
ra Leite c cl. Ignacia Horta, filha do barão de Pontal.

Com suas duas irnians. o coronel Albino era o maior proprietário ierrilo-
rial do município de Juiz de Fora 0 um dos mais fortes capitalistas do Estado.
Cousa curiosa: esse opulento eclibatario foi um afortunado: recebeo diversas
heranças de abastados parentes collateraes...

Em outro logar deste Annuario referimos um episódio, que se prende a
morte do Coronel Albino Leite, e oceorrido tia Matriz de Mathiás Barbosa.

*

Outro venerando Mineiro, sacerdote e octogenário, o túmulo arrebatou
a 3 de nov. de 1910, ás 0 1/2 horas da farde, em S. Bráz do Suassuhy, muuici-
pio de Entre Rios.

Referimo-nos ao padre José Bonifácio Teixeira Campos, fali. na avançada
edade de 85 annos.

Tendo sido ordenado pelo Bispo D. Viçoso, de (piem era amigo dedicado, foi
pouco depois provisionado para a referida freguezia, onde se conservou por
espaço de 52 annos, exercendo o seo elevado ministério, sem a menor iiiter-
rupção.

Era vigário collado da freguezia, tendo sido agraciado com a commenda
da Ordem de Christo pele fallecido imperador, 1). Pedro II.

Sacerdote cumpridor de seos devores, caracter sem jaca, viveo sempre
cercado da estima e consideração do seos parochianos, em cada um dos quaes
contava um amigo o admirador de suas excellentes qualidades intellecluaes
e moraes. Proclamada a Republica e promulgadas as leis sobre registro civil
e casamento civil, jamais consentio em fazer baptisados, casamentos e enter-
ros, sem aexhibiçáo previa do certificado do registro, firmado pelo escrivão
de paz, dando assim um bello exemplo de obediência ás leis de seo paiz, que
em nada são hostis á Egreja.

*

O novo diamante ouparagon, denominado Estreita de Minas e descober-
to no mun. de Estrella do Sul e ao qual já nos temos referido neste livro, tem
$ÍW& caracttfristicos*, segundo escreveo o prof. Orville Dorby:

Às stias ptuncipãds dimensões são as seguintes: comprimento. 38 ihillime-
tios; largura, 22 mm,; altura, 23 mm,

«r
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Tom quatro faces, todas planas e crivadas de pequeninas depressões que,
segundo o dr. Orville Derby, num artigo publicado pelo «Jornal do Com-
mercio», dão á superfície um aspecto chagrinado ou escamoso como o da pel-
lc de uma cobra».

Quanto ao peso, são 175 quilates, ou seja, mais de 35 grammas, visto que
cada quilate são 205 milligrammas.

Por via desse peso respeitável, o novo diamante vem oecupar o segundo
logar na escala dos grandes diamantes brasileiros o, aproximadamente, o vi-
gesimo segundo entre os conhecidos em todo o planeta.

O maior diamante brasileiro é o famoso «Estrella do Sul», encontrado na
Bagagem, no Triângulo Mineiro, em meados do soe. 19".

Dos trinta e quatro «paragens» conhecidos, provieram da índia 25, da
África 7 e do Brasil 2—o «Eslrella do Sul» o o «Dresden». A esses aceres-
centar-se-ha de certo o «Eslrella do Minas», que é o nome que se pretwnde
dar ao novo astro, cuja lapidação será feita, provavelmente, sem demora—
o, também provavelmente, com os máximos cuidados...

Todos os cuidados, aliás, são pouco». Basta recordar-se uni facto : por
falta das devidas precauções, não ha muitos annos destruio-se um gran-
do diamante nacional, bem maior que o «Estrella do Sul». Foi em 1905
ou 1906. Mas falo por nós o dr. Derby, a cujo citado artigo nos rapo?-
íamos :

«Em fins de 1905 ou princípios de 1906 circularam nos jornaes noticias
vagas do um grande diamante descoberto num garimpo, nas margens cio rio
Verissimo, no sul de Goyaz o siibmettido em Catalão á prova de dmreza de
batel-o sobro uma bigorna com um malho. Passando eu em abril de 1906 em
Araguary, tive oceasião de ver em mãos de um lapidario syrio, alli estabele-
ciclo, uma parle do resultado desta operação e do recolher informações a
respeito. Forani-me mostrados uma parcellade pó o pequenos fragmentos de
diamantes, do peso de pouco mais de 100 quilates, que tinham sido adquiridos
por um negociante do Araguary, pelo preço de 2:500$000 reis. Entre os frag-
méritos maiores houve uns três ou quatro aproveitáveis, que estavam sendo
lapidados, dando o maior um brilhante de 81/2 quilates. O lapidario tinha
se empenhado em colher as noticias mais fidedignas possíveis a respeito da
pedra o me informou que, segundo as suas indagações, esta não foi pesada
antes de ser submettidaá referida prova, mas que era quasi certo que tinha
muito approximaclamonte a forma o dimensões de uma caixa do phosphoros
c (pie sobre esta base elle calculava o seo poso cm mais de 600 quilates.
Effectivamente, um diamante, tendo o volume de uma caixa do phosphoros
(dos maiores do madeira), teria um poso excedente do 600 quilates, o assim
é quasi certo que o diamante estupidamente destruído tinha entre duas o
Ires vezes o peso do «Estrella do Sul.»

E', pois, muito provável (pie o «Estrclla do Minas» dê um «paragon»
digno dos nossos créditos de paiz... dianiantifero, Não é, porém, impro-
vavol (pie sueceda o contrario, que não de nada fora do communi. E' re-
lativamenie vulgar o facto de grandes diamantes não darem senão peque-
nas pedras lapidadas; No Brasil, onde as grandes pedras não abundam,
poucos diamantes brutos têm apparecido acima do uma oitava, ou cerca de
17 quilates e meio. Ainda assim, tivemos aqui uma pedra de 133 quilates ©
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Meio; achada no ri» /^f' 
a $M. ãV%0 % certos defeitos, não poude

ser aproveitada como 88 ^«#PI °,flcou *W Í!iSfln sWUa na obscu-
pidacíe'

Os diamantes de mais de uma óítáVÍ eBl^:M havidos, em nessas lavras:
antigas, como extraordinários. Segundo o dr. £SÈ$i ty$$>B& a a^|nfs|rar
ção official das lavras de Diamantina, de 1772? a Í8á§& s9 for^m registrados
oitenta diamantes, que alcançaram:, ou excederam.: aquelIo peso. A média
do peso das pedras minoradas, não sá no Brasil, como em toda..a parte, é
talvez bem inferior a um quilate.'

Dada-está noção, pode-se imaginar o que representa um dSiani.aoto de
í175 quilates, como este agora apparocido, — on o -que- seja o>.'G'oloi)Te ¦
vCullinan, descoberto no Transvaal. cora o fabuloso peso de &$25. 3/4
«quilates 1
*¦ •

Minas conta-entre os seos filhos illiistres,-.bom.colloeadosy. aetuaknonfo,
na Federação,' os "seguintes otriciaes^generaes:' do:.cxereiU) brasileiro : Gomir
raes cie divisão d rs. Ricardo Fernandes ala •SHvam-Modoslino > Angu sUv ale;-
Assis Martins ; general de brigada Mx Al.l:i,edo"M^13m':doe Camptos^ general <
de brigada (reformado) Raphael Tobiasv, <> •almwanki: Francisco cíevPaiva-
Bueno Brandão e contra-almirantes Alberto*'Oarlos iclã Rochas o Bonjainujínii
de Mello (graduado).

Entre" os officiaes superiores do exercitoo apont>am-se- ainda estes-mi:-
neiros :

General de Brigada reform. Felippe José Corrêa de Mello (era Cel, do
Corpo do estado niaior do exercito), nat* de Formiga;..

Cel. dr.-Antônio Gomes da Silva Chavesr-conamandante do..2.° Bab< de,
Engenharia do exercito e nat; dé Diamantinas ora reíorm. corno General de,
Brigada;

1.° Tenente'dr. Diniz Desiderato Horta Barbosa, do corpo de engerfihei
ros constrüctores de linhas telegraphicas federaes e nat; de Sabará:

Capitão dr. Affonso Ceiso de Assis Fernandes,- do corpo de engenheiros;,
e liai. da cid. de S. João Baptista;

Major de engenheiros dr. Affonso Fernandes-Monteiro, (nat. de Ouro.
Preto), chefe cio serviço do Estado Maior (na- l.a Brigada-, estratégica, da.
Capital da Republica) ;

O engenheiro militar tenente Nicoláo Bueno Horta-Barbosa, natural.de
Ouro Preto e actual chefe da construcçào-da's-linhas telegraphicas estrato-
gicas de Matto Grosso ao Amazonas ;

2.° Tenente Francisco Conrado Couto, de In fautor ia$ tom o curso do Est.
Maior ;

l.o Tenente. Mario Alves Ferreira; de lnfanteria, temoanirso technico dos
3 annos combatentes ;

2;0 Tenente Victorino Luiz Fabiano,, de Artilharia,, tem o curso- do Est
Maior ;

l.o Tenente Christiano Alves Pinto, de Infante ri a-, e que fóiicoronel com-
mandante, em commissão, da Brigada Policiai de Minas: ó nat. de Caetó e
fez na Esc. Militar do Rio o curso technico de três annos;

O capitão-tenente Joaquim Chagas Campos (nat. de Oliveira), bem como
o seo conterrâneo L* ten. de marinha Francisco' Pinheiro Chagas :.

O major de engenheiros dr. Salathiel de Queiroz (nat. de Queluz.) e- lente
do Collegio Militar ;

â-/*
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General Abilio de Noronha (reform. em 1910, na arma de Inf,), nat. de
Minas, resid. em S. João d'El-Rey;

2." Ten. Agostinho Pereira Goulart (concluio o curso das 3 armas doexerc.-em 1911), nat. do mun. de Th. Ottoni;
Brigadeiro Manoel Theotonio de Toledo Ribas (fall. em Ouro Preto),-nat.

da_Campanha e general reform. do exercito;
Major João.Paulo de Oliveira Carvalho (fall. em Ouro Preto, donde eranat., em 1911, como official reform. do exercito);
Cap.- de Corveta Arthur Affonso de Barros Cobra, nat. do sul de Minas

(Caldas) e 1.- command. da Esc, de Aprendizes Marinh. de Pirapora, no rioS. Francisco;
Coronel reform. do exerc. Joaquim Elesbão dos Reis (nat. de Minas) e

actual dep. ao Congr. Legisl. de Goyaz ; era da arma de Infant. e deixou o
serviço activo, em Junho 1911;

Cap.m de artilharia Antônio Emilio Rodrigues (nat. de Ouro Preto e õfli-ciai do Departamento de Artilharia do exercito, no Ministério da Guerra).

Eis aqui.mais uns nomes de titulares mineiros, em complemento de outras
notas deste Annnario :

—Barão de Santa Lusia (capitão-mór Quintiliano R. da Rocha Franco,agraciado em 1847), fall. ha muitos annos, na cid. de S. .Lusia do Rio dasVelhas ;
—Barão de Guaicuhy (Josephino Vieira Machado)-fall. em Diamantina;—Barão de Arassuahy (coronel Menezes), fallecido no N. de Minas;—1.- Barão de Cajurii (coronel João Gualberto de Carvalho), fall. íiaan-nos, no mun. do Turvo;
—Barão de S. João d'El-Rey (dr. Eduardo Ernesto Pereira da Silva) fallna cid. de S. João dEl-Rei, onde residia;
- Baronezá de S. João d'El-Rei (viuva do Barão do mesmo ti-tulo), fall. em 6 do fevereiro de 1911, deixando grande descendência noOeste do Estado;
-Visconde do Rio das Velhas (coronel Francisco de Paula da FonsecaVianna), fazend. e fall. em Mattosinhos, mun. de Santa Lusia, ainda vivendosua viuva, a viscondessado mesmo titulo, dona Anna de Sousa Vianna residem Bello Horizonte; '
—Barão de Sabará (coronel Manoel Antônio Pacheco), fáll. em 18G2naquel-Ia cid., de que tirou o seo titulo de nobreza.

*
No anno de 1801, a 23 de Dez., foi inaugur. a Ermida dos S. S. Coraçõesde Jesus, Maria e José, do arraial do Rio Verde, pelo Padre Antônio de SousaMonteiro Galvão, vig. da cid. da Campanha.
Essa Ermida passou á Capella, em maio de 1802 o, em 16 de sét de 1809foi-lhe dado um patrimônio de 40()$0(!() em loiras o bens adquiridos de 3 - nelo

procurador dos povos da Ermida, João Corroa Ximones. afim de ser considerada Capella Curada (1810, junho) emais tardo, por doer. do M de julho do18.32, elev. a Freguezia,
Seos 1.- capellães foram os padres Joaquim Dias de Barros o Antônio Josédos Santos; o 1, • vigário interino o padre Antônio Santos e o 1. • yfe otTectivoo padre Agostinho de Sousa Oliveira °
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A Ermida levantada em 1801 foi demolida em 1903, sem nenhum motivo
que justificasse esse attentado a um velho monumento da era colonial.

A actual Matriz da cid. de Três Corações do Rio Verde, começada a 2nov. del847, foi aberta ao culto em o de setembro de 1860; foi ella reconstrui-
da, em 1893, com um dispendio cie 37:591$130 réis.

Estas notas constam de um folheto publicado, em 1909, pelo J\g. da cid.
de Três Corações, sr. Padre Ernesto Maria de Fina, commemorando o 1.° cemtenario da Constituição do patrimônio da Matriz local, cm 1801).

*

O Santo Padre Pio X expedio a bulla Postulai sane, de 10 de dezembro
de 1910, creando a diocese de Montes Claros.

Em princípios de 1911, juntamente com a bulla, foram remei fidos ao sr.
Arcebispo-Bispo de Diamantina os decretos da Nunciatura Apostólica, dando
execução á bulla e nomeando Administrador da nova diocese, até á possodo seo bispo diocesano, o exmo. sr. d. Joaquim Silverio de Sousa.

A Estreita Polar publicou o texto desses decretos pontifícios.
Recebeo também o exmo. sr. d. Joaquim communicação de .pie pelaSanta Sé já se achava nomeado o primeiro bispo de Montes Claros, o qual éo exmo. sr. d. João Antônio Pimenta, então bispo de Pentaconia e coadjutor

de Porto Alegre (no Rio Gr. do Sul), agora empossado da sua diocese mon-
tes-clarense, desde 12 de outubro de 1911.

*

Em fev. de 1908, appareceo no districto de Abbadia dos Dourados,
municipio de Patrocínio, um diamante de primeira água, b.»a configuração;
mais comprido que redondo, pesando a bagatela de 45grammase que foraroubado, e depois recuperado por seo legitimo dono.

O bellissimo diamante, cor de sal, que é de primeira água e pesa 173 emeio quilates, é de grande valor, apesar de pequenas manchas pretas {uru-bús, como as appellidam), que tem em um de seos ângulos.
O sr. João Antônio Ramos, encarregado de o vender, teve algumas oífer-tas de negócios em Araguary, deixando de acccital-as na esperança de en-contrar melhores vantagens, o que de facto encontrou, vendendo a pedra emEstrella do Sul, por bom preço.
Assim narrou a imprensado Triângulo Mineiro a achada, da bella pe-dra ' J

« Deo-se o facto do modo seguinte : estando a sra. do sr. Sebastião For-reira daSilva em sua casa a examinar um cascalho achou o diamante quedepois de visto por outras pessoas, foi entregue ao hespanhol André dos San-tos, a instâncias deste, que, recobendo-o para limpar, com elle désa,ppareceo
passando por Coromandel onde foi pesada a pedra, pela qual elle pedio céu -
to e oitenta contos de réis. o diamante ô de uma belleza extraordinária
que impressiona até a quem não é conhecedor da matéria.

O dono, um homem paupérrimo, logo que foi roubado, não sabendo o quefazer por ser um roceiro sem cultivo algum, desatou em doloroso pranto.
Sendo interessado na apprehensão do mesmo diamante o proprietário dafazenda, onde elle foi achado, o sr. João Antônio Ramos, em companhia, davictima e do sr. Eloy José da Rocha, seguiram no encalço do criminoso

que parece ter procurado o rumo de Patos ou Alegres-por onde pás^õu emsua vinda para o dito districto, desconfiando-se que vae procurando a E de



%

ANNUARIO 269 ' 
1

^rrr*** ' ¦--—¦  -- ..-.,— - 

Ferro Oeste de Minas, em Abbadia do Pitanguy, ou a navegação fluvial doS. Francisco (em Pirapora).
0 ladrão André é de nacionalidade hespanhola, fala mal o portuguez, óde estatura baixa, trigueiro, meia edade, usa barba feita e bigodes grandes.Particularidades : a sua alimentação consiste quasi que em frango sem fari-nha, quitanda e queijos.
O dono do diamante oíTerece um prêmio de 10 contos de réis a quemconseguir apprehender o criminoso c a pedra, que se calcula valer de quinhentos contos para cima; assim como o proprietário da fazenda também grati-ncara, seja isto á pessoa da policia ou particular». Extr. do N. 27—fcv —

908 — da Cidade de Ar aguar y.-O mesmo periódico, em edição posterior, assim completou a curiosanoticia:
« Em additamento á noticia quedemos sobre o grande diamante encon-trado perto de Abbadia dos Dourados, pela mulher de Sebastião Ferreira m

gregado do sr. João Antônio Ramos, proprietário da fazenda em que foi&omesmo achado, podemos agora ofierecer melhores detalhes aos leitores An-dré de tal, pilhando em seo poder o diamante, a titulo de examinal-o, entêndeo
que melhor seria abiscontal-o, o que fez, « anoitecendo e não amanhe-cendo ».

Ao seo encalço, porém, seguiram pessoas que, felizmente, o encontraramem Patrocínio, e o convidaram a restituir a pedra, no que foram prompta-mente attendidos.
Foi assim que Sebastião se vio novamente na posse de seo thesouro».

No arraial de Dores do Turvo (mun. do Alto Rio Doce), foi commemora-da com uma lapide commemorativa a data de 29 de junho de 1911, do 1.° cen-tenario da creação da freguezia dessa parochia mineira.
Na lapide foi gravada a seguinte inscripção redigida pelo sr. Arcebispodo Mariana; \
« Fundação da Ermida— 1771 »
« Capella Benta— 6—XI1-1810 »
« Freguezia— 1873 »
« Monumento-tributo do povo e Vigário Vicente de Cunto Pinio no 1 °

centenário de sua. creação-- 6— XII— 1910»,

Para dirigir a nova diocese brasileira de São Luiz de Cáceres (Est deMatto Grosso), foi escolhido pela Santa Sé o sacerdote mineiro padre Mo-desto de Araújo Vieira,;até agora (junho 911) Vigário da cid. de Caratinganeste Estado. O novo bispo mineiro será sagrado em Mariana.

Segundo dados publicados pela The Brasilian En0ineerinq and MininaRemexo, de 18») a 181)5 fundaram-se no Brasil as seguintes companhias d'emineração de ouro, com os seguintes capitães :
S. João cVEI-Re.v
Ouro Preto (Passagem)
Mina do Faria
Companhia de Mineração Furquim.
Mina de Ouro Falia

Com lbs. 853.750
» 400.000

75.000
" 9.375

9.375
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Companhia Metallurgica do Brasil. 25 000Mineração de Caeté 12'50ô
Aurifera de Minas Geraes Wèjfà
|. 

Bento Gold States..., ,„ m'>m
Brazilian Gold Mines (Descoberto). ,> SO.OOO
Lathom Gold Mining Company.... 50'ooQ
JVTjnas d G.oyaz (Viracopos) ,,, >> ,, 60.000

Total 1.887.500

tivas^eitls0011113^11^8' 
G°m excepç"° de duas> *Ê> te» felizes nas tenta-

milí/UCíand,° 
cora á^*^ ^e P^soal, obtendo « w&q tde obra por preçomuito elevado, grande parte do capital dessas companhias foi sacrificado.

mar$$ mesmo que nos dois últimos séculos, de todos os contribuintes
sente 

^ Pm ° S'fíClí mmm> » Brasil é ,o paiz majs feaco que se apre-
Entretanto, época feouyeem que fez embarques annues 4e .dois milhõesesterlinos.

*
Em 1909, a Academia Brasileira de Letras elegeo para as vagas de Lúcioue Mendonça, Guimarães Passos e Euclydes da Cunha, os srs. Paulo Barre-to, Pedro Lessa e Afranio Peixoto.
Com a eleição do sr. dr. Pedro Lessa ficou elevado a cinco o numeroaos escnplores mineiros na Academia, os qu.aes são : o Conde de Affonso

rJi^ „epS, 
'S;Aff°nS0 ArÍB0S' Augus(0 de Lima> Lafayette Rodrigues Pe-reira e Pedro Lessa.

*

r-,nfie,gUndí'íW'lla 
Car,a 4° S1>- A* Be!ltí3 Machado, morador no mun. de Ca-ran ola e estampada n',0 Pharol (de Juiz ,de Fára), a 0 d« j,ulho de 1909,

silnT/T n^T5 ter A0,n° flüí'ode Wm®mà?..m Pecftnfca, ex-Pre-smenle da Republica Brasileira.
Eis a carta;
«Sr. Redàctor :

sim MÍini'Sf''0,dr' 
NÍ1° Po,;anha> Presidente da Republica, não é «ampista esim Mineiio da gemma, pois nasceo nesta freguesia de Tombos do Caran-gota (mumcipio e comarca do S. Luzia do Carangola), entre es annos de 1864 aIM, quando aqui esteve estabelecido o seo pae-o velho sr. Sebastião PeçanhaAntigo morador deste l.sgar, affirmo-lhes ser expressão da verdade oque aqui lhes digo.- Seo constante leitor.-.4. Dento Machado. »

Com a revogação do dec. n. 2.711, de 4 de janeiro de 1910, que suspenderaas regalias de equiparação de Esc. Normal concedidos ao Collegio da Imma-cuiacla Conceição, de Barbacena, fica o Estado com 14 Escolas Normaesequiparadas : 2 em Barbaoena, 1 em S. João del-Rey, 1 om Lavras, 1 emumci.r.a, 1 em Uberaba, 1 em Campanha, 1 em Pouso Alegre, 1 em Musam-»inno, em Diamantina, 1 em Ponte Nova, 1 cm Ouro Fino, 1 em Juiz deForae 1 em Leopoldina.
*

Lidando, na sua posição de Estado central, com a Bahia, o Rio de Ja-neiro e s. Paulo-isto é, com as regiões mais cultas do paiz-c com o Espiritofcanto, Goyaz e Matto Grossò-vastos celleiros de incalculáveis riquezasinexploradas-, Minas Geraes (diz um escriptor)como que resume o Povo Bra-
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sileiro, reflectindo as mais altas aspirações da Pátria na rnagestade de uma
synthese gloriosa.

dr

Durante o anno de 1900, em Três Corações, foram vendidas 112.885 re-
zes, attingindo o producto da venda a um total de 14.191:521$00 réis, sendo
o preço médio de cada urna 125g716, e o peso lambem meclio de 15 arrobas,
regulando cada .'arroba entre 8$000 e 8$333.

Esse total, descriminado pelos mczes, clá o seguinte resultado :
Rezes vendidas. Janeiro, 10.431 rezes, renda, 1.274:244gOOO ; fevereiro'

10.135 rezes, renda, 1.390:520$000 ; março, 11.011 rezes, renda, 1.292:106^000;
abril, 8.471 rezes, renda 1.026:801^000 : maio, 0.012 rezes, renda 702:906g000;
junho, 7.829 rezes, renda 1.016:157$000 ; julho, 9.707 rezes, renda,
1.233:278$000; agosto, 8,113 rezes, renda I.039:753$000 ; setembro, 11.672
rezes, renda 1.537:ÍOOpÒO; outubro, 9.916 rezes, renda, 1.503:082$000 ; no
veinl)ro, 6.332 rezes, renda 830; 278$O00 : dezembro, 11 982 rezes, lenda,
1.566:596$000.

Verificou-se, pois, que no primeiro semestre foram vendidas 55.222 re-
zes, produzindo a importância de 0.022: .134$000 : no segundo semestre, 57.603
rezes, no valor de 7.569:087$OO0.

*

Os industriaes norto-amcyicanps srs. Axel e Chitraus, jncoippradorcs
da Companhia de mineração Çhiccif/Q BrasiUan Diamonà' Goínpany, em 1907?'
deram começo á exploração no fio Jequilinhonha, na praia dp Barreiro, á
esquerda do mesmo rio (na região nprle mineira), tendo ininiarlp al)i o ser-
viço de exeavacão para armação de uma draga a vapor.

•

Em homenagem á memória do saudoso estadista, dr. João Pinheiro da
Silva, o dr. Paulo de Frontin e a digna administração da Estrada de Ferro
Minas e Rio, deram o seo nome á estação solemneniente inaugurada no dis-
tricto de São Joaquim da Serra Negra (num. de Alfenas), em 4 de dez. de
1908. Fica a est. João Pinheiro (hoje denomin. Movimento) entre as de
Areado e Engenheiro TTonipowsky.

•

A 18 de dezembro de 1833, houve nova proposta cio Conselho Geral da
provincia de Minas aos poderei geraes do Império, precedida de judiciosos
fundamentos, para acreação de um Tribunal da Relação com sede naCapi-
tal da provincia (Ouro Preto) e tençjp esta.por districto.

Continha a proposta de 1833 diversos artigos attinonlcs á organisação do
tribunal e aos devores de seos membros. O art. 3." dispunha : «Estos ;juizes
usarão de vestidos pretos o de chapéo armado, quando forem á Relação».

(Vide o periódico O Universal, do 28 de dezembro de 1833).
Só 40 annos mais tarde foi attendida aquella aspiração, coma execução

dos decretos imperiaes ns. 2.312 e 5.430, de 6 de agosto e 5 de novembro de
1873, em virtude dos quaes se installou a Relação de Ouro Prelo, transferida
para Bello Horizonte cm julho de 1897", onde até hoje funeciona. tendo sido
esse Tribunal a l.u repartição publica do Estado vinda de Ouro Preto para a
Nova Capital de Minas.

*

0 governo paulista adquirio por compra seis grutas calcareas existentes
em Iporanga e Xiririca, aíiin de conservar-lhos as bellezas naluraes, amea-
çadas de destruição pelos ex-proprictarios.
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Quando, em nosso Estado, se fará o mesmo com as formosas Grutas do
Maquine (Cordisburgo) e da Lagoa Santa, tão vandalicamente mutiladas pelosmoradores das cercanias ?

Quando o finado Presidente da Republica, conselheiro dr. Affonso Pen-
na, foi á Capital de S. Paulo (1907), a colônia mineiradalli constituio a seguinte
commissâo para recebel-o:

Dr. Gabriel de Rezende, presidente ; membros, os srs. commondador Ci-
coro Bastos, Pinheiro Chagas, Theodoro R. do Oliveira e Silva, Rezende
Enout, F. Meircilles dos Santos, drs. Mathias Vallaclão, Pedro Lessa, Dario
Ribeiro, Veiga Filho, Artlmr Mendonça, Yictor Godinho e Francisco Horta,
coronéis Antônio Norberto R. do Valle, José Ferreira cie Figueiredo, João
Procopio de Araújo Carvalho, e drs. Ricardo Baptista, Magalhães Gomes,
Antônio Nogueira Penido, Baeta Neves, Polycarpo Viotti, Carlos Rabello,
Fausto Ferraz, Silvio de Almeida e Alfredo Zuquiin.'rodos estes conterrâneos nossos alli residem e oceupam saliente posiçãoem S. Paulo, nas diversas classes sociaes da grande Capital do Tietê.

Eis algumas coincidências históricas bem curiosas a respeito do Brasil
contemporâneo, em relação com certos factos passados.No sec. 18.°, em 1711, a esquadra franceza do almirante Duguay-Trouin
bloqueava o porto do Rio de Janeiro e punha a saque a cidade capitulada.

No sec. 20.°, em 1910, o navio de guerra francez «Duguay-Trouin» assis-
tia arebellião da nossa esquadra e o parcial bombardeio do Rio de Ja-neiro pelos nossos marujos amotinados.

Em 23 de novembro de 1892, o marechal Deodoro da Fonseca, então pre-sidente da Republica, foi deposto pela esquadra.
A revoltados marinheiros, em 1910, dá-se, exactamente, no dia 23 de no-vembro (dia fatídico aos Fonsecas), governando o Brasil um Marechal, sobri-nho de Deodoro.
Os 3 Estados, onde o civilismo mais fez opposição á candidatura do ma-rechal Hermes, foram S. Paulo, Minas Geraes e Bahia.
Os 3 navios, que provocaram arebellião naval de nov. o clez.de 910, fo-ram os couraçados S. Paulo, Minas Geraes e Bahia,
Finalmente, o cruzador Adamastor bombardeia Lisboa e o couraçado S.Paulo assiste a revolução portugueza de oui, de 1910, em Lisboa : por sua vezoS. Paulo bombardeia a nossa capital eo Adamastor assiste a revolta damaruja daquelle navio brasileiro !
Nota: O tio-navio [Deodoro, cruzador) revoltou-se contra o sobrinho-prosi-dente, durante o gov. do Marechal Hermes. Extr. de um jornal carioca.

O municipio de Villa Braz tem uma superfície approximada de 13.000alqueires e está dividido em perto de 100 sítios, com cerca de 500 próprio-tarios.
E' esse elevado numero de pequenas propriedades e variedade de cultu-ras nellas existentes, que fazem delle um município inaccessivel a crises emaravilhosamente prospero, apesar da estreitesa de sua área territorial.
Em 1910, contavam-se em todo o perímetro de Villa Braz um total de 533casas de moradia.
Destas, 218 pertencem á zona urbana, e 315 aos arrabaldes.
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Das 315 casas dos arrabaldes 200 são cobertas de telhas, entre as cmaes ai-
gumas de dons pavimentos, e 115 cobertas de sapé —assim distribuídas: 122
no bairro do Tijuco Preto, 131 no da Appareciela, 50 no ele Traz elo Morro, 5
no caminho da Candelária e 7 no daSerrinha.

Calculando-se a 6 pessoas para cada casa, temos uma população de 3.198
habitantes dentro ela Villa. Mas, dada a fecundidade da nossa gente, cre-
mos que se pode dar para cada casa, sem medo de exagerar, 8 pessoas. Tc-
mos desse modo no perímetro do Villa Braz uma população de 4.264 habitan"
tes, no fim elo anno ele 1910.

*

Lemos na Gazela de O aro Fino que a farinha ele trigo, que ha mezes
está sendo consumida na cidade ela Christina, no sul deste Estado, é produzi-
da pelo trigo alli cultivado nas terras ele propriedade do sr. Dr. Fausto Dias
Ferraz.

«A farinha é conveniente e cuidadosamente preparada em moinho de
água, alli montado.

Pessoa eme a tem experimentado classiíica-a superior á que importamos
da Republica Argentina e Fstados-Unidos.

Sabemos que ele outros pontos o sr. dr. Fausto Ferraz tem tido numero-
sos pedidos de farinha ele trigo o si não tem podido attender, é porque a la-
voura ainda não attingio ao grão do desenvolvimento desejado».

— Nas colônias NovaBad.cn c João Pinheiro incrementa-se o plantio elo
trigo, assim como cm Christina, Sete Lagoas, Barbacena, Caldas, Ouro Pre-
to, etc, de novo voltam alguns lavradores mineiros as suas vistas para acul-
tura do precioso grão alimentício, que Minas já proeluzio com tanta fartura,
na primeira metade do século dezenove, como nos asseveram as estatísticas
daquellc tempo e viajantes da ordem ele A. ele Sainte Ililaire.

*

Tclcgranmias de Londres, em 6 de abril de 1911, annunciaram que a«lfa-
bira lron Ore Company Limited» registrou um capital de dois milhões es-
terlinos para desenvolver as suas propriedades ele minas auriferas e de ferro
elo distrieto ela cid. de Itabira elo Maiio Dentro, Estado de Minas Geraes.

lista operação foi feita ele accordo coin á Companhia Porto ela Yictoria,
com a Companhia E. F. Yictoria a Minas e outras empresas que operam
no Brasil.

Entre os principaes promotores ela nova companhia figuram importantes
industriaes ele ferro e financeiros inglezes, inclusive alguns membros do
Parlamento britannico, interessados pelo surto ela industria metalúrgica em
nosso paiz.

Até agora o Estado ele Minas tem custeado e mantido 5 fazendas moele-
Io : «Gamelleira», no muniçipio ele Bello Horizonte ; «Retiro elo Recreio»,
no de Santa Barbara ; «Fabrica», no elo Serro ; «Diniz», no ele Itapccerioa; e
«Bairro Alto», no da Campanha, havendo também um campo pratico ele de-
monstração, em Ayuruoca.

Nesses estabelecimentos fazem-se, principalmente, culturas ele coreaes,
mandioca, batatas, canna de assacar, amendoim, algodão, forragens diversas
etc,, empreganelo-se ínachinas agrícolas elas mais aperfeiçoadas.

A área total lavrada e preparada nesses estabelecimentos agrícolas é de
1.766.560 metros quadrados.
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Os'dois districtos de ConquistaeS. Francisco da Ponte Alta (mun.deSacramento) têin uma extensão' de' 50 legòas quadradas, • 23.000 habitantes e
975 eleitores. Só em Conquista a população escolar é de 400 alumnos e o
numero de jurados é superior a 200.' Delles fez-se ura novo mun., em 1911,
coiii sede na villa de Conquista.

Na E. F. Riô'Bòce {\\ò)a incorporada á rede da Central) ha as seguintes
estações': Paimyra, Campo Alegro, Rio Pinho, Boa Sorte (esta a 11 kms. de
Livramento o já em territ. do mun de Barbacena) e Livramento, estação ter-
minai da linha, actualmenté.

Nó distr. de:Jequitáhy, fali. eiíí Í8'de juhlib'dè'900'o ant. e velho vigário da
freg., oPadrc César Altíeíto, de origem italiana; e no clistr. de Matto Verde
do Trcmcdal, em 1910, o vigário Padre ,)osé Patrício, ordenado sacerd. peloSeminário dó Diamantina.

Tomos os seguintes dados,-que se referem á exportação do arroz, no
Triângulo Mineiro, nos annos de 1909 o 1910, pelas estações seguintes da E.
F. Mogyana :

1909 : Sacramento, 216.173 kilos ; Conquista, 186.600 ; Palmeiras, 751.931;
Burily, 8.508; Uberabinha, 2#S9&; Araguary, 1.396.738: Engenheiro
Lisboa, 101.932 ; Uberaba, 786.731 ; Irará, 5.538 ; Mangabeira, 5.810; Jagua-
ra,-112.786. Somnia, 4.208.115 kilogrammas.

.1910; Sacramento, 366.735 kilos ; Conquista, 635.436 ; Palmeiras, 902,690:
Burity, 860 ;¦ Uberabinha, 816.486 ; Araguary, 2.793,229 ; Engenheiro Lisboa'
182.297; Uberaba, 1.708.211; Irará, 349; Mangabeira, 116; Jaguara.,...
Vo.171; Sobradinko, 47.143 o Palestina, 5.388. Somnia, 7.563.311 kilogrammas.

A exportação do milho, no listado do Minas Geraes, que foi do 2.046 to-
noladas cm 1897, elevou-se, cm 1908, a 26.821. A do feijão attingio a,
ln.5651onoladas, em 1908, quando apenas chegara a 787, em 1897.

A batata ingleza, exportada em 1890, passava de 974toneladas, e, em 1910,-
cerca de ^.277, e o arroz passou de 211 toneladas, naquelle anno, a 9.773,
em 1908.

Hoje, fimccionam cinco fazendas -modelo, além do muitas particulares,subvencionadas pelo Estado, nas quaes trabalham 3.000 machinas agrícolas,
cedidas pelo Governo, cm menos do três annos.

Quanto á industria pastoril, a exportação de gado vaceum subio de
196.000 cabeças em 1897, a 260.000 em Í90S ; a do leito, de 1.715 a 5.633 tone-
ladas; a do queijo, de 3.159 a 4.761 toneladas; a da manteiga, do 85 to-

neladas a 1.181.
No mesmo período, a exportação do suíno elevou-se de .12.500 a 57.000

cabeças ; a do toucinho, de 1.527 a 4.227 toneladas.
De 1907 até o anno do 1910, 2.50o animaes de raça têm sido importados

no Estado.
A exportação do ouro augmentou de 2.030 kilogrammas, em 1896, para3.919, em 1908; a do manganez elevou-se, de 59.797 toneladas, em 1899, a

2.13.659, em 1908.
A industria de ilação e de tecelagem, que, em 1885, contava somente 13

fabricas, com 5ÓÓ teares, 700 operários, uni capital de 3.000 contos e uma
jproducçâo diária média de .15.000 metros depanno, apresenta hoje 36 esta-
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belecimentos, 2.500 teares,-4.000 operários, um capital de cerca 13.000 contose uma producção média, por dia, de perto de 55.000 metros.
A exportação dos tecidos-subio de 230, em 1898, a 1.U7 toneladas em1J08 •
Calcula-se que a totalidade das industrias do Estado conta 529 eStabò-lecimentos, 9.408 operários, 25.900:372$.Me capitai;.eTim^producção'annual do

A fabrica de tecidos Sarmento (da cid. de S. João Nepomuceno) occupa520 operários, produzindo em lÓhOrás 800 metros de tecidos.
A sua exportação em 1910 attihgio á somma^dèTllS^-l^OÒÒ.'

Do «Jornal do Commercio*, do Rio de Janeiro, edição da tarde,'de 28 deíevereiro de 1910, transcrevemos aseguinte noticia-sobre o'bloco de água-marinha ha pouco mezes extrahida nas lavras do Marambaia, do municípiode Theophilo Ottoni, por uns syrios, c que, levado para a cidade de Aras-suahy, alh foi por ellè^vendído a umallemão pOr 58,icoritos.
Eis a noticia:
«Sabemos que o bloco de aguas-marinhas pesando 115 kilos, adquirido emMinas Geraes pelo sr. E. Bolíser Booges, pela quantia de 58 contos de réis,

já se acha na Allenianha, o ali foi'calculado em 1*000.000 de marcos, ou*sejam 750 contos da nossa moeda, mais ou meiios«.
Um milhão de marcos por uma só pedra,cie «agua-marinha» de MinasGeraes ! Já é algunra eousa...

Foi creado poracto episcopai de 31 de oufiibroVinsTalládó-a 11 (lk de-zembro de 1910, o novo Curato de Santa Rita do Cedro, pertencente ao mun.do Curvello cá diocese de Diamantina.
«

Ao segundo congresso' brasileiro de geographia (em S. Paulo, 1910),foram enviadas duas memórias da lavra do dr. E. Leão Bourroul : «O rioTietê perante a historia e a legenda», e a «.Monographia da Franca do Im-
perador».

Esta ultima monographia abrangeo os municípios paulistas do Patrocínio
do Sapucalry, Carmo da Eranca (Ituverava), Santa Rita do Paraíso (Igara-
pava), tendo o autor incluído nelles o distr. de Aterrado, que, embora per-tencente de direito e de facto a Minas, o sr. dr. Bourroul pretendeo com
alguns documentes históricos que faça parte integrante da Franca, o que detodo não tem justificativa, pois Aterrado pertence ao mun. e termo de S.Rita de Cássia, no sul de Minas.

A's 4 horas e 20 da madrugada de 15 de dez. de 1908, do lado do SM da
cidade de Dores do lndayá, no Oeste de Minas, surgio bellissimo raio deluz, que, abrangendo vasta extensão, á siinilhança de um colossal cometa,
atravessou em direcçáo ao Norte e quando enfrentava a cidade, medonho
estrondo se fez, ouvir, como que so rasgando a amplidão, cujo eeho durou
mais de 5 minutos, se perdendo longinquamente.

Este phenomeno foi observado em diversos logares do nosso Estado (S,João dol Rey, Sete Lagoas e outros, na região Centro-Oeste)a
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Foi esta a exportação de águas mitieraes mineiras, nos annos de 1909a 1910:
Caxambú, em 1909, 30.645 caixas; Lambary, cm 1909, 6.069 caixas-Cambuquira, em 1909, 080 caixas. Total, 37.395 caixas, de 48 garrafas, cadacaixa.
Caxambú, em 1910, 35.625; Lambary, em 1910, 2.672; Cambuquira, em1910, 661, Total, 1910, 39.048 caixas, idem.

Em 1908, foi descoberto no logár denominado Casquilho, distante da ei-dado de Pitanguy uma legoa, um riquíssimo veieiro de ouro de alluvião.O povo, tendo conhecimento da descoberta, acudio ao serviço da cata',encontrando o ouro em pepitas, algumas até de 80 grammas de peso.
O veieiro era superficial e de pouca espessura, pelo que em pouco sedissipou a esperança de uma fabulosa riqueza, naquelle subúrbio da pito.resca cid. do Oeste.

Em dias de julho de 1910, começou a circular, dada pelo tclegrapho anoticia de que das lavras de Márambaia (Nordeste de Minas) fora extrahi-do um bloco de agua-marinha, verde o azulada, da forma de um polyedrocom arestas salientes, pesando 111 kilos c tendo de altura 15 centímetros'de circumfcrencia 124, e de diâmetro 38. '
Pouco depois a imprensa assim esclarecia o precioso e extraordinárioachado:
«lintre os municípios de Arassuahy o Theophilo Otfoni, nas lavras daMatta da Márambaia, o syrio David Muni, ali residente, encontrou em uma«cata», de ha muito explorada e abandonada, um grande bloco de «anuasmarinhas», verde-azuladas, predominando açor verde. °
Dizem ser o achado verdadeiro phenomeno, pe'la cor, limpidez erara perfeição; uma belleza, sendo, entretanto, um specimen de tamanhocolossal. E rarissimo ou talvez o primeiro conhecido do mundo.
Tem esse extraordinário mineral o peso de 111 kilogrammas, e mede nua-renta e cinco centímetros de altura, sobre cento e vinte e três de circumfe-rencia e trinta e oito centímetros de largura.
A sua forma é de um prisma regular, sendo o mineral de uma côr irradi-ante no interior, e na parte externado uma crystalisaçao luminosa.Presta-se elle perfeitamente a ser trabalhado para lapidação : porém, tãoformosa,, ejara pedra preciosa deveria pertencera algum'museo ou escolamineral ogi ca.»
Da lavra donde foi elle extraindo, foi conduzido para Arassuahy, em doisannnaes de carga, visto como não podia vir em carro puxado por boi; e nonorte de Minas, na sua parte extrema, a não ser a li. F. Bahia e Minas, nãoha estradas de ferro, e o percurso da via a percorrer, além de ser de uma dis-tancia de 72 kilometros, é de péssimo transito.

A colônia syria, residente em Arassuahy, festejou com dansas e musicasa grande descoberta, que vae constituir um dos maiores suecessos da historiada mineração.»
Em outra parte deste Atmuario já referimos a vencia dessa notável pe-dra, por alto preço, na AWemanha.
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A. 1 • de Dez. de 1910, o sr. professor dr. Orville Derby foi mostrar ao drodro de toledo, mimstro da Agricullura, na Cap. da União, um diamante d'1,0 ,p. dates, encontrado no município de Estrella do Sul (Triângulo Mineiro)c vendido no Rio de Janeiro pela quantia de 500 contos de réis.V propósito dessa pedra f bellissiino paragoiv) publicou a Gazela de No-Uctas o seguinte, na edição de 2 de dez. de 1910 :
Indiã/ 

"""'«"toóapedpa mui.s cara. A antigüidade tirava os diamantes da
A sua raridade tornávamos ,1c  preço tal, ,,,„¦ só os reis e os princ spodiam usal-os. '
G*pi pedras com a demperatisaeão do dinheiro- porque o dinheiro de-mocraüsou-se para depois ser a base das de„,ocraaas,^ual^iér pessoa „¦„,tenha uma certa somnia os pede usar. '
Amuí mesmo Ira extraordinários brilhantes, do belleza Inconiprtravel : o¦i .ante azu do engenl.eiro Leopoldo Cunha, de incomparavel belleza ; o
XXV , í 

""'. |,el'tenconte-"óje aosr. Condo Modesto Leal; o celebreb dhante do imperador ; o brilhante rosado Mme. Francisco de Sá, vindo daEuropa o que custou 2O.C00 libras.

Ia1Ittóa;Cl° 
°SSaS 

^ 
aWi"ge" írM#:^ '«"lates tem logo

Entre os diamantes históricos cita-s Regente», «me pertenceo á coroa
;c;,.n,;ac;,,,on1|1rador,|o,, le 0rleans,,uando regente, por^fiOO1 bias. o aGrao-Mogob>, que pertenceo a Aureng Zeb, e parece está hoie noThesourodo Sba da Pérsia, con, o nome de «Deria Nom,, oc ano de iuze -gnndo outros -sul cornos rajahs do Laboro, co mme dê ,dvod-Nor»Os inglezes pdhando o Labore cm 1850, olforeceram-no i rainha Vicio-ria.

Ha ainda o «Orloí», roubado por um granadeiro francez do templo de Shê-riryham onde elle const.tóia nm dos olhos da imagem de Bhrama, em, foicomprado por 2.2d0.0OO libras, para Catharina II 'K ha ainda, com historia-o «Sim», o «Sancy», pertencente á coroa deFrança, o «Florentino», que pertenceo a Carlos, o Temerário-o «Nn«oF..Estrella Polar», oXPacha», o «Leopoldo, e, finalmente oH ^o maior dos diamantes encontrados no Brasil em 1853Esse diamante que o sr. Orville Derby mostrou hontem ao .Vlinis.ro To-lodo, .mira na historia das grandes pedras do mundo».

lia alguns me/es foi, nestaCapital, pelo sr. Remido Dias Duarte mos-l.Mdo a redaçoão do Minas Ocraes um chapéu finíssimo, indfeao d 
' 

óm-—»¦»' Clmn^o Panam., fabricado em S. .José da Lagoa, município deUabira do Matto 1 en.ro. pelo sr. Antônio Martins da Costa. „...• ha teh,r.o..pportpu do f„,„ador mudas da palmeiraCavMowa; de cuia delicada fibra;•«• fazem aquelles excellentes chapéus,
A palmeira cresçeo rapidamente c o chapéo fabricado com ,, fibra nacional desper ou a attenção geral pela delicadeza d, ,,,,, , sll, i,.v,^ „,:ptanrlo-se facilmente á mais moderna iVu-nia. '

*
Um Diamantina, os bairros e os ruas colouiaes d,, velho Tojuco tem seOrnado e y, perderam até os antigos nome* tão poéticos; Paula ^



27.8 ANNüAUIO

Venda Nova, rua do Fogo, Curral, Romana, rua do Coqueiro, becco da Tasca,
.logo da Bola, rua do Contracto, Cavalhada Velha, Cavalhada Nova, Macáo de
Cima, Macáo do Meio, Macáo d 3 Baixo, Arraial dos Forros, Arraial de Baixo,
becco da Tecla, becco do João Pinto, rua das Beatas, etc.

Todos esses nomes tradicionaos (diz um chronista dalli) estão de ha tem-
pos para cá sendo substituídos por denD-inihaçÕes modernas e baptisados
aipielles logares históricos com placas em honra a vultos pol-iticos ou ácida-
dàos de •evidência local.

*

A 7 de dez. de 1910, pelas 9 hs. da manhã, findas as missas do 7.- dia re-
sadas por alma do millionario mineiro coronel Albino Cerqueira Leite, dosa-
bou a egreja parochial da freg. e distr. de Mathias Barbosa, sendo os
prejuízos avaliados em LÒ:Q99$ pelo respectivo vigário, sr. conego Joaquim
Monteiro.

A população do vasto município de Patrocínio (no Triângulo) ascende ao
numero de 60.000habitantes, como o prova a ultima estatística que se fez ha
dez annos, diz um periódico local.

«'Extensas niattas enriquecem a sua vastidão, nas quaes se encontra
abundante c excellente madeira para conslrueçáo.

A liberdade e fertilidade do seo solo é tal que os lavradores do miiuici-
pio, com pequeno trabalho e menor dispendio, arma/.enam grande copia do
cereaes. que além de satisfazerem as necessidades internas, são em não pe-
quena quantidade exportados para outros pontos, aproveitando-se para isto
desse meio de locomoção tão rotineiro quanto vagaroso o altamente oneroso—
o carro de bois—meio este que não está ao alcance de Iodas as bolsas, sendo
mui freqüente ver os pequenos lavradores locaes perder grande quanii-
dade de produetos, como fcijàò, arroz, milho, queijo, etc, já por falta de
compradores, já por carência de meios para exportal-os.»

A riqueza do sub-sólo daquelle mun. do extremo Oeste é já bem conheci-
da, tanto pelas suas duas fontes de águas medicinaes, nos Togar és denomina-
dos—Salitre e Serra Negra, como pelas suas jazidas de ferro, ouro e diaman-
tes, que se encontram em diversos pontos do município'.

Acerca da industria pastoril cio Patrocínio, não são poucos os seos cria-
dores, cujo nome é bem conhecido pelo seo acurado capricho e esmero, no me-
Ihoraniento das raças bovina e cavallar.

Damos abaixo o texto da lei que inve.-tio os srs. Vilella & Fonseca do
privilegio para a exploração da industria o.xtract.va de certos mineraes, no
município de Tiradeptos (valle do Rio das Mortes).

A Empresa está regularmente montada, as riquezas mineraes daquelle
município são enormes e Deos queira a sympathica terra do Poito-Martyr
tire os proveitos de que carece para o seo engrandecimento.

Já alli, funccioilando regularmente, ha uma outra empresa para explora-
çào de tintas, e que tem tido bom acolhimento para ós produetos que exporta,
e é gerida pelo sr. Ma.io.el Baptista, industrial de longa pratica.

E s o teor da lei, tanecion. pelo fall. Presid. do Est. dr. João Pi-
nheiro:
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Lei n. 537, de 27 de setembro de 191(3.
Concede a Vilella, Fonseca & Comp;, ou á emprega que organisarem,

Privilegio para exploração de mahganez, ferro, ouro, areias mònazití-
cas, no municipio do Tiradonl.es.

0 povo do Estai:) de Min.u G-rass, por seos r,>;>ro,;e:i'an'os, decretou eeu. em soo nome, sancciònò a seguinte Lei :
Art. 1." Fica concedido a yiileia, Fonseca & Comp"., ou á empresa queorganisareni, polo praso de 25 annos, privilegio para exploração de manga-

pe.J, ferro, ouro, areias mouadlieas e outros metaes, no municipio de Tira-dentes »
*

Lm l(.:u>, foi a seguinte a exportação de arroz, na; dClercal.es estações
pertencentes ao Triângulo Mineiro :

Sacramento, 210.173 kilos: Conquista, 1S3;GDD; Paíaairãs, 571034; Burity8.508; überabinha, 276.395; Aragaarv, 1.335.138; E.ig. Lisboa, 107,932; Ube-raba. 786;737; Irará. 5.53S; Maagabe.ira, 5.810; Jag uira, 11?.786.
Total, 1.203.115 kilos.
Em 1910, o movimento foi o seguinte :
Sacramento. 266.735 kilos; Conquista, 635.1-36: Paiuelras, 9)2.6D3' Burity6:), Überabinha, 816.186; Aragaary, 2.793.229; Ln- Lisboa, 182.-My Uberaba1.708.211; Irará, 319: Mangabeira, 116: Jaguara, 75. 171 : Sobra linho, 47 143:Palestina, 5.383. ' '

Total, 7.563.311 kilos, isto é, de um anuo para õtUro aprodücoãoq uasi du-
plicou.

A exportação da usina Esperam-a, nesíe lotado, no anuo de 1909, foi de2.063 toneladas de ferro gusa.
A l sina Esperança fica no num. de Ouro Preto e à margem da E. F.Central do Brasil, perto do llabira do Campo.

0 cJiiiiiico francéz dr. Biol, aiYalysaiidp um minério de forro do Pico deItabira hematita), encontrou a seguinte composição:
Minério de Itabira :

Fe-2 03 ,,1(()
Alumina 94,|q
Magnosia {)
Ga] 0.1)8
Sio2 3.40

leor em lerro 65,8 em cem.

No dia 17 de julho do 1910, ás 7 horas da noite mais ou menos, cabio umaerolithoa pouca distancia da cidade di' Patrocínio (Triângulo Mineiro), dolado poente, produzindo grande estrondo, acompanhado de grande res-
plcndor.

|,:"' janeiro de 1911. a Bibliolheca Xopotense, fundada a 3 de dezembro de1903, pelo professor Leandro vverneck, em São Caetano do Chopotó (mun. doAlio Rio Doce) e sob a direcção de D. Joanita Werneck, contava 3,532 volu-nies de obras diversas.
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A. Bibliotheea Jikitahycnsc, fundada em 12 de outubro de 1906, pelos srs.
professor Luciano Cardoso de Sousa, Francisco Coelho de Araújo e José Pi-
nheiro de Oliveira, em JeqLiitahy, niuniçipip de Montes Claros, norte de Minas
Geraes, conta, presentemente, perto de 1.500 vols.

A Bibliotheea Napoleão Jíeys, fundada aos 28 de julho do 1906 polo pró-
fessor Elviro Ottoni, 'em Setubinlia, municipio do Theophilo i.Mtoni, Estado
do Minas Geraes. o sob aguarda do sr. Domingos Ferreira dos Santos, bi-
bliothecario, conía perto de 2.000 vols.

r. iUin BOI-IDE no Oeste.—Yio-se na nianhan de 18 de março cie 1901, na ei-
dãiíe de S. João cFLl-Rey, um grande clarão seguido de uni prolongado es-
tampido com tremor de terra por alguns instantes. Felizmente o phenomeno,
embora produzisse grande trepidação nas portas, vidraças, garrafas e louças,
não causou prejuízos pessoaes nem niateriaes.

E' de suppor-se que algum uranolitho cahisse nas proxinüdacies da ei-
d.aclç; Houve.quem visse um grande globo luminoso percorrendo o espaço
antes do estampido, o que faz suppor a queda de um uranolitho, semelhante
ao Bendegó, que hoje se acha no Museo Nacional, no Rio de Janeiro.

0 Bendegó é o uranolitho mais pesado que se conhece e foi encontrado á
margem cio rio Bendegó, na Bahia, em ISSO, pesando 5,36o kilos.

o Capitão cie Maré Guerra José Carlos de Carvalho conseguio com mui
Ia dillieuldade transportar esse iinnienso bloco para o Rio de Janeiro, sendo
recompensado por S. M. o Imperador D. Pedro 11 com uma condecora-
çào.

O Bendegó é um corpo composto de ferro, nickel, magnesium, etc.

Desde a presidência.João Piiíbeiro tem Minas novas Estampilhas Esta-
ci'0'ac.s em [\<o, pois, em 10<s8, o Governo do Estado ãcçeitou a proposta da
American Bank Note Company para o fornecimento, pelo preço de Ibs.
2.-.000, de trinta e quatro milhões, c 550 cstanipilhas destinadas ao sello do lo-
lhas de autos c custas judiciaes, que só foram postas em circulação no dia J.°
de janeiro de 19.10.

Os novos sellos, gravados em aço, de admirável nitidez de desenho o
beliesa de colorido, lèm as seguintes gravuras .--—estatua de Tiradentes, em
Ouro Prelo, e as clligies do general Gomes Carneiro, Theophilo Ottoni, Ber-
nardo de Vasconcellos, Gesario Alvim e Silviano Brandão. As cores dessas
estampilhas são : azul. amarello-alaranjado, violeta, salmáo-claro, verde
çòr de morango e carmim; e, conforme o valor (l.iXl,200j30C>,10í;), 1..000 réis.
eti•:. . cada estampilha tem um retrato ou eííigie de um daojuellcs notáveis
Mineiros.

A 1'reg. ceei es. de S, Goiiçalo do Ilio Prelo abrange algumas cape lias
fiiiaes: Campinas de s, sebastião. Pedraria, Contagem do Gallinheiro (hoje
Desenibargaclor Ottoni), Dona Isabel, etc, O povs de Campinas e sede de
distr. de paz, tem uma regular Cap. de seo padroeiro (S. Sebastião), uma Er-
micía do Rosário, I esc. niixta primaria, etc.

A imprensa periódica surgiu em Montes Claros, a 22 fev. 1881, com o se-
niánario Correio do Norte (rcd. pelo dr, Antônio Augusto Velloso, 271 ns. e
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desappar. em 28 abril 1889!; vieram depois ,1 Lym ,5 junho (1881); o Montes Cia-mv(afev. 1*93), 0 Estudante (julho 1893), O Operário (24 out;. 1894) 0 4nri-cultor- (30 mar. 98), A Lucta (10 abril 99). Bom Joaquim (^ maio 1904) 4 OM-map do Norte (10 dez. 1905), O Bohemio (12 jul. 900), A VenHa p dez 906^1 Verdade (1.° maio 907) o de novo a tijtimh do Norte (20 sei 008na.es ao (orlo. de 1884a 1909, naquclla cid. iiorle-níi^eíra
Treze ter-

Em Itabira do Campo (mun. de Ouro Preto) surgio a 1 1 de julho de 1000o 1." periódico editado nesse distr. sob o titulo de Cmzela dr tÜWti V soma-n/.al e editado pelo sr. Eugênio Orara,

; No territ. do mun. e com. de Montes Claros ficam varias povoacões e ai-' «ias d,-pe.1. população, e outro ellas o pov.de São Pedro ,1a fera, no'*' '" l,az Cle Momnlrosde Montes Claros: o pov. do Cedro ou |.'al,ri,-a. no«n«tp. dac,d.;odeJuramenio,-que já foi elev. a distr. de paz, não instai-..(Mio.; odeS. João da Vereda, confinando com o mun. de $M «õ%Í: o\c
*

\odial5de abril do 1911; num sabbado, ás 6 horas da tarde, for visto emS. laulo do Muriahé, (sudeste de Minas), correr na direccáo sií s um oTan ¦
do^erol.tho, que, após a sua queda, deixo,, no ceo dislincto rastilho funil-

Diversas,ressoas, naquella eidade. observaram o deslumbrante plreno-nionoriue, semelhante a um grande foguete, dcscrevoo uma brillrante raie,-lona no espaço. •'
Estebolide, segundo noticio,, a Gazela, de Noticias, foi cahir próximo ócubado de Macahé (Rst. do Rio;, tendo se ouvido alli torto c,tan ío

naouelíaS i? -' W^*> >>* '< * » "'tantos d, norte, foi contemplado.qmlla odademme,™ umoufro bello acrolit.ho,quecortou o espaço, quasia , 
pa^recçao 

do primeiro, e, corno es,,, tambr leixo,, „!, eo,, oalguns instantes, um brilhante sulco. '

Nu importante certamen ,la I.» líxposição Pecuária de Uberaba 'aberta a3 rtfi'WP cie 101:1), for expoS|;a,o cordão df ,. , „,, Z£Sàc.comprimento, (pie pertence,) ;, Tiradcntos
O sooaetualdonoeosr. Auguslo Tiradmi-s. talaranefo do Prolo-Ararív,,|:l l<','('iidadc. levado ao patihiilo, cm | ;<»•>.

Segundo noticiou (, BaemUhh arco ,1,. 1911. foi ,|„„ ,,, „,,„„„,,„"um. sul-mmeirouma nova fonte de água mineral. n.,«,n« 
IN

A tom,, da «Água Sanl.a» do Vallo Pormosr, está situada no ,, .,.,,.,'"N:'""'""-","s"-:,",kl1 i-,l,,,i,|:„l„,1„,í„.m,|l|v 
„ , ,, l;i, ,.;

'''amenio Incalisnda paru uma eonvoaioalo explorue-á,,." '

„ 
""••'"•'"i-s(,ií/.-.,,....]!..,,..,. j,. ;,,,i„:!„/,ll,,,.. 

,-¦, .
"";""""• ""sl" "i.-ij.i... empregam para, -ura o tnole.s'i ¦„,',', ,',,',', 

'
lc.st.nqs, a água ,1,. urna fonte situada no cafesal ,1, roleri I, (^nlvista doa resultados obtidos, baptisarnm-nae i,„\,',,Vs

:,!.:¦» e lü-

e O li 1
mia.»
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Scieifo Io facto, o sr. cor.onei Ernesto de Azevo Io, agricultor e proprié-
tarioclas terras onde está situada a fonte, tratou de averiguar se effectivá-
mente a água tinha as propriedades medicinaes, que lhe eram atttibuidas o,
para melhor conhecimento, mandou submctter.a agüa á anal.yse de um com-
potente chiniico, na cidade de S. Paulo.

Ha poucos dias commanicaram-lhe o resultado da mesma analyso, pela
fjiial ílcou scieiite d • qie foram encontradas na água analysada as mesmas
propriedades que ss encontram nas afamadas águas cie Vichy.

Conta-se, pois, no Imitado de Minas e no municipio ide Baependy, mais
uma riqueza inestimável, que muito contribuirá para. o nosso progresso.»

*

Eis unia mlorocmnle estatística dos Correios de Minas Geraes :
A ádiTiinistraeào cias Correios de Minas, em 1890, supei-intendia 632 agèri-

cias, cLas cpiaes sóniente <S clispualiamde carteiros para distribuição doinici-
liaria et executavam o serviço cíe vales postaés.

Ao presente, o n-.i uero das agências r.Ai\ elevado a 793 anais 161); o ser •
viço de ¦distribuirão clo;ihicilia.r-ia ò feito em 31 e o de vales postaes em.39.

Em 1896;, a renda foi de 523:61t$737 e a despesa'cie 1.215:279$034; em
1906, a roda ascendeo á cifra dr 1..025:i76$770 ca despesa a 1.473: llô$997.

O movimento de malas cm 1896 foi de 66.2.123, e em 190.6, foi do 1.639.371
*

PelaSub-AdniiiiisIraçào Postal de Diamantina (que abrange 157 agencias
de correio, no Norte de Minas) houve o seguinte movimento, no anno de
1910 :

Movimento do serviço a cargo da i.asecção (secretaria) :
Onici )A, circulares e requerimentos recebidos e

pro.ce.ssad ).;  4.551
Meai expe li Io,;;..  3.857
Tel (gramma : transmittidos  1.181
Po.-iari:n baixa I ts  352
Circulados expedidas 28
S >.m a  9,972

Serviço de con 1 iccào dr malas :
Presenti ne ito 3 (ü > subordina 1 11 á sub-a Iministração 93 linhas postaes,

algumas subdividav em cbus e mais trechos diferentes, tendo fuhccioirado
par adrilihi.:! traça o 73 eiJ por contracto.

Agencias :
Estão act lalmeate subordinaclas á sub-administração 157 agencias, das

quaesl de 2." classe, 20 de 3.a classe e 136 de 4.\
Movimento d o; correspondências e malas.
Malas:

Expedi Lm PI.K17
Rec i.bida ->¦> •><)•>
Som mo  . .. \-> r»(|

Correspondência ordinária .
Objectos recebidos para distribuir 1.583.134
lclem postados para expedir 453. pq
Idem cm transito 2.578.479
Som ma* * * t ;j »V. *>.?*.....*•« 1* \ 614.717
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Registrados simples :
Objectos recebidos para distribuir 41.178
Idem postados para expedir 26.781
Id mi em transito 60.8ól
Somm.a $?>—

Registrados com valor declarado :
Objectos expedidos A.225, na importância de.. 3.27~>:526$055
Idem recebidos 3.584, na importância de Iv870:-l93$053 .,
Idem em tra-.TSitó 4.816, na importância de  036:818$285
Soníma 12.625, na importância do 6.0S2v53o§vJo

Movimentos :-le vaies po.-taes nacionaes :
Emiti idos 3.060, n i impori anciã de  1.005:60t$655
Pagos 1.15?, na importância de  33l:003$63l

#

Reembolsados 6 na i nportancia de 1: 108^700
Somma 5.127 vales, na importância de  2.330:806$086

Valos iníernacionaes :
Foram emiti idos 1S, na importância de Fran-
cos  6/127.20

Rofugos :
Foram consumidos H)0 refnsros definitivos.

*—¦

Receita o despesa :
A receita foi de 3.531:1600372 o a despesa foi de egual quantia.
Forani remettidos á administração saldos em dinheiro na imporian/ia de

I.550:32SpL3.

E n abril de. 1011, chegaram a Bello Horizonte, o dr. Walter Haberfeld
o sua esposa a dra. Am-olia Haberfeld. ambos médicos pela Universidade de
Vieana, o coatractados na Áustria para dirigirem o Laboratório experimental
de laaeteriologia annoxo á Polyclinica cia Santa Casa: e o dr. Alfred Scha-
cfíer, chi mico allemão, para dirigir o Laboratório de Analyses da Directo-
ria de llygiene do listado.

R n Sabará há. entre outras curiosidades, uma solida e magnífica ponto
cie madeira que dá accesso á cidade, o foi '.construída 

pelo engenheiro Hen-
riipie Dumonf;, pae de Santos Dumònt, quando era presidente da provincia odr.
Saldanha Marinho: o o panno de boeca do theatro, que c um panorama da ei-
dado pintado por Grinina, o saudoso paysagista mineiro, quando lá esteve.

#

Em Übá, cid.daMatta de Minas, inauguraram-se, em 1011, uma Casa di'
Residência dos Padres Jesuitas Portuguezes, dirigidos pelo rev. dr. Antônio
de Menezes, e uni Colle.gjop.ara meninas dirigido pelas Irmans do Sagrado
('oração de Maria.

—Aquella cid. conta hoje 1 semanários; Folhado Povo, Gazela dcUbá\
O Movimento o O Apóstolo.

*

A nova "Fonte Quinze 
"do Novembro», em Poços de Caldas, foi desço-

berta em 1005 e è composta de uma agna mineral de. suave paladar, analy-
sada a 12 de maio de 10í;6 pelos çliimicòs João Baptista da Rocha e .1. Fredc*.
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rico Rocha, no Laboratório de Analyses ele S. Paulo. A fonte 15 de Novembrotem sido mais um aUractivo para a Villa de Poços de Caldas. i
Em sua natural composição entram os bicarbonatos de cálcio, magnesioferro, potássio e soelio, os sulfates de alumínio o potássio, o chlorureto elesódio, o silicato de sódio e nitratos; não contém a água ácidos sulphurososiilpluelnco e nitrico, nem seos sãos, nem o animoniaco. Pura água daclasse das alcalinas e saborosa como água de mesa. é também útil para com-bater a urcmia, artbritismo, arterio-scierose. gotta.diabetes. moléstias Mrins (cálculos rhenaes; e vias urinarias.

rant(
E' chamada a Confroxérilln brasileira, por seo paladar %)ve e retrme-

Um novo Mappa de Minas.
\ 0 Em 1910, foi contractado pela Directoria ele Obras e Yiaeão com a impor-tante Companhia Lithographica Hartn.ann & Reichembach, de S. Paulo aedioào do mappa gorai do listado, trabalho executado com todo critério pêlojovem engenheiro do Estado, sr. dr. Benedicto Santos, da lliroolnria do>íacão.

Aquella Lithographia entregou ao Governo Mineiro, em principies ele1911, a prova elaquelle mappa, (pie, esperamos, ainda ficará prompto na Ex-
posjção de Turim, o rpie muito realce dará á nossa representarão oni lalcertamen.

pi» precisamos encarecer a execução ele tão importante obra. muito bemconílaela a uma das mais importantes lytographias brasileiras.

Km Ahl.adia dos Domados, onde tao freqüentes tòm sido as oceurronriasdedmmantes.nosl.-diasdeniarrodo 19.17. ofolisardo ,.,„¦ • „•„ Mo Ca-Hxto residente no distrieto, extraído duas lindas pedras de diamante aicor de sal e de pi-,meira água. sendo uma de 6 quilates o outra de IAPlates.
mbas
l|lli-

^ordec 
feel.ele 12 ele nov: de 1910, ò Cio v. ela Inião pres. élr Nilo-Pe-"'"." ,,"l1-.cía1Afiic % '''¦• RodoJpho Miranda; oro,,,, ,„„ aprendizadoao.nolana cidade de Barbacena, destinado especialmente á cultura de piau-Ias Irnetderas o ao ensino pratico de ('rnctioulmra o pomicidtura, ádiplirin-do para esse ili„ a excellente chácarado sr. coronel Rodolpho Àbrèo, a oual

possuo laivos o melhor pomar do acclimaçao fie Metas enropeas, asial rase americanas, em nosso Estado.
*

Km M do junho demo. foi ihaugur. na cid. d,- Pouso Alio unu ,,metallica encommondada da- Bélgica pelo Gov, d-, listado, ,pio ad rio non esmoanno outras grandes pontes metallicas, assentadas em Patrocínio doMu alio, Garandahy, Rio das Mortos. Rio das Velhas, Raso do Pio Hoco Vi<-ta Alegrei rio Pomba), etc.
A Directoria Geral dos Correios Brasileiros, em soo relatório do lill Ni. in-forma que o movimento de malas havido arjuello amío nos Correios iic Mi-nas Geraes íoi superior aos demais Estados da União, a saber •

• ^í^m' I-.6»^.U?.'Distrieto Federal o listado do Rio dr .la-ne.ro, ijop; 3.» S, Paulo, 732.622; 1.» Rio Grande ,1o Sul, 2»7.í í -
,m 

'^/f-ÍV/7;G-opernai^uco, 101.169; 7." Parahyba, 103.112: 8" Cear-!101,844; 9,. Alagoas, 101.624; 10,- Pará, 85.707; ,1." Santa Ca.harina, Si-
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1.2.» Paraná, 62.159; 13.- Sergipe, 52.530;14.* Ooyaz, 11.377; 15.- Maranhão,.30.932; 16." Espirito Santo; 28.757; 17.o Rio Grande do Norte, 22.311; 18.»Amazonas, 19.317; 19.° Piauhy, 12.19.2; 20.° Matto Grosso, 1.893.
Do relatório apresentado pelo Director Geral dos Correios da União, ve-nílca-se que ao Correio de Minas cabe o primeiro logar quanto ao numerode Agencias, que superintende cada uma das administrações postaos :Minas Geraes 783: S. Paulo. 152; Districto Federal e Estado do Rio. 133:

Bahia, 209; Pernambuco, 150.« Rio Grande do Sul, 136: Ceará, 101: Parahyba
do Norte, 63: Santa Catharina, 63: Paraná 73: Alagoas, i\(\: Maranhão, 62. Es-
pirito-Santo, 51: Goyaz, 51: Rio Grande do Norte. 96. Sergipe. 38: Amazo-
nas. 36: Piauhy, 36: Matto Grosso. 18.

*

A firma Belchior AC, arrendatária da Feira de Três Corações, no sul de
Minas Geraes, apresentou o seguinte quadro demonstrativo do movimento de
vendas de gado realisadás na Feira, no período que vae de 1 de janeiro a 31
cíe dezembro de 1910 :

Rezes vendidas, 116.030. Productodotal das vendas, 12.509:107$500. Me-
dia do preço por cabeça, 107^809. Media do preço, por arroba, 7$187. 1 rn-
portanciade 15 % sobre a renda bruta paga ao Estado de Minas,.."... .
17:4040500.

A Feira de Três Corações está situada á margem da Estrada de Ferro
Minas e Rio (Rede Sul-Mineira) e vende gado gordo para abastecer o merca-
do do Rio de Janeiro.

*

Em São Paulo foi lavrada, em 1907, a escriptura de organisacáo da so-
ciedade anonyma—«Companhia de Estradei de Ferro São Paulo e Minas»-
com o capital de 1.131:70O$OO0 dividido em 11.317 acçõeS de 100$ cada uma.

A' nova companhia, cujo presidente é o sr. William Smitíi Wilson, ti-
Catam pertencendo os direitos e vantagens das concessões anteriormente
feitas á «Companhia E. F. de São Simão a Minas.»

Aquella ferro-via sáe da estação paulista cie Bento Quírino o vem á s<mIc
d<> municipio mineiro de S. Sobastião^do Paraíso.

Ha 30 annos, no exercício de 1881-1882, o rendimento das nove seauiutes
recebedorias sul-mineiras foi este :

ÉJMp  5.-7.UP60Dores do Guaxupe 1^9nem-*

W$::::::::;;;;;;;;;::m::::::::::.-• !mm
Monte Santo
Ouro Fino

10:855$09<
11:874$02Ò

wniu ruiu (c983<70l
.issa-Mnte  81:8878900
l™:;:, .*¦•.  9P622S373Sapucahy-mi ri  30:8S5$362

Rs. 282:111$885
Xo Triângulo Mineiro, no mesmo exercício de 1881—82, foi esta a rendadas 3 seguintes estações fiscaes da nossa ex]província, alli então existentes:

Presidio do Km» Preto   43:512S7o7
.laguára...,
Ponte Alta,

S:048$224
5:176S731

Rs; 56:730*662
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nas íoS^^ mi'™ipio goyano de Catalão com o Estado de Mi-
dos d h r 5iY SegahlteS P01't0S' (0d03no ri0 P^anabyba, e silua-
ÊeÊm^r TC" 

n"l:iÍd|,i0 : Arap0n§'a' Joíé Bernardès, Soledade,
L V" 

P,l°'',0rl0 Velho, Ypc Arcado (onde ha a modernaponic pensil). Escreveo o rev. sr. Francisco Va-? •

banlí'ãv 
tam,bem P0''t0'S l,al'ticuIafe*. ónâè são passados muitos contra

Í"C 
notar entó *!les o 3/orro .1«0, que já foi porto official.

ticulare n,f' 
n°te'mne"'" P°U°a imP°^ncia ligam a essas canoas pai-cuia.es que alias transporiam grande quantidade de mercadorias.

tãuásíS°ÍP1 %M*m.™m oxis,e *«** Perfuéhas susten-
.luan-loT... 'lllatr° Èanoas' as ,l,laes deixam de transpor o rio•fuanjo elle toma muita água. ficando o transito interrompido»

* *

-3

nafv^r li 
*, 

,? 
U'° ^ os mais Wvhnèfttáãbiá melhores de Govaz,enterra o,»M,„as pelo nosso mun. de Araguary o rio Paranahvba. 

'

coJZ^^*™^0^ V^mm mais da inelade do

^ãoua0r/ol1i!Piafamann!'al'''en(0 
cerca de oitonlan.il bois e toda a exporia-

escalão 
"tf *' C°''°aeS' ''"'"'^ t°UCÍ'1"0' bor,"áclla e f,"»°- ™ &**&

porção. ' 
C°m0 aV"S' animaes' 1,e,1,,as Prosas, em menor ,,ro-

consulidlf ri^r°' 
° SeHa'leJ° '|lle Vem iraxov esses P''0llllc,0S ™* centros

fone a 
'mí^ "' ^v'* *"**' f|'"'''' ° P°n'° "l;,is i"'0*""0 do local ,la nova ponloine a Ln,ao mandou construi,-!, é estação do foíegrápho nacional , clisiá ü

o lfS A,uT""% 
i<L ''" ühei-abin)'a> MM* linha rerréá 'mais 

perlo
nbos V, T 

° MTC;Alegrfl' ]"i"'<'i^s o,,.,,postos mineiros, 16 dê Morri-
72: tnU(:m:'0'l']Út' WV?Wm* Játáhy, Kio bonito è Mineiro, ei-
^M< 

Mbusgoyanas mais importantes da Zoi,a ronfinnnte cem Minas Ge-

choetrZrt^1'^*0' 
Cn', " Yi"a P1»«0a o Giyaz, e o do estreito da Ca-

» , a,lo mnn-Ú° |,,,a<a' ° an,l'0S "° ri0 ^mmm lambe,,, sãopiocurados pelo commercio das regiões continantes dos dois listadas
* »

4 de^âdetírJfãJ^f f 
'ei 'le 0,'''a,,l0h,° <la lí"l",blica, promulgada ai u lancno de 1908, pelo Governo do finado presidente Affonso Penna, ficou

anrenc^r,,rnGi'el','1 f 
orisat,u a "'a»«a'' restabelecer as companhias deaprendas militares de Ouro Prelo, Goyaz, Belém e Porto ilegre podendo

melosf?S 
e'n l0CaU(la'leS «nièntes pata a sédc de f^SS

E' da mais conveniente opportunidado para a educação militar dos io-

swriinidà. Pf0V 4Urante ÚeZem ''° amiOS0> em mah()1'a foi



%¦¦

'flfl ''.lKlJlP<' ••.•\ÜM§Êk A BiB&jk-fl I HAl -11Ba 1' •'«¦fÈJw ¦ a ¦ n»^B fl ¦<'** 5BB > ^^BJk^vBI BBW%^tf^S7flV%Bl3$»::^::':JfSjÈBBi BB^iP-^e^Ei BBv bU BBpí

B <«fl '- Vbhf 'fl^Ü fl Ba
''-'^i^HI BBV '"Aújál^BBlr':''-e:íjj^H ^^^SjMMMfl BBei f>9fl BBbSÍP^'¦';":llffl 

bW wfl BbI ¦ -:£iflfl BB» Jt^fl BBPÍ$'

¦?5B BB Bv' ' 'lilw fl B*^' -I II B^idü fl fluí'/J D fl B*' ^j?J?jÍmB fl KJr

^b1 «bB mÍ1Iíí&4íÍiBkhB bBb ifl Bk&bb»&3lB¥ Eflfs '* Mfl ¦ Krv
iflflflBY B^BBmÉBBBÈsíÍÍÍS^BB] ¦¦¦ avfl^TâBBBflY BBMBBBB&Si>ÍtilBl BB» Bfll HB«

j^B^BB 5BB ¦>* iBl BI bB: 3r

flB liB BPifl flfl RBa
Afl !&IK BBilÉAfl IH bbI IBV^^Vl M BI Bi

- 1ÍB B BB
¦^ípElsflfl BwíH ¦¦& flfl ¦¦¦

;^. I YTÍ^^B ¦¦¦•''iB^vfliB BBB^ flfl ¦¦¦

t-^^íC '-i.' *^*!sLi9 V- Jl Bi BI
¦;¦¦ <^K"::s*SsaaM ¦B;']flB ¦BBl BBBH ¦BBB'ií-f-Ã-jíttxi".» ^*>u^&!MBI$&R£39Bfl BBrJBfl BBBh. ^BiW
'^Hk *^BBB BBlflfl BflEflfl Bflk BBbBi^^

3|&«fl B^isgasBI B^

Pescador de Surubim (Rio São Francisco

fl !



"1

ANNUARIO 287

Em abril de 1907, O Radio (do então distr. e hoje villa de Fortaleza de Sa-
línas) deo noticias do apparecimento de uma ave rara, no baixo Jequitinhonha.

«De S. João da Vigia, município de Arassuahy, foi dirigida pelo sr. Sar-
zino Roiz de Oliveira ao Major Iiormino de Almeida, uma carta com os se-
guintes tópicos : «Apparec.eo aqui uma ave de rapina de tamanho descom-
riiunal, que deixou em duvida a população, de ser ou não eífectivãmente des-
sa família òrhithótògica.

O referido alado, morto com Ires tiros de cspingard i, posava o.700 gram-
mas e media 55centinis. do altura, 2 metros do uma a outra extremidade das
asas ; as garras cingiarn folgádamertte o pulso do uni homem robusto o as
pernas regulavam a, grossura da canolla do um cabrito.

Causou a todos grande admiração, pelo soo tamanho o bollesa, pareceu-
do ler forçasuílioienlo para conduzir aos ares um carneiro.

Era branca o do pintas cinzentas».

A Companhia de Mineração de Água Preta, munieipio do Queluz, pódio
o obteve cio Governo privilegio para a conslrucção do uma linha ãèrea, dos-
íinada ao transporte do manganez.

Fssa linha aérea (primeira que se installou em Minas) sabe claquelIa mina
o vae á Kslrada de Forro Central do Brasil, no Morro da Mina.

? ¥

No togar denominado Barrado Salinas, do munieipio do Salinas, ao
norte cie nosso .(listado, acaba do ser descoberta uma grande jazida úo tur-
maliiias roscas o verdes, de pura ag.ua, a qual está sondo lavrada por gran-
de numero de pessoas, quer daquelle município, quer do município visinho
do Arassuahy.

Tem sido grande o numero de pedras tiradas naqueila lavra pela gente
que afíluip com a noticia do seo descobrimento, e quasi todas perfeitas o
lindas.

* »

Em 1907, chegaram ao Rio de Janeiro os sábios americanos srs. J. II.
Mears, J. C. Branner, o M. Riçh. F. Penrose, geólogos vindos para fazer in-
vostigaeõcs no Brasil.

Pelles, alguns vieram a Minas, que lambem foi visitada polo professorPenrose, cm companhia do dr. Orv. Derby, professor Branner o engenheiro
Means, os quaes estiveram pesquisando as nossas jaddas de ferro, ouro o
manganez, na região sorvida pela E. F. Central.

O professor Richard Penrose, conhecido engenheiro de minas e geólogoresidente en Phiiá blphia, então em visita pelos paizes da America do Sul,
é u n cUa Giiloraádj «Joarnil of Ghjlogy* o un das fui Li:bres d > «K-eao-

r

, '4

À

Na noite de 17 de Março de 1909, passou por Sete Bágôas o outros pontos,
tendo passado depois por S. João cIUl-Rey, um enorme bolide, que causou
grande pânico a todos que o presenciaram.

, Porto daest.de Silva Xavier houve um grande estrondo, não se sabendo ao
corto a hora em quo elle se deo, e que se attribue á queda do mesmo grande
bolide.

:;l
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mie Oeology», i,marecente publicãçãoque tom obtido grande Sito nos meios>cient'.iicos.
Foi por alguns annos geólogo dos Estados de Texas e Arkansas e tam-bom collaborou brilhantemente nas publicações do serviço geológico federal,-n o ocçupado a cadeira de geologia na Universidade de ChicagoE pnncipalmenlo conhecido por seos importantes trabalhos referentes

fingem 
e natureza cias jazidas mineraes e ainda ultimamente publicou umaimportante contribuição relativa ás .jazidas cie diamantes da África,

uJÍ°ÚOt !fVa.ram 
a n,elhor iml)fessao cias jazidas do solo mineiro e lamen-w an, a ai a de poderosos capitães extrangeirns aqui, para impulsionarem anossa industria extractiva.

*

^g',l»Hlo 
uma estatística levantada por uni importante criador local, exis-em o d,.vir,c(,i da Villa do ltaúna 3.400 vaccas de criar, que produzem an-i. • Imente 1.700 crias, 2.200 dúzias de queijos e 3.000 kilogrammas de man-

Além do gado de criar, existem nesse districto, á venda, 2.200 bois.
em ¦n9CZla,lv>empregad0 actualmente «a industria pastoril pode ser avaliado
^m 

.lu^.uuopjO, não se computando o valor dos terrenos e mais proprieda-
A manteiga mencionada nesta estatística é quasi toda da fabrica do sr.',','.nT. 

,°,f,l0!ra 
Macha,:l0' <Jue ostá funecionando, ha mezes, produzindo ao<<>meço 10 kilpgrammas por dia.

Essa fabrica de lacticinios está provida de todos os machinismos neces-" pa,'a a íawricaçAo e enlatamento da manteiaa em grande escala-.
_|«'endaliqu,da, animal, da industria pastoril, somente no districto da-Piuia niia.pode ser avaliada em 1 lOrlOOJOUU, assim descriminada:

l.7<W><Tias. de um anno, a 20$00Ò :il:(H)()^)no
&m <l"<ias de queijos a 8j$Ò00 vMípm•>-W0 Ivilogranínias de manteiga, a 30000 1ii:8i!0$imhi(»-(;()<> bois vendidos, durante o anno. ciando cada

um o lucro de 8^000 48:0)( ;$<:<.<> *"

Ou um total cie ^nTüíinTT, , .•,1,1 . ¦¦..  III):-Háisí,(,0 no\• n-«'os da industria pastoril.
.

^lor|em 
Minas--Í)iza Folha rio Poro, de Paracalú, que o districto< (u.ana-Mor, daquelle município, foi visitado ha um anno mais ou me-nos por duas dessas grandes e poderosas aves de rapina, que appafecornn,«'"' uma roça, perto do arraial, causando espanto ás pessoas que abi lidavam-^depois dellas terem matado três cachorros, foi morta uma, voltando, tal-\ez, a outra para o seo habitai, nas cordilheiras nevadas dos Andes, de ondese haviam desgarrado, perdidas em seo imnienso vôo.lambem, no município de Minas Novas, não ha muito tempo quê foi ca-<;ãdo um bello exemplar deaguiãe neste vol. já nos referimos i, noticia do"l'|,í"'"r •n"' ''" """¦> 

fi-ande ave de rapina, entre Arassuaby o Salinas.

Km fevereiro ,le 101;), imi periódico do Triângulo Mineiro noticiou creIjor canas vindas do Abbadiados Domados, sabia-se que l:a 3 mezes iftji"« menos um indivíduo, conhecido pelo nome de José Jeronvn.o. residentenaquellc d.striÇto, guiado por mi, extraordinário luígorrpié áppareoeo no ri-
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t .; a ™r 
tfS',flUand0 ar'uelle> á noite- transpunha o mencionado ribeirão.aclKua no ,melo das águas um preciosíssimo diamante roseõ oii rubi miesegundo mlornmções de alguns, pesa *J oitavas; amrmando outros que'o eopeso e de P> oitavas e 3 quilates. l

liste extraordinário brilhante ficou sepultado no mais absoluto se-fedo
^ 

apomos d,as; constando que o tal José Jércuiy , |evouaS ^
; 

'erab,nl,a,depoS,ta„do-o em poder do sr. bemetrio Fernandes «^,1passem ao proprietário dàquclía pedra um documento de mil cornos cie 
"réis.1

Pelo recenseamento municipal feito em 1908, se verifica ouc «i nnn.,i..n-de Jmz de Fera, incluída a parte suburbana, é cempo* a de 
' 

3, .n ''ao passo que a população urbana de Bello Horizonte £^S^f&

Tewa cie longa vida

Ha muito tempo qUe se conhece a excepcional saíubiid ,de ,1 , . ,• ,mm principalmente nas terras alias de Minas ^ 
'"^

baleando essa qualidade de terra de longa vida. que ó o in<e,ini i irMas, eis aqui um facto eloqüente, "duier de .Mi-
O «GV/rc/o r/a Afa«a», da cidade do Pomba, citou em nolmb, .

Sda,rc,° °,ima da""",ie mnniKi"io- » '**• -" cjk
No espaço de 130 annos (diz o citado periódico) a ãòínai íu* . , ,'o-apenas occnpada, sem interrupção, por <ptóp^ fiS^^^O Primeiro, padre Manoel de Jesus disse inni í «1 °Jlados'

Plena floresta, nomeio dos índios, Sí I Sm^aeSrí^ "'
ceo em 6 de dezembro de 1811, auasi con, 100 annl1 ehd W? 

"^
evidente que temos. acie' ^ndo prova

O segundo, conego João Bonifácio Duarte Pinin i„lzembro de 1812, resignou a freguezia e^,^^^» * ' *> *"

mu Alai lana era cognominado o conego PombaO lercmro. conego José Ignacio da Silveira empossou-se a -i ,i.-Mj; talleeeo con, mladc de b, annos, em Onro Preto. ££ J^jg^

Ao passo que, desde 181)7 até hoie i-i livnmr* .

;u, 
resignou : dois que b,an, traisloo 

' 
c£,£ SpuS 

""* «'to e o actual padre Calixto.» '««'iecidos ; 0 qnai-
*

Km abril de Pdl.fall ni Semi-i /«.. ¦. i n-
101 annos de M.t í&^g^ 0^«"«M
as suas faculdades mentaes, até ha bem poucos me ^£°tt l>àt(^

- Na azenda do sr. Joaquim Josò da Mal emCWt 
"T^

(comarca do Bello Horizonte) exisle nmn Capella Nova do Beíim,
Delpbina, que conta a bagatelí^t m ^ H^ 

<**»#.
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nar™ T 
° nos?° Ínfol™nt<>. «tf* « P^oS fidedigna, que essa velha

gnventc 
da construcçào da matriz da Capetla Nova, edifleada em flhs do século

*
Fallecco em S. Barbara, neste listado, aso de de/embro de 1009, o macro-b.o oaqum, l),as (v„|,o Pomp^o), q,:,, contava niais de 110 annos de Ide IJa e vweH h d.zem que os.netos de Mathusalem já não existem ! '

vol V3S-N-' TI 
a 

!!^ de "lacl'ol'io*. 'toe demos neste Annuario,vol. lt.pag. dfeo, ciando ali, extraordinários casos de longevidade, em Mi-
JL1 í.lo •

*
Noticiou o «7^ /ím/t,„„, da cid. desse nome (região da Malta Mineira):

centí; 22 n° MaÍ° d8 19H' C,n m" Suburbío dcsla cÍdad». <*»»cento e tunla e çmeo annos, d. Maria Antonia de Sousa, conhecida por MariaMartins. l
C 1 Natural de Parahyba do Sul, Estado do Rio, de lá veio para estTcidadc
LA deSaeen,nd° T*' 

G' haVend° ""**> ei" "« de HespanhaSena do B cas e Uba, onde esteve por algum tempo, aqui se eslaleleceò
&i°|r 

°m qU0'falle0e0) n° enUto "P<'esidi°»> -"'« ante.t guerra
ní?„l . U° 

m.ov,,nento sedicios° ,la™ informares minuciosas,
vante ' 

""' gem° alTaVel' a t0d0S acolhia com benevolência capti-

„,,(2"*nf 
° fll;al l""^'ila lucidez de espirito: deixando poucos des-conde,,, relativamente, po,s a maior parte de seos lilhos fãileceo.Ia stemi um filho, netos, bisnetos e tataranetos descendentes directos det • . ai,a -ínionia".

munk-líí 2t? 
,10,dia 8-dtí l"ai°' ía"°CC0 na es(- de Sllvei™ Carvalho

Z a o í, 
a'n 

f; 
"' 

f T 
L"ÍSa da Rocha< com »» ~ presumíveis

ca t id, r 
deMaU° De»,l'°>'"ha de Manoel Monteiro da Rochae atii residente ha 40 annos.

lhacíra ^^T™™'" 
** facu,dkdès iritellectuaes e sempre traba-adora, nos seos ultrmos annos, enlrotinha-se com o fuso, fiando algo-

vi Cl \J •

Contava que naseco em 1791, quoisc casou cm Í81Òe que cm 1835 ouan-
^oW"°mm 

Ha,le'r' (ag0''a dG n0V0 a>'Pa-'id°. d nossos tos^lá

ccncia'rTir r'r 
de PQ#S dCCaldaS' nodia J-' de J"»"<> de 1911, V,-eencia Cândida de Jesus, com 129 annos de orlado.

Minoi!CaTCÍa 
naSCG° Cm nS- alg""S an"OS *$*< Wrmo, da Conjuração

*

RidSl^M S^S, df edade' tambtím falloc00' ™ JUbko de 19b,, no«~kj ^s^ Benedicto ouoni'nat-de Minasenasc-
Peitenceá Folha do Po>-0 m-i ,.:,i ,.1n TT1 ;Á

menlo de uma macrobia dum J?^'^So ^ 
"'^ 

# ^eCÍ-

Josldí BaíSsoO . !''líl.l0-','°; 
"a,',ovoaÇao d° Santa Filomena, districto dcS.do Bauoso, a 14 de junho do corrente anno, a macrobia Maria Angélica,
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conhecida por— Mulata — ex-escrava da flialx d. Maria d} Carmo da*Fon-
secae Silva, primeira proprietária da fazenda da Serra da Floresta, ou do
Manoel Vieira.

D. Maria cb C.iraio foi cauli co n o Liyiiizzilo alteres Manoel Vieira
de Andrade, fallecido e n 1850, e chefe di honra Ia e illustre família Vieira
de Andralo, domicilia Ia neste m nicipio e no de Rio Branoo.

Quando d. Maria do Carmo veio de M iria ia, 0:1 li se casou, para firmar
residência na fazenda da Serra, em 1814, já eneoiitrou alli a Mulata, que era
me nina de 9 a 10 annos, tendo d,. M iria 17 ai vos, pois nascera era 1797.

Esta veneran li matrona fatie 53) co.n 97 ai.1 )s, e.n 18.)); era avó ínater-
na do nosso prosado amigo sr. tenente-coronel Luciano Dias de Andrade, que
conta hoje 67 annos de edade.

Mulata dizia sempre ({lie, qaani) foi da fazenda do Sobralinho para a
Serra da Floresta, passou pela picada que vinha á povoaçào da Ubá, a qual
estava em começo, estando a capellinha ou Egreja coberta de folhas de pai-
mito, naquella occasião.

—«'Je Ubá á Serra, nhonliò, tu Io era matfa virgem», dizia Mulata.
A fazenda do Sobrado, pouco abaixo da cidade de Ubá, está muito sub-

dividida, m'as conserva até hoje o nome que lhe foi dado por seo fundador.
O Sobralinho constituía un abrigo indispensável aos moradores contra

as onças que os perseguiam
M.ilata co isorvou sai'? f.i • il 111 a iafcelléetua^s até d)h annos antes do

falleeimento, e sabia e contava a biographia dos primeiros habitantes de Ubá
e Rio Branco, ou Presidio, como ella chamava á cidade visinha.

No dia29 de abril próximo lindo vimol-a alq icbrada e catacéga, na fa-
zenda onde passou ávida, toa Io id 1 alli, a pé, para assistir o casamento da
filha do sr. Lucianinhò. »

Estalls.tisa d;>m:>;iv.i-»aL*a de aferiias lo:*aliia:lcs mineiras'¦»

Por obsequioso intermédio do fali. sr. coronel Antonino Gentil Gomes
Cândido, então 1,0 Juiz de Paz da cidade de Bello Horizonte, conseguimos
um resumo doregistro civil da Capital, durante o período de 1930 a 1908, e
que abaixo publicámos, em ordem decrescente :

Anno de 1908: casamento.* 205, nascimentos 812, óbitos 511.
Anno cie 1907: casamentos 131, nascimentos 712, óbitos 401.
Anno de 1906: casamentos 134, nascimentos 655, óbitos 387.
Anno de 1905: casamentos 118, nascimentos 608, óbitos 360.
Anno de 1901. casamentos lo;;. nascimentos 529, óbitos 363.
Anno de 1903: casamentos 85, nascimentos 486, óbitos 348.
/vurio de 1902: casamentos 76, nascimentos 416, óbitos 348.
Anno de 1901 ; casamentos 89, nascimentos 119, óbitos 309.
Anno de 19(0: casamentos 58, nascimentos 515, óbitos 319.

*

Foi o sei:u:nte o movimento do registro civil na comarca de Prados, chi-
rànte o anno de 1909 :

Nascimento j: Prados 79, Lagoa Dourada 42, Dores de Campos 82, Tira-
cientes 99, Lago 136, Barroso 27. ' '

Óbitos: Prado> 5S, Lagoa Dourada 22, Dores de Campos 73, Tiradcntcs
40 , Lago 75.
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Casamentos : Prados 10, Lagoa Dourada 29, Dores de Campos 0, Tiraden-tos 22, Lage 27, Barroso 3.
*

O cartório do registro civil da cidade de Patrocínio, a cargo do escrivãosr. Sebastião Raposo, accusou durante o anno de 1910 o seguinte movi-mento:
Casamentos ,,T 61

Nascimentos :
Sexo masculino 107 I. wIdem feminino igq

Total....' ~ZZ 2bb
Óbitos :

Homens .„
Mulheres  *()
Creancas..; •¦•••• /1Total  Ti

No distr. de Jequiry (mun. de Ponte Nova) o movimento do cartório doregistro civil, no anno de 1909, foi este, segundo informações do respectivoescrivão, sr. major João Tertuliano Gomes:
Nascimentos 210, sendo: 120 do sexo masculino e 90 do feminino: nasce-ram mortos 24 e vivos 192, legítimos 188 c illegitimos 28.
Casamentos, 30.
Óbitos 111, sendo: maiores 47, menores 07, casados 23, solteiros 14 eviúvos 10.

*

Em 1908, declarou o semanário O Ara{/uar>/ que, no mun. desse nomehaviam nascido para mais de 700 creancas, naquelle anno, e que apenas 41nascimentos tinham sido dados ao registro civil !

Em Três Corações do Rio Verde o movimento de nascimentos, casamoii-tos e óbitos, no distrieto da cidade, foi o seguinte, no anno de 1910:
Xaseinientos  ,. .
Sendo : do sexo masculinc ^•••••••••• ........ t)oIdem feminino ....
De filiarão legitima  ].>!
[Ilegítima.... * i,. juFilhos.de portuguez com brasileira  <;Y)o italiano com brasileira ] .>

De italianos * .,•••••••••• • •¦•  oDe Iiespaiihoetí i
i. •........• 1De syrios» 0 I
De brasileiros f.™
Casamentos  

* *"" qo

Sendo: de syrios ,, I
De solteira com viuvo .......'.'".'.".* I
De brasileiros solteiros ,............ 30
Óbitos  ,*.'.»

*ò
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Sendo; masculinos
Femininos
Maiores de 20 annos.....
Menores ;

Destes 35 casados e 31 viúvos.

293

........,.,,,.,..,

G7
05
91
41

Moléstias que determinaram os óbitos :Do coração
Tuberculose ."".""
Parto ....!......... * " "
Suicídio...
Diversas.....
Sem assistência medica

14
1
1

64
20

Neste numero de 132 estão incluídos 43 indigentes 132
Ppmo se vi, a dillcrcnra mil re nascimentos e óbitos é apenas de 8 o miena.o o real, porque os iiasein,e„|.„s nem sempre sào ro-is rn m l

me os óbitos sempre o sào, no interior do Minas. 
^'^^ ao ^»

*
Da parochia de N. Sra. das Dores do Turvo (rlistr do ,-,/ tâ\»'«". de Alto Rio Doce) temos noticia deste «.ovSeáit, eJrtio'

ao""«¦'¦i lemos noticia, üeslo moviniontn ,„,. som.
Baptisadds

»UÍ t ilIKlM
188

í ( í<-iDe filhos legítimos  V'
ldem naturaes " '" 188
,,,, 1.1 ldem do sexo feminino >#> ((
ldem do sexo masculino ......!!.'......  lj
Casamentos
Chrismados '..'.'.'.'. *' , 31

. R5Q2Comniunhues J,JJ~
n ,, 1045Connsuos, na roça (doentes) * ^Primeiras communhões "" 
Sepultados no Cemitério Paroebial 

"" '"••'"•••"•• *• * •>-
?. 11

*
Foi esta a osiatisliea dos nascimentos, casamentos o nivnno districto da ciclade de JuiZ tie 1-V„,i. em P.H,i. oceorndos
Xftscimonlos iai. masculino :H?, lemininp ?8S; filhos leWin,,s w :,-,„

gitimos .8; casamentos 152; óbitos 571, sondo masculinoV,i °~iores $j menores ^ solteiros .,, casados KJ Vi' 
' 

,' clónmÍS f"trangeiros lol, indigentes 369, nào indigentes 305. -0, °X~

*
Fornecidos ha tempos pelo rev. Vigaiio José Pereira Coeihn ¦ . ,- -mos em solida o numero de Ivaptisados, cSSa,„ê* ^ occí !^na palmada cid. do Para (exduidoo curalo da V^hi,,?nV1ffi;^

Baptisndos Oitos
Janeiro tl, 10 pFevereiro..  °
Março  

 
40 13

A.-19  
H
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Abril 18
Maio 40 11
Junho 30 n
Julho 39 12
Agosto 49 12
Setembro 90
Oulubro 37 S
Novembro v[ 11
Dezembro »[ 14

Total dos nascimentos 103, sendo: homens 216, mulheres 187. De filia-'
ção legitima 393 e natural 10. Total dos casamentos, no anno, 77.

Total dos óbitos 155, sendo: innoccntes 94, adultos 56, fetos 5.
*

Segundo as notas do Registro civil do distr. da cid. de Barbacona-
durante o anno de 1910 foram registrados 442nascimentos, 333 óbitos e eflfe
ctuados 58 casamentos.

O movimento do registro civil cia villa de Guarahesia, de 1.° de Janei-
ro a 31 de dezembro de 1909, foi o seguinte :

Nascimentos  191
Casamentos 48
Óbitos  13Q

*

O municipio de Uberaba concluio o recenseamento da sua população,
feito cm 1910 pelo sr. Eng. Hildebranclo Pontes, accüsando este rcsul-
tado :

A população em todo o municipio ascendo a 33.261 habitantes, sendo
16.827 do sexo masculino o 16.431 do sexo feminino. Daquelles, 7.884 são
adultos e 8.943 menores.

r Da outra fracção, os menores são em numero de 7.811, subindo os adultos
a 8.593-

A população do mesmo mun. por districtos era esta, em 1909;
Uberaba e dislriclo 20.337
Conceição das Alagoas 4.510
S. Miguel do Veríssimo 4,531
Dores do Formoso 3.853

Total  ;>3.v»0I

Em relação á cid. de Uberaba, o dito recenseamento municipal do anuo
do 1909 accj,isuu <»s seguintes dados bem interessantes c minuciosos:

A população daquella prospera cidade mineira é actualmente do 9.186
almai, sendo 5.31b adultos o 3.843 menores..

Daquelles, 2.372 são homens e 2.971 mulheres. Dos menores 1.995 são
homens e 1.848 mulheres.

Sabem ler 4.446 c não o sabem 4.710, incluidos neste ultimo numero
1.399 creanças menores de 5 annos.

Po< habitantes de Ul>eraba são brancos 6.199, pardos 1.691 o pretos1.293. São nacionaes 8.309 e extrangeiros 877,

16
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Uberaba possue 2.075 prédios, dos quaes 6*} náo sào numerados. O seovaioi locativo annual orça por 800:000$000.
Tem 91 ruas, 16 praças, 5 ladeiras o 2 travessas.

*
O cartório do registro civil de S. José dos Botelhos (mun. de Cabo Ver-

sei""0 ' 
aCCUS0U Um gl*ande memento, como se vè pelos dados

Nascimentos :
Do sexo masculino iqo
Do sexo feminino " 

ítk
loU

Total 7^
Filiação:

Legítimos. # „.,Illegitinios "'"!!!!!!!!!!"!!! 8S
Naturacs t, ' -4

Gêmeos:
Do sexo masculino r
Do sexo feminino 'r''' •••••• ()

Nasceram mortos :
Do sexo masculino ... . , v IDo sexo feminino

2i
Nacionalidades :

Filhos de brasileiros  >t oqiDe italianos  " '" "'(

De italianos com brasileiros '.....]..... io
De portuguezes com brasileiras '...........[..... \
De liespanhoes com brasileiras
De turco com brasileira ...... 

'*""" "

Casamentos :
Preparados
Roa 1 isados e # 

" '" ("

Estado anterior dos nubentes:
Solteiros,.. 169
\ 1UVOS

Total ~ ~;
182

Nacionalidades :
Brasileiros , ...
i. , ' *" l/O
Italianos ••••.. 0

Óbitos :
Do sexo masculino ().
Do sexo feminino * 

•«•••»....
105£

Total. 200
Estado :

Solteiros , .q
Casados  * •••••• ¦ -

VlUV0S ...,...,.,.,. 19
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Edades:
Menores de 1 anno 58
De 1 a 10 annos 71
De 10 a 20 annos 11
De 20 a 40 annos 19
De 10 a 60 annos 25
De 00 a 80 annos ,., ,...,,...,.. 8
De 80 a 105 annos 8
De 103 annos 1
De 120 annos „..., 1
Brasileiros. 198
Italianos 1
Turco.... 1

*

Segundo a Folhado Povo (junho 911), a cid. de Ubá e os demais distri-
ctos desse mun. aceusam a seguinte estatística predial :

Na cidade :
Sede—habitações  —- 722
População  3.204 almas

No districto de Tocantins :
Sede—habitações  219
População  820 almas

No distr. de Sapé :
Sede—habitações  258
População  918 ai mas

No distr. de Marianas :
Sóde - habitações  13
População  190 almas

*

A estatística civil a que se procedeo nodistr.de S. José do Rio Preto,
(do mun. de Juiz de Fora), relativamente ao período de 1893 a 1910, teve o se-
guinte resultado : casamentos, 175 ; nascimentos, 2.455 ; óbitos, 1.358.

A população do distr. ó avaliada cm 3.100 habitantes.
Durante o anno cie 1910, registraram-se 48 fallocimcntos, sondo 13 de indi-

vicluos maiores de 70 annos. assim descriminados : do 70, 2 ; de 77, 2 ; cie ^2,
0: de 85, 1; do 90, l ; cie 95,1.

O cartório deste districto está confiado ao zeloso escrivão sr. Silvestre
Diniz Pacheco, que serve ha mais de lü annos.

»

!:;ni 1S9.0, nutro;1, do Ao.ua Vermelha abrangendo a pov. dr Paragem
da Vereda: foram recens. 2.734 pessoa* (1.341 hom. o 1.393 mulh.)." Água
Vermelha é um distr. de paz efreg. do mun, e termo de Salinas.

*
0 distr. de Conceição de Barreiro tem 3.000 habs, 150 eleitores e 115

creajiças em edade escolar (estatistica de janeiro de L910). Co i -oiçà .? do Bar-
leiro é um novo distr. do mun. de Bocayuva.
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Eis uma desalentados estatística extrahida do Registro Ofíleiàl do dis-
tricto de Água Limpa, no mun. de Juiz de Fora:

De 1.» de janeiro de 1908 a 28 de março de 1911, foram registrados 342 nas-
cimentos, contra a mortalidade de 329 no mesmo período.-Em 3 annos e 3
mezes a população accresceo somente de 13 almas !!

Nos 3 mezes de janeiro a marco do 1911, registraram-se 20 nascimentos con-
tra26fallecidos !!

•
Vamos enumerar alguns dados parciaes de origem eCclesiastiCa e mão

civil, Coibidos íio órgamofficiál do bispado do Diamantina, em ívlacào ao
movimento demograpiiico das suas parochias, no anno de 1908 :—Na par. da cid. de Roa Vista do Tremedal, os registros feitos na malriz.
em PD8, pelo Vig. Padre José Camillo de Sousa, accusaram 332 baptisados,
85 casamentos c SoTríonfc3 (!) óbitos.

—Na par. da cid. de S. Antônio de Salinas, o então vig. Padre José Caro-
lino de Menezes e o seo eoadjutor padre Salustiano F. dos Anjos registra-
ram, cm 1909, 101 baptisados e 82 casamentos, ignorando-se o numero dos
óbitos havidos.

—Na par. da cid. de S. Francisco, o respectivo Vig. padre José Elifas de
Oliveira registrou, na Matriz, em 1908, 137 baptisados, 133 casamentos e 80
óbitos.

—Na populosa par. de S. Miguel do Jequitinhonha os registros da Ma-
triz (Vig. padre Emercnciano Alves de Oliveira) accusaram, em 1908, 1.071
baptisados e 221 casamentos, ignorando-se o numero de óbitos.— Na par. do Divino de Guanhães o respectivo Vig. padre Domingos Ja-
nuario de SanLAnna registrou, na Matriz, em 1908, 117 baptisados. 82 casa-
mentes o 75 óbitos.

—Seg. os registros paroçhiaos da Matriz de S. Antônio da Gòuvea(Vig.
padre Joào Neves Colen) nasceram 157. casaram-se 46 o morreram 56 pessoas,em 1908, nesse clistr.

-Na par. do Esp. Santo de Dattas houve, em 1908, pelos assentamentos
do Vig. padre Luiz Transfiguração, 50 baptisados, 12 casamentos e 8
óbitos.

—Na par. da cid. de S. Joào Baptista houve, em 1908, pelos assenta-
mentos da Matriz (Vig. padre João Affonso da Silva Pires), £76 baptisados,
92 casamentos e 65 óbitos registrados.

—Na par. do Sagrado Córaçap de Jesus de Barreiras houve, em 1908,
seg. informou o Vig. Mons. Domingos Pimenta de Figueiredo, 211 baptisa-
dos, 76 casamentos e 98 óbitos.

—Na par. de Taboleiro Grande os registros da Matriz (Vig. padre An-
gusto V. Ottoni Horta) accusaram, em 1908, 360 baptisados, 52 casamento; o
11 óbitos.

—Na par. do Morro do Pilar, informa o Vig. Conego Antônio Vieira de
Mattos que ps assentos dà Matriz accusaram, em 1908, terem-se dado 108
baptisados, 21 casamentos e 15 óbitos.

—Na par. da cid.de S. Antônio da Sé de Diamantina os registros eccles.
accusaram, no anno de 1908, 181 baptisados, 10 casamentos o 110 óbitos, con-
forme informou á Cúria o Vigário Mons. Antônio de Sousa Neves.—Na par. da cid. de Senhor do Bomfim de Bocayuva houve, em 1908, seir.
assentos do Vig. Conego Franciscodo Paula Moiirèau, 519 baptisados è 137
casamentos.
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—Na par. de Guaicuhy foram registrados, em 1908, pelo Vig. padreFrancisco de Salles Peixoto, 339 nascimentos, 154 casamentos e 17 óbitos.
—Na par. da cid. de Januaria, o respectivo Vig. Conego Ramiro Ferreira

Leite registrou, na Matriz, em 1908, 420 baptisados, 121 casamentos e 310
óbitos.

—Na par. de Sucuriú o respectivo Vig. padre Bernardino de Senna
registrou, em 1908, na Egr. Matriz, 233 baptisados, 28 casamentos o 32
óbitos.

—Na par. de S. Cruz daChapada o respectivo Vig. Mons. Antônio Men-
dos Nogueira declara ter havido, em 1908, 290 baptisados, 88 casamentos o
69 óbitos.

—Informa o Vig. padre Alexandrino Cordeiro da Luz que houve, em
1908, na par. de Água Limpado Minas Novas, 253 baptisados, 63 casamen-
tos e 35 óbitos.

Durante o anno de 1909, nas seguintes trinta freguezias do Norte do Es-
tado foi este o movimento demographico, segundo informações da Cúria

iamantinense, pelo resumo dos registros nos livros parochiaes :
Freg. da cid. de Januaria—388 nascimentos, 78 casamentos e 325
óbitos (!) ;
Freg. da cid. do Treniedal—100 nascimentos, 49 casamentos o 30
óbitos ;
Freg. de S. Antônio da Gouvêa-140 nascimentos, 48 casamentos e 48
óbitos ;
Freg, da Capellinha dá Graça—309 nascimentos. 66 casamentos e 58
óbitos ;
Freg. da Concórdia (ani. Sete-Posses). abrangendo o distr. do Pote—
686 nascimentos e 119 casamentos, não tendo relacionado os óbitos :
Freg. de N. Sra. d'Apparécida de Córregos—125 nascimentos, 21 casa-
mentos e 13 óbitos :
Ereg. de S. Antônio da Tapera—30 nascimenlíos, 11 casamentos o 18
óbitos ;
Ereg. d(» liio Vermelho—3)3 nascimentos, 81 casamentos e 85 óbitos;
Ereg. do Amparo do Brejo-153 nascimentos, li casamentos o 21
óbitos :

10 Freg. da cid. de Grão Mogol—501 nascimentos, 83 casamentos, 22
óbitos (pelas encommendaçòes havidas);

II Freg. de Villa Brasília (ant. Contendas)—038 nascimentos e 112 casa-
mentos, ignorando-se o numero dos óbitos ;

, 12 Freg. do Guaicuhy—300 nascimentos, 07 casamentos e só 7 óbitos re-
gistrados no cartório, por ser o cemitério civil ;

13 Freg. dacid. de Salinas—1.161 nascimentos (!), 108 casamentos c obi-
tos (seg. o registro do cemitério civil) 50 ;

14 Freg. da cid. do Serro—209 nascimentos, 6)0 casamentos e loi; óbito* ;15 Freg. da cid. de São Fxancisco—711 nascimentos, 101 casamentos e
90 óbitos ;

10 Freg. dacid. do Peçanha—391 nascimentos, 73 casamentos e 119
óbitos ;

17 Freg. de Sanla Maria de São Felíx-5Í9 nascimentos, 156 casamentos
e 136» óbitos ;
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18 Freg. do Taboleiro Granclè—320 nascimentos, 53 casamentos o 30
óbitos (pelas encommendações fúnebres) ;

19 Freg. da cid. de Montes Claros—759 nascimentos (!:), 135 casamentos
e 216 moribundos ungidos (não dá a estatística obituaria) ;

20 Freg. da Água Limpa de Minas Novas—219 nascimentos, 35 casa-
mentos e 10ungidos, sem precisar os óbitos ;

21 Freg. de Dores de Guanhães—275 nascimentos, 87 casamentos o 25
óbitos ;

22 Freg, do Divino de Guanhães—169 nasoimomos, 5!7 casamentos o'76
óbitos :

23 Freg. da cid. de S. Miguel de Guanhães—338 nascimentos, 39 casa-
mentos e 16 óbitos (estes de agosto a dezembro, somente) ;

21 Freg. do Morro do Pilar—98 nascimentos, 27 casamentos e 27 óbitos:
25 Freg. de Piedade do Bagre-68 nascimentos (do 2ij set. até 31 dez.), 5

casamentos (idem) e 5 óbitos na sede, fora os enterrados em outros co-
miterios da freg.;

26 Freg. de S. Antônio do Rio Abaixo—206 nascimentos, 30 casamentos
e 32 óbitos ;

27 Freg. da cid. de Theophiio Ottoni—1.845 nascimentos (!), 376 casa-
mentos o 139 moribundos ungidos in crtremis 'não 

dá o numero cie
óbitos) ;

2>< Freg. de Itanibé do Serro—221 nascimentos. 68 casamentos c 111
óbitos :

29 Freg. do Sucuriú de Minas Novas— 204 nascimentos, 25 casamentos o
29 óbitos :

30 Freg. de S. Sebastião de Correntes—296 nascimentos, 72 casamentos
e 70 óbitos;

31 Freg. de Senhora da Gloria—268 nascimentos, 37 casamentos o 12
óbitos.

Nota—pelo numero de baptisados a red. deste Annuariô relacionou o
numero equivalente de nascimentos, como se dá, quasi sem erro. na popula-
cão catholica do interior do Est.

*

Em complemento das notas estatísticas anteriores, damos estos dados
demographicos de algumas das parochias do bispado de Diamantina, em 1910

Parochiade S. Antônio de Diamantina cidade):

Parochò—Revd. Mons. Antônio de Sousa Neves:

Bapt isados tt 939
Casamentos v>
Óbitos (na cidade) \(\[

Parochia da cid. de Montes Claros :

Parocho—Gonego Carlos Vincar!.

Baptisados ,;:s
Casamentos j.;i
FiUconimendações de mortos >. 05
ExtioniM-l iiccmo m moiabumlos III
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Parochiado distr. do Taboleiro Grande (Sete Lagoas):
Parodio padre Augusto Vieira Ottoni Horta.
Baptisados mm% 33^
Casamentos 4q
Encommendaçòes de óbitos 39
Extrema-Unccão a moribundos 49

Parochiado distr. cie Dores de Guanhães:
Parochtvpadre DeusdedH Did.vmo Dimas.
Baptisados mt  ^
Casam cm tos /<x>••  o.»
Óbitos 01oi

*
Parochia do distr. de Sucuriú de Minas Novas :

Parodio, padre Bernardino de Sousa Senna.
Baptisa tos #_  _
Casamentos
Óbitos..... "'¦"

• • • •

218

17

Parochia da cid.de S. João Baptista:
Parocho, paire João AíTonso da Silva Pires.
Baptisados 3(p
Casamentos mtmm
Óbitos

09
i*j •"
O)

Parochia do Morro do Pilar (Conceição):
Parodio, conego Antônio Vieira cíe Mattos.
Bxptisados.. 103
Casamento # 24>
Óbitos 0n

00

Parochia de Santa Cruz da Chapada (Minas Novas) :
Parocho, Mons. Antônio Mendes Nogueira.
Baptisados
Casamentos
Óbitos no cemitério parochial.........

205
70)
07

Parochia cie São Pe Iro do Suassuliy (Peçanha) :
Parocho, Podre Alexandrino Cordeiro da Luz.

Baptisados 9qo
Casamentos t # #
Óbitos

12
>7

*
Parochia de SanfAnna do Suassuhy [Onça do Peeanha) :Parodio, Padre Manoel Nunes Coelho.

Baptisados,
Casamentos.
Óbitos

400
05

148
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Parochiada cid. de S. Miguel de Guanhães :
Parocho, Monsenhor Antônio Pinheiro Brandão.
Baptisados  # 326
Casamentos  42
Óbitos oo

*
Parochia do Trahiras (Município de Curvelloi :
Parocho, Padre Alfredo Marcilla (já fali.).

Baptisados  ....... 9RI
Casamentos  %Q
Lneoinmendaçòes e oxtroma-unccòcs. <>i

*
Parochiada cidade de Bocayuva :
Parocho, revdo. Conego Francisco de Paula Moureau.

Baptisados 590
Casamentos *" ífl
Encommendações ##_ 

'" 
fa

#
Parochia de N. Senhora da Gloria (Município de Diamantina):
Parocho, revdo. Padre José Clemente Machado.

Baptisados ^ ,ro
Casamentos *** ,/;;
Óbitos  Zà

»
Parochia do districto de Barreiras (Município de 8. João Baptistai :Parocho, Monsenhor Domingos Pimenta de Figueiredo.

Baptisados Ig-,
Casamentos "" ""*"

Óbitos  . 
* 

co
*

Parochia da Capellinha da Graça :
Parocho, Padre Virgílio Rodrigues Valle.
Baptisados „|.
Casamentos ...  ^ ^ 

'"Z9

Ifetos.  10
*

Parochia da cidade de Grão Mogol :
Parocho, Padre José Francisco de Carvalho.
Baptisados ^
Casamentos ••••••• .-

Óbitos: o registro dos mesmos é feito pela Câmara, sendo o eemite-no civil; [oram, porem, encommendados 35 mortos, na egreja matriz, duranteo anno.

Parochia do districto de Guaicuhy (Barra do Rio das Velhas) ;Parocho, Padre Francisco de Salles Peixoto.
Baptisados  # 44_
Casamentos *, .......** 

 
íno



J»

302 ANNUARIO
^^gigimmmi

Óbitos: o registro dos mesmos é civil e este mesmo é difficilimo de selazer, porque grande parte dos enterramentos se fazem á beira das estradasou pelos campos, apesar dos avisos reiterados e admoestações do parodio.Entretanto, subio a 32 o numero dos que receberam extrema-unccào (23)e íoram encommendados, occlosiasticamonte (9), durante ooanno.
*

Parochia da cidade de S. Francisco :
Parocho, Padre José Elifaz de Oliveira.

Bapi i sados roo
Casamentos ,...> "

•••••••••••••••••••••••••••• 1 f I ^Óbitos, só se conhece que receberam exlroma-uneeáo 19 moribundos e fornin encouimendados 13 mortos.
*

Parochiada cidade de Salinas :
Parocho, Padre Salustiano Fernandes dos Anjos.

Baptisadòs t'mmm m j g/jj
(Inclusive os feitos por oceasião da visita pastoral do sr." bispo da Dio-cese, em 1910). •¦
Casamentos  265 (idemjÓbitos (registrados no cemitério civil) 36

*
Parochia do Divino.de Guanhães :
Parocho, Padre Domingos Januário de SantAnna.

Baptisadòs  <# b|q
('asam entos """" 

'..»
 oi

Óbitos  .. 59
?

Parochia do districto de Córregos (municipio de Ooneoiçà.
Parocho. Conego Antônio Madureira de Carvalho.
Baptisadòs . l0
Casamentos  %t .,
Óbitos  

"" [j
1.»

*
Parochia do districto de Tapera i municipio de Conceição) :Encarregado, rev. Conego A. Madureira.

Baptisadòs.  aa .
Casamentos  

............. j

Óbitos  
"

*
Parochia da cidade do Serro :
Parocho, Monsenhor João Moreira da Silva.
Baptisadòs .,,}
Casamentos *" ?Z
óbitos ;;'

Parochia de Piedade do Bagre (municipio de Curvello):
Parocho. Padre José Carolino de Menezes.

Baptisadòs ....
38

('asamentos . .
<>bil*>s...é. ;]  H;
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Parochia de S. Domingos do Rio do Peixe :
Parodio, Padre Bento Ribeiro Costa,
Baptisados  203
Casamentos  63 r
Óbitos..  97

*

Parochia de S. Sebastião do Rio Proto (Município de Conceição) :
Parodio, Conego Manoel Ferreira Madureira.

Rspti sàdos
('asa inoni os.^ ...
Óbitos

81
10
90

Parochia do districto de Itambé do Serro :
Parodio, Padre Joviano Alves Diamantino.
Baptisados  253
Casamentos  73
Óbitos  110

A Turfa em Minas

O industrial sr. dr. Agenor Augusto da Silva Moreira, residente no dis-
tricto do Bom Jardim, município do Turvo (E. F. Sapucahy e Oeste de Mi-
nas), está alli á testa da exploração industrial de uma grande jazida de turfa,
estabelecendo uma aperfeiçoadissima Usina, a única, no seo gênero, em to-
do o Brasil.

A usina de briqüetagem pertencente á empresa tem capacidade para
producção de 200 toneiadas, em IO horas do trabalho e possuo maelunismos
potentes. A installação ê de molde a diminuir o máximo possível o trabalho
manual; é assim (pie lançada a matéria prima oni um dos extremos da usina é
dahi em cleante todo o trabalho realisaclo mecanicamente até final operação,
sendo ainda as hriqiiottes transportadas por appárèlhòs mecânicos até
ao wagon, onde devem ser entregues ao consumo.

Fntro outras machinas do (pie so acha provida a usina, possuo olla duas
prensas «Joadons syslem», 1 dosiníogrador Com, I concassor, 1 misturador. ma-
is dois geradores de vapor, dois moloros, hombas, etc, aléríí do outros ajp-
parelhos do trabalho.

À turfa,é actualmonfe um combustível de vasto e corrente! emprego na
Europa, quer para fins industriaes, quer para uso doméstico.

Segundo se lô em artigo publicado no «The Engineering and Mining
Journal», de 10 de outubro p. lindo, reílectindo as opiniões de Mr. Charles
A. Davis, encarregado pela commissão de Estudos Geológicos dos Estados
Unidos de estudar as jazidas de turfa de Indiana, a turfa carbonisada e coke-
ficada é na Allomanha e na Rússia muito empregada, e de modo sempre
crescente, para o fabrico do ferro e outros processos metallurgicos, inclusive
a refinação do cobre o preparação do aço.

Na Suécia, é empregada preferentemente para o aquecimento das loco-
motivas, achando o governo vantajoso o seo emprego.

E'o principal combustível industrial de Moscow, apesar do grande do-
senvolvimento quo tem tido neste paiz (Rússia) a exploração da hulha.

Na Irlanda, existem bem montadas minas de carbonisaçáo, em Cha-
lonrmos, Barjonmosoo BogdAllcn;-hà Allomanha. em Staltach, província"de
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Munich, também é essa industria muito prosara, o mesmo succodendo emoutros paizes.
E' aproveitável como combustível industrial e especialmente para usosdomésticos.
Na turfa, em questão, do Bom Jardimaanalyse revelou :5.32S calorias por unidade de combustivel; 75%. de cinzas: 8 % do água;52,5% de carbono fixo.

Vr!oclpede náutico

Km junho de 1008, O Reflexo, semanário de Sete Lagoas, estampou a se-
giiinte curiosa noticia:

— «O jovem ferreiro Fernandino de Andrade, um dos rapazes que com-
põem a excellente banda de musica «Irmãos Fernandinos», acaba de aprc-sentar uma eloqüente manifestação de seo talento mecânico, dando assimmais uma provado extraordinário pendor artístico, que é o traço caracte-nstico de sua privilegiada família.

Tendo visto em um numero da «Leitura para todos» o ligeiro desenhode um velocípede náutico, conseguio elle, advinhando o que os imperfeitostraços do desenho não lhe podiam mostrar, construir toda de ferro, uma ma-ehina dessas, que, com o mais completo resultado, foi inaugurada na la-
goa central desta cidade, no dia 27 de maio passado.A elegante e leve machina tem apparencia de um velocípede, desses de3 rodas, em que as rodas são substituídas por pequenos botes, fechados pôrtodos os lados. Sobre estes botes se elevam hastes de ferro, em que se apoiaa pequena sella, que supporta o navegante, tal qual como no velocípede.1 or meio de uma simples engrenagem os pedaes põem em movimento uma lie-e' f*ue se acha immersa entre as popas dos dois botes posteriores, que são
parallelos, o assim deslisa sobre as águas o engenhoso apparelho. O bote an-terior ligado ao guidon, faz as vezes de leme, imprimindo facilmente ao ap-
parelho a direcçào, que lhe quer dar o navegante.

E' uma pequena machina, que não chega a pesar 15 kilos. E' tão sim-
pies e engenhosa quão elegante,

O seo autor construio-a com o maior segredo e depois de haver feito,em successivas madrugadas, diversas experiências com ella, annunciou asua inauguração para o dia 27, ao meio dia.
Uma enorme concurrencia de senhoras, cavalheiros, moças, rapazes emeninos encheo, á hora aprasada, todo o bello aterro da poética lagoa.
Então o jovem Fernandino, bastante emocionado, subio para a pequenaponte, construída ás pressas para o embarque e saltou para a machina, queahi se achava atracada. Collocou-se bem na sella, empunhou o guidon e,confiante, começou a mover os pedaes. Então a leve e engenhosa machinacomeçou a deslisar elegantemente sobre as águas, obedecendo com a maiorfacilidade a direcção q/ie seo dono lhe imprimia. Gritos de applausos eacclamaçòos, estrugir de fuguêtes e uma bella marcha executada pela bandados «Irmãos Fernandinos» a todos encheram de indescriptivel enthusiasmo,

enquanto o jovem Fernandino, conscio do valor de sua machina, e sabendo
o que fazia, cortava de meio á meio a lagoa.

Voltou depois entre os mesmos applausos e desembarcou, recebendo osmais enthusiasticos comprimentos.



k

ÁtfttüAaiò 305
^iAMAMmmMmnmin«www>t>tfWMp«#IM»A«MMWWMWlp%fMWW«^^

Diversos irmãos seos e outros rapazes cada um por sua vez, cxperimen-
taram com optimo resultado a interessante machina.

Durante o resto do dia esteve funccionando, sendo superior a 20 o numero
de rapazes que a experimentaram.

Com a maior satisfação O Reflexo apresenta ao talentoso jovem scte-la-
goano suas mais calorosas felicitações pelo completo êxito da machina queconstruio e que nos parece ser a primeira deste gênero construída no
Brasil.»

Altitude de Montanhas

E DE ALGUMAS LOCALIDADES DE MINAS

Pelo aspecto montanhoso de seo território, doçura de seo clima, gêniolaborioso e indolc democrática de seo povo, Minas Geraes tem sido chamada
a Suissa Brasileira.

De íacto, o relevo alpino das suas serranias relembra as paisagens suis-
sas, na Europa.

Só nos faltam as geleiras dos Alpes.
A serra da Piedade já foi comparada ao celebre Rig—Kulm.
As localidades situadas na ca leia da Mantiqueira (Sul de Minas) possuemverdadeiro «clima das montanhas», comparável ao das melhores altitudes ha

Europa.
Suas extensas cordilheiras percorrem o Estalo em todas as direcções: o

Espinhaço, a Mantiqueira, a Serra da Canastra, a Matta da Corda, a Serra
das Vertentes e outra-!, que dividem as agaas de opulentos valles fluviaes e
balisam o nosso território com a eminência de seos pontos culminantes.

Basta a menção de algumas altitudes de montanhas e localidades de Mi-
nas sobre o nivel dj mar, para se laser ideado elevado planalto mineiro.
As Agulhas Negras do llatiaya (na fronteira entre Minas, Rio e S. Paulo)
estão a 2.991metros.

As Pyramides do Ilaliayussá (cadeia da Mantiqueira) estão a 2.500 me-
tros.

O Pico da Serra do Papagaio (em Ayuruoca) está a 2.293 metros,
O Pico do Passa Quatro (serra da Mantiqueira) está a 2.252 metros.
A Serra do Caraça (cadeia do Espinhaço) está a 1.955 metros.
O Piro do Ram'>ê do Serro (Kqunhaço está a 1.817 metros.
À Serrada Picdadi a 7 legoas de Bello Horizonte está a 1.787 inettos.
O Pico do Jla-olomyrd 8 kilomoüos de (Miro Preto) está a 1.750 metros*
A Serra da Pedra Jiraw.a (perto de Caldas, ao Sul) está a 1.710 metros*
O Pico de Ilabira do Campo (a leste de Bello Horizonte) está a 1.5-U

metros.
A s ,:n\id_t. Moeda 'município cie Oiií/ü Puto' c dá ai. Km metros.
A Serra de Ouro Bran-;o ^ao sul de Caro Preto, está a 1.20) metros. '
A villa de Pedra Branca (ao sul de Minas) está 1.710 metros,
A cidade de Barbacena (muito saudável, na região do campo) está a

1.178 metros, ou a 3.530 pés sobre o nivel do Atlântico.
A cidade de Ouro Preto 'antiga Capital) está a 1.160 metros.
A cidade de Caldas (tjeiicjosò: clima, ao sul) está l;Mo metros,
A cidade de Caeté (ao centro) o$tá a 943 metros,
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A cidade de Entre Rios, (ao centro) está a 988 metros,
A cidade de Bello Horizonte, Capital do Estado, (ao centro) está a 920metros.
A povoação de Cambuquira (estação de águas, ao S.) está a914 metros.A cidade de Bom Successo (a oeste) está a 844 metros.
A cidade de Itajubá (ao sul) está a 833 metros.
A cidade de Pouso Alegre (ao sul) está a 814 metros.
A villa de Caxambú (estação de águas, ao S.) está a 800 metros.
A cidade de Mariana (a mais antiga cidade de Minas) está a 815 metros.A cidade de Juiz de Fora (a mais rica cidade do Estado) está a 675 metros.A cidade de Abre Campo (a leste) está a 553 metros,

Através de Minas

NOTAS E INFORMAÇÕES

A Bibliotheca Abre-campense, fundada a 25 de dez. de 1907 pelo sr. drDaniel de Mello e dirigida pelo sr. Silvino Campos, tem cerca de 2.300 vols.,'
actualmente, e obedece ao typo das bibliothecas populares, instituídas, em
Minas, pelo nosso patrício sr. Napoleão Reys, fundador da grande BibUolhe-
ca Laminense, (pov. do Lamim de Queluz), com 12 mil vols. Pelo mesmotypo e molde da Laminense, existem dezenas de modestas bibliothecas popu-lares, em differentes localidades mineiras.

*

* 0A Biblioiheca Xopotoense, foi fundVâ.3 de dez. 1903 pelo prof. LeandroWerneck e, em maio de 1909, contava 2.867 vols. A sua sede émo distr. deS. Caetano do Chopotó (mun. do Alto Rio Doce)
*

Na Capital do Est. de Minas, ha varias bibliothecas publicas: íiMuuici-
pai, com cerca de 6.000 vols., funccionando nos baixos do edifício cia Camdos Deputados; a da Câmara, com perto de 3.000 vols.; a do Senado, naaven. João Pinheiro, com cerca de 2.000 vols.; a da Relação, no Tribunal daRelação; a da Faculdade de Bireilo, na praça da Republica; a do Gymna-sio, no edilicio do Externato do Gymnosio Mineiro e que foi constituída como precioso fundo de livros da ant. Bibliotheca do Lyceo Mineiro de Ouro Pre-to; a do Archivo Publico Mineiro, nos baixos da Secretaria do Interior, commais de 3.000 vols.

Em começo, está a nova Bibliotheca do Inst. Histórico Mineiro.
• a

A* C.a Industrial Paulo Moreírense, tem como seo Director-Presidente orev. padre José Marciano de Aguiar o como Director-Technico o gerente oEngenheiro Frederico Alvares da Silva.
A sede da CP. é na cid. de Alvinopolis e explora ella ind. de tecidos dealgodão, dispondo de uma Fabrica com 55 teares e um capital de 180.000SA força hidráulica é tirada do Rio do Peixe.

» •

A grande ilha do Recreio, ligada á cid. de Alem-Parahvba por uma pon-te de ferro, tem varias moradias e illuminação publica.
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Nella funeciona um Club de regatas fluviaes, para exercícios de cano-
tagem e remo, naquella cid. da Matta Mineira.

• * a

A 17 de abril de 1000, foi installado o Grupo Escolar de Araguary, com 6
cadeiras para os dois sexos.

Em Araguary há cerca de oito casas commerciaes, que exportam paravarias localidades mineiras e goyanas mercadorias em grosso, por atacado. Em
toda a cid. ha mais de 80 lojas, armazéns e tavernas. O sal é o gênero do
maior commercio para os centros pastoris de Goyaz. Arroz, borracha, tou-
cinho, crystaes, diamantes, e sola vêm de vários pontos para Araguary.

Para o fim de dotar Araguary com o serviço de luz e força electricas, fã-
zendo assim progredir uma cidade futurosa, de grande vida commercial, e
além disto já bastante populosa, foi, em 1008, examinada a força da volumosa
queda dágua do rio Jordão (que banha o distr. da cid.) pelo sr. Carlos Nu-
nes, commissionado pelos engenheiros clectricistas, srs. Byington & Cia.,
de São Paulo, que se propõem a fornecer os apparelhos necessários, montar
a usina etc., calculando-se a despesa total em 70:<

O poito de Santa Cruz muito encurta a distancia de Goyaz para Aragua-
ry. Ksse porto, o melhor que existe no rio Corumbá, foi aberto, no anno
de 1870, por ordem do governo goyano, mas não foi freqüentado, por causa
das maltas que existiam em ambas as margens do Rio.

Hoje esse inconveniente desappareceo, pela transformação dessas mattas
em capim: estando o caminho, que então era ermo, habitado em toda sua
extensão, de modo que o viajante já encontra nesse trecho qualquer re-
curso de que necessite.

O commercio da capital de Goyaz para a cid. de Araguary deve mudar-
se para Santa Cruz, uma vez que, feito o confronto da distancia, passando-
se por Caldas Novas, vem se encontrar um atalho de mais de 6 legoas pas-
sando-se por Bella Vista e Santa Cruz.

t. •

No uiun.de Arassuahy, ha 10 freg. e coles, da dioc. de Diamantina, eu-
jos limites com oarceb. da Bahia são na freg. do S. Sebastião do Salto Gràn-
de. 0 mun. foi percorrido, em 1870 e 1000, pelos dous prelados D. Joào
Antônio dos Santos e D. Joaquim Silverio de Sousa.

•
a •

Em fins de 1009. nas jazidas do Campo Lindo, da sua fazenda do Furta-
do, ao legoas do distr. da Itihga, foram extrahidas pelo sr. Antônio Mo-
reira da Silva, cerca de 20 kilogranimas de límpidas pedras corada>. de
uni azul anilino e de um brilho diamantino e transparente.

Um dos blocos tinha cerca de li kilogrammos.

Nos Vultos e Fartos (conhecido livro de AlTonso Celso), na narrativa—
O Walsisfa, está, no dizer do sr. Alfredo Caldas, como que «a photographin,
em dia de sol claro c límpida atmosphcra. dessas longínquas paragens do
norte de Minas, no Jequitinhonha.
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«Quem quer que tenha tido occasião de visitar o arraial mineiro—o Salló
Grande—verá que o distincto escriptor teve a habilidade feliz de descrever
aquelle scenario da vidacampestre e rude, sem nada exagerar ou omittir !

Alli está o povoado sobre uma collina escarpada, a cuja base, sôfrego e
marulhoso, deslisa o Jequitinhonha, que pouco adeante, vae se precipitarem
estreita garganta, formando a sua mais notável cachoeira—o Tombo da
Fumaça.

O casario, alvo e singelo, que, visto de longe, assemelha-se «a pontos de
giz em lousa escura» é, ainda, o mesmo que elle descreve e, ainda a mesma,
é a capella erguida no morro, ao lado do cemitério, onde elle pára afim de
abraçar o rude sertanejo que cavava a sepultura do infortunado companheiro,
cujo cadáver disputara á voragem das águas.

Bellissimo o trecho em que o leitor se vê transportado á beira da casca-
ta, toda cercada de pedras, e alli contemplando o despejar fremente da
grande massa liquida que se contorce e se precipita, formando extensos len-
çóes de espuma e densos nevoeiros, destaca, rodando em uma sarabanda
infernal, ora deitado, ora em pé, afundando-se agora para depois surgirá
tona, o cadáver do inditoso coveiro».

—Em 1909, uma commissão popular, tendo á frente os srs. Antônio da
Cunha Peixoto e Fulgencio Ferreira Senna. emprehendeo as obras da con-
strucçào da nova Egreja Matriz de S. Sebastião do Salto Grande.

¥

A ant. freg. de X. Sra. dAssumpção do Engenho do Matto, crcada par.
no anno de 1752, tinha como sede a velha pov. do Engenho do Matto, a 736
ms. de altit., 6 legoas ao sul da cid. de Barbacena c 30 legoas lambem ao
sul de Ouro Preto.

O seo território, com cerca de 3.000 habs. em 1810 (vide Dicc. de Mil.
de S. Adolphe, pag. 341), era cortado pelo rio Barros e atravess. pela estr,
de rod. de Barbacena para o Rio de Janeiro.

O Engenho do Matto é hoje constituído por parte do território do distr,
da cid. de Palmyra.

Pert. ao mun. de Bom Successo o distr. de S. João Baptista.
Ficam próximas a esta pov. de S. João Baptista varias localidades do

Oeste, como : Passa Tempo, Lage, Rio do Peixe, Japão, Carmo da Matta,
Oliveira, Santa Rita, Bom Successo, São Thiago, Cláudio, Camacho, Candeias
festa pov. a 15 legoas,), etc.

Existe no logar uma banda musical a — «Carlos Gomes».
*

Desde a lei n. 2.116, do 5 de nov. de 1877, que Cabo Verde passou dos
foros de Villa á graduação de cidade.

No anno de 1909, o movimento do foro civil do termo de Cabo Verde foi
regular : 4 acçoes ordinárias no valor de 60:1)6$, 6 inventários, com espo-
lios no valor de 157:019$800, 16 arrolamentos, no valor de 15:000$, 2 divisões
de terras, 38 escripturas de transmissão de bens de raiz, no valor de
202:896$278, etc.

Pert. ao mun. e termo de Cabo Verde o pov. de Santo Antônio da Bar*
ra efoi elev. a distr. de paz por lei municipal n. Io, de 25 de set. de 1893,
não tendo sido executada essa lei, aliás necessária, por ser S. Antônio da Bar.

f.a localidade da fronteira e ahi se darem constantes invasOcs das autoridade



óasn,°Zr°a paulifta de Caconde- no territorio do mun. de Cabo Verde, que
co a doVlCOm' f 

M"sambinh0- com° Já se deo em 1907, na situação agri-
7on^ fpa„ T 

dosMol!aes' e em 1«». na fazenda da Ponte Alta, ambas em
SírS^r61" 6 <1UCSÓUltÍ~te 1- -"o contestada pelas

os nívwín' ri!' 
dt8-S* 

í;USÍad0 Carangola abrange a cid. de CarangolaeQapoYs. de S. Sebastião, 8. Rita, Caparão e S. Gonçalo.
niv!n.fl'eg* 

eCCl,e,S• deDivinodo Oarangola abrange a Matriz do distr. doDiv.no e as capellas dos povs, de Bom Jesus e Quilombo- "> 
' '

#
Ficam no mun. de Carangolaas águas do Fcrvedouro, já devidamenteanalysadas e a 5 legoas da cid. de S. Lusia. *PP
Três milagrosas fontes jorram esse precioso liquido mineral, eme tantoproveito proporciona á humanidade sofredora. *
As águas do Fervedouro, que constituem um verdadeiro thesouro e oue

IfllslP r 
-smos favores queas sua/congele"^^

e a de w! „ ? 
dlVe!lSaS-a ^«minada Santo Henrique, a aÇ»o a de Santa Barbara. Taes águas, segundo a applicaçâo respectiva, com-batem efiicazmente as moléstias do flgado, baço, b7»ga (catarrK pÜas do tubo intestinal, anemia, febres rebeldes, beriberi e rheumatismo, pois

iSlll 
6 e'SCl:Ul'ulosa anal^° á &§ Prooedeo pessoa cempetente^ão

doo n?a h 1)lnnC!Pí°S medicil,aes' f<ue as tornam alcalino-gazosas, ten-cio o total dos princípios 31,787 por «/9.
*

Na cid. de Cataguazes, na Matta, são dignos de nota o Paço Municiüala Imprensa Official, a Cadeia Publica, o Prédio das Escolas, o Hosp tal dêCaridade a Fabnca de Tecidos, o Theatro Cataguazense, o Hotel Vilas a
VTV 

a 
lm 

'JUÍaTd° Klcctricidado. os Palaeetes Zeferino e Pa os,' a«AiIlaJoao Duarte», edifícios todos de hollo aspecto e que dão á cid úmaspecto de adeantado centro, cheio de vida, commercio e movimento. Bondselectricos, excellente illuminação publica, Gymnasio, collegios, fortes casascommerciaes, viação férrea para Iodos os districto* ^sjnhoUão outrosTntos elementos de vida para a cid. de Cataguazes. • 
ao outrps tan-

São estas as principaos localidades do mun. de Cataguazes : Cidade Ba-rao de Camargos, São Biniz, Itamarat.y, Porto de Santo Antônio, Ca aflrinoM.rahy, San. Anna, Laranjal, Vista Alegro, Sereno, povoacões de SS'Neblina, Careço, Boa Vista, SanCAnna, Gloria, Bona Eusebia, ele "
*

Em território do mun. de Diamantina ficam, além das povs. ouarraiaesque sao sedes de distr, de paz, muitas aldeias ou povoados em começo, taescomo: Bom Successo (distr, de Curralinho); Biribiry (no distr. do S. Joãoda Chapada); Cangicas (no de Rio Manso J ; 8. Sebastião do Tigre e Camil-inho (no da Gouvôa); Rodeado.- e Rio Pardo (no de Riacho das Varas); Quebrapee Santo llypolito (no de Senhora da Gloria) ; Sopa (no distr. do Òuin"da); Alecrim (no do Rio Preto); Ribeirão c Bicas (no distr. da cidade);Dona Isabel (no de Mercês do Arassuahy) ; Contagem do Gallinheiro (no deCampinas); Teixeiras (no de Curimatahy) ; etc
A.-20 *
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S. Rita do Cedro (no mun. ecom. do Curvello) é um Curato da dioc. de
Diamantina, creado em fins de 1909, com território desmembrado das paro-
chias visinhasde Trahyras e S. Sebastião do Parafina, e abrange as fazen-
das do Bom Successo, Paiol, Tinguis, Trahyras, Laranjeiras, Santo Alexan-
dre e Ressaca da Parafina.

O arraial de Trahyras (também do mun. do Curvello) foi sede da fregue-
zia do seo nome, desmembrada da de Curvello, em virtude da lei n. 471, do
anno de 1850, sob a invocação de SanfAnna de Trahyras.

•Este nome—Trahyras ou Trahiras—ê plural do conhecido peixe de água
doce, tão abundante de espinhas quanto saboroso de carne, a trahy?*a (em
tupi — tará-ira ou tarair).

O distrieto vive mais da industria pastoril que da agricultura. Pertence á
com. e ao mun. de Curvello e á bacia do rio das Velhas.

*

O pov, de Cachimbos é um arraialete, em território do distr. de Esp. de
Santo de Dattas e a 3 kms. da pov. de Dattas, no mun. e com. de Diamantina.

Ha em Cachimbos uma esc. mixta est., creada em 1908 e install. a 11 de
maio de 1909, com 68 meninos matriculades de ambos os sexos.

O log. é homonymo de outros, que com o mesmo nome existem nos Ests.
da Bahia, Maranhão e Piauhy.

—Ainda no distr. de Dattas, fica o peq. pov. do Palmital, a 12 kms. de
Cachimbos, e onde ha uma esc. pub-L; mantida pelos cofres do município.

—O logarejo ou aldeia de Cangicas dista 7 legoas de Diamantina e fica
além do arr. do Rio Manso e aquém da pov. de Campinas de S. Sebastião,
no norte de Minas, na estrada rodagem de Diamantina para Rio Preto.

*

O distr. de Rio Preto é o de maior rendimento do mun. de Diamantina,
após o da cidade. Em 1909, sua receita districtal foi de 3.800$ e depois
delle os que rendem mais são os da Gouvèa, Sra. da Gloria e S. João da Cha-
pada»

A Câmara mantém escolas municipaes nospovs. da Grota Grande, Mara-
vilha e Alecrim, neste distr. de Rio Preto.

*

O peq. pov, do Bom Successo, fica no distr. de Curralinho e nelle exis-
tem uma esc. municipal, uma capellae varias casas da extineta Ci.ft de mi-
neração da Boa Vista. Seos terrenos são diamantinos.

*

A freg. escles. e distr. de paz do N. Sra. de Nasareth dos Esteios (do
mun. ecom. de Dores do Indayáe do arceb. de Mariana) aceusou ter, em
1890, uma popul. de 3.429 habs., sendo 1.054 hom. e 1.775 mulh. Estavam en-
tão nella incluídos os habs. do vis. distr. de Córrego d'Antas.

No pov. de Esteios ha esc. pub. do Est. e ag. postal de 4.a classe, com
lin. de coit., de 6 em Odias, para Aterrado (12 kms.) e cid. de Dores do In-
dayá (57 kms.). Dista ainda 30 kms. de Córrego d'Antas e 99 kms. de Abbadia
(que é a mais prox. est. férrea, na E. F. Oeste de Minas). E' muito agrícola,
e produz cereaes, toucinho, café, fumo, etc, este distr» de Esteios,
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pírt I, T"f D°reS de Indayá flca ° distr- <*« O»™»» ^nter.
e Idehlf;: Tefreg- d6 Sá°,0Sé d° CorM«° d'Antas aoi«™-
lÍ ,;,.„ i f ! 

a° ar°eb-de Mariana- Norecenseam. de 31 dez.1890, suapopul. ficou incluída na da parecida de Esteios.
Brtoioíí^ m T» 

d'f 
\° T' 

de C°rreg0 d'Antas 3° lims- ^ pov. de
cia. dê SaíLêlí arabuhy-129 da est-de Abbadia {E-p- *"•> e 131 da

vourtTaflftP' VSC' PUbU d° Est- Umaag- P°stal de 4-' olawe, bôa la-voura cafeeira e de cereaes, alguma ind. pastoril, etc.
c^nT 

6,m MlnaS 
?,a aldeia d0 Corre8° d'Al>ta, a 9 kms. de S. Antônio deGuanhães (no mun. de Guanhães.)

*>-££. 
^ mU11, 6 C°m- de Entr° RÍ°S ° distr- de 7)esíe»-°- «a regiâo-Cen-

A velha freg. e distr. de paz de N. Sra. do Desterro de Entre Rio, fi>na^sLír-del8W,oom uma popui- de7-6M ba-- -rs
S ifrlTdt ? 

kmS; ^ CM,.de Entre-Rios a P°v. de Desterro, a 39 do pov. de
Li Iv ! 

SUhy 6 a 6° da CÍd' de Queluz> Pela liaha ^ correio. Ha ípubl. do Est. e agi postal na sede do distr. de Desterro cuia nar errle,'pert. ao arceb. de Mariana. í '
A est. férrea mais prox do arraial é a de Lafayette (E. F. Central)- a Iavoura de cereaes e a ind. pastoril são os fortes do distr. >'

nomedee^en-:.(n° T* * "r"1?* ^ "^ Um dÍStl" C°m ° meSm°
*

O distr. deS Rita da Estreita lica no velho mun. da BagagemO nome official deste distr. de paz, até 1901, eraS. Rita faEstrella doSul, no antigo mun. da Bagagem. Sua par. eccles. pert ao Tis ,1rabae, em 1890, abrangia o prox. distr. da Cachoe rf figurand ambt nl~11í::ir:z?t:znm toiai do 2-m habs-(i-4 bJ" * s * > •
D, p|?£ T mixta e naopossue ainda ag. de corr. este distr de sRda da Estrella. A ,„d. pastoril (criação do gado vaccumléf «^

O antigo nome do distr. (hoje reservado á cidade, sedo do mun. dá oxBagagem) era uma recordação do bello diamante denominado «Eleita doSul., encontrado, nos meados do sec. XIX, nos garimpos da Bagagem!
*

No mun. de Fructal (no Triângulo) ficam os seguintes logareios •Bebedouro, Mar,bondo, Maftinha, Morrinhos, Córrego Alegre, RainhaChapadao Furnas Araras, Sertãosinho, Pcdra-Branca, Cerradão BuraSo'Pântano, Amas, João-Gonçalves, Rio Verde, Escuriào Cachoeíra, Can oMelancias, Alegre, Seis-lrmãós, Arantes, São Domingos, Barreiro Mactlh»'Gramma, Soledade, Ruivinha, Bom-Successo, Alasâo, Perdizeíes A lt'Santa Rosa Monte-ARo, Arraial, Chácara, Santa Rita,SS^ntí£'Inhumas, Amanha, Porto, Bonito, Tijucal, Burity, Aldeia%tc.

Hn MÊÊ' 
d6 VÍUa 

^?» existc a P°v- da P''ata, e no de S. Pedro
%M 

(f íf im"1, dG Guaranesia) fl^ o pov.'de Serrado. Em Pratoe Serrado ha capella.?, cemitérios e escolas mun cipaes-
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Fica no num. e com. de Formiga, no Oeste de Minas, o distr. de paz e
freg. de N, Sra. do Carmo dos Pahinscou Pains, na afamada e fértil região
calcarea da «i\(atta dos Pains»-

Dista o arr. de Pahins ou Paíns 21 kms. da cid. de Formiga, 30 cio
pov. cie Pimenta e 54 da cid. de Itapecerica, pela linha de correio. Tem o
distr. Ag. postal e esc. publ.

A freg. ecclcs. do Carmo de Paíns peft. á arcliid. cie Mariana e dep?
em 1890, unia pop. do 770 liabs., sençlo379 hom. e 391 mulh. Existem afama"
das grutas perto da pov. de Paíns.

Este prospero e futuro povoado norte-minciro de Marianopólis fica á
margem dir. do rio Vaccaria e a 12 legoas (72 kms.) cia cid. de Grão Mogol,
a cujo mun. pertence.

Nelle existem capella, cemitério, uma casa escolar destinada á professo!
rarural, alli mantida pela «Liga Catholica de Crão Mogol», a expensas da
qual foram, em fins de 1909, constryidos os 2 prédios, o de moradia dapro-
fessora e o em que funcciona a cadeira inixta rural.

A população de MarianppQlis se dedica á lavoura de canna e cereaes e
á criação de gado boyino.

O Jogar fica no território 4o clistr. da cid. de Grão Mogol.
#

Fica no mun. e com. de Grão Mogol este distr. de paz de Santo Anto-
nio do Riacho dos Machados, que eonstitúe uma freg. eccles. cia diocese de
Diamantina.

O pov. do Riacho tem esc. publ. c ag. postal, recebendo correio de 3 em
3 dias da cid. de Grão Mogol, a 90 kms. distante, com escala pov §, Antônio
de Gorotuba, a 6 legoas.

Em Minas, na região central e norte, atravessada pela Cordilheira do
Espinhaço, é muito cominum osso nome de Riacho papa as localidades ba
n|iadas por pequenos ribeirões descidos de Serras.

Assim, temos Riacho das Varas (Diamantina), Riacho Fundo (Curvello o
§;. Lusia), Riacho do Venjo (Curvello), Riacho Secco (Tremedal), etc.

A Synopseào recens. de 1890 dá a esta par. o nome de N. Sra. do Ria-
cho dos Machados e delia não menciona o algarismo de popul.

<*

Pertence ao mun. e com. de S. Miguel de Guanhães este mal povoado
distr. de S. João Baptista dos Farias, creado pela Assomb. Prov. Min. em
1885 e «pie fica a 3 legoas do pov. de Baraúnas e a 24 kiloms. da cid. de
Guanjiâes e21 kms. do arr. de Dores.

M h^ Uffla esc. mixta estadoal, em Farias, não possuindo o clistr. ag.

Em Minas, ha outras localidades com o mesmo nome de Fav'm> flos IMMi
de Alto Rio Dpçe, Itapecerica e Ouro Fino.

Este clistr. de S. João de Farias não figura no recenseamento de 1890,
isoladamente, porque sua popul. foi recens. engiobadamente na da freg. de
Patrocínio de Guanhães (Syn. cit., pag. C>S).

Dista o porto da Manga 2 legoas do porto de Mòrr.lnhos, á margem do
rjo S, Francisco, no mun. de Januaria,
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No arr. do Jacaré, a 3 legoas da Manga, ha um Posto telephonico ligado
á linha telegraphica nacional.

São João das Missões é outro pov. não distante do arr. da Manga.
E' muito rico em Maniçobaes nativos esse território ; o no distr. da

Manga, na faz. do Prepery, a 3 legoas do arraial, começou o sr. Vicente
Parrella. em 1906. a amansar ou iractar de cerca de 150.000 pés de maniçoba,
colhendo logo 500 arrobas no 1." anno de exploração dessa rèmuneradora in-
dustria extraetiva da borracha de maniçoba.

*

No mun. de Juiz de Fora existem os districtos da cidade (S.t0 Antônio do
Parahybuna de Juiz de Fora), de Rosário, de São Francisco, de Paula Lima, de
Água Limpa, de Mathias Barbosa, de São Pedro de Alcântara, de VargemGrande, de Porto das Flores, cie Rio Preto, de Sarandy, da Chácara e de S.u
Anna do Deserto, segundo estão classiílcados pelas distancias da sede.

*

Na est. de Recreio (do mun. de Leopoldina^se publica um semanário —
O Verbo (fundado em 1908) e na pov. que rodeia a estação férrea se encon-
tram boteis, pharniacias, medico, botequins, padaria,'fabricas de sabão ecortume, um engenho central, vários armazéns, etc.

*

A frcg. ecclcs. de S.Luiz do Manhuassú abrange a Matriz da sede do
distr. e a capella clopov.de Suissas; e a freg. eccles. de S. Lourenço do
Manhuassuabrangeacid.de Manhuassú e as capellas das povs.de Alto-
Jequitibá, Pirapetinga. Pouso Alegre, Onça c Piedade.

A pov. do Cruzeiro é urna aldeia em território do distr. de paz, de S.
Simão do Manhuassú. Tomou o nome de um cruzeiro ahi levantado, em julhode 1909, pelos Padres Missionários Benevenuto Poell, Sabino Staphorst e
Flaviano Van Liempt (frânciscànos hollandezes do Convento de Ouro Preto).

No distr. da cid. de Mar de Hespanha existe numerosa colônia alleman-
domiciliada ha muitos annos e tendo grande descendência de elementos teu-
to-brasileiros, no distr. de Soledade, principalmente.

Assim, as famílias lloffmann, Kiser, Soar, Eskelsen, Zikáu. Gribel,
Braun, Loth, llolme, Grosníann, Scoralick, Keller, Ghcring, Fragler, etc, são
as mais numerosas.

—Também nos municípios mineiros de Theophilo Ottoni (colônias do Mu-
eury), Juizode Fora (colônias de Mariano Procopio e S. Pedro), Sete Lagoas
(colônia federal João Pinheiro) o Manhuassú (Alto Jequitibá) ha numerosos
colonos e descendentes de allemães.

*

A 27 de junho de 1909, foi soleninemente inaugurado o Hospital cia cid.
de Monte Santo.

Está elle construído numa coluna abundantemente arejada, na partemais aliada cidade, c compõe-se de um único pavimento, lascado por todos
os lados por amplas janellas.

Possuo o edifício dois vastos salões com acconiinodações para 21 enfer-
mos no minimo. Ha, além destes, os seguintes commodos : uma sala de espo-
ra, gabinete para consultas, quartos paraj}articularesé enfermeira; roupa*
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ria, sala para operação, banheiros emater, closets. No exterior, ha alpendres
que communicam com as enfermarias e a cosinha. Um bello e espaçoso jar-dim é destinado ao recreio dos enfermos.

O edifício está provido de mobiliário, roupas, louça e todos os utensiliosnecessários ao serviço do Hospital.
O Instituto Carvalho deBritto, fundado em 1908, na cid. de Oliveira, pelosr. dr. A. A. Pinto Machado, seo director e proprietário, funcciona no espa-

coso Palacete José das Chagas, A Ladeira dos Frades.
«O Instituto recebe alumnos internos, semi-internos e externos, para fre-

quencia de instrucção primaria e secundaria (gymnasial), curso commercial,
gymnastica, musica e agricultura.

O logar é saudável, a alimentação excellente, os professores dos maisconceituados da cidade de Oliveira (diz o programma)».
*

O districto ãe S. João da Fortaleza pertencia ao mun. e com. de MonteSanto, no sul do Est. e constitue hoje o mun. de Arceburgo. (¥)Data a sua creação de 1903 e foi install. a 14 de julho de 1907.
Fica em zona cafeeira, produzindo cerca de 60.(300 arrs. de café, annual-mente. As melhores fazendas isão as da «Bella Vista», «Gramma», e outras,em que o café é a cultura dominante.
O território, que constitue hoje este mun., foi desmembrado do distr. dacid. de Monte Santo, sendo a elle incorporadas algumas fazendas do mun.de Guaranesia, da então com. de Musambinho. O doador do patrimônio dasede do 'distr. foi o sr. major Cândido Dias. Dista Fortaleza ou Arceburgo 9kms. da est. de Canoas e 21 da cid. de Monte-Santo.
Tem o pov. de Fortaleza prédio escolar, pharmacia, capella, grandecolônia italiana, três fabricas de cerveja, vários armazéns, ag. postal ecorr. diário para Monte-Santo e Canoas, 1 esc. publ. cstadoal e outra muni-cipal, etc.
Em Fortaleza, ha 10 machinas de beneficiar café, fabricas de macarrão,hotel; as suas ruas principaes são abahuladas e é pitoresco o aspecto davilla, que têm bastante movimento, devido ao grande transito de tropas,

que por ella passam em demanda das ests. de Canoas e Mocóca (na E. FMogyana).
#

-No-distr. da cid. de Monte-Santo existe a pov. de Milagres, na raia limi-trophe com S, Paulo e defronte da pov. de S. Benedicto (mun. de Mocóca).— O mun. paulista de Santo Antônio da Alegria (ant. Cuscuseiro) confina
com o de Monte Santo pelo rib. das Canoas.—Durante a propaganda republicana, fundaram em Monte-Santo (entãofreg.) um Club Republicano os srs. dr. João Ribeiro Guimarães, dr. Aristi-des Lobo Sobrinho e coronel Lucas Tobias de Magalhães,

*
Fica ao Norte do Est. o distr. de Conceição da Extrema e no mun. deMontes Claros. Esta freg. e distr. de paz de Conceição da Extrema dista pela

( ) O nome Arceburgo io\ dado ao logar pelo deputado Nelson de Senna,dir, deste Ammrw, a pedido do deputado VaMoni ro üo Magalltóes, imtolor doreforido munioipio sul-minoiro, l^W\w » 'un
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linha de correio (Guia Postal cit., pag. 282) 78 kms. do pov. de S. Romão, 84de Coração de Jesus, 134 da cid. de Montes Claros, 54 do porto de Guaicuhy,
102 da est. e porto de Pirapora, 104 do arr. de Jequitahy, etc.

Tem ag. postal e correio de 6 em 6 dias para a Sub-Adm. de Diamantina
e agencias de escala. Ha no distr. da Extrema unm esc. publ. mixta.-No vis. mun. de Grão Mogol, ha outra freg. e distr. da Extrema, que ásvezes se confunde com está pov. da Extrema, (de Montes Claros).

*
Folhados é uma peq. pov. situada no mun. de Patrocínio (Triângulo Mi-neiro), no qual ainda outras aldeias e povs. em formação se encontram,

como: Córrego da Matta, Coelhos, Cocaes, Dornellas, Barreiro, Coqueiros,Sacco da Ema, Douradinho, Boqueirão e Fortaleza, sendo esta ultima loca--lidade um arraial extenso e bem começado, com capella, esc. municipal,casas de negocio tendo sido elevado a distr. de paz, em 1911.

No distr. da cid. de Minas Novas ficam os logarejos Indayá, Bem-Posta,Córrego do Ouro e Ribeirão da Folha, inicio de novos arraiaes naquellemun. do Norte.
#

O Porto de Capetinga è um pequeno arraial, sede de distr. de paz. Ficaesta pov. de Capetinga, no mim. de Piümhy e.é porto fluvial do rio Grande,no extremo da linha de navegação, que vem desde Ribeirão Vermelho (nomun. de Lavras).
No arr. de Capetinga se encontram ag. de correio, hotel, pharmacia, va-rios estabelecimentos commerciaes, etc. Capetinga quer dizer, em tupi, «ca-

pim ou matto branco».

Em agosto de 1910, foi proposta no Congr. Leg. do Est. a elev. do pov.de Rio Prelo á categ. de distr. de paz.
Fica este nascente e prospero arraial, em território do mun. e com. deTh. Ottoni, e pelo soo desenvolvimento agrícola e de população preenche, deteto, os requisitos para ser elev. a distr. de paz. Nesse sentido, já existiadesde 1909, na Cam. dos Dep. do Estado, um pedido dos habs. do pov. deRio Preto. Nas mesmas condições de Rio Preto, estão Pontarate, Mayrinck,Pote, Itambacury, Pedro Versiani, naquelle extenso mun. do Nordeste.

*
Tem o nome de Fanêcos um modesto logarejo sito no mun. e com. deUberaba, prox. á est. ferr. de Palestina, na estrada de rodagem dessa esta-

çâo para o pov. de S. Miguel da Ponte Nova (mun. do Sacramento). Pertode Fanécos corre o rib. Guaribas, além do Capão Secco.

No Bairro das Palmeiras, pitoresco subúrbio da grande cid. de PonteNova,surgio o 1.° periódico - Jornal do Povo, em 1909, editado pelo sr. Ôr-lando Caldas, todas as quinta-feiras o com officinas, á Avenida Dr. José Ma-nano. Naquelle bairro, banhado pelo rio Piranga, surge uma fatura cidadecom melhor topographm que a velha Ponte Nova. Nelle está sit. o belloCollegio Salesiano para educarão de moças.
*

As principaesruas da cid. do Piumhy são òslas : Treze do Maio,
Vista, Nova, Espirito Santo, Vigário José Florcneio, Ooyaz, Visconde'

Bella
do Rio
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*

Branco, Rodolpho Abreo, Pinheiro, Andaime, das Flores, Tiradentes, dasVioletas ; Praças Silva Jardim, Quinze de Novembro, de S. Miguel, Matriz,etc. E' Piumhy uma das cidades de mais bella topographia, no planaltocentral do Brasil.
*

O pov. de S. José das Perobas (mun. de Piumhy) possue uma nova ca-
pellado seo padroeiro, concluída em 1909, por subscripçáo dos seos habs.

A Egreja Matriz de N. Sra. SanfAnna do Coromandel foi reconstruída
e aberta ao culto, em 26 de julho de 1909.

A par. eccles. de Coromandel (do bisp. de Uberaba e mun. de Patroci-nio) abrange muitos sitios e logares, taes como ; Chácara; Corrego-Secco,
Coqueiros, Santa Rosa, Douradinho, Mesas, Burity, Lemes, Santo Ignacio,
Bonito do Meio, Mateiro, Bonito de Cima, Corrego-Fundo, Bonito de Baixo,
Caiambólas, Fabrica, Contendas, Rio Preto, Boa Vista, Santa Clara, Arcos
Martins, Mouras, Cachoeira, Barreira, etc.

O mun. de Sacramento produz e exporta café e arroz beneficiados, cou-
ros e sola (atannados), madeiras de lei, animaes cavallares, gado bovino,
etc. A via férrea, que o atravessa, é a Mogyana, que dentro do mun. con-
ta as estações de Sacramento, Jaguára e Conquista.

O arraial da Serra da Canastra é sede do distr. de paz e freg.
de S. João Baptista da Serra da Canastra; fica elle no mun. de Sacramento
e pert. á com. e diocese de Uberaba. E' atravessado pela cordilheira, de
que tirou o nome, e nelle ha forte ind. pastoril (criação de gado bovino) e
alguma lav. de cereaes.

Em 1890, sua pop. foi recenseada com a da par. da cid. do Sacramento.
*

Fica no distr. da cid. de Santa Barbara a fabr. de tecidos de São Do-
mingos, paralysada nos seos trabalhos ha muitos annos.

Em dez. 1904, annunciava A Pátria (de S. Barbara) que os srs. Cyrino
Rocha e Syivio Teixeira (de Sete Lagoas) tinham ido examinar a dita fabri-
ca, para adquiril-a, de sociedade com o industrial mineiro sr. Coronel Ame-
rico Teixeira.

•

Cajury é o nome que hoje tem a ant. est, ferr. e pov. do Turvo, no mun.
de Viçosa. Em Cajury ha 2 escs. publs., ag. de corr. e algumas casas dê
commercio, além de uma Fabrica de banha.

Fica na E. de F. Sapucahy e em território do mun. de S. José do Paraíso
(distr. de S. João Baptista das Cachoeiras) a est. férrea de Rennó, sede de
um peq. pov. e onde o Gov. do Est. creou uma cad. mixta primaria, por decr
n. 2.838, de 3 de junho de 1910..

*

Tem o nome de Nova Granja uma parada ou apeadouro da E. F. Cen-
trai, no km. 632, entre as ests. de Vespasiano e Doutor Lund, em territ. do
mun. de Rio das Velhas, tendo sido aberta ao trafego, no 1.° de maio de
1910, para o serviço de telegrapho, viajantes, bagagens, mercadorias, vehicu-
los, animaes, etc.

Junto a Nova Granja (nome da pitoresca propriedade do sr. Coronel
Virgílio Machado) ficam excellentes caieiras, exportando-se dahi muita cal ecereaes.
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As antigas lavras de ouro do arraial de Cocaes estavam, em fins de 1909,
em negociação com W. P. Atherton [da,Ass.ociation S. M. Bailarai),superinten-
dente das lavras do Bahú, no mesmo mun de S. Barbara.

*

A 13 de junho de 1909, foi aberta ao culto a nova Matriz do pov. da
Penha de França, subordinada ao vigário da cid. de S. João Baptista, no N.
do Est.

* •

O grupo escolar do Serro foi creado, com 8 cadeiras, por decr. expedido,
em 1907, no gov. do dr. João Pinheiro. Ha também na velha cid. do Serro o
Collegio de N. Senhora da Conceição, para meninas, fundado pelo Monsenhor
João Moreira da Silva e dirigido pela irmã TheresaBiard e mais 3 professo-
ras, todas congregadas de S. Vicente de Paulo. Para a instrucção agrícola
pratica, ha no districto da cid. a «Fazenda-modelo da Fabrica», creada pelo
gov. do Estado, em 1908, e que fica a 9 kms. do Serro.

O districto de Lagoa Formosa faz parte como distr. de paz, do mun. de
Patos econsfcitue uma par. eccles. dadioc.de Uberaba. Tinha em 1890, uma
popul. de 2.633 habs. (1.287 bom. e 1.346 mulh.). Dista o pitoresco arraial da La-
goa Formosa (que deve o seo nome á bella lagoa ahi existente) 24 kms. da cid.
de Patos, 28 da cid. de Carmo do Paranahyba e 56 da velha pov. de S. Francis-
codas Chagas (hoje villa do Rio Paranahyba).

*

Pert. ao mun. e com. de Queluz o distr. de paz de Cattas Altas de
Noruega, creado freg. em 1840 (lei prov. n. 184).

0„distr. de Lamim já lhe pertenceo e foi delle dcsmembr. por lei prov.
de n. 1.018.

O Guia Postal de 1907 (pag. 468) menciona um pov. da Noruega, a 5
kms. do arraial de Cattas Altas de Noruega.

Além desta Noruega de Queluz, ha no Est. outro logarejo da Noruega,
no Oeste (no distr. de S. Carlos do Pântano); e mais ao Norte daquelle, no
mun. de S. Barbara, ha o distr. de Cattas Altas do Matto Dentro.

Confina a par. c distr. de S. Gonçalo de Cattas Altas de Noruega com os
de Lamim, Itaverava, Oliveira do Piranga e outros; em 1890, sua popul, re-
censeadasubio a 3.846 habs. (2.0.19*bom. e 1.827 mulh.)

•

A pov. de St\ Atina do Morro do Cliapéo é sede de um distr. de paz do
num. e com. de Queluz e de uma freg. eccles. da archicl. de Mariana.
Seo nome vem do serro, que a domina o cujo aspecto ao longe tem o formato
de um chapéo.

Tem o distr. esc. publ. e ag. postal de l.il classe, recebe eorr. de 2 em
2 dias pela est. de Buarque de Macedo (na E. F. Central), distante 3 legoas.

Carrapicho e Lamim são povs. próximas da do Morro, distando desta 21 a
33 kms., respectivamente.

O distr. de SanfAnna do Morro do Chapéo foi anncxado á freg. de Que-
luz pela lei prov. n. 472, de 1850.

Em 1890, a par. de S. Anua do Morro do Chapéo foi recens. com o vis.
distr. de S. Caetano do Paraopeba e só deo 1.814 habs. (909 bom. e 905 mulh);
^Vide Syn. cit., pag. 63,
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Barrocáo (Grão Mogol); Ribeirão do Onça (Figueira); Rio Preto e Pote (Theo-pnilo Ottom); Porto Alegre (Itinga); Tayobeiras (Rio Pardo), etc.
*

No mun. de Villa Braz (ant. S. Caetano da Vargem Grande) flcam asse-guintes localidades; Villa, Piranguinho, Estreito, Bom Successo, Capote, Es-meril, Cachoeiras, Varginha, Serrinha, Japão, Olegario Maciel, Vera-Cruz,Anhumas, Alegre, Tronco, Lage, S. Gabriel, Farias, Dias, etc, entre povoa-dos, bairros, e estações daquelle mun. sul-mineiro.
*

Gravata, Toledos, Mumbúca, Casas Altas, Córrego do Ferro, São Bento,Tejuco Preto, Campos, Açude e Mellos, são pequenas localidades do mun. dePassos e nas quaes a Municipalidade sustenta escolas publicas mixtas. Alémdo Grupo Escolar da cid. de Passos, com 8 cadeiras, o Est. mantém ainda 2escolas primarias para os 2 sexos, em S. José da Barra (distr. do mun.).
*

O Engenho Central da Súcrerie Rio Branco, sob a direcção industrial doar. Joanny Bouchardet, teve uma safra de 20 mil saccas de assucar, em 1910 ede 15 mil saccas, em 1909.
Na cid. de Viçosa existiam 248 prédios urbanos, em 1910, sendo 231 ter-reos 12 sobrados e 5 assobradados, conforme informação da Cam. Muni-cipai.

„ M~Ennfil!S 
dC 1911>deYeficai'cacid. de Viçosa ligada alinha tronco da Leo-poldina Railway.

A estação da cid. de Pitanguy fica no liil. 5 do ramal do seo nome, queparte da estação de Martinho Campos sobre o rio Pará. Ella dista-142 kils.da est. do Sitio, ponto inicial daE. de F. Oeste de Minas.

Fica perto da Fabrica de tecidos de S. Barbara, no distr. de paz de Curi-matahy, a pequena pov. de Teixeira», no num. o com. de Diamantina.

Foram descobertas, no centro de Minas, diversas jazidas de niobito, mine-ral empregado para as lâmpadas de gaz incandescente. Devidamente examina-do, na Esc. de Minas, este mineral figurou na Exposição Nac. de 1908, doRio de Janeiro. '
*

Burity Grande, Cabral, Espirito Santo são pequenos povoados próximos a
Su2Koc?5r° 

6 flCam entr° TabÚa (mUn* de Diamantina>e Barreiro
*

«. rJ°y' 
d6 S\P?d™ ^ Garça flea no distr. de paz de Morrinhos de Mòn-tes Claros, em cujo território existe também outra aldeiola, o Boqueirão.

*
Monte Bello é um peq. logarejo no distr. de Barreiras (mun. de S. JoãoBaptista) e a3 legoas do arraial de Veredinha (mun. de Minas Novas). MonteBello fica a margem do Rio Arassuahy, tem uma capellihha catholica, umas20 casinhas e um belhssjmo panorama, em região de camposO rio alu. não tem ponte e salta-se em canoa. O povo vive da industria

pastor,! e cultura decereaes. No sul de Minas (mun. de Musambinho) ha umdistr, homonymo, o pov, e est. tio Monto Bello.
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A pov. sertaneja cio N. Sra. da Veredinha tem bonita topographia e érodeada de outras localidades, a um dia de viagem e menos, como : Piedade
(sede dafregueziaeccles.), Barreiras, Monte Bello e Minas Novas (5 legoasdistante). Veredinha á sede de um distr. de paz e de freguezia eccíes.

* 
¦'

Do arraial de Barreiras para Diamantina a estrada melhor toca em Abba-dia (bello arraialsinho, filial da freguezia de Barreiras), Boa Vista do Pé doMorro (fazenda em formosa localidade), Capão Grosso (aldeia), Rio Manso eMendanha (povoaçòes e sedes de districtos).
Barreiras (freg. e distr. do Santíssimo Coração de Jesus das Barreiras) é omelhor distr. do mun. de São João Baptista, cid. que lhe fica distante 8 legoas.Os rios Arassuahy e Tijucussú banham o distr. de Barreiras.

*
Campo-Alegre, Quartel do Inclayá, Pinheiro, Rio Pardo, Caethé-Mirim,São Bento, Ribeiro, Tigre, Sopa, Bom Successo, Grota Grande, Cangicas, Ale-crim, Benbery- são localidades do mun. de Diamantina, onde a Cam. Mun.mantém escolas mixtas ruraes.
Em 1907, comas suas 9 escolas municipaes, a Câmara despendia 3:4008000

por anno. "
Em 1908, havia no mun. 35 escolas primarias do Estado, fora o GrupoEscolar da cid. de Diamantina, também fundado e custeado pelo Est.

*•

< A 15 de maio de 910, chegaram á cid. da Conceição as Irmans Clarissas Fran-ciscanas, vindas da Itália, sob a direcçào da Irmã Isabella lmmaculada, paradirigirem o Asylo São Joaquim, alli fundado sob os auspícios do Arcebispo DJoaquim Siiverio de Sousa. O Collegiò foi aberto a 1." de dez. de 1919 e sedestina a educação de meninas, naquella cid. norte-mineira.

Em Cachoeira do Pajahú, como em Lagoinha e Amparo do Sitio, locali-dacles cio mun. de Salinas, mantém a Câmara Mun. escolas ruraes para o se-xo masculino.
Na cid. de Salinas ha 4 cadeiras primarias estaciones e no distr, (hoje villa)de Fortaleza duas e em Água Vermelhauma escola mixta, todas mantidas peloIJ a L •

O mun. de Villa Brasília (ant. SanfAnna de Contendas de Montes Claros)
possue mais de 40 mil almas e um território de 250 legoas quadradas.Em 1908, exportou para o sul (via Curvello, na E. F. Central) cerca de 2mil cabeças de gado vaccuni, 28 mil arrobas de toucinho, 20 mil litros de ar-roz, 400 mil litros de milho, 300 mil litros de feijão, 800 mil rapaduras e muitasola, couros, queijos, algodão e outros productos.A ultima revisão de jurados deo ao mun. 260 jurados c o alistamento deU)9 lhe deo 1,009 eleitores. Dista Villa Brasília 18 legoas da cid. de MontesClaros, 22 do pov. de S. João da Ponte, 23 do de Bòa Vista e 30 legoas do deCampo Redondo, districtos de paz do seo território.

*
Fica no mun. e termo de Uberabinha, no Triângulo Mineiro, o distr. de

paz de S. Maria, que é uma freg. da dioc. de Uberaba.Tem 1 esc. publ. estadoal e 1 ag. de correio de 4.» classe, recebendomalas de 3 em 3 dias.
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Dista 40 kms. da cid. de Uberabinha e 50 da do Prata.
W Sé Maria um distr. crcado depois da Republica e antes de ser incor-

porado ao mun, de S. Pedro de Uberabinha pertenceo ao do Prata.
Lav. do cereaes o incl. pastoril são o forte do distr.. cujo território tem

muitos campos nativos o planos, no valle cio rio Uberabinha.
—Ha em Minas, mais 2 clistrs, de paz com o nome de Santa Maria, nos

niuns. de Péçãnha e de Itabira ; o um pov. do mesmo nome, no mun. de
Abactó,

Os actuaes municipios mineiros

Pela recente lei n. 550, de 30 de agosto de 1911, ficou, o Estado de Minas
Geraes dividido em 170 municipios, abrangendo 798 districtos de paz. Até
então possuía Minas 130 municipios o 723 districtos, conforme a penúltima
lei n. 319, da divisão administrativa de 1901 ; mas a referida lei ri. 550 do
Congresso Mineiro creou mais 40 municipios e 75 districtos de paz, tendo sido
por ella supprimidos 4 dos antigos districtos até então existentes c installa-
dos durante o decennio cinco novos districtos de paz.

Dos 170 municípios, 110 tem por sécle cidades e 00 tèm por sede villas;e
assim conta o Estado 110 cidades e OOvillas, sendo que estão installadas todas
as cidades e das vi lias só o estão as 20 creadas, ha 10 annos, em 1901.

As 40 novas villas, creadas em 1911, elevem ir se insl aliando de 31 de marco
de 1912, em cleante, de accordo cqm q preenclijmento dos requisitos legaes.

E' este portanto, o quadro da divisão administrativa do Estado de Minas
Geraes a que se refere a lei mineira n. 550, de 1911.

Quadro da divisão administrativa do E.tado de Minas Geraes a
que se refere a lei mineira n. 556, de 1911

I Mun. de Abhadiii do Rom siícc.ésão

Abrange dous districtos :
1. N.S. da Abbadia do Bom Successo (sede—villa).
2. Matto Grosso.

II Mun. de Yhuelé

Abrange cinco districtos :
1. Abaoté (séde—cidaclc).
2. Santo Antônio dos Tiros.
3. Nossa Senhora de Loreto da Morada Nova.
4. S. José do Canastrão.
5. Abaeté Diamantino (sede Canoas)

III II1111. de Abre ( auipo

Abrange seis districtos:
1. Abre Campo (sede—cid.)
2. Santo Antônio do Gramma,
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3. S. João do Matipoó.
4. S. Antônio do Matipoó.
5. S. José,da Pedra Bonita.
6. SanfAnna da Pedra Bonita.

IV Mun. dj A-pias Virtuosas

Abrange dous districtos :
1. Águas Virtuosas (séde-villa.)
2. Lambary (Bias Fortes).

V Mun. de Alfenas

Abrange cinco districtos :
1. Alfenas (sede—cid.)
2. S. João do Barranco Alto.
3. S. Joaquim da Serra Negra.
4. Fama (Poragy).
5. Serrania.

VI Mun. do Alto Rio Doe©

Abrange três districtos :
1. Alto Rio Doce (sede—cid.)
2. S. Caetano do Chopotó.
3. Dores do Turvo.

VII Mun. de Alvinopolis

Abrange quatro districtos :
1., Alvinopolis (sede—cid.)
2. Saúde.
3. Fonseca.
4. S. Sebastião do Sem-Peixe.

VIII Mun. de Antônio Dias Abaixo

Comprehende um só districto :
1. Antônio Dias Abaixo (séde-villa.)

IX Mun. de Appareeida do Cláudio

Comprehende um só districto ;
1. Cláudio (séde-villa.)
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X Mun. de Araguary

Abrange três districtos :
1. Araguary (sede—cid.)
2. Santa Anna do Rio das Velhas.
3. Santa Rita de Barreiros.

XI Mun. de Arassuahy

Abrange dez districtos :
1. Arassuahy (sede—cid.)
2. Bom Jesus do Lula.
3. S. Domingos de Arassuahy.
1. Bom Jesus do Pontal.
5. Itinga.
<>. Commercinho.
7. Santa Rita do Itinga.
8- S. Roque.
9. S. Pedro de Jequitinhonha.
10. Carahy (S. José de).

\II Mun. de Ara xá

Abrange cinco districtos :
1. Araxá (sede—cid.)
2. S. Pedro de Alcântara.
3. S. Antônio da Pratinha.
1. X. S. da Conceição.

5. Dores de Santa Juliana.

XIII Mun. de treelmego»'

Coniprehende uni só districto :
1. S. João da Fortaleza, hoje Arceburgo (sede—villa,)

XIV Mu ti. de Ayiiiiioci

Abrange sete districtos :
1. Aynruóca (sede—cid.)
2. Carvalhos.
3. A lagoa.
4. Bocaina.
5. Passa Vinte.
6. Livramento e
V. Serranos.
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XV Mim. de Baepcndy

Abrange três. districtos :
1. Baependy (sede—cid.)
2. S. Thomé das Letras.
3. S. Sebastião da Encruzilhada.

\\l Muw. de Baminiby

Comprehende um só districto :
1. Bambuhy (sede—cid.)

XVII Mun. de Barbacena

Abrange quinze districtos :
1. Barbacena (sede—cid.)
2. Santa Barbara do Tugurio.
3. Desterro do Mello.
4. Pedro Teixeira.
5. Canipolide.
0. SanfAnna do Carandahy.
7. S. Sebastião dos Torres.
8. Bias Fortes (Sitio).
9. Nossa Senhora das Dores dos Remédios.
10. Santa Rita dá Ibitipoca.
11. SanfAnna do Livramento.
12. União (S. José do Quilombo.)
13. Santo Antônio da Ibertioga.
14. S, José da Ressaquinha (ex-Ribeirão de Alberto Dias.)iò. S. Domingos do Monte Alegre.

XVIII Mun. de Bello Horizonte

Comprehende um só districto :
1. Bello Horizonte (sódo-oidado e Capital do Estado.

XIX Mun. de ljòa Vista do Tremedal

Abrange oito districtos :
1. Boa Vista do Tremedal (sede—cid*)2. S. Sebastião de Lençóes.
3. Santo Antônio do Matto Verde.
4. !S. João de Pernambuco.
5. Santo Antônio de Mamonas.
0. Santa Rita do Tremedal.
7. Santo Antônio do Brejo dos Martyres,
8t S# João do J3onito.
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XX Mim. de ICocayuva

Abrange quatro districtos :
1. Bocayuva (sede—cid.
^. Olhos d'Agua.
3. Terra Branca.
1. Barreiros.

XXI llun. de j{olll Despacho

Compiehende um só districto :
1. Bom Despacho (séde-villa

SSO

XXII Mim. de Bonitim

Abrange nove districtos •
1. Bomíini (sede—cid.)
2. Santo Antônio da Vargem Alegre.
3. Santa Lusia do Rio Manso.¦1. Santa Cruz de D. Silverio (Apiiaa-Clanis).o. ?v. S. da Piedade dos Geraes.
6. SantAnna do Paraopeba.
7. S. Gonça]o da Ponte.
8. Porto Alegro.
0. Brumado do Paraopeba.

XXIII Mun. de Inoni Siieee

Abrange quatro districtos :
1. Bom Succcsso (sede—cid.)
2. Santo Antônio do Amparo.
3. S. João Baptista.
4. S. Thiaeo.

XXIV Muii. de Cabo Verde

Abrange três districtos :
1. Cabo Verde (séde--cicl.)
2. Barra (Santo Antônio da)
3. Conceição da Bòa Vista.

XXV Mun, de Cacte
Abrange sete districtos ;
1. Cacto (sede—cid.)
2. Mono Vermelho.

-a
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3. Cuyabá.
1. Penha.
5. Roças Novas.
d. União.
7. Táqúarassú.

XXVI Mim. de Caldas

Abrange trcs districtos :
1. Caldas (sédc—cid.)
2. Santa Rita do Rio Claro.
3. Ipúiúna (Santa Quiteria).

XXVII Mun. de Cnmbiiliv

Abrange três districtos :
1. Cambuhy (sédc—cid.)
2. Bom Retiro.
3. Bom Jesus do Córrego.

XXVIII Mun. da Campanha

Abrange dous districtos :
1. Campanha (sede—cid.'
2. Conceição da Ponte Alta.

XXIX Mun. do Campes! rc

Coniprehende um só districto :
1. Carmo do Cahipestre (séde-villa).

XXX Mun. de Campo llello

Abrange cinco districtos :
1. Campo Bello (sédc—Cid.)
2. Bom Jesus da Canna Verde.

«# :». Crystaes,
4. Nossa Senhora das Candeias.
5. S. Sebastião'do Porto dos Mendes.

XXXI Mun. de Campos Geraes

Abrange tros districtos :
1. Campos Geraes (sede—villa),

V. Córrego do Ouro (N. s. do Rosário do),
3. Espirito Santo dos Coqueiros.
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XXXII Mun. de Capellinha

Abrange dous districtos í
1. Capellinha da Graça (séde-villa.)2. Água Bôa.

XXXIII Mim. ele Caracol

Comprehende um só districto ;1. Caracol (sede—villa.)

XXXIV Mim. de Carangola
Abrange sete districtos:
1. Santa Luzia do Caransola (séde-cidade.)
f- S. Brancisco do Gloria.
3. Divino do Carangola.
L Tombos do Carangola.
5. S. Sebastião da Barra.
(>. S. Matheos (Faria Lemos).
7. S, Sebastião do Alto Carangola.

XXXV Mim, de Caratinga
Abrange doze dist rictos :
1. Caratinga (sede—c id.)
2. Irihapim,
3. Entre Folhas.
I. Vermelho Novo.
5. S. Francisco do Vermelho.
0. Santo Antônio do Manhuassú.
7. Floresta.
8. Cuyetc.
9. Bom Jesus do Calho,
10. Resplendor (Sant Anua do).II. Tarú-iuirini.
12. Santa Anua do lmbé.

XXXVI Mun do Carmo do I»araiiahyba

Comprehende um só districto :L Carmo do Paranahyba (séde-cid, )

XXXVII Mim do Carmo do Rio Claro
Abrange dous districtos :
1. Carmo do Rio Claro (séde-cid.)
2. Conceição da Apparecida (Barro Preto).
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* XXXVIII Mun. cie Caiaguazes

Abrange nove districtos.
1. Cataguazcs (sede—cid.)
2. Mirahy.
;í. SanCAnna de Cataguazcs.
4. Porto de Santo Antônio.
5. ltamaraty.
0. Vista Alegre.
7. Calagnarino.
8. Laranjal.
9. Sereno.

XXXIX Mun. de Cnxanilní

Abrange dous districtos :
1. Caxambú (sócio—villa.)
2. Soledade.

XL Mun. de (lirislhia

Abrange dous districtos:
1. Ghristina (sede—cid.)
2. Dom Viçoso.

XLI SI nu. de Conceição

Abrange'quatorze districtos.
li Conceição do Serro (sede—;cid.)
2. Córregos.
3. S. Domingos do Rio do Peixe.
4. Morro do Pilar,
5. Sanlo Antônio do Rio Abaixo,
ti. Santo Antônio da Tapera.
7. S. José da Brejaúba.
8. Sra. do Por(o de Guanhães.
9. Congonhas do Norte;
10. S. Sebastião do Rio Prelo.
11. ltambéoclp Mal to Dentro.
12. Paraúna (S. Francisco do).
13. Fechados (SanfÀnna do^).
14. S. José do Passa-Bem.

XI «II llim. de Coneeiçfio do Hio Verde

Comprehende Um so districto ;
1. Conceição do Rio Veleje (sede—villa ,
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Sí,m

XLIH Mim. de Conquista

Abrange dous districtos i
1. Conquista (sede—villa).
2. S. Francisco dá Ponte Alta (Ibaté);

XI.IV Mun. de Còiitáge
Abrande quatro districtos:
1. Contagem (sede—villa).
2. Campanham.
3;. Vera-Crüz.
1. Vargemdá Pantana.

Xl.V Mun. de Ciifièllo
Abrange "doze 

districtos :
1. Ctirvello (sede—cidade).
£• Mor:;ócla Garça.
•I Silva Jardim (ex-Papagaio).
4. Coryntlio (ex-Gurraíiuívo).
5. Piedade do Bagre.
6. Andréquice.
ry rn í(• lrahyras.
8. Paraúna (S. Sebastião do)
9. Santa Rita do Cedro.
10. Santo Antônio da Lagoa.
11' Ypyranga.
12. Almas.

XLYIHun. de Diamantina

Abrange dczesete districtos :
Diamantina (sede—cid.).

Our ratinho.
Mendanha.

Rio Manso.
S. João da Chapada.

i» Daltas (Espirito Santo das).
7 Gouyôa.
SInhahy.

Rio Preto.
10 P<»iiso Alto.
11 Mercês do Arassiiahy.
12 Curimatahy.
13 Senhora da Gloria.

1 i Campinas úr s. Sebastião.
15 Guinda.
IfiTabúa.
17. Riacho das Varas.
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XLVH Mun. de Dores da Boa Esperança

Abrange três districtos j
Dores da Boa Esperança (sede—cid.).
S. Francisco do Rio Grande.
Congonhas do Rio Grande.

XTVIII Mun. de Dores do Indayá

Abrange cinco districtos :
Dores do Indayá(sedo—cid.).
Espirito Santo do Quartel Geral.
Nossa Senhora da Luz do Aterrado.
S. José do Córrego D Anta.
Estrella do Indayá.

XIXV Mun. de Elòy Mendes

Comprehende um só districto cie paz :
1 Pontal (sede—7illa.\

1. Mu a. do i: n li,- Bi os

4

Aí>ra.nge sete dislriclos :
Filtro Kios st''d( — cid. )¦.
Serra do Cainaptian.
S. Br az do Suassuhy.
S. Sebastião do (lil.

5 Desterro de líntro Rios.
Rio do Peixe.

7 .Lagpinha.
I.I Mun. de Estrella do Sul

Abrange cinco districtos:
Estrella do Sul fséde—cid.).
Cachoeiras.

Santa Rita da Estrella.
Rio das Pedras.
Doliarina (ex-GanVelleife).

LII Mun, da Formiga

Abrange quatro districtos:
Formiga (sede—cid.).
Arcos.
Carmo do Pains.
Porto Real de S. Francisco*
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LIII Mun. de Fortaleza

Abrange dois districtos :
Fortaleza (séde-villa.
Cachoeira do Pajeliú.

I.IV Mun. de F ruela í

Abrange dois districtos :
Carmo do Fructal sede—cid.
S. Francisco de SalIes,

IA Miin.de Geâo Mo»ol

Abrange sete districtos :
Grão Mogol (sédo-cid.).
Nossa Senhora da Conceição da Kxtroma.
Santo Antônio da llacambira.
Santo Antônio do Riacho dos Machados.

.) S. José do Gorutuba.
6» Santo Antônio do Gorutuba.
7 Nossa Senhora da Conceição do Jatobá.

IA1 Mim. de fííiaiiliiíes

Abrange oi Io districtos :
S. Miguel de Guanhàes (sede—cid.).N. S. das Dores de Guanhães.
N. S. do Amparo de Baraúhas.
N. S. do Patrocínio de Guanhães.
N. S. da Gloria (ou Divino de Guanhães).
Farias (S.; João dos).
Travessão.
Gonzaga.

IVII Mun. de ttuai>nije*ia

Abrange três districtos :
Guaranesia séde--villa

Santa Cm/, do Prata.
S. Pedro da | Fniào.

liVIII Mu i. ,fe Lu ii ;iii>

Coniprehmiile um So districto ;1 Guarany Si'dr~\ i||a .



332 ANNUARIO

*íf

MX Mun. de Guarará

Abrange três districtos :
Guarará (sede—villa).
Bicas.
Maripá.

I<X Mun. de fuiaxupé

Comprehende um só distrieto :
1 Dores de Güaxupé (sede—villa.).

LXI Mun. de Henrique (inlvão

Comprehenchi um só distrieto :
1 Espirito Santo do ltapecerica(sede—villa).

LXI Mun. de Ineouíideiieia

Abrange três districtos :
Coração de Jesus (sede—villa).
Extrema.
Jequitahy.

LXIII Mun. de Itabira

Abrange seis districtos :
Itabira de Matto Dentro (sede—cid.;.
S.José da Lagoa.
Santa Maria.
Nossa Senhora do Carmo.
Alliança.
Ipanema.

LXlV Mun. de Itajubá

Abrange três districtos :
Itajubá (sede—cid.).

Santo Antônio do Pirangussú.
Soledade de Itajubá.

LXY Mun. de ltapecerica

Abrange seis districtos :
ltapecerica (sede—cid.)

Nossa. Senhora das Dores do Camacho.
Senhor Bom Jesus da Pedra do Indayá.

X. S. do Desterro.
S. Sebastião do Curral.

O» Santo Antônio dos Campos.
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LXVI Mun. de Itaúna

Abrange cinco districtos :
Itaúna (séde-villa).
Carmo do Cajurú.
Itatiayussú.
Conquista.
Serra Azul.

IAVII Mun. de .laeuhy

Abrange dois districtos !
S. Carlos doJaeuhy (sede—cid.).
Santa Cruz das Areias.

LXVIII Mun. de «lacutiiiga

Comprehende um só districto :
1 Santo Antônio de Jacutinga (sede—villa).

LXIX Mun. de alaguary

Abrange dois districtos «
Jaguary (sédc-cid.).

S. José de Toledos.

I.XX Mun. de .Ia ii na ri a

Abrange sete districtos :
Januaria (sede—cid.;.

Brejo do Amparo.
Mucambo.

S. João das Missões (Jacaré).
Morrinhos.

OS. Caetano do Japoré (Manga),
7 Pedras de Maria da Cruz.

IAXI Mun. de aloíio Pinheiro

Abrange quatro districtos :
SanfAnnados Alegres (sede—vi Mal.
Catinga.
Canná Brava.
Veredas.

IAXII Mun. de Jui/ de Fora

Abrange quinze districtos :
Juiz de Fora (sede—cid. .
Água Limpa.
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Paula Lima.
Rosário.

S. Francisco de Paula,
fi Vargem Grande.

S. José do Rio Preto.
Porto das Flores.

0 S. Pedro de Alcântara.
10 SanfAnna do Deserto.
11 Sarandv.*
\2 Chácara.
13 Malhias Barbosa.
14 Mãriano Procopio.
15 Bem fica.

L.XXIH Mun. de Lagoa 0o.ii»adá
Comprehende um só districto :
1 Lagwa Dourada (sede—villa).

LXXIV Mun. de Lu iras
Abrange oito districtos :

Lavras (sede—cid.s.
Conceição do Rio Grande.
Rosário do Lavras.

1 Ingahy.
•r) Carmo das Luminárias.
<» Santo Antônio da Ponte Nova.

Carrancas (N. s. da Conceição de .Ribeirão Vermelho.

LXVV Mun. de Leopoldiiia
Abrange dez districtos :

Leopoldina (sede—cid.).
Campo Limpo.
Conceição da Boa Vista.

1 Providencia.
5 Piedade.

Rio Pardo.
Recreio.
Santa Isabel.

'J S. Joaquim.
10 Thebas.

I.WYI Mun. do IJinnHnirip
Abrange «jüatpòdistrictos :

Lima Duarte (sede—cid. ).
Conceição de Ibitipoca.

S. Domingos da liOcaina.
San l An na do Garambéo.
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LXXVII—Mun. de Manhuassú

aAbrange quatorze districtos:
1. S. Lourençodo Manhuassú (séde-cid.).
2. Pirapetinga.
3. Santa Margarida.
I. S. João do Manhuassú.
5. Santa Helena,
d. S. Si mão.
7. S. Sebastião do Sacramento,
8. SanfAnna do Manhuassú.
9. SanfAnna do Rio José Pedro.

10. S. Domingos do Rio José Pedro.
II. Dores do Rio José Pedro,
12. Passagem do Manhuassú.
13. Alegria.
11. S. Luiz.

I.XXVIII — IIiin. de Mar de Mespaiiliá

Abrange oito districtos :
1. Mar de Ilospahhn (skle-cid. .
2. Engenho Novo..
3. Monte Verde.
1. S. Antônio do Aventureiro.
5. S. Antônio do Chiador,
ÍY. Ponha Longn.
7. S. Pedro do Pe(|uery»
8. Soledacle do Chindor,

I.XXIX — Mim. de Mariana

Abrange treze districtos:
1. Mariana (séde-cidade).
2. Passagem.
3. S. Sebastião.
1. Sumidouro.
5. Cãmargos.
6. S. Caetano.
7. Cachoeira do Brumadó.
8. Santa Rita Durão (ex-Inllccionado ,
9. Furquim.

In. S. Gonçalo de Ubá.
11. Bòa Vista.
12. S. Domingos,
131 Barra Lonna.
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LXXX — Mm. de Maria da Fé
V

Comprehende um só districto :1. Campos de Maria da Fé (sáde-viila).

í\\\l- orces

Çompreliende um só districto:L MopcGs do Pomba (séde-villa^.

I <X x I f — Minas \ova s

Abrange sete districtos :J. Minas Novas (sede-cíd.).?• Chapada.
3. Sucuri ú.
/j. Água Limpa,
«r>- Piedade.

J>. Veredinha,/• Cais'sara.

IXXXIII— miiii. de ílEoiilc Mc£ré
Coinprehertde um só distriet

h Monl<' Alegre (sécÍo-ciüV).
o

í-XXXlV — ir oure Caimello
Abrange três districtos :1. Monte Carniello (séde-cid.).2. N. S. da Abbadia d'Aguã Suja.- ¦"••ili.v; (ant ESpn-itò Santo do Còniileno).

1'XXXV — Hoiiio Man (o
Abrange dous districtos:

'• Monte Santo (séde-cid.).
2. S. João Raptista das Posses

I<XXXVI — HonKs Claro»
Abrange cinco districtos.

1. Montes Claros séde-cid.).
2. Brejo das Almas.
3. Morrinhos.
L Juramento.
5. Beija Vista.
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IXXXVII — Mun. de Muriahé

Abrange nova; distrietos .
1. S. Paulo do Muriahé (séde-cidade).
2. Nossa Senhora do Gloria.
3. Santo Antônio do Gloria.
4. Santa Rita do Gloria.
5. Rosário da Limeira.
6. Dòros da Yictoria.
7. S. Francisco da Bòa Família.
S. Bom Jesus da Cochoeira Alegre.
i). Patrocínio çle Muriahé.

I.X XXVIII — Mun. de Musanioiiilio

Abrange três distrietos.
1. Musambinho fsédo-cid.).
2. Barra Mansa ;S. Sebastião da,.
3. Monto Bello.

IXXXlX-Miin ile ÓliVcira

Abrange cinco distrietos :
1. Oliveira íséde-cid.).
2. Carmo da Matta.
3. S. Francisco de Paula.
•1. Japão.
5. Sanf Anua do Jacaré.

XC — Mun. de Ouro Fino

Abrange quatro distrietos :
1. Ouro Fino (séde-cid.).
2. Gíinipò M.ystico.
3. Monle-Siào.
1. Piedade.

XCI — Mun. de Ouro Prelo

Abrange de/.oito distrietos :
1. Ouro Preto. .

) (ambos na sede do mun. e da cidade).

2. Antônio luas)
3. S. RarthoLomeo.

1. Cachoeira do Campo.
5. Soledade.



338 ANNUARIO
*^^^*«w»w^%

6. Itabira do Campo.
7> Casa Branca.
8. Jasus-Maria-José da Boa Vista (Aranha).

;¦•?,• Congonhas do Campo. '10. Antônio Pereira.
11. s. José do Paraopeba.
12. Ouro Branco.

J3. 
S. Gonçalo do Bação.

1 |: ammo do Amaranto.
Io. Rio das Pedras.
10. S. Caetano da Moeda.
17. S. Julião (Miguel Burnier).i». S. Gonçalo do Monte,

XCH —Mun, de Palma

Abrange cinco districtos;
1. Palma (séde-cidade).
2t Cysneiros.
3. Itapirussü.
4. Cachoeira Alegre,
5. Morro Alto.

XC1H- un. de Palmyra

Abrange cinco districtos:
1. Palmyra (séde-cidade),
2. S. João da Serra.
3. Conceição do Formoso,
4. Dores do Parahybuna.
<J> Bonifim do Pomba.

XClV-Mun. do Pará

.Abrange sete districtos ;1. Pará (séde-cid,).
V. S. José da Varginha,
3. .San.o Antônio do Rio de S. João Acima.*.¦ Malucos Leme,
•;. S. Gonçalo do Pará,
b. S. Joaquim do Bicas.
7. Florestal.

XCV — Müii deParaéitiú

Abrange sete districtos:
1. Paracatú (séde-cid.).2. Guarda-Múr.
3. Rio Preto (Capim Branco):
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4. Morrinhos.
5. Lago.
6. Buritys.
7. Formoso.

XCVI — Munieipio de Para"iinssií

Comprehende um só districto :
1. Carmo do Escaramuça (séde-vílla).

XCV11—miiii. de Paraopeba

Tc,
Abrange três districtos :

iboieiro Grande (séde-vílla).
2. A raça.
3. Gòrdisburgò;

XCVII1 Mun. de Passa Quatro

Gomprehendc um só districto :
1. Passa-Quatro (séde-vilíá),

XCIX — Mun. de Passa Teempo

Comprehendo uni só districto :
1. Passa-Tempo (séde-yiíla

t — miiii de Passos

Abrange três districtos:
1. Passos (sédo-cid.)
2. S. João Baptista do Gloria,
3. S. José da Barra.

Cl — Mun, de Paios

Abrange sete districtos:
1. Patos (sodc-ciclA
2. SanfAnna de Patos do Paranahvba.

Lagoa Formosa.
4. Dores do Areado,
5. Santa Rita do Paios.
0. Quintinos.

7. S. Pedro da Ponte Firme,

o
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OI— Muíi. de Patrocínio

Abrange cinco districtos:
1. Patrocínio (sede-cid )
2. S. Sebastião da Serra do Salitre.
3. Sanf Anna de Pouso Alegre do Coromanclol.
4. Abbaclia dos Dourados.
5. Cruzeiro da Fortaleza.

CHI — Mim, do Pecaiiha

Abrange nove districtos :
1. Peçanha (sede-cid.).
2. Santa Theresa do Bonito.
3. S. Pedro do Suassuhy.
4. Santo Antônio da Figueira.
5. SanfAnna do Suassuhy (Onça).
6. Santa Maria de S. Felix.
7. Santo Antônio da Coluyma.
S. S. José do Jacury.
9. S. Gonçalo do Ramalhete.

CIV—Mun. do Pedra IBraiica

Abrange dois districtos:
1. S. Sebastião da Pedra Branca (sede-villa).
2. S. José do Alegre.

CV —Mun. de Pciiuy

Abrange dois districtos :
1. S. Antônio do Pequy (sede-villa),
2. Onça de Pitanguy.¦».«

CVl — Mun. de Perdões

Comprehende um só districto:
L Perdoes (sede-villa).

CVII — Mun de Pirapóra

Abrange três districtos:
1. S. Gonealo de Pirapóra (sede-villa),
2. S. Francisco de Pirapóra.
3. Guaicuhy (Barra do Rio das Velhas),
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CV1II — Mim. de Piranga

Abrange nove districtos:
1. Piranga (séde-cid.).
2. Oliveira do Piranga.
3. Braz Pires.
4. Calambáo.
5. Pirapetinga (antigo Bacaiháo).
O. Porto Seguro.
7. Conceição do Turvo.
8. Guáraciaba.
0. Pinheiros.

CIX —Miúi. de Pilnii^uy

Abrange sete districtos :
1. Piíangiiy (sede-cid.).
2. Conceição do Pará.
3. Cercado.
1. Maravilhas;
õ. Abbadia.
ii. Conceição do Pompéo (Burity da Estrada).
7. Papagaios.

CX — Mim. de Piumhy

Abrange seis districtos:
1. Piumhy (sedo-cid.).
2. Perobas.
3. Bocaina.
1. Araujos.
5. Pimenta.
6a Sa Roque.

6x1 — Mun. de Poços de Caldas

Comprehende um só districto :
1, Poços de Caldas (sede-villa).

CXII — Mun. do Pomba

Abrange quatro districtos :
1. Pomba (séde-cid..).
2. Taboleiro.
3. Silveiras.
1. piraúba.

CxlII —3»Iuii. de Poníe \ovn

Abrange nov* districtos :
1. Ponte Nova (séde-cid,-).
2. San t' An na d« Jequiry.

A.-22
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3. Santa Cruz do Escalvado,
4. Amparo da Serra.
5. Urucú.
0. Grota.v
7. Piedade da Ponte Nova.
8. Rio Doce.
9. S. José dos Oratórios.

CX1V — Mim, de Pouso Alegre

Abrange quatro districtos :
1. Pouso Alegre (sédc—cid.).
2. Carmo da Borda da Matta.
3. Estiva.
4. S. José do Congonhal.

CXV — Mhh. de Pouso Alto

AL»ránge qtiãtro distiictos
1. Pouso Alto (sédc—cid.).
2. Sant/Anna do Capivary.
3. S. José do Picú.
4. Itanhandú.

€ VI — Mun. de Prados

Abrange ires districtos :
1. Prados (sédc—cid.).
2. S. Francisco Xavier (ex-Mosquito).
3. Dores do Campo.

(WIL Mun. do Prata

Abrange três districtos :
1. Prata (sede—cid.).
2. Bom Jardim.

Rio Verde (sede Campo Bello).< *

CXVJII U Mim, de Queluz

Abrange doze districtos:
1. Queluz (sede—cid.)
2. Redondo.
3. Santo Amaro.
I, S. Caetano do Paraopeba.
5. SanfAnna do Morro do Chapéò,
üt Cattas Altas de Nomeia
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7. Itaverava.
8, Lamim.
0. Nossa Senhora da Gloria,
10. S. José do Carrapicho.
11. Capella Nova das Dores.
12. Christiano Ottoni.

CX1X — Mun. de Rio Branco

Abrange quatro districtos:
1. Rio Branco (sede—cidade).
2. S. Geraldo.
3. Guirycema (Bagres).
!• S. José do Barroso.

CXX —Mun. do Rio Casca

Abrange três districtos:
1. Conceição do Casca (Bicudos)—séde-villa.
2. S. Pedro de Ferros.
3. S. Sebastião de Entre Pvios.

CX.YI — Mun. do llio Espera
Comprehendo um só districto :

1. Piedade da Boa Esperança (sede—villa).

CXXII —Mun. do RioJosc Pedro

Abrange seis districtos :1. Santo Antônio do José Pedro (sede—villa).2. S. José da Ponto Nova.
3. Pockrane.
•1. S. Manoel do Mutum.
5. S. Sebastião do Qccidentc.
0. Barra do Mahhuassu (Natividadc).

CXXIII — Mun, do Rio Xovo
Abrange três districtos:

1. Rio Nov<;\ sede—cid.).
2. Piáo.
3. Goiana (Limoeiro).

tXXlX — Mun, do llio Pardo
Abrange seis districtos:

1. Pio Pardo (scde-cicl.),
2, Nossa Senhora do Patrocínio da Seira Nova
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3. S. João do Paraíso.
1. Água Quente (SanfAnna da).
5. Véreclinha (N. S. da Ajuda da).
G. Bom Jardim de Tayobeiras.

t'X\V - Muii. do 11 io Paranahvbn

Abrange Ires districtos :
1. S. Francisco das Chagas (sede—villa).
2. S. Gothardo (ex-Confusão).
3. S. Jerohynío de Poções.

CXWI — Mini do Rio Preto

Abrange sete districtos :
1. Rio Preto (sede—cid.).
2. S. Sebastião do Barrcado.
3. Santa, Barbara do Monte Verde.
4. Santo Antônio da Olaria.
5. S. Sebastião do Taboão.
0. N. S. da Conceição do Boqueirão.
7. Santa Rita da Jacutinga.

1 YWII — Mun. do Kio iracicaba

Comprehcndo um só districto :
1. S. .Miguel do Piracicaba (sede—villaj.

tXXVIll — Mun. desabafa

Abrange três districtos ;
1; Sabará fséde—ci.cl.j.
2. Lapa,
3. Raposos.

*
C.VX1X — Mim. do Sacramento

Abrange quatro districtos :
1.^Sacramento (sede—-cid.).
2. S. .Miguel da Ponte Nova.
3, N. S. do Desterro do Desembocpie.

4. S. João Baptistada Serrada Canastra.

CXXX — Mn n. de Salinas

Abrange <piat.ro districtos :
1. Santo Antônio de Salinas (séde—cid v
2. Passagem da Vereda;
3. Água Vermelha.
4. Santa Cruz de Salinas.
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CXYXI — Mun, de SaiifAima dos Ferros

Abrange oito distrietos :
1. Sant'Ahna de Ferros íséde—cid.;.
2. S. Sebastião dos Ferreiros.
3. Sete Cachoeiras.
•1. Joanesia.
5. Santo Antônio cie Caratinga.
6. Esmeraldas.
7. Santa Rita do Rio cio Peixe.
8". Itauhinha.

CXXXI1 — Mun. de San Ia ltarhara

Abrange dez distrietos :
1. Santa Bárbara (sede—cid.).
2. S. João do Morro Grande.
3. Cocaes.
¦1. Mercês d'Agua Limpa.
5. Rio de S. Francisco.
<"». (Jà1 tas Alia: do M ali o Den tro.
7. S. Gonçalo do Kio Abaixo.
8. Conceição do Rio Acima.
'.). Barra do Caeté.

10. Bom Jesus do Amparo.

t XVXiil — IInii de Santa l.usia

Abrange nove distrietos :
1. Santa Lusia do Rio das Velhas (sedo—cid.).
2. Lagoa Santa.
3. Lapinha,
4. Mattosinhos.
5. Capim Branco.
6. Páo Grosso.

. Ribeirão de Jabol icatubas.
8. Riacho Fundo.
9. Pedro Leopoldo.

< X WIV - Mim. de Saiila Qniierin

Abrange dons distrietos:
1. SantaQuiteria (sede—villa),
2. Gapella Nova doBetim.

(XX W — Wun. dr ftassla Win «Ia Rxlrènra

Gomprehençle uni só districto :
1. Santa Rita dn líxi,ròma (séde-villal
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CXXXVI — ilnii.de Santa Rita de Cãssíá

Abrange cinco districtos:
1. Santa Rita de Cássia (sede—cid.).
2. Espirito Santo da Forquilha.
3. Dores da Ponte Alta.
4. Garimpo das Canoas.
5. Dores do Aterrado,

CXXXVII — Mun. de Santa Rita do Sapiicaíiy

Abrange quatro distilctOs :
1. Santa Rita do Sapucahy (sede—cid.).
2. Santa Catharina.
3. S. Sebastião da Bella Vista.
4. Conceição da Pedra.

CXXXVIII — Mun. de Santo Antônio do Machado

Abrange três districtos:
1. Santo Antônio do Machado (sede—cid.).
2. S. Francisco de Paula do Machadinho,
3. S, João Baptista do Douradinho,

CXXXIX _ Mun, de Santo Antônio do Monte

Abrange três districtos:
1, Santo Antônio do Monte (sede—cid,).
2, Nossa Senhora da Saúde,
3, Nossa Senhora de Nasareth dos Esteios,

CXI4--M1111.de S, Domingos do Prata

Abrange sete districtos:
1. S. Domingos do Prata (sede—cid).
2. SanfAnna do Aliíé.
3. S. Sebastião do Dionysio.
4. Santo Antônio da Vargem Grande.
5. Babylonia.
6. Santa Isabel do Prata.
7. Ilhéos do Prata.

CXLI — Mun. de S. Francisco
Abrange sete districtos :

1. S. Fmnei^w (s.íde-cid.).



ÀfttttjAkíÒ 34f

3. Conceição da Vargem.
4. Brejo da Passagem.
5. Urucuya.
6. S. Romão.
7. Conceição do Capão Redondo.

CXt JI ~- Mün. de «. tiotteãío rto S:i|iiicrthy

Abrange cinco distríctos :
Í. S. Gonçalo do Sapucáhy (sede—cid.).
2. Volta Grande.
3. Santa Isabel do Sapucaliy.
4. Retiro.
5. Paredes do Sapucahy.

CXLIII — Mim. de f*i. Joíío lttiptisltt
Abrange quatro districtos :

1. S. João Bap<istaf/séde--cid.).
2. Barreiras.
3. Penha de França,
i. Lorenái

C \l IV - Mun, de S, João «TEMlcj
Abrange nove cíistricfòs:

1. S, João d'El-Rey (séde-cicl.),
2. Santo Antônio do Rio das Mortes
3. Santa Rita do Rio Abaixo,
4. S. Miguel do Cajuru.
5. S. Francisco do Assis do Onça,
6. Conceição da Barra.
T. Nossa Senhora de Nasareth,
8. S. Gonçalo de Ibíturuna,
9, S, Sebastião da Viotoria,

í:XLY — Mim. de S. João Evangelista
Abrange dous districtos :

1. S. João Evangelista (sede—villa),
2, S. Sebastião dos Pintos.

< XI.VI - Mun. de S. João Xepoiiiiieeiio
Abrange seis districtos ;

1. S. Joán Nepomuceno (sedo—cid.)t
2. Descoberto.
3. Tarü-Assú;
4. Santa Barbara.
5. Rochedo.
o, s, José fia (^acli.oeirai



348 ANNUARIO

*

,mm— ¦¦-¦ -¦ 

CXLII - Mun. de S. José dos Botelaos

Comprehende um só districto :
1. S.José dos Botelhos (sede—villa).

CXI/VIII - Mun. de S. José d'Além-Parahylm

Abrange sete districtos:
1. S. JosécPAlém Parahyba(séde~cid.).
2. Angustura.
3. SanfAnna do Pirapetinga.
4. S. Sebastião da Estrella.
5. Volta Grande.
6. S. Luiz.
7. Espirito Santo d'Agua Limpa.

CLXIX — Mun. de S. José do Parirfso

Abrange seis districtos :
1. S. José do Paraíso (sede-—cid.V.
2. Conceição dos Oures.
3. S. J«>à o Ba p ti si a Vi ãs C a c lio** i r a s.
4. Capivary.
5. SanfAnna do Sapucahy-niii-ini.
0. Dores dn+ Gonçalves.

<l. — Mim. do S. Manoel

Abrange dous districtos:
1. S. Manoel (sede—villa).
2. Pinheiros.

CM-Mun. de S. Miguel do Jequi Unhou lia»

Abrange três districtos:
1. S. Miguel do Jequitinhonha (sede—villa).2. S. João da Vigia.
3. S. Sebastião do Salto Grande.

t-MI-Mim. de S Sebasllao do Para4«o

Abrange quatro districtos:
1. S. Sebastião do Paraíso (sede—cid.).2. S. Thomaz de Aquino.
3. Espirito Santo de Peixotos.
4. Espirito Santo do Prata.
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CLIH — Mun. do Serro

Abrange doz districtos :
1. Serro (séde-cid.).
2. Santo Antônio do Rio do Peixe.
3. Milho Verde.
4. Santo Antônio do Itambé.
5. S. Gonçalo do Rio das Pedras,
ti. Itapanhoacanga.
7. S. Sebastião de Correntes.
8. Mãe dos Homens do Turvo.
9. Rio Vermelho.

10. S. José dos Paulistas.

CLIV —Mun. de Sele Lagoas

Abrange cinco districtos :
1. Sete Lagoas (séde-cid.).
2. Inhaúma.
M. Jefjuitibá.
I. Biirity.

5. Fortuna.

tl.V — Mn:s. de A\l\ i.monolis

Abrange dons districtos :
1. SanfAnnaclo Sapucahy (sede—villa^.
2. Fspirito Santo do Dourado.

< I VI - Mini. de TlieopliiloOltoiii

Abrange dez districtos :
1. Theophilo Ottoni (sede—cid.).2. Itambacuryi
3. Pote.
4. Rio Preto.
5. Pampan.
ti. Setubihha.
7. Malacacheta.
8. Urucú.
9. Áy mores..

10. Concórdia (Sete-Posses).

U/VII — Mim, de Jirnrieiiles

Abrange dous districtos
1. Tiradentes (séde-cid.;.
?, SanCAnna do Barroso.
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CLVIII — Mun. de ires Corações do Rio Verde

Comprehende"um só districto :
1. Três Corações (sede—cid..).

CLIx — Mun. de Ti*es Pontas

Abrange três districtos:
L Três Pontas (sede—cid.).
2. SantAnnadaVargem.
3. Rosário de Martinho Campos.

CLx — Mini. do Turvo

Abrange cinco districtos:
1. Turvo (sédc—cid.).
2. S. Vicente Ferrcr.
3. Bom Jardim.
4. Arantes (Piedade do Rio Grande).
T). Madre de Deos do Rio Grande.

CLxI-Muii, de Vhú

Abrange sete districtos!
1. Ubá (sedo—cid.),
2. Sapé.
3. Tocantins.
4. Marianas.
5. Boa Esperança,
6. Rodeio.
7. Divino de Ubá.

CLxII — Mun. de Iberaba

Abrange quatro districtos:
1. Uberaba (sede—cid.).
2. Conceição das Alagoas.
3. Campo Formoso.
4. S. Miguel do Veríssimo,

< Lxtll ~ Mun de I borabinha

Abrange dous districtos:
I. Überabinliã >éd«—eicL ),
% Bahia Má ri ai
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CLXIV làs Mttn. de Várginná

Abrange dous districtos:
1. Varginha (séde-cid.).
2. Carmo da Cachoeira.

CI.xV — Mun. de Viçosa

Abrange oito districtos:
1. Viçosa (sede—cid.).
2. Herval.
3. Araponga.
4. Coimbra.
r>. Anta.
0. Teixeiras.
7. Pedra do Anta.
8. Gramma.

CLXVI — Mun. de Villa Uras

Abrange dous districtos :
1. Villa Braz (ant. S. Caetano da Vargem Grande) - sede do mun2. Piranguinho,

CLXVII-Mui., de Villa Brasília

Abrange quatro districtos:
1. Villa Brasília (ant, Contendas]
2. Santo Antônio da Boa Vista,
3. S. João da Ponte,
4. Campo Redondo,

sede do mun,

CLxVIII— Mun. de Villa Xepomueeno

Comprehende um só districto :* ' l> S. Joào Nepomuceno de Lavras fséde-villa).

CLXIX — Mun. de Villa Resende Cosia

Comprehende um só districto :
1, Lage (sede do mun. e da villa).

CI.XX — Mun. de Villa de Canihiiquira

Comprehende um sódiâtricto :
L Gambuquirá(s3<kle do mun, e da villa.)
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CLXXI — Mun. de Villa Gomes

Comprehende um só districto :
1. S. Sebastião do Areado (sede do mun. o da villa)

CLXX.II — Mun. de Villa Xova de Uma

Abrange três districtos :
1. Villa Nova de Lima sede do mun.)
2. Santo Antônio do Rio Acima.
3. Piedade do Paraopeba.

CLXX11I— Mun. de Villa Xova de Resende

Abrange três districtos :
1. pila Nova de Resende (sede do mun.)
2. S. Sebastião da Ventania.
3. Bom Jesus da Penha.

CLhXXrV- Mun. de Villa Plalinn

Comprehende um só districto :
1 Villa Platina (sede do mun.).

CLXXY ~- Muu. de Villa SylveMre Ferra/.

Abrange dous districtos:
1. Sy 1 vestre Ferraz (sede—v i 11 a).<J. S. Lourenço.•¦»

CLXXVI — Mun. de Virgínia

Comprehende um só districto:
1. Virgínia (sede—villa).

W-" .- .»•.- w- .-^»«> .«.*»-»
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Terceira Parte

Letras
(PROSA E VERSO)

VARIEDADES



A Terra Brasileira
(augusto dr uma*)

Pátria epie tens no nome a rubra còr da aurora
E no verde pendão, que o globo azul decora,
A eterna primavera alçando em núcleo de ouro.
O Cruzeiro do Sul guardas como um thesouro.

E's a pátria ideal, pacifica e altaneira,
O paiz da alliançà, a Terra Brasileira.

Na Terra Brasileira as aves quando cantam
Em extasis ele gloria as almas se levantam,
As bellezas sem par da natureza inteira
Vêm todas coroar-tc, ú Terra Brasileira.
Fulgores auroraes, crepúsculos dormentes,
Noutes de sonho azul e de astros cxplendentes
Céo, epio o prisma desenha em mágica pintura,
Rosto do Creador sorrindo á crcatüra,
Vinde todos gosar essa visão fagueira
No horisonte sem fim da Terra Brasileira !

E's grande e foste grande, agora e no passado.
De heroismo e amor ós berço e túmulo sagrado.
Serás ainda maior pregando á humanidade
O trabalho, a seiencia, a paz e a liberdade.
E ao clarão estellar ela tremula bandeira,
lias do sorrir feliz, ó Terra Brasileira !

«Fuà-TK!^
AMiW ilKKCULANo

«Á língua e a religião são duas cadeias de bronze que unem, no correr dostempos, as gerações passadas ás presentes, e estes laços, ijiie se prolongamatravés das eras, são a Pátria.
A Pátria não é a terra, não é o bosque, o rio, o valle, a montanha, a arvore,

abonina; sáo^na os eiíeítòs que esses bbjoctos nos recordam á historia da
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vida, é a oração ensinada a balbuciar por nossa mãe, a lingua em que pelaprimeira vez ella nos disse — Meo filho !
f A Pátria é crucifixo com que nosso pae se abraçou moribundo e com quenos nos abraçaremos também, antes de ir dormir o grande somno ao pé do

que nos gerou, no cemitério da mesma aldeia em que elle e nós nascemos.A Pátria é o complexo de famílias enlaçadas entre si pelas recordações,
pelas crenças e até pelo sangue. Tomae de feito, as duas clellas que vos pare-ceremmais oxtranhas, collocadas nas províncias mais oppostas de um paiz;examinae as relações de parentesco de uma com outra família, quaes as destacom unia terceira, e assim por deante.

Dessa primeira, que tão extranha vos parece, á ultima, achareis um fioenredado, sim, talvez inextrincavel, mas sem solução de continuidade. Umanação nao é só metaphoricamente uma grande família, é-o também no rigorda palavra. A oração que consolou nossos avós nos consola no dia da amar-
gura ; o gesto com que imploramos a providencia é mais vehcmcntc, quandofoi transmittido por aquelles que pedem por nós a Deos.

E'por esse meio que os homens apertam mais os laços invisíveis que osunem aos seos maiores ; porque o sentimento inystcrioso da família, c por-tanto da nacionalidade, se purifica e fortalece quando se prende ao eco».

MINAS
A Aug-usto de Lima

Desde a túnica da relva até á abobada doeco, tudo é grande cm minha Pátria !
A. Werneck»

E's pedra de brilhante encastoada
No peito do Brasil — terra fagueira;
E's a rosa do sul sempre invejada,
Pátria da liberdade brasileira;
E|s o Eldorado, a terra ambicionada
Da multidão que vive interesseira :
Enifim, tu és o céo aqui da terra.
Todo o encanto do mundo em li se encerra.
O teo solo é um berço de creança,
Sob um céo mais risonho (pio o da Itália;
Tua Hora é mais verde que a esperança,
Tua fauna, mais rica que a da Austrália;
O teo solo é repleto de bonança,
Mais vasto, mais fecundo que o da Gallia!
Em teos campos só reina a primaveraE as flores embalsamam a atmosphera!
Minas, teo coração é carinhoso,

O estrangeiro sem lar — ricos e pobres,Recebes, a sorrir, no seio umbrpso :
Todos abrayas, nada lhes encobres.
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Dás-lhes paz, liberdade, amor e góso,
Üín viver que bem pouco tem os riobres.
Orgulho-me, bem vês, de ser mineiro,
Ser filho çpesle céo do inundo inteiro.
Oxalá que eu respire só teos ares !
Oxalá morl-à cá na minha aldeia!
Não quero atravessar os vastos mares,
Não quero conhecer a terra alheia:
Na minha terra encantam-me os olhares
Da sertaneja bella, que passeia
A parlar com as flores das campinas,
De pctalas subtis, cores divinas !
Na minha terra tenho amores santos;
Na minha terra tenho flores bellas ;
Na minha teira tenho só encantos,
Tenho os soirisos das gentis donzellas...
Quantos primores nos teos prados, quantos !
Que deslumbrantes quadros para as telas!
Depois teos caros filhos, desde a infância,
São mais bravos que os filhos de Numancia!
Oh, no teo seio, Minas, no teo seio
Ha vôos daçuia, irradiações de soes!
Da Grécia antiga para aqui, eu creio,
Mudou-se aquella multidão de heróes!
De fruetos doces o teo solo é cheio;
Tuas aves cantam mais que os rotixinócs !
Minas, teo nome para mim é santo,
E's minha bôa Mãe, que adoro tanto!

- ——¦ IMinio Moita.
Nota! o poeta suJ-mindio sr. Plínio Motta é prof. no Gvmti da villado Sylvestrc Ferraz o membro perpetuo da Academia Mineira. ' tom nüb?cado vários livros de versos. puon-

Estadistas do Imperíõ
Durante o regimen monarchico, o Brasil teve 222 ministros, 36 ministe-rios e 31 presidentes de Conselho. Este cargo foi creado pelo dec n 523de 20 de julho do 1817, o exercido em primeiro íogar pelo 2 " visconde deCaravellas, Manoel Alves Branco (bahiano). O presidente do Senado Impe-rial, que exerceo durante maior período essa func«;ào, no antigo rcimeníoi o mineiro Visconde de Abaeté (de 1861 a 1873;; seguiram-se-lhe o Vis-conde de Jaguary, também mineiro (1874 a 1881) e o barão d \ Pirapamafl854a 1360), bahiano.
O Vise. de Abaeté foi o dr. Antônio Paulino Limpo de Abreo e o Vise deJaguary foi o dr. José Udefonso de Sousa Ramos.
O ultimo Pres. do Senado do Império;, é| I88l>, era outro mineiro oVise. do Serio Fi ío (conimendador Antoni,. Cândido da Cruz Machado) ¦

comol.mLcm ijrJiioiio ela o ullimo I',,s. do eábiftcte meiiarcfâü, sob ré-(lio 11,0 Visc.de Oürò Preto, ainda vivo.
A.-23
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Saudação á Bandeira
Para ser lido nas escolas, a 19 de Noveruln'0

(S§elfy§ I^efcfee)

<< A flor é a essência do vegetal — uma concentração, como a hóstia. Ha
nella o principio e o fim.

Na primaveraé perfume —exhala, oscillando na haste: é um thuribulo
cuja brasa é o sol.

Pouco a pouco murchando, dá a impressão da morte, como a larva que
se iminobilisa para a metamorphose, e. no outono, transforma-se: muda o
perfume em saibo e é frúctÒ; quasi sempre, no coração do fructo, apparecem
o principal e os juros cia semente, para reproducção daílôr, e a morte per-
petúa a vida, á maneira do sol que, baixando no occaso, espalha na tristesa
violacea do céo as cores nuncias da madrugada.

Na flor ha terra e céo — seiva e luz, húmus e calor, água das fontes e
orvalho das nuvens.

Aparte da terra, secca, fenece, e torna á terra;—aparte do céo expan-
de-se. Assim a flor tem corpo e alma.

No seo cálice mimoso— maravilhosa eucharistia ! —contem-se toda uma
criação: pode gerar, apenas tenro arbusto, e pode frondejar em densa ovas-
ta floresta.

A tior annuncia uma região. Ao vèl-a, diz-so-lhc a origem : a terra em
que abrolhou, o clima que lhe deo alento,— si é da zona tepida, si é do meio
adusfo, si é dos confins nivosos.

A tlòr é synthese —resumo devida—um todo numa pareella».—Assim és tu, Flor augusta da minha Pátria, nascida da arvore da Liber-
dade, ó bandeira formosa que palpitas na haste erecta dos mastros e passas,
levada em triumpho, pelo vexillario, entre os espinhos das lanças e das
bayonetas.

Assim és tu, alfaneiro pendão da minha terra,—uma parte é a imagem,
do todo : um symbolo, que é a nacionalidade.

Trazes da terra a feracidade no verde e no ouro, e ainda, alijando da tua
corolra um ephemero brasão senhoreal, substituiste-o por um pouco de azul
onde resplandecem as estrellas cia constellação crucial.

Em ti, ílor veneranda, encontra-se a nossa gloria.
Vèr-te é sentir a Pátria, 6 verônica de meo Brasil.
Aqui, exaltada por todos, tremulando/ ás brisas impregnadas do olor

agreste das sylvas ou do cheiro salino do oceano, és <> penáte na areado-
<# mestiça.

Vèr-te longe, além das fronteiras nayae.s, é ter presente a Pátria como
ao appello da alma em êxtase, ante uma imagem divina, lem-se a visão
do Cl!0.

F/s pura! Ainda não te polluio o orvalho purpureo das nuvens trágicas
da guerra, não te ábrümaste ainda no fundo das batalhas, nào te rasgaram
estilha; de granadas, nem pontas agudas dascumas.

Tens crescido na paz, na mesma loira feliz em que medram as sea-
ras.
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Bemdita sejas sempre nesse doce viver.
Onde quer que assista um Brasileiro, ahi tens atua haste e yiças. Or-

nas o palácio e enfeitas a choupana, corres ao largo mar nos mastros dos
couraçados, surges nos portos, no tope dos bateis mercantes, e ádoce e per-fumada sombra das arvores annosas, sobes os rios mansos no deslise das
pirogás ágeis.

Auri-verdo.jas em insígnia ao peito dos patriotas, o os infantes, em dias
festivos, trazem-te á mão e acenam ao Futuro com as tuas cores de Espe-
rança, Riqueza e Fé—verde, ouro, azul, estreitado, entoando gloriosamente o
liymno que o poeta escreve para a tua panegyria.

Não guias a marcha das hostes como a flor do martyrio, passas como
emblema da força, que és, Força de aeção fecunda, como a da flor, gerado-ra do pão que nutre e do unho que veste, portadora dos germens, desde o
pequenino' que se desfaz em fragraneia e morre, até aos troncos que se af-
frontam com o raio e desafiam sobranoeiramente os séculos.

Tens uma conquista, a maior e mais .boiIa das edades humanas,— a do
azul.

Não ameaçasie fronteiras terrenas espavorindo a gente humilde que
fertilisava a leira:—invadiste o Além, em tom de paz. Deixaste a planíciesulcada de rios, deixaste a montanha coroada de neves e, norteando em
rumo ousado, nunca dantes proejado, subiste, asc.endèste, entrando á região
inãccessivel, só transitada por Elias no carro de chammas e por onde vo-
gani as nuvcns e as aves gyrovagani.

Cpnquistcaste o espaço e lá, acima, no intermundio hiante, com a terra
aos pés o coroada dastros, como a Virgem, fizeste pairar a Pátria, na bar-
ca do navegador aéreo, o primeiro que respirou oncle respiram as águias e
investiu com o vento no desamparo do vácuo : o primeiro que desfraldou
uma bandeira, onde jamais fora cantada outra insígnia, sinão a oriflama do
sol e o alvo o sereno balsão dos luares.

Bandeira da minha terra, que já toste o pavilhão do infinito, Salve! E
que sempre o dia da tua exaltação seja, como ode hoje. de festas de amor
sem lembrar angustias;, só fadando de glorias tranquillas e de esperanças
suaves aos velhinhos de hontem caos infantes de amanha.

Flor bemelicta e formosa, symbolo da minha terra, auri-verde e azulado
pendáo brasileiro, salve ! »

Servir a Pátria
(Conde de Affonso Celso)

"Servira Pátria acima de tudo...
Sim. ninguém deve recusar o seo concurso á causa da Pátria, ninuuoni

devecollocar a>suas paixões, os seos interesses em plano superior ao das
.instas aspirações, ao das legitimas necessidades da Pátria. Eis verdades ele-
montares, idéas comosinítas, batidissimas.

Mas, cuidado ! Não raro, nas mais sagradas formulas encobrem se perfi-dos, cohclemnaveis inténtòs. Para muitos, servir á Pátria eqüivale a servir-
se da Pátria e — a Pátria acima de tudo ò uni pretexto, uma excusa, uma mas-
cara para tristes manifestações de egoísmo, ambiciosos cálculos, vergonho-
SaS dosevcòcs.).
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O Besouro e o Lyrio
A Nelson de Senna

Vem de longe, zumbindo pelo espaço,
Um besouro. Descco de alguma serra
Distante, e já por entre as flores erra,
E as flores beija cm lúbrico repasso...
Dobram-se ás verdes folhas ao morinacó

òDo sol, vago torpor trazendo á terra.
A' margdm da água murmura— clescerra
Um lyrio branco— o túmido regaço.
Zumbe o besouro em torno, e a flor afrlicta,
Enírosla o eburneo calix, que se agita,
Ao penctral-a o cúpido besouro.
Um estranho arrepio a flor enruga...
Súbito, eil-o que parte ! o vôo estuga
E vae o espaço polvilhando de ouro.

II
Aurorado besouro, o pensamento
Assim, também, seo doido vôo espalma
Pela planície azul, serena e calma,
È alteia-se aos confins do Armamento.

Talhando o espaço, attinge num momento
A altura ! É vòa... E vae ! Jamais se acalma
Nessa terrível anciedade de alma
De poeta, que nasceo para o tormento.
E quando encontra o lírio branco- a Fonte
De Castalia— mergulha no horizonte,
E abre um filão de luz pelo infinito.

E das abertas remiges, na altura,
Vae soltando esse pollen (pie fulgura...
— A luz da Inspiração — fulgoi- bemdito !

Machado Sobrinho.

_s2C3

Nota: O sr. Machado Sobrinho, secretario e membro fundador da Academia Mineira de Letras reside em Juiz de Fora e é um dos melhores poetmineiros. Iem publicado vários livros de versos o se dedica t.mbem •»
pioíessoiado e jornalismo, utuica imiiiuii aao
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A Bandeira
(Narrativa Histórica)

(para ser lida nas escolas).

« Naquella manhã, por volta das oito horas, o commandante, um bomfrancez a quem ou vinha entregue, mandava-mo chamar no meo cama-
li i mrim

Faltavam ainda seis dias para chegar a águas brasileiras. Eu esta-va morto de saudades. Ha dois annos rpie vivia mettido naquelle collegioda Suissa, á beira de um valle, longe dos mcos c da Pátria, entre creaneas
que eram de outras pátrias.

E, agora, depois de tanto tempo, voltava ao Brasil numa anciã por vôl-o,numa grande saudade, que me punha triste horas inteiras, a pensar no meoPae, nos moos irmãos o nas lagrimas de minha Mãe.
E subi ao tombadilho, onde o commandante me chamava.Veja, voltou-se elle para mim, apontando-me o horizonte.
Não a muitas milhas de distancia, rasgando as águas comum pennachode fumo nos canos, um navio caminha em direcção ao nosso.Um navio, disse eu.

Sim, mas um navio brasileiro, respondeo-me o commandante asorrir.

mente
Cravei os olhos no mar. -- Brasileiro ? E todo eu tremi, commovida-

E aqiielle navio, que eu tinha visto caminhando como os outros naviostornou-se de repente de uma grandeza gloriosa, illuminado cie sol batido
pelo vento. '

A manhã estava azul e clara e o céo de uma transparência de gaze Omar não tinha uma onda, nem um balouço. Havia pelo ar uma tranquilli-dade commovedora de luz.
E o navio approximava-se. A cada segundo que ia passando, eu ficavade uma inquietação extranha. Andava de um a outro lado do tombadilho

punha-me nas pontas dos pós, trepava pela amurada, estendendo os olhos
para o mar, estendendo os olhos para o navio.

Houve um momento que quasi cahi de emoção. E' que eu tinha visto ápopa, desfraldado ao vento, o pavilhão de minha Pátria.
Correo-me pelo corpo um arrepio de febre, os cabellos impihavam-seme, o sangue esquentou-me a cabeça o senti-me leve, como que suspenso noar. La estava cila, a minha bandeira, á minha vista, tremulando no mar'E o Brasil surgio-me como uma visão : pomposamente aberto ao sol nagloria do sua grandeza, na magéstade do soo solo. R vi os nossos céoses-trellados, cobertos do ooptellaçõos, o Cruzeiro do Sul abrindo os braços

pelo mflniio.as manhas alastradas de ouro, as tardes vestidas do vermelho'Vi o nosso sol sempre ardente mais bonito que o sol do outras terras,' as nos-sas palmeiras e os nossos arvoredos, a terra fecunda, suprema, brilhando
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na sua grandeza e na sua fartura, os rios maiores que os outros rios, ras-
gando atrevidamente os mares, o Amazonas, o Tocantins, o S. Francisco e o
Parahyba, as nossas florestas roncando ao vento das tempestades, os cam-
pos floridos em maio, os morro-; verdejando do janeiro a, dezembro.

Vi tudo : a minha casa entre laranjaes, a minha Mãe, meo Pae, meos ir-
mãos, toda a minha Pátria, gloria por gloria, heróe por heróe.

E o navio approximava-se. Já não distava mais do uma milha.
E a bandeira tremia no mastro da popa como so estivesse a conhe-

cer-me.
A bordo era eu o único Brasileiro.
Os passageiros subiram para ver a passagem do navio. Fitei-os. Meos

olhos oram um convite pira que elles olhassem paraaquella, bandeira.
Olharam todos. Senti-me granle, senti-me um deos, ao ver que toda

gente fitava naquelle pavilhão o esplendor de minha Pátria.
Chegou o momento supremo. O navio ia passar bem junto do nosso.

Parei.
Não tive mais força para dar um passo.
Vagarosamente, o navio veio passando.
O pavilhão abrio-se, inteiramente o ficou aos meos olhos exlenclido; sem

uma dobra, brilhando do verde o amarello.
Um chileno gritou por traz do mim :
— Viva o Brasil !
Fitei-o e sem dar por mim cahi-üie nos braços, désabridamente, a eivo-rar do alegria o do agradeci monto. »

Virinlo Corròn.

A INFÂNCIA

Ilymíio Escolar

Neste tempo infantil em qifestamos,
A existência é risonha e feliz !
Pela estrada da vida, marchamos
Entre auroras e flores gentis...

(Coro).
Como o orvalho carie ia
Delicada e bella flor,
Deos nos dá, e cada dia,
Sua bençam, seo amor.

Bem creanças nós somos agora,
Desta Pátria a esperança fagueira.
Aprendendo, formamos, nesfhora,
Do porvir a falange guerreira !

(Coro)
Como o orvalho cario ia, etc.
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Sercreançaé ter a alma tão pura
Como é pura a dos anjos dos ceos...
Ha na infância a bonança, a ventura,
Que traduzem as bênçãos de Deos.

(Coro)
Como o orvalho, etc.

Ha na infância o aiíago, o carinho.
Beijos santos de mãe cuidadosa ;
Ha no berço — o aconchego de um ninho,
Tanto amor, tanto bem, tanta rosa !

(Coro)
CÓmo o orvalho, etc.

Nossas almas alegres, canoras,
Lémbranravesnc azul d'amplidão !
Nossos dias tem luzes d7mroras,
Nossa vida, um a, I i n da, <: a n ç à o...

(Coro).
Como o orvalho; etc,

Nesle tempo infantil em qu estamos.
Somos nós a esperança fagueira
Desta Pai ria que todos amamos,
O porvir da Nação Brasileira !

V/e vedo «Júnior.

Nota: V)' da lavra do saudosissimo escriptor e jornalista José Maria deAzevedo Júnior o hynmo que publicamos.Não raramente usava elle do pseudonynio Nemo.
Nem sempre os seos artigos; quer na imprensa mineira, rjuèi? na paulistaonde, em Piracicaba, fez em verdes annos a propaganda da. Republica querainda na imprensado Rio de Janeiro, onde foi redactor do Correio da Manhãeram assignados com seo próprio nome.
Quando inspector escolar do Distr. Federal, cargo a epie tanto lustre deolezesse hynmo, que assim dedicou, em 1." de agosto de 1904, a um dos maisdistancies professores do seo districto escolar :«Ao provecto professor Lino Rangel o obscuro Nemo permitté-se a liber-dado de ollerecer a letra deste hynmo, cuja fraqueza poética será COiripensà-da pela bolioza damusiea do professor Gcsteira».

üm casal | petas raartyres io filil colonial
O poeta e Inconfidente mineiro Alvarenga Peixoto e sua mulher, d. Bar-

bara HeJiodora, lambem insigne poetisa mineira, foram viefimas ilíiistres
dos bárbaros tempos da dominação portiígueza., em nossa Pátria. Precipi-
toado da grandeza de sua fortuna e da felicidade ele seo lar invejável ássbm-
brias masmorras do presidio da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, como«réo de lesa-magestade e traidor á Pátria» (!), o dr. Ignacio José de Alvarenga
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Peixoto mo cqiooeo um só instante a querida esposa e a filha amantissima,a doce e palchra Maria Ifigênia, desoladis naquolla separado afTrontosa, cáem Minas Geraes, nas terras da Campanha do Rio Verde. Estes versos, de"cucados pelo poeta á terna companheira, são de uma meiguice indizivel:
«Barbara bella,
Do norte estrella,
Que o meo destino
Sabes guiar ;
De ti ausente,
Triste somente
As horas passo
A suspirar.

Por entre as penhas
De incultas brenhas
Cansa-me a vista
Do te buscar :
Porém não vejo
Mais que o desejo;
Sem esperança
Do ti encontrar.

Em breve queria
A noite o o dia
Sempre comtigo
Poder passar :
Mas orgulhosa
Porte invejosa
Desta fortuna
Me quer privar.

Tu entre os braços
Ternos abraços
Da filha amada
Podes gosar;
Priva-me a estrella
De ti e delia:
Busca dois modos
De me matar».

No bello quadro allegorico, que o pintor mineiro Bolmiro de Almeida(nat.do Serro o pPnf. da ISsç. de Bollàs Ài-tes, do Rio) çollocbü no lecTo osalão nobre do Palácio Presidencial, em Bello Ilori/.onle. só vêem estes vesos, em o<,táva rimada, por AIVárotigã consagrados á consorte, cíue álli nõquadro, esta em altitude de quem medita, saudosa e triste, no e poso amado e distante... l a,Iid~
*

De Barbara Heliodora Guilhcrmina da Silveira escreveó um jornalistamineiro: jumausia
«D. Barbara Heliodora era conhecida pela sua belloza, seo talento neregr.no e sua opulencia -..triplico aureola que, decorridos breves annos setransformou em tríplice desventura: o lueto, a loucura o a miséria!».
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Isto por causa de tyrannica sentença, que, cahindo sobre a cabeça deseo marido, desgraçou toda a sua família.
Pobre Alvarenga, pobre Barbara o pobre Maria Ifigênia, a filha amada,

que o vento datyranniade então arrojou das alturas da opulencia, da feli-
cilade e da gloria á praia deserta da existência amargurada, em breve des-feita!

Nas duras privações porque passou, lembrou-se D. Barbara da lyra queesquecera, durante a prooccupaçío de sua vida domestica, escrevendo então,
em elegantes sextilhas, estos conselhos^ scos filhos ..

« Meninos, eu vou dictar
As regras de bem viver
Não basta somente lèr,
E' preciso Jponderar ;
Que a licoão não faz~saber
Quem [faz sábios é o^pensar.

Neste tormentoso mar
De ondas dereon<radicõos,
Ninguém soletre feições,
Que sempre se ha de enganar.
De caras' a corações
Ha muitas íegoas que andar !

Applicae a conversar
Todos os cinco sentidos,
Que as paredes têm ouvidos
E também podem falar :
Ha bichinhos escondidos
Que só vivem de escutar.

Quem quer males evitar
Evite-lhes a oceasião,
Que os males por si virão
Sem ninguém os procurar :
Antes que ronque o trovão,
Manda a prudência ferrar.

Sempre vos deveis guiar
Pelos antigos conselhos,
Que dizem que ratos velhos
Não ha modo de os caçar:
Não bataes ferros vermelhos,
Deixae um pouco esfriar.

Se vos mandarem chamar
Para ver uma func<;Ao,
Respondei sempre (pio não,
Que tendes em que cuidar ;
Assim se entende o rifão :
Quem está bem, deixe se estar.
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Quem falia escreve no ar,
Sem pôr vírgula nem pontos,
E pode quem conta os contos

. Mil pontos accrescentar :
Fica um rebanho de tonlos
Sem nenhum advinhar».

Explicam-se estes versos pelas desditas, que solTreo a poetisa, vietima
de intrigantes e maldizentes, invejosos da fortuna e independência de Al-
varenga Peixoto, seo marido, a quem fizeram as mais infames accusaçòes
perante a Alçada, (pie processou e julgou os Inconfidentes de Minas (1789-92).
O altivo poeta, ido em degredo perpetuo para Ambaca (na África), lá mor-
roo, em 1.° de jan. de 1793, aos 49 annos de edade ; e sua íiel esposa veio
a fallecer muitos annos depois, louca, no mun. da Campanha, em S. Gonçalo
do Sapucahy, no anno de 1819.

Temos em nosso poder, preciosa dádiva do um amigo (o prof. Júlio Bue-
no), uns autos da interdicção dessa indilosa senhora, no Juízo da Provedo-
ria da Villa da Campanha.— N, de S.

(áaleria de Mineiros lllustres

XXIV

Vide A nn a ar iodo 1907, pag. 032,

O Visconde de Nogueira da iaaiiia

Nicolao Antônio Nogueira Valle .da Gama, antigo vereador c camarista
da 3.* Imperatriz do Brasil, homem de grande merecimento no 2.° reinado, era
Mineiro o neto 'neto pelo lado materno) do coronel Manoel do Valle Amado
e de sua mulher d. Maria Córdóba do Valle Amado, fazendeiros em Ma-
th ias Barbosa (mun. de Juiz de Fora).

Foi fazendeiro em São Matheos (no aetual mun. de Juiz de Fora) e no
Kiô Preto, entre Minas e Rio de Janeiro.

Em novembro de 1837, casou-se com d. Francisca Calmem da Silva Ca-
bral, filha da Condessa de Itapagype e antiga companheira de infância
da rainha d. MariaII e irman do marechal de Campo Francisco Xavier
Calmon da Silva Cabral, ajudante de ordens do ultimo Imperador do
Brasil.

Do Visconde de Nogueira da Gama (agraciado por d. Pedro Vcom a com-
menda da Ordem militar de N. Senhora da Conceição de Villa Virosa, pr.o-
cederam 2 filhas o um lilho: uma deltas Mineira, se casou em Portugal, em
1801, com d. Antônio Maria.de Saldanha Albuquerque e Castro, Ilibo pri
mogenito e herdeiro dos Condes de Pcnamacòr.

Foi o Visconde, em sua mocidade, discipnlo e amigo do Bispo de Cliry-
sòpolis Frei Tedro de Santa Mariana , de fiei Custodio de Faria e de l-i-oi
Tliomaz de Aquino Las Casas, illnstres bonedielinos póii.ugnezes, e do
grande orador sacro brasileiro Frei Francisco de Monte Alveir.e,
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O 2.° Imperador distinguio-o com as maiores provas de intima ami-sade.
Na comarca de Barbacena, foi vereador da Câmara Municipal, muitosannos, e coronel de legião da Guarda Nacional da provincia de Minas, che-

gahdp a commandante superior interino, durante os calamitosos dias daKebellião liberal de 1842; e, durante vários biennios, foi deputado provimciai, tendo ido á Câmara Geral, como deputado por Minas e supplemedeThoophilo Benedicto Ottoni.
Seo tio, o Marquez de Baependy (dr. Manoel Jacintho Nogueira da Ga-

ma), muito o protegeo durante os primeiros estudos, em Coimbra.
Em 1893, já depois da Republica, o velho Visconde de Nogueira da Ga-

ma, antes de sua morte, chegou a publicar interessante livro, intitulado
Minhas Memórias (1 vol. in-8.», 196 pags., ed. Magalhães & Comp. Rio), edivididas em Ires parles, com a deseripção de suas viagens á Europa e va-nas reminiscencias históricas da vida do autor e de personagens, com queconviveo,

V. de S.

Um Episódio
( Diogo de VnseoneeMos )

«Km junho de 1870, dia, que não me lembro, ás 10 horas da manhã; sn-
l)iam pela rua do Ouvidor de Ouro Preto alguns deputados provinoiaes,
quando encontram uma escolta conduzindo dois presos, um delles Jeremias)
condeninado á morte, e o outro Fortunato, o carrasco.

Iam para Uberaba, onde se devia fazer a execução.
Avistando os deputados, Jeremias atirou-se aos pés de um delles, omeo inolvidavel amigo, dr. Ignaeio de Assis Martins. «Pelo amor de Deos !Valei-me ! Vou para a forca ! »
Impressionados e commovidos, os deputados seguiram dali mesmo parao Palácio.
Eu era então o secretario do governo. 

"«Diogo, 
dizia-me o Ignaeio, vi-mios aqui te pedir para entender com o presidente, que mande recolher aescolla, escolla «pie leva o desgraçado para a forca, até que o imperador

despache a petição de graça que vamos lhe dirigir.»
Os deputados immediatamente sahiram e foram para a Assembléa.
Em menos de duas horas eu recebia a petição, que sem demora mandei

preparar na Secretaria para seguir pelo correio, que partia ás 2 horas olevava dois dias a chegar ao Rio.
Entretanto, ao passo (pie os deputados trabalhavam na petição, me en-tendi com o presidente, que então era o meo velho mestre e amiso di\ JoséMaria Correia de Sá e Benevides.
Lu mesmo estava surprehendido : por ignorar a partida do Jeremias.

L verdade que por minhas mãos tinha passado a ordem para se fornecer aochefe de policia uma força, (pie conduzisse presos para Uberaba: mas não
me passava pela mente se tratar de semelhante destino,
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Imagine-se, pois, a minha afflicção. 0 presidente observou-me que, emtodo o caso, a escolta se achava em marcha e não era regular o expediente,
que eu solicitava.

Além dissocie ponderou que, em se tratando de uma petição ao Impe-rador, parecia inconveniente antecipar com o despacho.
Nesse caso expedisse ou ordem reservada ao commandante da escolta

para ir demorando a marcha, falhando pelo caminho de modo a ganhartempo.
Esta ordem transmittida ao coronel César, com mandante do corpo, foilogo.cumprida por um portador, que a entregou em Queluz.Effectivarrienio a escolta dobrou os dias em caminho ; e mais não se de-morou por ter-lhe sido insufllcionte a provisão das tropas. Chegaram Anal-mente a Uberaba.
Abi a população horrorisada se oppò z á execução por modos indire-ctos. ¦ .
Não houve carpinteiro, que preparasse a forca, nem se achou madeira em

parte alguma.
O commandante da escolta, porem, mandou, não sei. porque capricho, ossoldados ao matto, e elle mesmo com um .destes, que entendia do ofíicio, cri-

gio o terrível patibulo, Mas nao havia, nem houve, quem lhe vendesse acorda.
E os dias passavam sem chegar a noticia da petição de graça.Finalmente, o commandante mandou á Franca um soldado a comprarcorda; mas com tal felicidade, que no dia em que elle chegou a Uberaba,também chegou o «correio, trazendo no Diário O/ficial a commutacão da

pena.
O juiz municipal, que estava aterrado pelo dever de presidir, a execução,saltou do contente. Suspendeo a execução e esperou o decreto. 

'
Jeremias voltou para Ouro Preto a cumprir sua pena de'galés-perpe-i uas»
Surgindo, porém", a Republica, o marechal Deodoro expedio um decre-to do Governo Provisório, mandando pôr em liberdade todos os réos con-demnados em virtude da famosa lei Draconiana de 10 de junho de 1835Ora o Jeremias foi um delles, e eu o vi livre em minha casa', na Acua Limpa'lembrando-se da parte que tomei na sua tragédia.
Hoje 13 de Maio... Felizes vós, ó moços, que não vistosa escravidão-e que não vereis manchando a luz de vossos olhos a tristee horrenda figurados patibulos ! Seja a gloria da geração a que pertenço ter preparado paravos uma Pátria mais ditosa» !
-Nota: este interessante episódio foi escripto em Bello Horizonte a 13de maio de 1908, pelo notável historiador e jornalista mineiro dr. Dio-o deYasconeellos, advog. c nat. de Mariana. "*

RESPEITO AOS VELHOS
( Bispo Dom joàquim Síi.viírio dk Sousa )

; « 0 respeito para com os velhos, a veneração aos cabellos brancoseis um dos symptomas da boa educação, uma das causas da felicidadedo indivíduo e da longevidade das nações, no modo de pensar dos Jano-nezes. l
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Bem merece prosperar quem prolonga com os obséquios de respeitosoculto os dias dum ancião, e a este certamente crescem as horas de exis-tencia com o goso da alegria, que na alma se lhe derrama pela veneraçãoas suas cans.
Ao contrario, a maldição parece cair sobre os desdenhadores da ve-liucc, os profanadores da experiência adquirida no decurso dos annos.
Não fica bem enxovalhar com sarcasmos levianos aquellas cans, quecobrem cicatrizes de muitas chagas, e alvejaram sob a acção continuada demuita reílexão...
«A velhice, escreve Silvio Pellico, é veneraveí para todo coração bemnascido». *
Na antiga Sparta havia uma lei que mandava os mocos levantar-sequando apparecia um velho, calar-se quando elle falava , ceder-lhe o passoquando o encontrassem. 0 que a lei não prescrevo cm nossos dias, sejaleito por inspiração da decência, e melhor será ainda.
Nesse respeito ha tanta bellcza moral, (pie o ápplaudem aquellcs mês-mos que o não praticam.

,n,n?°nt0 y"10 
aUieniense Procurava um logar nos jogos olympicos, e oamphtheatro regorgitava de povo. Alguns jovens athenienses lhe fizeramsignal para que se approximassc ; mas quando o pobre do velho, a muitocusto, chegou-se até elles, cm vez de acolhimento, só achou repulsa acòm-panhada de insolentes risadas.

Rcpellido, o paciente ancião andou de camarote em camarote até darcomsigo no espaço oecupado pelos Sparciatas.
Estes, fieis ao costume de sua pátria, o recebem com boa sombra, eclao-lhe o logar procurado.
Os mesmos Athenienses, cpio haviam tão indignamente tratado o res-peUavol velho, deixaram-se penetrar de csUma,;ào para com seos rivaes, eapplausos resoaram estrondosos por toda parte do vasto amphitheatro.

ç> Com os olhos rasos de lagrimas, exclama o ancião: « Os Atheniensessabem o que e decente, mas os Sparciatas o fazem. »
(Extr. das Maravalhas, da Estreita Polar, 20 — ag.—908).

O JORNALISTA

(F. M en[1)e,s PimkNtel

"Não é raro ouvir que o jornalista é um proclucto do habito, que ocstylo é o elfeito de um exercício, que a arte de escrever é uma conti-mudado mecânica. Sim : - o incêndio é simplesmente a propagação de Umachamma, mas não se ateia sem a scentelha original... o rio não é^senão umacaudal que se precipita pela lei do peso, mas não correria se não fosse afonte de (pie borbulha a Jympha immaculada... c lambem a palavra éapenas forma que se apura pela, arte, mas que só existe quando animada
pelo pensamento, mas (pie só se alicia aos paramos reveladores quando a r,e-veste o espirito creador...»
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A CASA DE MARILIA

(Thomaz A. Gonzaga)

« Toma de Minas a estrada;,
Na Egreja nova que fica
Ao direito lado, e segue
Sempre firme a Villa Rica,

Entra nessa grande terra,
Passa uma formosa ponte,
Passa a segunda, ai terceira,
Tem um palácio defronte.

Elle tem ao pé ela porta
Uma rasgada janella :
E' da sala, aonde assiste
A minha Marilia oella. »

» ¥

UM MORTO... VIVO

(Dr. Eloy dh Andràdk)

« O nosso caso passou-se em Porto das Flores.
Adoecera, em 1880, em a fazenda do dr. Thomaz ele Aquiho Leite o es-

cravo Antônio Campista, ele 25 annos, de cor preta, forte, ignorando-se os
seos antecedentes mórbidos até então:

Tratava-se ele um caso ele uma verdadeira dysehteria. Era uma fazenda
de cento e tantos captivos. O enfermeiro—o portüguez José Martins de An-
draele, era muito hábil, tinha servido na Santa Casa elo Rio ele Janeiro mais
ele 10 annos.

Morreo Antônio Campista ás 2 horas ela madrugada, o no mesmo dia, ás
T> ela tarde, chegava o caixão ao cemitério ela Fazenda Velha, boje próprio-
dade do major Tancredo Nery Ribeiro.

O ataiide era coberto apenas de larga tira ele morim, tosco, mal feito o
pobre — quatro taboas de pinho — com o misero que encerrava.

Era em dezembro, lins ; depois de longa estiagem, ameaçava um tem-
poral.

Chegaelos ao cemitério, estalou o raio. Uma chuva torrencial cahio : os
pretos atiraram com o caixão para dentro ele» cercado e correram a abrigar-

se na casa da fazenda, então abandonada. Anoitecera. A chuva passara, a
atmosphora refrescara, o a lua surgia clara, illuminando a planície, em cujo
centro se achava o cemitério.

Vieram enterral-o e virani-n o assentado no ataúele.
Correram espavoridos, mas voltaram e renderam-se á evidencia: An-

tonio Campista não morrera.
Levaram-n'o de novo para a fazenda, de monta-cavallo no próprio caixão,

0 voltou á enfermaria,
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Renascia; mas tão fraco que uma preta veio dar de mámmàr ao resus-
citado.

Dois mezes depois levantava-se e ha seis annos ainda o vi na fazenda
da «Paciência», em Mathias Barbosa. — forte e com poucos cabellos bran.
COS. »

GALERIA l MUS 18
Vide Autu/ario de \[ina*, vol. 11, ed. de 1907, pág. 032]

O liarão de Capaneiina

1)H. GUILHERME SCHUCH DE CAPANE.UA

1821-1909 *

O dr. Guilherme Schuch de Capanema nasceo a 17 de janeiro de 1824,
na frogiiezia de Antônio Pereira, comarca de Ouro Preto, Estado de Minas
Geraes, sendo filho do dr. Roque Schuch, naturalista e professor do Museo
Imperial de Vienna, e de dona Josephina Roth.

O dr. Roque Schuch, natural da Moravia, provincia austriaca, veio para
o Brasil a convite e em companhia da então Princeza d. Maria Leopoldina,
Archidnqueza da Áustria, que havia coní'a-lado casamento com o Impera-
dor P. Pedro I, em 1817.

Aqui chegando, foi nomeado bibliothecario da Casa Imperial e encarre-
gado da conservação daí variadas coíle.Wtos niineralogicas, botânicas e
numismalicas.

Quasi (pie eonteporaneanionle aqui chegaram diversos sábios europeos,
afim de estudar as nossas riquezas naturaes, taes como Spix o Martius,
LangsdoríT, Sàirit-Hilairè, este na comitiva do Diiqúe de Luxemburg e
outros.

O dr. Roque Schuch, que lrequantava a colônia da Nova Friburgo, fun-
dada por immigrant.es suissos, abi foz conhecimento com d. Josephina Roth.
com quem veio a se. casar.

¦ i

Alguns annos depois foi Roque Schuch encarregado de unia commissão
scientiíica importante, (piai a do estudai- as riquezas mineraes e botânicas
cía então provincia de Minas, para onde seguio, acompanhado de sua esposa
o por vários dos colonos de Xova-Friburgo.

Roque Schuch estava em boas relações com o Barão de Eschweggo, ce-
lebre geólogo e niineraiògasta, que lhe d.eo boas indicações sobre as rique-
zas mineraes da provincia.

Algum tempo depois comprou Roque ao barão de Bsphvvegge um ter-
reno metallifero o nelle installou uni fabrica de ferro com fornos altos.

lista fabrica fez sua época de ]v.vosperi(tado, tendo fornecido diversas
peças de machinisuio para as lavras de ouro do Gongo-Sòcco, na conhecida
serra do Gongo e entre as cids. de Caeté e Santa Barbara.
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A propriedade adquirida polo dr. Roque denominava-se Tymbopéba e
era banhada pelas águas do rio Gualaxo. Em diversos logares elle fazia la-
vrar também o ouro.

A educação primaria do jovem Guilherme foi feita por seo próprio pae,
que lhe erísinou^simultaneamente diversas línguas, o francez, inglez e alie-
mão, não se tendo descurado da inslrucção religiosa. Aprendeo também a
niathematica elementar, historia e geographia, e com dez annos do edade jáacompanhava seo pae nas suas excursões scientificas, ajudando-o nos tra-
balhos de collecções.

A primeira o única vez que Guilherme vio o Imperador Dom Pedro I,
foi em Cachoeira do Campo, arraial próximo de Ouro Preto, onde foi visitar
a coudelaria imperial alli existente.

Nesse arraial havia uma colônia de Dinamarquezcs e entre elles Pedro
Claussen, que muito fez progredir a agricultura c sobretudo a pomologia,cm Minas.

Cessada a commissão que se achava exercendo em Minas Geraes, regres-
sou Roque Schuch ao Rio de Janeiro, onde passou a ser o preceptor da^Fa-
milia Imperial, de D. Pedro 11 e suas irmãs as Princezas Dona Januaria e
D. Francisca, tendo sido nomeado director do Museo. Dos honorários quecabiam a Roque Schuch, apenas uma parte lhe era entregue, sendo a outra
parte guardada pelo Mordomo da Casa Imperial, Paulo Barbosa da Silva. Essa
parte foi entregue a Guilherme, depois da morte do seo pae.Ainda em vida deste, foi, pela muniíiccncia imperial, Guilherme man-
dado á Europa para estudar engenharia, isto em 1838, tendo sido reconr
mondado ao Visconde do Barbacena, que então partia para Londres, cm com-
missão diplomática.

Depois de 00 dias de viagem, pois a navegação se fazia então a vela,
chegou á Inglaterra, onde o Ministro Brasileiro Sr. Marques Lisboa o fezseguir para Antuérpia edalli direcíamento para Munich ; alli o illustre bo-tanico Martiuseo zoólogo Spix lheprestaram bons serviços, encaminhando-
o nos seos estudos. A viagem do Antuérpia a Munich fèl-a de carruagem,
pois ainda não existia a estrada do ferro.

Terminados os seos estudos na Escola Polytechnica de Vienna, regressou
ao Brasil, onde se apresentou ao Imperador d. Pedro II, que o recebeo
affectuosamente.

Guilherme trazia diversas cartas do recommendação de Odorico Mendese entre ellas uma para o professor de pintura da Academia de Bellas Artes,o sr. Manoel do Araújo Porto Alegre (Barão de Santo Ângelo), assim como
para o dr. Alfredo Coutinho, lente do chimica da Escola Central.

Guilherme freqüentemente visitava o Imperador, que insistia por essasvisitas para aperfeiçoar-se, dizia elle, na conversação da língua allemâ.
Em uma das visitas, Porto Alegre informou o Imperador que o dr.

Azeredo Coutinho era de opinião que o dr. Guilherme Schuch devia ser no-
meado para uma das cadeiras vagas da Escola Contrai, indicando a de mi-
neralogia.

O coronel Guilherme Bellegarde, commandante da Escola Central, opi-
nou para quo sua nomeação fosso feita, devendo olla ser confirmada no fim
do anno, so assim decidisse a Congregarão.

D. Pedro II mandou que o dr. Guilherme Schuch so apresentasse ao
Ministro da Guerra. Havia, porém, um impedimento: é que a lei dispunha
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Academia Cearense, os seguintes apontamentos biographicos firmados pelonosso confrade sr. Barão de Studart :

&í 
" 

í?°? 
° falleoimento a 28 de julho ultimo do Conselheiro dr. Guilhermefccauch de Capanema, Barão de Capanema, mais um claro se abrio na cias-se aos sócios correspondentes deste Instituto.

M.™'° 
d° dr- Ro,'ue Sclluch> ^ nacionalidade allemã, o Barão de Ca-pauema nasceo, em 1824, em Minas Geraes.

-ní"HT* 
SUa •ÍOng'; VMa' t0da deVOtada ao est"do da sciencia, ás via-

TZ'll 
PeS"mSa.S da,ÍndUStrÍa' teV° ° nome aureoIado de merecida fama,quer dentro, quer fora do Brasil.

em m0nthEnferheÍr0 ^la EsCola pe^echnica de Vienna d'Austria, doutorem ma hematicas e sc.encas physicas pela Escola Militar do Rio de Janei-o lente da Escola Polytechnica e da Academia de Bellas Artes, e por mui-tos annos dirigio com rara competência c largo proveito do publico o ser-viço dos telegraphos nacionaes. L
Por duas vezes mereceo-lhe o Ceará uma visita: a 1.» por oceasião da

Lei n. 884, de 1.» de outubro de 1856; a 2.*, annos depois, quando veio es-
Maínhl" 

aS°S Para a ™ica^ telegraphicaPda p/ovineia Tom o

por sêíss r ir^rís ^::oMT' n m d° -
í. • a„ M i^veieno ae iboVJ, fizeram parte também os dons:Freire Al.emão Manoel Ferreira Lagos, João Martins da Silva CoutinhoG.acomo Ra.,a Gabagha, Gonçalves Dias, chefe da secção da EthnoCaphiae vanos ajudantes. ^nuiobiapnia,

Foi mandada recolher á Corte por Aviso do Ministério do Império do10 de maio de 1861. Foram quasi nullos os fruetes delia colhidos o 1 seattnbue ao-naufrágio do hiate «Invencível», a cujo bordo, di ,e es avlnos papes, documentos e dados obtidos. De todos os seos membro S cápanema o ultimo sobrevivente. I01 ba
No anno anterior (1858), o Ceará teve egualmentè a honra de hospedaro emigrado austríaco dr. Carlos Kornis de Totvarad, que muito corihecido Zlez posteriormente nas Províncias do Sul. ^miecioo se
Capanema, que era um sábio, c como tal mereceo a privaneado Impoador d. Pedro II, sempre prompto c generoso em patrocina/o¦ homeuscultos e de alta esphera mtellectual, fazia parte das mais respeitada eapreciadas agremiações seientifleas; e para a Academia Cearense entoaraa?de junho de 1898. ^uiiaiaa /
Longa é a lista de trabalhos que deixou e que testemunham o largo ca-cdal de seos conhecimentos em vários departamentos do saber humano

tT^ot^o^:^ 
*«*.«**> «*>*» de ensinamen-

A morte do Barão de Capanema eqüivale a uma perda nacional. .
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DEOS
(Alphonsus de Guitnarãeos)

Deos é a luz celestial que os astros unge e veste,
E dessa eterna luz nós todos fomos feitos,
Um fulgor de orações brilha nos nossos peitos :E' o reflexo estellar dessa origem celeste.
O homem mais louco o vil, cuja alma Ímpia se cresteAos fogos infernaes dos mais torpes defeitos,
De vez em quando sente esplendores eleitos,
Que tombam nclle corno o luar sobre um cypreste...
Quem não sentio no peito a caricia divina,
A enchel-o de clarões, na transparência hyalina
De um astro que scintilla em pleno azul sem véos ?
Tudo é luz na nossa alma, e o mais vil, o mais loucoBem sabe que esta vida é um sol que dura pouco,E que Deos vive em nós como dentro dos céos...'

O Sabiá
(Stockler de Lima)

Quando vinham surgindo, no oriente,
Os primeiros clarões da madrugada,
Em coro harmonioso, a passarada
Seo canto começava alegremente ;
E na mangueira, em que poisava, em frente
Da janella do quarto onde eu dormia,
Soltava o sabiá a triste melodia;
Saudando a aurora num cantar dolente!
Mas uni dia... Lembrança dolorida!
Cortava os ares sua voz sentida,
Quando se ouvi o o detonar do um tiro.
Eu vi rolar o pobresinho, exangue,
Batendo as asas, gottejando sangue,
Batendo as asas no final suspiro !...

*

Numa rov. íranceza assim so externou sobre nossa Pátria o diplomatasr. Barão de Anthouard, em' 1010 <lümdW
j O Brasil conta boje 25 milhões do habitantes, tendo uma superfície de

l-Tn .V! °le k?ometros quadrados, ou seja lovc.es a superfície d«França e 300 vezes a da Bélgica.
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Si a densidade da sua população fosse eguàl á do nosso paiz (França); oisrasil poderia abrigar 2)0 milhões de habitantes!
Essa imnmnsa Republica, sul-americana, com o soo clima encantador esua rica Hora, encerra riquezas incalculáveis noseo sub-soío, promptas paraserem exploradas a qualquer hora.

A sua rede de yiãção férrea é de 2^ mil kilomotros em perfeito trafego,lortoua a parte ávida no seio das cidades é intensae as capitães do Riocio Janeiro e S. Paulo não tèm grande cousa a invejar ás modernas metro-
poles européas. »

OS SLX03 Di- MARÍANA

(Mario Bherhu/)

».\o dia 2(1 do junho de 171:), grande era o movimento na Villa de NossaSenhora do Ribeirão do Carmo, hoje cidade archi-episcopal de Mariana.Apos três mezes de permanência, seguia o Bispo do Rio de Janeiro, D.1' ie.João da Cruz, que viera em correição ás Minas, para Camargos.Varias providencias haviam sido tomadas pelo prelado nesses me/cs,afim do rogulansar a situação do cloro na Vila, sondo uma dellas a demis-sao do vigário da vara, padre dr. Francisco Pinheiro da Fonseca, que menoscurava das almas que dosseosnegocjogparl.iculares, antes do temporal queco espiritual, peccado que era aliás o de lodo o clero das Minas, interessa-o enaquanta especulado surgisse paia atti•ahir o ouro que fartamente flüiadas calas riquíssimas.
Ksse padre por isso que fazia vista grossa aos peccados dosseos paro-enanos, era tido e havido na contado uni e.vccllciite homem, tendo uinagran-de,-0(111,10 amigos aos quaes aggravoi, a decisão violenta do Bispo, ,'csol-vendo-se tirar delia uma vingança publica.

^licoin 
tal segredo a prepararam que nada transpirou póf entre o

A 
^ 

pola manha, p/oz-seem marcha a ,:, ivhçlo Itispo.-Nn momenloIa partida, porem, quando os sinos se preparam para saudar o seo pas-orcom os seos eosiumacloseovtms e repigues, deram os sineirospela faltade todos os badales dos quatro sinos da matriz e do da capella de Sãouonyaio.

vez^lí^V 
:,°mT ""liriíl ''" a^M^Wo e voltando então outramm* Mariana mandou tirar os badales restantes das demais eWétãsínterdictaudo os templos de ioda a Freouezia T™^'-

O Ouvidor de Villa Rica, Caetano /«rtadottò Mendonça.mandou, lo-o nueeveeoi.heciiiicnlodofacto, tirar quatro devassas pelas autoridade^ci3
SldlSI ILclS.

A primeira pelo próprio Bispo, a segunda polo Vigário da voa a ler-

Dessas devassas resultou para o juízo «eclesiástico a convicção de ruínade varias pessoas importantes da Villa e assim, para que não Ü
pnunca, 

o padre Domingos Lopes reunio «m Ud corpo d c^go ^
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mados de clavinas, pistolas e catanas. pondo cerco á Villa para efíectuar as
prisões.

A1 fronte de um troço armado o padre Domingos Lopes, cuja casa ser-via de quartel-general, invadi.» as residências dos culpados, prendendo o ba-chare] Manoel Ribeiro de Carvalho, advogado nos Auditórios da Villa, Domingos Pinto Coelho, José de Almeida Costa, o Licenciado em pharmaciaManoel Peixoto de Sampaio o Manoel Pinto da Rocha, conseguindo outrosfugir á eohorteclerical e refugiar-se em logar seguro.
Realisada a prisão desses accnsados, mandou o Bispo carregal-os do for-ros, mettendo os no tronco da cadeia, como se costuma fazer aos escravos.
Emquanfo isso st; dava, na casa do Juiz do Fora. José Pereira de Moura,apparecia uma carta anonyma, dizendo o local em que so achavam os badalessubtrahidosi
Dingindo-so com alguns ofílciaos de justiça a um córrego (pie através-

sava o pasto da Villa, constatou o Juiz do Fera a presença dos badalos. que(oram logo restituidos á autoridade ccclesiastica.
Resolveo o Bispo que fossem os presos transportados para o Rio de Ja-neiro o para isso organisou um corpo de 20 clérigos armados, que deveriamvencer o ordenado de 200 oitavas de ouro cada um. á custa da fazenda dosculpados.
A isso, porém., se oppoz o Ouvidor Furtado de Mendonça, dizendo quetendo os presos interposto recurso cie sua pronuncia para o juízo da Coroa,deviam permanecer na cadeia da Villa até final decisão.
Animadoscom as primeiras violências não se quizeram sujeitar os cie-rigos á decisão do Ouvidor, e combinaram um assalto á cadeia para. arran-candoá viva força os presos, seguirem para o Rio, conforme determinara oPrelado.
Animo resoluto e decidido, não so acobardou o Ouvidor : antes determinouimmediatamente ao Juiz de Fora que fizesse guardar a cadeia por officiaes de

justiça bem armados e estabelecesse rondas na Villa, até que se acalmasseaquella paixão ecelesiasUm.
Não se conteve o padre Domingos Lopes, goneralissimo dos padres boi-licosos.

¦ K taes censuras dirigio ao Ouvidor, que este em carta dirigida á Corteassim se expressava:
*.\ào solíre demora a satisfarão do castigo porque se os juizes da Coroade \ossa Mageslade houverem de ser descompostos nos provimentos dos ro-('ursos por esses padres desavergonhados o enfronhactos nas suas ordens,

que lhes parece do tudo são isentos nos seos desaforos, não haverá Juiz daC<»roa, que com modo de sua venenosa língua o penna so atreva a valei- coma protecçáo Real aos opprimidos vassallos de Vossa Magestade».-,
Essaquestáo entre ,o Ouvidor de um laloe Bispo e Vigário da varadooutro aggravoi;-se dentro em pouco por motivo de um conflict > de júris-diçào.

Morrera um clérigo. ,,11G deixara alguns bens o um testamento secular oisso incitara a. justiças oeHesiaHirns a Ca.-'o remo seqüestro nesses bensInforpu/orum os herdeiros recurso para o Ouvidor, .pie lhes dando ra^íodecidio em seo favor o causa.
Xüocumprio. porém, a dceisno n Vigário da vara e na replica, usando deesprossoos poh> Ouvidorjt.ilgatlas:;,lOsrospòit(^asi roiÒN(uio este, chamando-o
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atrevido e petulante: não se calou o Vigário da vara, redarguindo com outrase equivalentes injurias, o que lhe valeo ser autoado pelo Ouvidor e condem-nado á multa de 200 oitavas de ouro em proveito da Fazenda Real.A intimaçào dessa sentença mandou-a fazer o Ouvidor pelo seo escrivãono palácio episcopal.
Seguio elle a cumprir o mandado e passado algum tempo vieram dizerao Ouvidor que o Bispo prendera o escrivão em palácio.Encolerisado, reunio Furtado de Mendonça os offlciaes de justiça e mar-cnoupara a residência do Bispo, onde chegado mandou, tendo-lhe previa-mente posto cerco, uma intimação ao prelado para que desse immediata li-Derclade ao funccionario de justiça, sob pena de ir arrancal-o á força.Com o cerco começou ajuntar-se povo defronte do palácio, chovendo com-mentanos, como sóe sempre acontecer nessas oceasiões.
O Bispo, em resposta, mandou dizer ao Ouvidor que em sua casa só en-trava quem elle permittisse; que o escrivão não estava constrangido: aguar-üava somente um outro escrivão ecclesiastico para dar contra-fé do seo man-üaoo. Com isso e sahindo o escrivão, retirou-se o Ouvidor, endereçando o¦Bispo a Corte longa queixa contra Furtado de Mendonça.
Informada a queixa favoravelmente pelo governador Gomes Freire deAndrade, saio triumphante o Bispo da questão, sendo removido o Ouvidor.A questão do furto dos badalos foi commettida então ao Juiz de Fora, queabno nova devassa, verificando a innocencia de alguns dos que o Bispo pren-dera anteriormente como culpados.
Provaram as indagações tratar se de uma simples vingança do padreFrancisco da Costa de Oliveira, já fallecido em 1745 (quando se concluio aüevassa), que o Bispo não admittira.a exames, talvez por ser intimo do ex-vi-

gario dr. Francisco Pinheiro da Fonseca.
Também concorrera para o furto o padre Antônio Sarmento.Contra Miguel Pinto da Rocha, um dos anteriormente presos, havia indi-cios de cumplicidade visto como antes do facto elle assoalhara que os sinosda cidade calar-se-iam no dia da partida do Bispo.
Quanto ao boticário Manoel Peixoto de Sampaio, sabia-se ser amicissimodo ex-vigario, «ser homem arrogante, insolente», tendo tido um attricto com oBispo, que o coagira a firmar um termo de deixar o concubinato emquepu-blicamente vivia, -

.L A cerca d'este ultimo era opinião do Juiz de Fora que, embora sobre ellenao recahissem mais que vagos indícios, devia ser retirado das Minas e man-dado para outra Capitania!
E eis alü como terminou essa questão, vencendo cm toda linha o clero,iazendo recuar os representantes da justiça d'El-Rei
Partio para o Rio, victbrioso, o Bispo D. Frei João da Cruz; e passados an-nos, denuttio-se do cargo e ao retirar-.se para o Reino julgou ser convenienteao serviço de Deos carregar com todas as alfaias, ornamentos e prataria com-

pradas com a renda do Bispado e ainda com o espolio do seo antecessor D.*r« Antônio de Guadelupo, aceâo por sem duvida merecedora de que aqui arememoremos, arrancando-aa injusto olvido».

,;„ rtTp°n-: « 
dr" 

varÍ° 
Be'"'in8'>natde P^te Nova, ó actualmente funeciona-no da Bibhotheca Nacional, reside no Rio e alli redigio a bella rev. Kosmolem cujas paginas publicou, em maio de 1907, esta interessantíssima novellàhistórica sobre «Os Sinos de Mariana».» »u>ena
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* *«Cada região da terra tem uma alma sua, raio creador que lhe imprime ocunho da originalidade. A natureza infiltra em todos os seres que ella gera enutre aquella seiva própria, e fôrma assim uma família na grande sociedadeuniversal».
José' de Alencar.

A Fonte

(PAULO BRANDÃO)

Brota de esconsa crypta, tênue e fina
A principio, a água, e, turgida, espadana
E corre agora iriada e crystalina,
Do bosque á sombra—fresca e soberana.
Fulgura a luz polychroma e illumina
(Do viride myrtal—que a não empana—
Rompendo a flórea e tremula cortina)
Das águas a esmeralda huniicla e plana...
E, através da floresta, ora a alta fronde
Espelha do arvoredo, ora das flores,
O esguio vulto eo céo de varias cores...
Aqui, trepida, escorre, além se esconde
Sob os curvos festões, e, estanque dorme,
Quieta, no fundo da floresta enorme...

Philosophia e espirito de Júlio Ribeiro

(ARTIIUR GOULART)

«Dias antes de morrer, o grande romancista e philologo mineiro Júlio Ri-beiro recebera a visita de um amigo intimo, em S. Paulo.-Estou, meo caro, com os pulmões e a larynge completamente atacados.—Pobre Júlio ! Duas tísicas então ?-Ah ! Tenho mais uma ! São três tísicas que me acabam a vida ?—Como assim ? Pergunta o amigo.
«.Pois é a verdade, responde o illnstre philologo, sorrindo ;~ tenho treztisiças-a dos pulmões, a da larynge e a da... algiboira,
Poucos dias depois o brilhante artista d'.4 Carne exhalava o ultimo sus-
piro». ' -

(Extr. $A Comarca),

O ANNIVERSARIO DA MAMÃE
(Comedia em verso por J, Bapt, Martins)

NÍNITA

Creanças, venham cá; venham todos. Preciso
De consultar vocês sobre um caso importante.
Pedro ! Lourdes ! Zazinha !
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MILITZA
E o Togo ?

NINITA

O Toem mu „rt Isto tem siso ?
a/,Í / , 

berço a dormir. Neste instanteAcabo de embalar-lhe o somno leve e calmo...
PEDROOra o Togo ! Um bebê de onze dias somente...um bebe que, em rigor, pôde medir um palmo...

Dois palmos.
MILITZA

Diga três.
PEDRO

Que eu levanto do chão neste dedo, um S^ 
aSSÍm ** ^

Que nao sabe si vive...
MILITZA

Está sempre chorando...
PEDRO¦Ser chamado deante nós para formar conselho !

NINITABasta, Pedro ! Que lingua! Aqui todos em bando !Oiçam : faz annos hoje a nossa Mãe.
LOURDES

Deveras ?
NINITA

Pois não !
PEDRO

Quantos, Ninita ?
NINITA

Uns trinta, ou talvez menos...
MILITZA

Uns vinte !
PEDRO

Ufa ! quarenta e tantas primaverasNa gíria dos jornaes.
LOURDES

Tolo!
MILITZA

Asneirão I
NINITA

A edade pouco importa. Ou sejam vinte ou trinta Pe^enos,Ou mais... graças a Deos, ella ainda está bem forte.
._ PEDRONão tem ruga napelle...

MILITZA
H quasi nao se pinta...

#"
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vr~ LOURDESNaoe magra de mais...
MILITZA

Nem gorda...
PEDRO

E' de um bom porte.
NINITAPaz annos. eu já disse : o nós por Ser costume,remoside ir abraçal-a, entre hosannas modestasLevando- he um por um, sem rasgas nem ciúmeNosso voto de paz... ^umt,

Um presente bem fino !

Que oPapaenosdará...

PEDRO

LOURDES

MIL1TZA

PEDRO

NÍNITA

E um presente de festas.

Alguma jóia cara.

Reflpptinrin 
'£* 

l • Nada ! Eu tenho outra idéa:Kenectindo, encontrei coisa melhor, mais raraDo que jóia, ou berloque, ou fructas, ou geléa...
Diga então! L0URDES

NINITA
Vou dizer, não me interrompam.

MILITZA

Fale !
-r PHD RO '
Verão que sae dahi qualquer tolice grossa.
_, NINITABasta, Pedro I Estou farta ! Ou vá sentar-se, ou calePron.pto sempre a brincar ! De tudo o todos troca < 

'
Que gênio ! Efis o moo plano : em vez de irmos 

'd.spersos
Levar a nossa Mãe um grande abraço mudoVamos juntes saudal-aem delicados versosOs versos dizem tudo o que a alma sente... tudo ¦
Alegria, pesar, ódio, amor, interesse.

Mas qu'é da saudação L°URDES
MILITZA

Que dos versos, Ninita?
NINITAAo Papae já pedi que a tempo os escrevesse.

Que me dizem vocês!? ninsia
PEDRO

A rima prende a língua e fórea o pensamento'? 
& "* ***** '

O metro e uma cadeia... antes um brinde em prosa:A palavra sae hvre e corre com* © vento !
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4

Humilde e rude embora, é sincera e alterosa !
Bravo, Pedro! L°ÜBDES

MILITZA
Bonito!

NINITA

E' a mesma cousa. Vamos !fcem frases, nem preparo, unidos neste instante,Saudar, quaes bons irmãos, nossa Mamãe.
PEDRO

Conforme a nossa edade, indo Zazinha adeante. s,gamos 
!

b o presente ?
NINITA

Eu sei lá... Beijos...
MILITZA

PEDRO
Flor

Viva! lourdbs
»r ._ MILITZAViva a Mamãe !

NINITA

Abraços...

E até vêr, meos senhores !

i,„if?!U: 
estadeliciosa comedia infantil, em verso, foi escripta peloillustre

21 TPtM 
minei,'°' dr- Joao Baptista Martins, já nas véspera de suamorte, em Carangola.

(Vide sua biogr. no Annuario, II vol., 1907, pag. 621).

O mais bello soneto

(SANTA THERESA DE JESUS)

mo JUbn 
°and0 a traducÇã0' <lue deste celebre soneto fez o saudoso poeta Gui-maraes Passos, assim escreveo o Germinal (de Mariana):

hulíf 
Vaemo'c°rrectissima ™ forma e fldelissima no fundo, conserva em si

de™. consoladora que a sublime poetisa Santa Theresa sabiaaerramar em seos versos, verdadeiros cânticos piedosos elevados a Jesus.
arte^S 

* hesPanhola representa, na poesia, a mais alta manifestação da
t.Ll' 1aZ -1 W; C°m° SUCCede com Sao Joao da c™z' s*° amante espiri
ni 

' 
.ndeflniveiT8 

° °n ^T myStÍC°'S de entâ° &*&> na alma "a™°-mas indeflmvms, meffaveis desejos de ascensão até o tbrono mystico de Deos
nuhnlb!!Cand0KS,t,a 

f0Tm0Sa traducca0- ^mos por flm fazer conhecido dó
corriae no"fundi,,r^"f 

"^Ther6Sade JeSUS" comoelle° éna^1
ChríTlTví t 

raVel enaocomo Palmou a revista annual-/mW
meWflwâ^ qUe 

eStamP°U Uma tradUCÇa° Ch6ia de Varios errosde



¦ ¦¦¦ . - _n|. nniul__

ANNUARIO 383
*** ' ' IWIM.

"""" «¦"¦MU *,*mmmm~**m*wuMMMM.

o Zl, ¦" a,reT,1 ' tâ° perfeita na Parte Propriamente artística, que (*)o Annuano do Ulustre scientista dr. Nelson de Senna transcreveo o esplen-
Z.T!, '.P , 

Cand°"° com os mesmos deteitos métricos que lhe empres-tou o traductor da revista uberabense.
Estamos certos que os nossos leitores muito nos agradecerão o regio pro-

t,l; !TP dend° °flm literai-io que nos leva a publicar um soneto játantas e tao consecutivas vezes publicado,»»

I
Christo Crucificado

(SONETO de santa theresa)

Não me move, Deos, para querer-teO céo, que nos houveste promettido,Nem me move o atro inferno, tão temido,
Para deixar, por isso, de offender-te.
Tu me moves, meo Deos, move-me vôr-te
Pregado nessa Cruz e escarnecido,
Move-me vôr-te exanime e ferido,
Move-me o sangue que teo corpo verte.
Move-me o teo amor, de tal maneira,
Que, não havendo céo, eu te adorara,
E, não havendo inferno, eu te temia.'
Nada me deves porque assim te queira,Pois, si o que espero eu, nunca esperara,
O mesmo que te quero, te queria.

Traducçâo de Guimarães Passos. (Da Acad. Brasileira de Letras).
II

Eis o immortal soneto de Santa Theresa, transcripto da Cidade do ParáV^o Annuano de Minas, de 1906, (e reproduzido peUrev. Jesus Christo et

Não me commove, Deos meo, para querer-te,O céo que a mim tens promettido,Não me commove o inferno tão temido
Para deixar por isso de oflender-te.
Commoves-me, Senhor, commove-me vôr-te
Cravado em uma cruz e escarnecido ;Commove-me vôr teo corpo tão ferido,
Ultrajado, em tua nudez inerte.

^mwmmm^^^
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Commoves-me em fim, de tal maneira
Que, mesmo que não houvera Céo, eu te amara,
Eu te temera mesmo que inferno não houvera :

Náo me tens que ciar porque te queira,
Porque, si o que espero náo esperara,
O mesmo que te quero te quizera.

III
Eis agora o original elo soneto, em castelhano :

«No me muéve, nii Dios, para querer-te
El cielo que me tienes promettido,
Ni mi muéve ei infierno tan temido
Para de jar por eso de ofenderte.

Tu me muéves, Sehor ; muéve-me verte
Clavado en una cruz y escarnecido ;
Muéve-me ver tu cuerpo tan herido :
Muévé-me tus afrentas y tu muerte.
Muéve me alfim tu amor, y en tal manera
Que auncpie no hubiera cielo yo te amara,
Aunque no hubiera infierno te temera.

No me tienes que dar porque te quiera,
Pues, aunque Io que espero no esperara,
Lo mismo que te quiero te quisera.»

IV
A respeito desta sublime mulher, nasc. em Ávila, na Hespanha (1515-1582)e cognominada a Virgem Seraphica pela Egreja, escreveo um notável critico :«Santa Theresa de Jesus é uma das santas mais populares do mundo in-tciro. Theresa elevou-se, mesmo para os que negam as influencias sobrena-tiiraes, a uma dessas alturas que só o vôo elas águias pode galgar. A reforma-dora elo Carmello foi uma mestra na arte difficil ele governar e dirigir as ai-mas-; a\sua alta genialidade documenta-se nas obras impereciveis que dei-xou. Comquanto a Egreja não confira o titulo ele doutor ás suas santas, SantaTheresa, pela sua envergadura forte, tacitamente é considerada, na assembléaecclesiastica, como uma magistral ensinaclora, era cuja doutrina se abeberamas Almas. A sua vida está cheia de lampejos do além e nas regiões mysticas dacontemplação haurio o santo e o extraordinário concepto ela sua obra maravi-

lhosa. Os sábios de hoje, nas pegadas de um jesuíta que o Santo Officio con-
demnou, consideram Santa Theresa uma hysterica, como se a hysteria pu-desse condizer com a profunda orientação, a serena argúcia, a intuição vasta
desse admirável espirito feminino, tão forte e tão claro ! E essa vontade arre-
gimentada e firme, que uma calma razão dirigia ? Aliás, o hysterismo ele SantaTheresa, discutido pelos médicos e pelos psychológos, faz hoje parte elo
grande numero ele balelas impingidas pelo scionlicismo pedante. Uma dasmais bem feitas historias de Santa Theresa é a Vie de Sainie ThAresc, de II.Soly, director ele uma publicação liagiographiea moldada num severo
prichoso systema de doeuoientaçáo críflcal»

4J CM-
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A EFFIGIE
(CONTO INFANTIL)

Silenciosa e espessa, cairá a neve durante a noite inteira- e ouando noH"índia; 
TaÍaDeüa & PalaCÍ°' ° ''<!i 0lh°« "a'a « ^Plfeniflf^cnd.aape derdev.sla. entre dons cuques do arvores sem folhas teve rmolechar os olhos, doídos ante aquella hranenra immaculada. '

ván W0ÍMÊ!"Wm 
Ur an,0níoando> ils íwii. í neve, que apanha-

l^rroncanf S1Vf^P!paW ?m cheio no rosto dos pequeninos luctado-
enlio e^Mv, ^Ve^«m grdo de dor, Orei, que continuava amuado,sen Uo-se salisleilo con. aquele grilo, que lhe indicava solírimento e lâ°TÍ

«Quando papae coelho morrer,
Com suas cabas ficarei,
Quando papae coelho morrer,
Suas calças de panno eu terei».

Divertiam-se os meninos; o rei continuava amuado.Urou o arco cie cerejeira suspenso da parede, escolheo ,,nn flA.i

que se põe ao espeto ° um fl*ango

«SíSS* rsr; :,::;;:::¦ *¦- «.
pente, ,,am os 

^ 

¦ 
^ 

^ ^ 
& 
O^ 

^g^ 

K, de re-

Chumbados pelo medo osínrivim ia,-i,. t ^ i
lhe a flecha atravessada de lado a no ; 

l° ^ * l0Vantado> **¦**¦

^¦rri^ir;;;:-; ™r**- •• -
ra sSir:ltoa;au^m a C°rÔa'Dem ° ~ de a™in»°' »«». «*»
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Prompta a estatua, voltou-se o menino para o rei e disse:
tp« nT?eal 

S1enh0/, aqUÍ tendes ° Presente aue vos offerece este aquém matas-tes por simples fantasia. Emquanto esta estatua durar resistindo ao sol, te-ms, senhor vida e amigos; assim, porém, que começar a desfazer-se, haveisde vos ver abando nado, todos vos hão de voltar costas.Disse e deitou-se, de novo, no logar onde se havia acamado seo corpo.Cessou o descanço do rei. Obrigou o seo astrônomo a consultar com a lu-
nuve^etnTerno50 

^ **¥ 
jj 

'' «****" desaPPa™o»do ou nâo as

de „lan=? P.f tar„na Praca' onde se a«l'ava a estatua, alabardeiros, receiosoqr!l u- t° P°V0 a«-uecessem o ar e prejudicassem a estatua,
nos f • T. ; 

dlsse ° rei ao conde arauto-que lhe parecia estar o dia me"
f nZ, en°r' 

° conde-araut0' que passava ávida a repetir tudo quan-
ü»'-A Je° 

-'"ASSÍm é' Rea' Senh0r; faz h°J'e menos fri0 iue hontem.
narece dó nluM 

° &?$ ef*te da minha presença, cão miserável; desap-
ÍTZ, ValaC10'sem Perda de temPo- «i "ao queres que teo corpo baloice en-tre dois troncos de carvalho.

em fntfZ'. w ?lV'ra I 
C°nVerSa em Uma das salas P^ximas, deo-se pressa^SfflSSSB£g?íá cabeça ura boné de astrakan e< ap-ar de

bonrfcabeçâíUqUeCeSte' ROgCr? C°m qUe direit° te aP^entas a mim de

tanf 
'o^frVÍT1 Senh°I"' 

?".m° é P0SSÍVCl' P0rém'retirar as »*» dos bolsos,
tar aberíáa rnen"!T T ° P<3mitti qUe eU me abeire do fo^o, visto es!tar aberta a janella desta sala.

As baixas mentiras de Roger agradaram ao rei, que disse •

nha7feesençma!g°'& 
" ° ^ tC0S C°nSÍnt° ^ flqUem de b°né a Cabeca> na mí"

eStivLeTotríld?rU"Se °reí ájan°lla' oonto^Plando a estatua. Como
Sescreve MT' T 

om aenf™; «corre avel-o notável medico, quepiescieve remédios os mais enérgicos, sem debellar a enfermidade.
A quando e quando, afflicto, pergunta o rei se ainda está de oé a esta

uaa rft^ndorSet"1 °" "^ *" )&' * «" te™P°' a^a 2a"
Imi Ó n a 

"Jsistio 
o ,6Çara"1 

a CaÍr °S se°s contornos. Apesar demuito mal msistio o rei em querer ver a estatua; amparado pelo medico edSer"ImageStade ^ ajane"a C °lh0Upara a êm0mÊ a
Morre o rei.

mulo tomo ™17alTm 
°, fe,'etl'° a° cemltwl°' e' f*uand<> ca'o «obre o tu-

SSI1! 
a l0Usa com 'nscripçôes, como predissera o menino, o

%2T:?ZC:™C0St™ " "^ ^^-««"Porcompleto, ai-

Azevedo Júnior.

de 
'^M^ã^^^^^l 

de nascimento e mineiro
fessor, em'lihas, redigindo vírSrnL, «m1^; COm° •*«»% « P™-Uberaba e Juiz dê Póra Deixou fl|m,ÍJS^^ e™ Pitanguy, Bello Horizonte,

impressaes, chronica^^
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Anjo

(D. Prksciliana Duarte de Almeida)
«Com seos cabellos doirados
Vcstidinho de S. João,
Envolto nos magoados
Soluços de um coração,
Levaram-n'o para os lados
Da mais tristonha mansão.

E depois daquelle instante,
Ah ! quanto pranto verti!
Que saudade lancinante
Ficou em tudo daqui!
De remorso cruciante
Não sei como não morri!

Remorso de o ter perdido ?!
Remorso de que ? Não sei !
Eu queria ter cumprido
De meo desespero a lei,
Eu queria ter morrido
Si meo filho não salvei.

Tal era o meo sentimento
E a nota de minha dor,
Mas, com doce, alegre accento,
E com sorrisos em flor,
Vinham me pedir alento
Outros filhinhos de amor.

E era preciso ser forte
E o pranto amargo occultar...
—Quem não se teme da sorte,
Sentindo o peito sangrar?
Eu tinha medo da morte
Outro filho mo roubar».

S. Paulo e são ambos pootas e eacíiptores demérito n^p£?-rCap- de
prima-irmâ de outra illustre mineira, d Maria C ara d\ n.nh» tC"lana er?
de Alfenas, poetisae escriptora, falf.* no Wo^J^t^lfSS^do

O carrasco Forlimato

Escrevendo sobre a execução dos escravos assassinos do Barão de Itaba.poana, na ex-província do Rio. assim fala o dr. Kloy de Andrade do vlimocarrasco, o sinistro negro Fortunata;
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carmco do ' 
'^ ""' de °Ur° &*° ° celebre F°''tunato-o legendário

pXTarno r °C0U?0U 
maiStal'de Ferreira de ArauJ°' Kra™ ^gro de

sü P r eh'at'' " 
" & "^ mas tendo YÍndo nluito «reaneapara o Bra-

daVho e c ev 'U|° 
° ° S°° retrat0 na"tóíí de Notici™> «™do ain-

dee ècu,õe , " 
SUaSlmstfa biographia, citando a enorme quantidade

se da de Deil 1 t 
•'''''''• '10 Pe.P,0d° de «luarenta e tantos annos' Approximava-

do Paíahvo n ,' 
Cam'Sa &heH£l n° Peit°' 1uand0 Passou P^la ^acãodo Parahybuna, deixando vèr rosários de contas e bentinhos.

Nas estações, conversava com alguns curiosos desabusados.

Qiie iIaenrma.T,0S T*"" 
embóra ^ ° «» termo favorito para exprimirque ia enlorcarj a alguns parceiros !

Ia acorrentado.»

A rosa

Thomaz A. Gonzaga)

Tu, flor de Venus,
Córada rosa,
Leda, fragrante,
Pura, mimosa;

Tu que envergonhas
As outras ílores,
Tens menos graça
Que meos amores.

Tanto ao diurno
Sol coruscante,
Cede a nocturna
Lua inconstante.

Quanto a Marilia,
Té' na pureza,
Tu '-que és o mimo
Da natureza;

O buliçoso,
Cândido Amor,
Poz-lhe nas faces
Mais viva cor.

Tu tens agudos,
Cruéis espinhos;
Fila suaves,
Brandos carinhos.

Tu não percebes
Ternos desejos,
Fm vão Favonio
Te dá mil beijos,
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Marilia bella
Sente, respira,
Meos doces versos
Ouve e suspira.

A mãe das flores,
A Primavera,
Fica vaidosa
Quando te gera.
Porém Marilia
No meigo riso
Traz as delicias
Do paraíso.
Amor que diga
Qual é mais bella,
Qual é mais pura,
Se tu ou ella.

Que diga Venus...
Ella ahi vem...
Ah ! enganei-me,
Que é o meo bem.

f Villa Rica, sec. XVIIi;.

Máximas e pensamentos

(PADRE DR. JÚLIO MARIA,)

n^i:oZlÍTSÜ 
é CLU6 ****»'*»* Proüssao; nus os políticos

O adulador é como a ave : vôa, porque se agacha.

carbonoí a^* 
^ ^ ^ ^ 1-tos: oxygenio, hydrogenio,

Vemos Deos nos olhos Ce nossa Mãe, e dizem que elle não existe ,
Ha um mar sem praias: agotta d'agua.

Deos e o homem sao duas rectas qul se cortam: sua intersecçao é a cru,.

é JZ^S^r*P°SÍÇa° ;ieVada Ó * ^ -o Brasil, ser serio
Catão não teve estatua no Capitólio: eis a sua estatua.
Quantos doutores cheios de vento e que nao sabem o q„e o o vento ! 1
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Os favores de certos homens têm um juro exorbitante : o seo máo trato.
*

6 S Apparencias salvar sómente-ois a virtude de muita gente.

münÍo4116 
nS° GXPlÍCam Uma g°Ua d'agUa 0xigom qUe Se lhfis 6*PH™ oscr

*
Nota :-0 rev. padre dr. Júlio Maria, nat. de Angra dos Reis, foi advog°*: MardeHeapanha, onde se casou; c, após sua viuvez ordenou-^

fclvento ttif^t 
S° 

TiS 
tal'd° na °rdCm d0s Padres I^domptoristas

li , "a' 
°nd0 r°SÍd0)- E'^,m dos ^irotóá tribuna sacra,no Brasil contemporâneo.

O patriotismo c a tyrannia

(Cancio Prazeres)

«O patriotismo, como uma grande flor de neve, que somente viceia e ores-ce bornfadade sangue, forma-se e avoluma-se dcanío das barreiras da tyían-

Heioismo de um militar mineiro

davaEá\S,ntrTPanlrd0l-° ImperÍ° CÜntl'ao Ri0 daPrata> <="n-
Íe*Ia nascido (,^'a ^W? ° offlcial & >™rinhu Luiz Barroso Pe-lona nasdlo em Minas, no arramldo Tejuco (Diamantina).Ao repeliu- a abordagem da esquadra argentina capitaneada pelo corsário.og ez Brown, caüio Barroso Pereira no convés de sul nave, va adZ"tralha mimp e acudihdb-lhe seos commanclados, ponde linda a cuío sesoergüer, e bradou, cm voz forte, embora ferido de morte :

Não se assustem, camaradas, não é nada!

yuatoiv.e annos

A' QUE JVIli ESPERA...

«Poeta ! (disseram~me, sorrindo, as flores;Hoje é o dia feliz do annivcrsario
DAquclla que dissipa as tuas dores
E no mundo to alegra o itinerário.

Empunha a l,yra, esquece os dissabores,
E; Ia no gabinete solitário,
Prepara os versos das mais vivas éóres
Para saudal-a, ardente visionário !»
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—-E eu dando tréguas a essa horrenda magua,
Que me tem posto os olhos rasos d'agua,
De minha vida nas diversas fases;

Eu hoje brindo-te, feliz, risonho,
Neste soneto que a teos pés deponho,
Pelo soneto que na vida fazes.

Artiiur França.

tt iNo.ta •'~*Vide sobre este jovem e inditoso poeta mineiro a pag. 620 do volII deaíe Annuario, ed. de 1907. ^u uu vui.

VICTOR HUGO E O BRASIL

Por intermédio do escriptor francez Charles de Ribeyrolles, que entãovivia no Brasil, foi endereçada uma vibrante saudação a Victor Hugo, queagradeceo aos seos admiradores brasileiros em formosos alexandrinos, cuiatraducção em prosa é esta:
«Eu amo a vossa pátria de céo sempre puro, paraíso que voga entreondas de azul, onde o sol ardente, qual feérico pharol, illumina com seos raioso solo da America.
Sois a primavera e eu sou o inverno : eu sou a noite cadente evós soiso dia fresco e claro.
E eu gosto de ver a aurora despontar...
Sim ! sinto-me invadido de força e alegria ao vôr-vos. Cresceis. A Eu-ropa, o velho mundo, já viveo na historia o seo rápido segundo. Sereis aEuropa dentro em breve, é critico o momento.
Pois bem, ide ao encontro do Futuro esplendoroso que vos esperaEntão, nesse vasto Brasil de arvores semeadas doiro passarão o Progresso"a Forra, a Liberdade.
Ila sobro vossa fronte uma aurora estivai... »

AVE MARIA

(OLAVO MLAC)

Meo filho ! termina o dia...
A primeira estrella brilha...
Procura a tua cartilha,
E resa a Ave Maria !
O gado volta aos curraes...
O sino canta na egrcja...
Pede a Deos que te proteja
E que dô vida a, teos pães !
Ave Maria ! ajoelhado,
Pede a Deos que generoso,
Te faça justo e bondoso,

. Filho bom, e homem honrado ;
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Que teos pães conserve aqui
Para que possas um dia
Pagar-lhes em alegria
0 que sofTreram por ti.
Rosa, e procura o teo leito,
Para adormecer contente;
Dormirás trariquillamente,
Si disseres satisfeito :
« Hoje pratiquei o bem :
Não tive um dia vasio,
Trabalhei, não fui vadio,
E não fiz mal a minguem ».

Um pensamento de D. Pedro II

Falando da elevada missão snrini dn ,™^™
primia o ultimo e vikuoso Sc^f do Brasí 

' P™0' aSSÍm S° °X"

^r^r^r como dirigir í™*™***»,™*.

&

Im soldado illuslre íllho Uinaé

0 General Ricardo Fernandes

mar da Praia Veriueía ZL7^TZ!Z^ 2Z !?'? 
*"

curso preparatório c o superior de artilhar- „ ' CStl":l0" °
co.napprovacoe.splc.nas. üoait,lh«^° <» concirno em fins de 1872,

do ^^i^^^rr^0 ao posto d°2--&í° * *&á&
mo, então emÍoSaS *"» "° 2'* re^"to ^ filharia a ca-

par;fa"\i^
LaraPro vnca te s Ív,('^fSr ?arte 

*»'<*«« destinadas a paci-
m métrico Sg s^SrlÍS^ J°* 

^S 
^ 

*»<» «o .'?,s,,-
rebellião. Qwebia-kilos» -nome porque ficou conhecida essa

^^Z^^::-^^S:: incorpore ao seo

das c ixsr:'1'* r temp°de ™ send°•»*-
nota,K,o.seIent,XV^e» SCmPenh° ^ '°Bbe diW áS ~-

de S-St^^
do Rio Grande do S5de •< , 

° 
P 1 

'r '"^ ° CavaUa,"ia tl0 Estad°

¦¦•' r©í.
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lera morbus, na Republica Argentina; de secretario do Commando da Fron-teira do Baixo Paraguay; de director do Laboratório pyrothechnico do Campi-nho; de director do Arsenal de Guerra do Pará; de director da Escola Tacticae de Tiro do Rio Pardo ; de chefe da Secção do pessoal no 2.° Districto Mili-tar ; de encarregado das investigações feitas no interior da Bahia por oceasiãoda derrota das forças do Governo, em Canudos; de encarregado das syndican-cias feitas no Estado do Ceará, por oceasião do levante dos alumnos da EscolaMilitar ; de chefe do Gabinete e da 1.. Secção (material de guerra, «estudos»)da Direcção Geral de Artilharia; de commandante do 1.°, 3.° e 4.° regimentos deartilham a cavallo, e dos 2.«, 3.- e „• batalhões de artilharia de posição 
': 

decommandante do 1.-Districto Militar ; e, finalmente, nomeado inspeetor per-manente da 4." Região Militar, no Estado do Ceará.
Os seos serviços de guerra, além dos mencionados nas commissões acimaenumeradas :- «Quebra kilos» e Canudos-foram os que prestou por oceasiãodo golpe de Estado e revolta da Armada, em que exerceo no Rio Grande doSul o cargo de commandante em chefe das forças das linhas férreas de PortoAlegre a Uruguayana, em que teve vários encontros e combates com as for-ças revoltosas ; o de chefe do Estado Maior do Corpo de Exercito, em opera-çoes na cidade de Nictheroy ; o de commandante gerai de Artilharia, ciiniu-lativamente com o de chefe do Estado Maior do Corpo do Exercito, que de Ita-rare marchou em perseguição das forças de Gumercindo Saraiva e Piragibe

para os Estados do Paraná e Santa Catharina, recebendo também, por essesserviços, louvores, dos quaes destacamos o que lhe foi feito pelo então Presi-dente da Republica, o invicto e saudoso marechal Floriano Peixoto: - «Man-do-o louvar pela bravura, calma, intelligencia, actividade c grande dedicaçãocom que dirigio os trabalhos das fortificações e trincheiras do morro da Ma-clama o o serviço de artilharia ; corrigindo e rectificando as pontarias, com oqueconseguio afugentar para longe do alcance dos canhões dous vapores aoserviço dos revoltosos c (pie ficaram bastante damnificados, assim como pòza pique um terceiro conhecido por Venus, em conseqüência da explosão deuma granada, que com perícia arremessou, e explodio no paiol de pólvora doreferido navio, bem como na lancha Teixeira Brandão, que a elle se achavaatracada».
Suas promoções datam : a de tenente, por estudos, em 25 de janeiro de1875; capitão, por merecimento, a 29 de julho de 1877; major, por mereci-mento, a 7 de janeiro de 1890; tenente-coronel, por merecimento, a 17 demarço de 1890 ; coronel por antigüidade, a 1.0 de dezembro de 1893 ; general debrigada graduado, a 3 de dezembro de 1908.
No Império, era cavalleiro da Ordem de S. Bento de Aviz (25 annos debons e reaes serviços); e na Republica, possue a medalha de ouro, de méritomilitar, por contar mais de 30 annos de bons serviços.
Durante a sua longa carreira militar nunca deo parte do doente nemobteve licença alguma ; assim como não soffréo o menor castigo disciplinar.»

(Extr. do jornal cearense O Canindé, 1910).

Bom humor do Visconde de Abaeté

Conta-se que o velho mineiro Visconde de Abaeté (senador Limpo deAbreo), sempre abotoado na sua levo sobrecasaca, chapéo também leve, comos seos tangos cabellos, brancos e ondeados, tinha um systema especial com
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que sedava admiravelmente, posto em pratica todos os dias, ao encontrarna rua algum conhecido, que acaso o intorpellasse, com as nossas habituaesexclamações de amabilidade :
* — 0' sr. Visconde ! Estou gostando de vêr v. exc. Forte, gordo, bemtiihposio.

Respondia o venerando estadista :
Sim, sinto-me bem, forte e bem gordo.Mais adeante outro encontro :-Como tem passado, sr Visconde ? Acho-o abatido, magro, parecendoestar doente %.-, ¦

Sim, sinto-me mesmo muito abatido e doente.
O velho achava que este é o meio mais comniodo de se responder o pro-ximo, porque, sem contrariar, era sempre da opinião do interlocutor.
Dariam para uma serie de artigos os episódios sobre os individuos quena sociedade se preoccupam com o próximo, quer quanto á edade, aos bani-tos, a roupa, as moléstias, quer quanto á fortuna e á sorte de cada um.

Hygicne do corpo e da alma

(Preceitos americanos)

«Caminha duas horas todos os dias.
Dorme oito horas todas as noites.
Levanta-te logo que accordes.
Trabalha logo que levantes.
Não comas sem fome, mas, sempre devagar.
Bebe para matar a sede.
Falia só quanto fôr preciso, mas, não digas mais da metade daquillo quepensas.
Não escrevas o que não podes dizer.
Não esqueças nunca que os outros contam comtígb, mas, que tu nâo pó-des contar com elles l
Nâo estimes o dinheiro nem mais nem menos do quo elle vale, porque ébom servidor e máo amo»». pyique e

(Excerpto de Coelho Netto)

em éllf 3Eo 
6 CGnCerta! a H°nra' Üma veí P°lluida em Iad° «• rotaem espinhal, ficara para o sempre marcada ou serzida e já nâo será honraporque assim como nâo ha meia vida, assim nâo se comprohendo parcclladehonra: vive-se ou nâo se vive, é-se honrado ou nâo.

a luzAS tnna H6S 
d° 

rnf 
d,a° aSSalt° á H0n,'a COmo as mariP°sas *»»lfe*íia luz. Se a Honra tem fundamento no caracter nâo ha risco de perder-se •mas se e apenas hypocrisia basta uma flor, a acenar-lhe do prado ou do pan-

Sá»!1 
r,U° " metta a° eSPÍnllal °" a VaSa e V0,te ™ farrapos óuen-
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O Marechal Andréa c os rebeldes de 1842

0 celebre general Francisco José de Sousa Soares de Andréa (depoisBarão de Caçapava), nat. do Lisboa (29 de jan. de 1781) o fali. em São José doNorte (Rio Gr. do Sul) aos 77 annos de edado, a 2 de out. de 1858, governou a
província de Minas Geraes, como seo 18.° Presidente, de 23 de marco de 1843a 30 de junho do 1814.

A respeito do sua altitude para com os rebeldes liberaes, vencidos na ba-talha de Santa Lusia, conta-nos um soo biographo, o distincto escriptor catha-
pense 

sr. Virgílio Várzea, que o Marechal Andréa, apenas chegado em OuroPreto, quiz logo se entregar á patriótica tarefa de pacificar a nossa ex-provin-cia, que acabava de sahir de uma viva discórdia terminada nos campos datriste guerra civil.
Andréa de tudo cogitou, desde que so empossou da administração deMinas, «província que valia já por uma nação.», segundo conceito delle.Mas, o aplacamento cios ódios partidários foi o seo maior empenho ; e

para isso quiz, de vlsu, ir vêr os presos liberaes, cujos queixumes lhe che-
gavam pela voz dos jornaes da opposição.

«Com a recente revolução (diz V. Várzea) a antiga Villa Rica, a vetustacidade da Inconfidência, com as habitações em parte abandonadas, ou fecha-das, revestia uma apparencia melancólica o desolada. As ruas e praças acci-dentadas e negras, permaneciam em geral desertas, varridas pelo pavor.O general Andréa dirigio-se immediatamente ao Paço Municipal a tomar
posse do governo : o logo após, ainda uniformisado de grande gala, desceo ás
prisões do andar térreo, onde, encontrando a maior parte dos presos politi-cos sem o mínimo conforto 6 Carregados de algemas, disse emocionado, aoChefe do Policia : - «7,7o é um horror. Os presos não podem nem devemsof/rer duas penas. Ou bem cadêa ou bem algemas. Ou encerrados e desal-
gemados aqui dentro, ou livres e com algemas lá fora». ¦

E ordenou incontinente que os presos políticos fossem separados dos
presos communs, fazendo-os tratar com humanidade e respeito.

Esses presos, que se tornaram depois amigos dedicados do Andréa, eramentre outros, Tlicophilo Benedicto Ottoni, José Pedro Dias de Carvalho co-nego José Antônio Marinho, João Gualberto Teixeira de Carvalho e VigárioJoaquim Camillo de Britto, então os chefes mais proeminentes do partido li-beral de Minas.»

QÍM8R0 ÍFPIM0

(J. P. Xavier da Veiga)

«E' noite. Lâmpada belga
A sala toda ijlumiha :
Attenía sobre seo lívi o
Lê o Vcrne a Láurencina.

A mamãe spri i contente,
He seis filhas rodeada :
Vendo este quadro se alegra
Chiquinha, a velha creada.
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Nove mezes tendo apenas,
Sobre a mesa a rir, vivaz,
Estellazinha em seo collo
A' gata caricias faz...
O papáe, passando, observa
A scena de enternecer...
E óra a Deos pelos seos,
E este chromo vae fazer».

Nota :

de l:oeZstl!&m°T d6Ste Chr0mo' llS0U dos P^eudonymos literários
13 abril*°lK: Ja018 

aiosto^Uof^' P°°ta e Prosador, Xav. da Veiga (n. a
tou, no seo. XIX? ] ím dos raais nol;aveis fllh°s> que Minas con-

Honradez Mineira

Os velhos políticos brasileiros timbravam cm ser muito austero* * .crupulosos, nas suas relações com a Fazenda PubL ri f , * 
*

Estar1"110. A'7e; ^ SÜVa C^°° («hS1 d 'cSl 
nSl

^;vTml815VT¥,gn^ 
Cl,ClC daP0lUÍCa ^era, nascS emPitanguj em 181o, e fallooido em 1887), o seguinte casotypico.

f„- ,?aJe f.,n; 
6ra dePnta(io> Pois só foi escolhido senador em 1W]s^ru^srs1»"convidado para p~- ^~nS

«Oh ! não posso acceitar tal convite !-Porque? perguntou-lhe aparte, que o procurava.-Porque ja sou advogado da parte contraria

quesTao no ^ 
^ < ^ * ^ ^ pri'"6Íra ve*' de "&* esta

do Hraeío'.80" 
adV°gad° '* Parte C°ntl'aria! rePete com *°"«a o veneran-

O meo diploma de deputado nada mais é que uma procuração ™™ a«*der todos os interesses do Estado.» procuração para defen-

Galeria de Mineiros Illustres

O Marque/, de Valença

(Estevam Ribeiro de Rezende)

1777- 1856
« Nasceo Estevam Ribeiro de Rezende no arraial dos Prados comniv-,do R10 das Mortes, provincia de Minas Geraes, a 20 de julí e H77 flú oSr C01'° SeVeHn0 RÍb0Ír0 C d0 d' J°SeÍ m|ü 1-
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Após solida instrucçao primaria ministrada na terra natal, seguio paraPortugal e formou-se em direito na Universidade de CoimbraAcceito logo para a leitura do desembargo do Paço, adiou-a para cum-pnr o mais triste, porém piedoso dever: chegando-lhe a noticiaimorte
Sn arlia«Mllnretíamente *VM* ^ a mã0 de sua *&**&¦sentar-se a ella doutorado. r

De volta a Portugal fez sua leitura no desembargo do Pàcò è foi im-mediatamente nomeado a 21 de junho de 1800 juiz de fira de Paln èlia peto
dToXmTct?018 

r0Í ^ 
í°ft0 

VI' d° fiUal já anteS recebei haSoda Oídem de Chr s o com uma tonça ea propriedade do offlcio de tabelliâo
scrví 7; !"UOial 

6 n°taS da VÜla de S- Joao d'E1-Re^ ™ attençao aosseiviços de seo pae e as suas próprias qualidades.
Quando em 1807 a família real portuguesa embarcou para o Brasil, quizRezende acompanhal-a á sua Pátria. ' q
Desistio porém desse empenho, porque julgou-se conveniente sua ore-sença em Palmella, onde com effeito prestou grandes servi 

"os 
no P unc£da invasão francesa, representando e protestando com o seo caracter offi-

cionadas!" ^T * 
W™ 

™^ ?*#* °S abusos das ^pas alli esta-

lancíSS l!"1' 
"a0 P0Clfnd0 1,eSÍSÜ1' áS imPósi«™« dos chefes francezes

deSliiS 
' 

}1 
rçt,rqu-se para Lisboa, tendo antes, em companhia

Recebida a necessária licença, voltou para o Brasil; e, chegado ao Rio
Í'i« »m m * «*> n o nomeou, a°13 d; maiode 1810, JU,z de fora da ciado de S. Paulo, legar que lhe coube alli creare o de provedor dos defuntos o ausentes.
Sabe-se que justa importância tinha então a creação de taes empregosque cuidado havia na escolha da pessoa a quem era ella incúmlidâl 

° '

dos dialanTe1;0 SlTT*f 
° JUÍZad° ^ S' PaU'°' P™ioanscal

çâo da Sa ann° 
S6gUÍnte a d6se">bargador da Rela-

Ho ,«,^ 
1817' f0' ajudante d0 ^tendente geral da policia « a 12 de outubrode 1818 subio a desembargador da Casa de Supplicaçâo

ComeS nZ'" 
° ^ ?° SUPorintendente geral dos contrabandos.

sil oueTd,„,- a P50nUnoiar-se a id™ d* independência do Bra-sil, que ainda mais provocada pelas medidas insensatas das cortes noH,guozas contra o reino-unido sul-americano, acabou por ser abraçada peío"príncipe regente D. Pedro de Alcântara. aoiaçada pelo
Betavam Ribeiro de Rezende, nomeado procurador da provincia de Minas Geraesjunto ao principe-regente, mostrou-se tão esclarecida dedteàdo que, tendo de partir em viagem a Minas para congraoar os paüítt e

SariíSSl 
a,U 

W^ 
POd"°'em ma^e ^Sme -

elle ' 
enca,'rc8'ad0 de todas as pastas fez-se acompanhar por
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A dissolução da Constituinte puzera em resentimènto e em desconfiançao partido liberal, Este,, não só se distanciou do Imperador D. Pedro I, comoleve em conta de reaccionarios aquclles que o serviram nesse necessário
WW °' 

G dahÍ Gm deante- Quis tulerü ^aceitos de seditione quce-
Estejam de Rezende entrou no numero dos suspeitos ao tal partido libe-rm tanto mais que a 14 de outubro de 1824 entrou para o ministério com ajusta cio Império, que conservou até novembro do anno seguinte, recebendoelogios e agradecimentos no decreto de sua demissão.A 1 de dezembro de 1824 teve a nomeação de desembargador honorárioao J-aço e a 15 de outubro do 1825 foi ograciado com o titulo do Barão doValença, com Grandeza.
Convocada a Asscmbléa Geral em primeira legislatura, o Barão de Va-Jonça achou-se eleito deputado por Minas Geraes e incluído nas duas listaspara senadores oferecidas pela mesma província e pela de S. Paulo: o Im-Peraclpr; o oscolheo na lista da primeira, a 10 do abril de 182G.A 12 de outubro closse anno passou a desembargador cííectivo do Paroe a pedido seo foi aposentado ; a 30 ainda do mesmo moz e anno foi elevadocie Barão a Conde do Valença.
Tantas honras e despachos successivos, si por um lado eram evidentesdemonstrações de soo saber e do seo merecimento, por outro aggravani aopposiçao que lhe movia o partido liberal, em guerra accesa contra a Coroae as suas mais firmes columnas.

*
De maio a novembro de 1827, ministro pela segunda vez, tomou a pastaa justiça, e três dias antes de deixar o poder teve a nomeação de conse-lheiro d Estado honorário.
0 7 de abril e a abdicação do primeiro Imperador em nada alteraram asufcas políticas do Conde do Valença. No Senado, distinguio-se entre os maisIlustres e dedicados amigos de D. Pedro 1, que se levantaram como fortebarreira aos excessos do partido liberal dominante. A opposiçao dos velhostitulares, assim eram chamados, foi utilissima o patriótica no período regeu-cia , ensaio de republica a que o Throno de D. Pedro II menor pôde re-sistir, graças a fidelidade e ao bom sonso da nação brasileira.

O Conde de Valença aos 63 annos ainda entrou em rígida campanha
pai lamentar pertencendo em 1840 ao numero dos propugnadores da Maiori-dade do Senhor D. Pedro IP Depois do 23 ãe julho o velho n.onarchista foimenos activo nos trabalhos do Senado.

Em 1818, o Imperador hospedou-se em casa do Condo de Valença, na ei-dade do mesmo nome; e então premiou o velho servidor do Estado com otitulo de Marquez.-Alêm de cavalheiro professo da Ordem de Christo, foiigmtario honorário da Ordem imperial do Cruzeiro, grameru* da Ordemüe üiiristo o presidente do Senado.
Pertcnceo a associações sabias da America e da Europa, secio honoráriooo instituto Histórico o Geogr. Brasileiro, etc.
Na província de S. Paulo, onde começara os seos serviços ao Brasil,onde primeiro mostrara as bellas qualidades: que applicãria ao serviçodalatna-diz o melhor de seos biographos - rescnmra-lhe a Providenciaum desses galardões com que cila premeia, no lar doméstico, os que sabemconsorciar com as virtudes publicas as santas virtudes do homem e do chefeOu landi a.
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Uma esposa digna delle, d. Ilidia Mafalda de Sousa Queiroz, filha doopulento e nobre fazendeiro, o brigadeiro Luiz Antônio de Sousa e de d-Genebra de Barros Leite, descendentes ambos dos mais illustres progenito"res, unio a delle a sua sorte. Como fora o cie seo pai, foi esse casamentoaoençoado pelo céo; houve delle numerosa prole, e entre os seos filhos fi-guram o dr. Estevam Ribeiro de Sousa Resende (1." Barão de Rezende) e ooommentíador Geraldo Ribeiro de Sousa Resende, (Barão Geraldo de Rezbn-bej, os quaes honraram e illustraram o glorioso nome e as tradições do Mar-qucz de Valença.
Minto piedoso, o velho Marquez - o ultimo membro do Conselho d'Es-taoo do Primeiro Império, o ultimo senador da primeira nomeação,-entre-

8r!oSlg'10Sament° a sua bella e ê^ande alma ao Creador, a 8 de setembroüe 1856; contava então 79 annos de edade.

^ 
Escreveram-lhe a Biographia o insigno Justiniano José da Rocha, cmiNX) logo apos a sua morte ; o dr. Joaquim Manoel de Macedo em 1876 e oai Estevam Leão Bourroul, em 1906 ou 1907, no São Paulo, numa serie deartigos chronologicos dedicados ao Barão Geraldo de Rezende.
O Barão de Rezende, de tão saudosa memória, deixou nos seos valiosospapeis uma arvore genealogica de sua família illustre. Certamente tão pre-uosa contribuição não ficará perdida para a Historia. Sabemos que mãospiedosas estão colligmdo este e outros documentos, para erguer á memória
r,? ^Brasileiro, fallecido a 11 de agosto de 1909, em Piracicaba (na-quetie estado) um monumenlum çere perennius.
Que não se diga, nem se repita que, não menos do que a da Romaaos Césares, a nossa geração merece a triste qualificação de incuriosasuorum... »

¦ Nota: Extrahimos para o Annuario de Minas este bello artigo do apro-
del910).manal'ÍO 

PaUlÍS'íl A C0marca (de Mogy-Mirim, n. de 13 do janeiro

Avó
(JONATHA5 SERRANO)

« Avó—tres letras somente,
A palavra ó curta, breve,
Mas quanta idéa desperta !
Acode-nos logo á monte
Uma figura do novo,
Bondosa, tremula, incerta,

Avós — ternura e meiguice,
Corações cbeios de alíectos,
Almas cheias de saudade,
Pelo inverno da velhice
A reviverem nos netos
Os dias da mocidade».
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A BANDEIRA DA PÁTRIA
(Raul Vasco)

« Symbolo sacrosanto da Pátria, a bandeira é o coração da nacionali-
dade. Exprime o sentimento significativo de amor pela terra que vio nascero cidadão, que, sem ella, não tem foros de independência.

Quem ama a sua Pátria deve defendel-a como quem defende a própriavida ; e é por ella que troam os canhões, perturbando o socego da naturezae rios de sangue fazem correr sobre a terra.
A bandeira preside a yictoria ; sua queda é a agonia do povo que sobsua égide confia os seos destinos. Povo sem bandeira é povo sem liber-dade. O escravo não tem bandeira; a nação sem bandeira é uma escrava.A bandeira é a cruz que o povo carrega para redimil-o da oppressão. »

(RUY BARBOSA)
« A Pátria é o céo, o solo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dosfilhos e o túmulo dos antepassados, a communhão da lei, da língua e da li-herdade.
Os cpie a servem são os que não invejam, os que não infamam, os quenao conspiram, os que não sublevam, os que não desalentam, os que nãoemmudecem, os que não se acobardam, mas resistem, mas ensinam, mas seexforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração,o Gnthusiasmo. »

A IMPERATRIZ
(Soneto de Dom Pedro de Alcântara, no exílio)

Corda que estala em harpa mal tangida
Assim tu vaes, ó doce companheira,
Da fortuna e do exilio verdadeira
Metade de minha alma entristecida :
De augusto e velho tronco hastea partidaE transplantada á Terra Brasileira,
Lá te fizeste a sombra hospitaleira,

<# Em que todo infortúnio achou guarida.
Ferio-te a ingratidão no seo delírio :
Cahiste, e eu fico a sós, neste abandono,
Do teo sepulchro vacillante cyrio !
Como foste feliz ! dorme o teo somno...
Mãe do povo, acabou-se-te o martyrio;
Filha de reis, ganhaste um grande throno!
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UM JUDEO COMMENDADOR

Em Portugal, tendo sido agraciado com a commenda da Ordem deChristo um judeo, em contradição aos principios da Ordem, deo isto logar a
que o poeta Antônio Feliciano de Castilho fizesse do facto o seguinte jocosoc pi gramma:

« Valha-me Jesus Christo,
Valha-ine Christo Jesus :
Não vão pôr a «Cruz de Christo »
Em quem poz Christo na cruz! ? »

CONCEITOS E IDÊAS
A causa efficiente do uma idéia depende directamente do orgam que apõe em execução.

(Spencer)
A qualidade de um governo depende de sua direcção e não da suaforma.

(Courcelle Seneuil).
Os governos, como os pêndulos, mudam com o movimento que os ho-mens lhes dão ; e como os governos são feitos pelos homens e movidos

por ellcs, por isso não tardam a se arruinar.
Assim, é uma verdade que os governos dependem mais dos homens, do

que os homens dos governos.
Si os homens forem bons o governo não poderá ser máo, e si acaso oior, os homens hão de tornal-o melhor. Porém, si os homens forem máos,

por melhor que seja o governo, os homens hão de chegar a estragal-o ecorrompel-o. s
(William Peer, no Plano de Governo da Pensylvania).

•

O Espirito é uma propriedade da substancia nervosa, como a gravitaçãoo e de toda a partícula material. E' das duas partes um facto de expc-ri ene ia. *l
¦ (Littré).*

Todo conhecimento se dirige anos pelos sentidos: estes são os nossosmestres.

(Montaigne).
O liem supremo está no bem commum, não no bem do indivíduoisolado»

(Bacon)»
A liberdade humana, de que todos os homens so ufanam^não é senãoa çonsc.encia de sua vontade junta á ignorância das causas que a deter-minam. l

(Spinoza).
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As religiões positivas tendem a absorver a moral no culto ; a religião
natural, muito ao contrario, tende a absorver o culto na moral.

(Kant).
Todo acontecimento presente é filho do passado e é pae do futuro,

sem o que o Universo seria absolutamente um outro Universo.

¦Leibhitz).

HYMNO A TIRADENTES

«Salve, salve, inclyto martyr,
Resplandcscentc pharol !
Da aurora da liberdade
Foste o sangrento arrebol.

Em soberbos monumentos
Grave a mão da pátria historia :

« Maldição a teos algozes
Ao teo nome eterna gloria. »

A tua cabeça heróica
Sobre vil poste hasteada

Liberdade — Independência !
Até hoje inda nos brada.

Do teo mutilado corpo
Os membros esquartejados
Foram échos rugidores,
Aos quatro ventos lançados.

Do teo sangue generoso
Es Ia terra rociada
Fez brotar da Independência
A semente abençoada.

Esse sangue derramado
Pelo brutal despotismo,
Foi. da terra brasileira
O sacrosanto bãptismo.

Desde então a lyrannia
O férreo braço adormece,
E o formoso sol dos livres
No horizonte resplandece.

Salve, salve, inclyto martyr,
Sànguinolento pharol,
Que accendeste no horizonte
Da liberdade o arrebol! »
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A praça da Independência (centro da velha URBS ouropretana)Veem-se o monumento a Tlredentes, o Paço Municipal, o Fórum, etc.
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Os Parentes do riradeii.es, cm Minas

De um curioso opusculo publicado, em 12 de maio de 1881, pelo ConegoSeveriano de Campos Rocha sob o titulo «Memória Histórica e Topogra-
phica sobre o município do Curvello», constam estes interessantes dadoshistóricos sobre a prole do alferesJ. J. da Silva Xavier (pags. 22 e 23).«Como curiosidade histórica julgamos a propósito registrar nestas pagi-nas que no Curvello, como em outros pontos de Minas e de Goyaz, residemalguns descendentes do precursor o primeiro martyr da nossa liberdade pá-tria-o immortai.Joaquim José (laiiSilva Xavier, por antonomasia o Tiradentes

E são : uma bisneta do legendário patriota, de nome Galvina Augusta
Ccsarina, dous filhos desta— Carolina Tiradentes e José Augusto Tiradentes
e, finalmente, Cândida P. Tiradentes, do 10 a 12 annos de edado (note-se queo autor escrevia, em 188IJ, filha desta ultima, a qual, em.bòa hora o dizo-mos, não está, nem de direito, nem do facto, comprehendida na pena de in-famia, em que, segundo a letra da sentença condemnatoria lavrada era nomede D. Maria 1, deviam incorrer todos os netos do glorioso Inconfidente. Do
que sele na obra intitulada «As quatro derradeiras noites dos Inconfidentes
de Minas Geraes»»—inferc-sc que Tiradentes tivera em Villa Rica (hoje OuroPreto), uma filha natural de nome Brasília, de mui tenra edade ao tempo damorte de seo pae (21 de abril do 1792).

Por informações, porém, que nesta cidade nos foram ministradas porpessoa mui competente na matéria, e que nenhum interesse podia ter emfaltará verdade, inventando para si c sua família uma falsa arvore gehea-lógica; viemos a saber que, além daquella filha,, tivera o Tiradentes, nareferida cidade, um filho natural, cuja mãe se chamava Eugenia, e clle, João*.Foi exposto em uma casa, donde o pae o tirara, o, em segredo, 
'entre*

goii-o a um carniceiro de nome José de Almeida Beltrão, a quem declarou serelle Tiradentes o próprio pae da dita creança, rccommendando muito á piuridado que não desse ao menino o sobro-nome paterno, mas sim o de Beltrão-
pelo que ciloclivamento ficou se chamando João de Almeida Beltrão.

Em Villa Rica, Beltrão assentou praça e dahi veio como Commandante
para um Quartel de soldados, chamado do Indayá, perto de Deres de BoaEsperança e hoje arraial do Espirito Santo do Indayá, no Oeste de Minas.Nesse logar, casou-se o jovem militar com D. Maria Francisca cia Silvajde quem houve, além de muitos outros já fallceidõs, os seguintes filhos,'actualmente (1881) moradores cm differentes logares, a saber :

Belchior de Almeida Beltrão, em Dores cie Boa Esperança.
João d.; Almeida Beltrão, Justino de A. Beltrão e Elisa de A Beltrãoem Villa Bellade Goyaz. *
Francclina Beltrão, em Espirito Santo do Indayá.
Carolina Augusta Cesarina, na cidade de Uberaba. (*)São outros tantos netos e netas de Tiradentes.
Carolina Augusta Cesarina casou>sc no Indayá com o GUrvellanô AntônioAlves de Rezende, já fallecido, ede quem teve uma única iliba de nomeGalvina Augusta Cesarina, aqui residente (cm Curyelloj 1881), a (piai, por sooturno, casada com o finado Bernardino Martins Veiga, leve dous filhos, que

Tiri2n^le.n;Hín'° 
l0,gaL' deí?t(\ voh ,,ma referencia sobre um tetraneto dotiradentes, em Uberaba, e ainda vivo (1911). *
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são: José Augusto Tiradentes e Carolina CesarinaTiradentes, mulher de JoséPereira Vianna, de cujo consórcio existe uma filha de nome Cândida Pereira
Tiradentes, quiçá, a mais remota descendente de seo illustre progenitor, de
quem está distante (em 1881) 5 gráos contados pela linha recta de consangui-
nidade.

Si se puder verificar que o militar João de Almeida Beltrão foi com cf-
feito um dos filhos de Joaquim José da Silva Xavier, é de todo ponto verda-
deira a noticia que vimos de dar; pois resta saber se Tiradentes .é ou não o
ponto de partida, o «élo de ouro», a que se prende essa mencionada cadeia
de suecessivas gerações. Como quer que seja, nada se perde em estudar uniassumpto, que é de verdadeiro interesse nacional.»

O LAR

(Syhestre de Xirqa)
«Santuário do Lar ! Arca da Alliança !
Pedra angular do Bem, da Paz, do Amor!
Ancora d'Alma ! A ti presa clescança
A Vida, longe dos tufões da Dor !
Sonda-te em volta o Mal, á espreita, e, como
Uma avalanche, o Tempo uivae te abraça...
Em vão ! Como um pharol, do rude assomo
Zombas, e eis-te de pé, na onda que passa 1
Em ti se acolhe o coração que sangra.
Despojos, restos do naufrágio,—eis tudo
Que sobre ti rojam, ás vezes, Angra
Do Affecto, as vagas deste mar sanhudo...
Que importa ? N náo, forte ou desarvorada,
Tu abres sempre o mesmo ancoradouro,
E por cima, na abóboda estrellada,
O mesmo céo azul, bordado de ouro.
Quem ha que dúbio e trópego o seo passoTraga, desde que o olhar lho nubla o inverno,
E além, como uma bússola, no espaço
Não veja o fumo do seo lar paterno?
E' lá que os olhos, que o pesar mareia
E tu, simun da Dor, crestas e abrasas,
Pombos sequiosos vão, fugindo á areia
Deste Sahára atroz, colher as asas.
Seio de Mãe, bençam de Pae, alíagos
De Filha, Esposa ou Irman, tudo se esconde,—Ninhos de sombra em dias aziagos,—
Santa Arvore do Lar, em tua fronde...
Ah ! ditoso o que vae, robusto e forte,
Longe, e vindo, afinal, caminho inverso,
Pôde a fronte amparar, na anciã da morte,
No mesmo tronco em que dormio no berço».
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Uma anedoefa original

ConífSf iK;S^ÍiCÍPaIhde C7Ve110' S°b a '-Sid-- do
meipos tubos vaccinicos nl, nsT', 

"í"*" d° B°Vcrno provincial <» PH-
mesmos. acc,nicos> Po^os conheçam a applicaçâo e a utilidade dos

SüSSÈ^Í^IiP^ SÉ «ousa Manso, queso
vaccina, remetteo tabo, 

""iXdn7 ' 
F****" ^ apP"Car a

cessarias. ' P escmdlndo de explicações, que não julgou ne-

cujo^oSiSr ptt;r0° char:atao deo ^ **«* *»¦«. *
nâo buscou indagar ' '" * natUreza ° emPreS°- 8 Presumido,:$MIÈã>Mi§^^^ rer°-os a umapá"e
seguinte, sahio á ruaaadmink^! dei*ando assentar o pó. No dia
selhanclo que ãmMWeM^™^ & Aro^ ás co,he^> ^on-
c/^«W... O que nao abemos r,C°ra a bariul*><í™ estava atosasuppoijtao oHgtrrúdr a':;^rsragos estavam dispos-

ÍExtr. dU TVta, de Dores do Inday^
Vcrs„s his(orlcos da pel>clI1.o 11|epai em Minag

(1842)

taceSTeS^^irr a VÍbl'aÇa0 PatrÍ°tÍCa e P-«<Iaria, qUe
Ucos mineiro. I^^^J^^*^ 

«*» 
^

« Mandamentos Liberais
Peitos nesta Freguezia
Approvados em Barbacena
Cacto e Santa Lusia.
Primeiro amarás :
Sempre foi nossa tenção
Liberdade e igualdade,
Bens da Constituição.
O segundo não jurarás
O seo santo nome em vão,
Que a reforma nos conduz
A' cruel Escravidão.
O terceiro guardará*
Ruínas e cartucheiras,
Até que hajão signais
De singir nossas bandeiras,
O quarto honrarás
O chefe do batalhão,
Que protestou com as armas :Livrar-nos da escravidão. í»A.-2g
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O aiioiivinaío

( Ruy Bakbosa )
.

«Quem aspira ao direito de resposta, ha de começar por subscrever o

que escreve.
Quem para ferir a outrem, principia por: oceultar o. próprio nome, ape-

nas faz jus ao despreso.
Atraz da anonymia se alaparda a cobardia, se agacha o enredo, se aco-

cora a mentira, se acaçapa a subserviência, se arrasta a venalidade.
Vilão consciente é aquellc que de viseira.baixa arremette contra um ho-

mera de rosto descoberto.
A todo cavalheiro, sempre-, se rccoiíhoceo, mais que o arbítrio, o dever

de não cruzar armas senão com quem as empunhe de mãos limpas, arnscan-

do a sua pessoa, com as mesmas vantagens ¦ e desvantagens, no mesmo ter-

reno. ''" '

Paschino, nunca pretendeo discutir. ['..•/¦
Por apanágios da sua torpeza sempre se Contentou com a irresponsa-

bilidade. .
Com elle só alterava Marforio, o seo egual. ...'...._...--
De pelourinho a pelourinho, embuçado num o noutro, "se dogladiava, no

seoduellocie mascaras, a dillamação mysteriosa, afogando em lama a cidade

enxovalhada.» ;., • . .  ,- - - - •; ~; .;.'•¦;¦ 3 ;.".:; o": :'.¦:

. \<>ias e Fáctos Mineiros/"".

«fT .

O Márq:aezitle Quôtój João Severiano Maciel da Co Ha, notável Mineiro,

nasceo cm Mariana, no fim do sec. 18; f.;
Foiscopao o conego Manosl da Costa (da Sede Mariana); era irmão ute-

rino de outro illustre Mineiro, o Capiião-niór José. Joaquim da Rocha, por
sua vez filho de outro conego niaanancnse, o rev. padre Rocha. (\idc Npg.

da Gama).
João Severia-io foi muito jovem para Coimbra, onde se graduou cm leis

cphilosophia e chegou ás mais altas posições, nos reinados do João VI, Pe_-

dro 1 e Pedro 11. Foi Governador da Guyana-Franceza, senador do Império,

estadista de renome.

José Joaquim da Rocha começou a Sua carreira como escrevente cie uni

rábula, em Mananá, e chegou a ser um dos melhores advogados cm Minas e

depois no Rio de Janeiro, onde teve escriptorio de sociedade com o celebre

Padre Macambòa, jurista de fama, na rua da Cadòa, hoje rua cVAssemblóa.
Amigo de Gonçalves Ledo e do Conego Januário, salientou-se no jornalismo

político e teve grande destaque, na época da Independência. Pedro 1 fel-o

grande dignatario da Ordem do Cruzeiro e Ministro plenipotenciario do Bra-

sil em França, onde morreo. Deixou vários lilhos naturaes (nunca se casou)
e entre elles Juvoncio da Rocha, quo foi cônsul brasileiro em Paris; innocen-
cio Rocha (por appollidoo Gravala-hran"a)\o celebro jornalista, do 2.° rei-

nado, Justiniano Josó da Rocha: o mais 2 filhas, unia clellas casada com o Ba-

rào de Pacheco, aío da casa imperial do Brasil,
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0 Senador Federal dr. Francisco Sá

Engenheiro e nat. de Minas

Ex-Secretario da Agricultura neste Estado



ANNÜARIO

*• JoséMariano da ConceMIS » da Silva Alvcrenga-poetas .^tanicos ; Bernardo Poro! 1drJ& !,' 
Joa<1UÍm Velloso do Mi anda-'Oítoni e seo irmão o ma h matJrLT?.eUos> 

m«*«« d« Paraná, Theoph .o
?^-^feSt|:St» OMoni-ostadiL
oj generaes Gomes GaffieiíofSfeflPf '^-^^tar e jornalistaMartins e Raphael Tobias- o Sr,nE « ' I£CM Alvare"ga, Modestino
Antônio dos Santos eD.lo S „f6"0,^*'--08 Ms'10s »• *>ão
Pçáo ei). Silverio Piment? ',?* arceblsP°s D. Francisco de Assun,
™~rt e Sá, seo S SSKfv^ O' ^^ Fe^ira da «25*-ndianologos CoÍtb de Ma^aEe pS-w" f 

^ J°sé «eiraGonto; oi
1«™ alicio do.s Santof ívll^? »« ; ~os historiadpreS Joa-«conde de Prados;-» poctiS BeaSTnT-" 

MtronomM ^anklin Massena«n.r Lobo, Pedro Fernanda Biandao-os romancistas c poetas Ar
Marinho do Azevedo, F.de Mello Franca v?" iW& PauIa Candido,
d'"o Viegaa de Menezes ;- ^a ro ál A» 7\ 

Alldl'ade'-° Pânico P.1-os grammaticos Ju]i0 Ribeiro ^1^,° 
^T Dumont(^ dos ares);Vicente Coelho de Seabra-o geôS 1o !T 
°'°t Pinlloiro-o chimico

^; Jo;,0 Pinheiro e Anonfol^ 1^!°^ 
** W dentes

varres tls dSr: "and^ .advogado> »*^ p--nte, a 16 de sct. dflOH p"^E:^8 
íaü°CÍd° era Be»o Ho, -o dr. Antônio Gomes V»«*•£ , melhorou troncos mineiros. Seonae''a';-otio, o con e imío í Írgl?aDd°' ^ de ^lieia e dep/g !

f 
of. da Fac. de U^to^H^^^' «"»*¦ -cfea notável matrona, marianense d Antonh T p !' 

° 
,dep' geral; sua a™,^-nndonte coronel Francisco'£$£££ dotd^6' 

°? "^

«,o ^iíírrssr^r^r;dei;inh-s °"~- ^
Dom Francisco InnbcS b^lnSutínb^f !r ^ ° ^ fl,h° d«noto do opulento Mathias Barbosa da SU^^' '' 6 MtU1'al do Rcin°. otomes, cm Minas, no século"xvín. ' "^ P^prietarios terri-

O padre Manoel Rodrigues di PaI „ *dencia Mineira e perdoado cm 1^ ,', 
'" 

f8 «"&***»> da Inconli-
influencia do mineiro uí„Z <í i ,t T 

° p°** Fi"10' em «*». por
grande fazenda do RegSl^ vZZ/uT 

* ^° VI' eia d°™ daMineiro, o D,, Marco, A tonio do' 1/*?? 
° Ü° d° 0utro «»«tre

o titulo de Visconde de Itajubá! ' 
'" 

^ ^ 
° agl'aCÍado com

^dado 
de Coimbra, duraííoTSS ^75^^' 

"* ^ UnÍ~o-h,. Cláudio Manoe. da Costa (íeiiSiS^Li?§,M«S^inic: t • iV puuemos citar;loib), José Alves Maciel (mathematicas e
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phílosophiajj Manoel íghacio da Silva Alvarenga (philosophia), Alvarega Pei-
xoto e Thomaz Antônio Gonzaga, dous mineiros de coração (leis), Manoel
Jacintho Nogueira da Gama, depois Marquez de Baependy e seo irmão An-
tonio Joaquim Nogueira da Gama (philosophia), João Severiano Maciel da
Costa, depois Marquez de Queluz (mathematicas), Joaquim Velloso de Miran-
da (philosophia), José Mariano da Conceição Velloso eJosé de Santa Rita
Durão (cânones e theologia), Vicente Coelho de Seabra da Silva Telles (sei-
encias physicas e naturaes), os Viscondes cie Caethé e de Uberaba, os Mar-
quezes de Abaeté e de Barbacena (todos em leis), Antônio Gonçalves Gomide
(medicina)^ Bernardo Pereira de Vasconcellos e Honorio Hermeto Carneiro
Leão, depois Marquez do Paraná (em leis), José Basilio da Gama e seo
irmão Antônio Caetano VillasBòas da Gama (em direito canonico), etc. etc»

Eis uma lista de notáveis dignitarios do extineto Império Brasileiro e que
eram filhos de Minas:

Marquez de Baependy (Manoel Jacyntho Nogueira da Gama)
1.° Marquez de Paranaguá (Francisco Villela Barbosa)
Marquez de Queluz (desembargador João Severiano Maciel da Costa)
Marquez de Valença (Éstevam Ribeiro de Rezende)
Marquez de Barbacena (Marechal Felisberto Caldeira Brant)
Marquez de Sabará (João Gomes da Silveira Mendonça)
Marquez de Paraná (dr. Honorio Hermeto Carneiro Leão)
Marquez de Sapucahy (dr. Cândido José de Araújo Vianna)
Visconde de Abaeté (Conselheiro Antônio Paulino Limpo de Abreo)
Visconde do Jequitinhonha (Francisco Ge Acayaba de Montezuma)
Visconde de Jaguary (dr. José Ildefonso de Sousa Ramos)
Visconde de Àraxá (dr. Domíciano Leite Ribeiro).

^ Dos nobres do Império, o mais eminente titular mineiro, ainda vivo, den-
tre os políticos monarchicos, é o sr. Visconde de Ouro Preto (Conselheiro dr.
Affonso Celso de Assis figueiredo).

Não falando nos viajantes extrângèiros, que desde osec. 19.° têm percor-
rido o nosso Estado, publicando sobre Minas Geraes trabalhos scientiílcos in-
teressantissímos (verbi-gratia, A. de SainMIilaire, Martius, Spix, Olfers,
Castelnau), é um facto que muito devemos á contribuição intelligente de ele-
mentos extrângèiros em Minas, onde ninguém esquece os nomes de Gorceix,
Ferrand, Thiré, Monlevade, Chalmers, etc.

Vivem, actualmente, em Minas, vários extrângèiros úteis: os srs. Dr. Fre-
derico Kothde Sotel Io, venerando medico italiano, residente cm Jaguary, no
sul de Minas; o dr. Josseph de Jaegher> engenheiro belga, em Bello Horizonte
e ora ausente, em Hamburgo; o dr» Max Rudolf, medico ailemãó, residente
em Estrella do Sul; dr. Antônio Finamore, medico italiano, residente em Viço.,
sa; o dr* Gavino Fadda, medico italiano, residente em Guarany do Pomba; o
sr. George Meyer, capitalista norte americano* em Diamantin; o dr. Fog, nc-
tavel engenheiro dinamarquez, fali. cm 1907, neste Estado; odr. Risi Baldi,
medico italiano, residente em São José do Paraíso; os drs. John Speer e Hos-
kin, notáveis cirurgiões inglezes, residentes em Morro Velho (Villa Nova de
Lima); o dr. Horace S. Allyn, medico norte-americano, residente em La-
Vias; o dr. Rafael Rinaldi, velho medico italiano, em Ubciabinha ; etc,
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A Escola Livre de Engenharia (que funcciona no prédio da Avenida
Commercio, onde foi o Quartel do 2.° Batalhão de Policia) foi fundada, em Boi-
Io Horizonte, em maio de 1911 e installada em 12 de julho do mesmo anno.
Tem os cursos de engenheiros civis, geographos, industriaes e agrimensores.

Director: dr. José Gonçalves de Sousa, Secr. da Agricult. do Est., bach.
em Dir. e lente cathedr. de Economia Política.

Vice-director: dr. Álvaro Astplpho da Silveira, eng. de minas e civil e Jen-te cathedr, de Geodesia.
Secretario: sr. major Acrysio Diniz, jornalista e nat, de Oliveira,
Assim ficaram providas as cadeiras do curso pelo seguinte corpo do-

cente;
Malhematicas elementares—Engr.os Benjamim Jacob e Pedro Rache;
Phusica-Eng. Cypriano José de Carvalho;
Chimica—Eng. Carlos Prates;
Botanica*-Ex\g. Fidelis Reis;
Topographia-Eng. Álvaro da Silveira;
Geologia—-Eng. Joaquim F. de Paula;
Mecânica—Eng. Pedro Sigaud;
Geometria analytica—Eng. Agostinho Porto;
Electricidade—-Eng. Benjamim Brandão;
Construcções-Eng. Antônio do Prado Lopes Pereira (bach. em Dir.)
Portos e rios-Eng. Lourenço Baeta Neves;
Estradas—Eng. Joaquim Proença ;
Pontes e conslrucçocs—Eng. Artliur da Costa Guimarães.
Economia política—Dr. José Gonçalves do Sousa.

O Instituto Profissional «Dr. Domingos Freire» tem sua sede na cidade de
Ouro Preto e funcciona alli no edif. da Esc. de Pharmacia, tendo como Director
o dr. João Bapt. Ferreira Velloso o como Secretario o pharm. Alberto C. de
Magalhães.

Tem um curso de admissão á matricula nos cursos superiores de Odonto-
logia e Obstetrícia.

O seo corpo docente é esto:—Drs. Jovelino Mineiro, Cláudio de Lima, João
Velloso, Octavio de Brito, Antônio Augusto Velloso, Vicente Rodrigues, Pau-
Io Augusto Charpcntier e Alberto C. de Magalhães.

O Conselho Superior de Inslrucção Publica do Estado, reformado pelo re-
guiam. n. 3.101, de Ode junho de 1011, tem como seo Presidente o Secretario
do Interior dr. Delphim Moreira da Costa Ribeiro; como Secretario o sr. Jar-
bas Vidal Gomes, acadêmico de direito o amanuense da Secr. do Interior; e
como Membros effectivos; dr. Antônio Benedicto Valladares Ribeiro, director
da Secr. do Interior; Dr. Thomaz da Silva Brandão, reitor do Ext. do Gymna-
sio Mineiro; Capitão Antônio Alíonso de Moraes, prof. e Dir. do Gabin. de
Identificação: Pharmac. José Rangel, dir. dos Grupos Es.cs. de Juiz de Fora;
o sr. Arthur Joviano, prof, da Esc. Normal da Capital; e Pharmac, João Lúcio
Brandão, ex-lnspt techn. do ensino e actual funecionano da Prefeitura.

Os Membros Svpplcnks do Conselho são os srs: drf Nolson Coelho de
Sennfti lente do Gyrnn» & prós, da Comin, do Instr, Publ, da O&ro, doa Depu*
t;iM ífoflonortòoj^ bõo pedido? é BublíluMopíQ proff nontò Bfjíbílè
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Júnior); Major Egydio Soares, prof. da Esc. Normal da Capital; Dr. Franciscode Assis das Chagas, secr. da Pief. da Capital; Dr. Francisco do Paula Maga-lhaes Gomes prof. da Esc. Normal e prof. Domiciano Rodrigues Vieirapharm. e bach. em scien. nat. e lente do Gymnasio Mineiro.

Sobro Mineiros Militares:

AcvL 
IÍRla pUblicada no vo1' d0 knnuario de Minas, de 1907. pags. 602 a 604,devem-se ajunlar mais estes nomes de offiçiaes do Exercito e Marinha do Bra-sil, nasctdos em Minas (vide noste vol. IV outra nota a respeito):Marechal cie Campo dr. João Baptista Vieira Godinho (nat. de Maria-na, nasceu, 1742) c fall.no posto de Tenente-General do exercito português,no começo de sec. XIX. °
Marechal de Campo Antônio Dias Coelho (nat. de Ouro Preto, ondelall. ja reformado, durante o 2r reinado).
General José Maria Pinto Peixoto (nat. de Caeté e fali. depois da Ro-

policia).
General dr. Ricardo Fernandes da Silva, general de Brigada, form.

MuiufdoTaT 
naSC' °m M"laS' °m 1852<oactual [nspectorda4.-Regi.ao

:> General de Brigada dr. Alfredo Carlos Mullêr do Campos (nat. da cidda Campanha, Sul cio Est.) ¦ [

Rculaí TT.7.6 
,,:n8TlheÍr0S MÍ1Uares> tem ° CU1'30 de engenharia peloRegulam, de 1871 e e dr. em mathematicas e sciencias physicas-O coronel Mui ler de Campos foi grad. em General, em 29 de Janeiro de

Capitão de corveta Eugênio Eloy de Andrade Câmara, nat. de Minas efali. em Glasgow (1910), na Inglaterra.
Major João Paulo de Carvalho (da arma de cav.V. Nat. de Ouro PretoEstava reformado, quando fali. em Ouro Preto, em 1011

do Sul^^TÍ 
J°T,!'"" Eleíbao'^ ^ & ««««? de infant.). Nat.ao mu do Minas. li deput. est. em Goyaz

<lo n^?1 
C'r; *0Ô^° °aStaV0 da PaiXil0'dú <*W do Engenheiros edoVtaJo-Mamr do Exerct, E' nat. de S. lira: do Suassuhy (muu. de Entre

Foi governalor do Ed.! de Goyu:, tios ve,es, sendo duas por nomeação

WÊÊX z"rs im-dosae i8°7' °tem ^—4
dantc}daGSârU6vC0''Ve1to 

Af,n°r Vidal (nat> de Juiz tle Fóra'' E* Comman-oanto da Esc. do Aprendizes Marinheiros de Sergipe.11 Coronel Abílio Augusto de Noronha e Silva (do Sul de Minas)mS:™ rrr^.°—™m e 6 —« *° - *¦£
12 Coronel de Inf. Pedro Gomes Carneiro (nat. de Curvello è irmão dobravo General mineiro Antônio Ernesto Comes Carneiro). Res em Bello Honzonte e foi reform. em 1911. ll°Ho"
Fez todo o curso da arma de lnfant, no exercito e teve promoções sue-çessiyas até o posto de c oronel. : 

ÜIIIÜ*ÜCS sucs
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A celebre "Casa dos Contos" de Villa Rica (hoje Repartição dos Correios, em OURQ PRETO)
Nella morreo o poeta e Inconfidente dr. Claudia Manoel da Costa

•*»
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13 2." Ton. Heitor Bustamante (oíTi. do Cavallaria do exerc. e nat. do
mun. de Leopoldina).

14 2.° Ten. dr. Antônio Lacerda da Gama (idem, idem}'
15 2." Ten. Alfredo Bromberg (da arma de lnf. e nat. da cid. de Theo-

philo Oltoni).
10 Capitão Pedro Pio Pereira (da arma de lnf. e nat. de Ouro Preto).
17 Capitão de Engenheiros dr. Carlos Martins Penna (nat; de Barbacena

e já fali.).
18 Coronel José da Silva Brandão (nat. do Serro e da arma de Infant.)

Fali. ha annos.
Advertimos, porém, o leitor do que esta resenha é ainda muito incom-

pleta.
Em additamcnto ao que noticiamos, á pag. 124 deste vol., sobre a Aca-

ciemia Mineira de Letras, diremos que já está completa a lista dos patronos
dos 40 acadêmicos, com a escolha ultimamente foi (a de mais os seguintes
nomes :

Arthur Franca, da cadeira do sr. Aldo Delfino ; Edgard Malta, da ca-
deirado sr. Mario Magalhães; dr. Fernando de Alencar, da cadeira de Gil-
bertode Alencar; José Basilio da Gama, da cadeira do sr. Plínio Motta;
dr. Manoel Basilio Furtado, da cadeira do sr. Olympio Araújo ; faltando o
patrono da cadeira do dr. Navautino Santos.

Com a cdade de 82 annos, falleceo a 11 do janeiro de 1911, no Rio de Ja-
neiro, o dr. João Baptista dos Santos (Visconde do Ibituruna), ultimo presi
dente da antiga provincia de Minas Geraes.

Foi elle quem, na manhã de 17 do Novembro de 18S9, entregou ao dr.
Antônio Olyntho dos Santos Pires; representante do Governo Provisório da
Republica, as rédeas do poder em Minas Geraes, após a queda da monar-
chia, em 15 de Novembro.

O Visconde de Ibituruna era um medico eminente o humanitário e um
Mineiro de excelsas virtudes. Nascera em S. João dei Rey.

*

Informaram-nos ha tempos que uma pessoa da família do proprietário
do Hotel Bragança, em Petropolis, tem em soo poder documento bastante
curioso paraa historia colonial do Brasil e principalmente da Inconfidência
Mineira.

E' um processo em que um negociante de Villa Rica, cm 17(J3, accionou
a Fazenda Real para rehaver 14 oitavas de ouro, importância de 28 covados
de flanclla, que lhe comprara ficado o poeta c Inconfidente dr. Cláudio Ma-
nool da Costa, cujos bens foram confiscados pela Coroa, em virtude da sen-
tenea que considerou os inconfidentes como «írahidores da pátria.»

O processo corroo todos os tramites legacs e terminou, pela condemnaçãò
da Fazenda Real a indemnisar o negociante lesado, o qual, segundo infor-
mou umadas testemunhas, tinha por habito vender fiado aos intellectuaes
do Villa Rica, de cujo grêmio era figura principal o desditoso vate. Incortíi-
dente.

Apesar do contar 117 annos de edade, todas as paginas do processo ainda
estão muito legíveis e bem conservadas.
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Seria o caso do Archivo Publico Mineiro adquirir o precioso docu-mehto.
*

Entre os jovens poetas mineiros de maior destaque literário, figuraPlínio Motta, (prof. no Gymnasio de Sylvestre Ferraz e autor das Cantile-nas Sylvestres, das Flores Mineiras, de Esmeralda o outros trabalhos poe-ticos, de que fez offerecimento á redacção deste Annuario).
*

Entre os artistas mineiros contemporâneos, citam-se: Joaquim Gaspari-no, pintor (nat. de Uberaba, estudou no Rio e em Florença); Guilherme Fon-tainha, musicisla (nat. de Juiz de Fora, estudou piano noÒRio e em Berlim);Cesario Pedrosa, violinista (nat. de Ouro Preto); Patapio Silva, eximio flau-tista (nat. de Cataguazes e fali. em Florianópolis, 1939); Duque Bicalho, pin-tor (nat. de Juiz de Fora).
Consta-nos ter nasc. em Minas o illustre romancista Adolpho Azevedo,mais conhecido no mundo literário por seo pseudonymo do Emmmuel Gui-marães,mtov dos bellos livros -Jorge Barrai, A todo transe e outros. Fali.no Rio, a 6 defev.de 1907.

*
Recentemente, começou a ter notoriedade scientifica, no Rio de Janeiro ,o dr. Pedro Pinto, jovem medico e professor mineiro, cpie publicou, em 1910,

duas obras didacticas; Metaes e seos compostos e Noções de Botânica.
*

A 11 de julho (3.a feira) de 1911, inaugurou-se em Bello Horizonte, á ave-
nida Aífonso Penna, n. 976, em frente ao Palácio dos Correios, o Banco Hypo-
thocario c Agrícola de Minas, novo estabelecimento bancário, fundado nesta
Capital, de accordo com as leis do Estado ns. 508 e 539, nos termos do contra-
cto assignado em 4 de fevereiro de 1911 entre o Governo de Minas e os srs. Pe-rier &C§mp., banqueiros em Paris.

Adircctoriadonovo Banco Hypothecario e Agrícola do Estado de Minasestá assim constituída; presidente, dr. Juscelino Barbosa; directores no Bra-sil, drs. Francisco Mendes Pimentel, Estevam Leite de Magalhães Pinto e Al-berto Landsberg; directores em Paris, mrs. Henry Baner, Charles Marchai eGabriel Henriot. Conselho-flscal: srs. drs. Cicero Ferreira, Affonso PennaJúnior e commendador Avelino Fernandes. Süpplentos : majores Narciso
Coelho, Alberto Cintra e Coronel Manoel Lopes de Figueiredo.

Ficou assim constituído o pessoal administrativodo^mesmo estabelecimen-
to : gerente, Leon Gonthrin; chefe da contabilidade, Saint-Clair Padua; caixa,capitão Alfredo Pinto Guimarães; recebedor, Celso Bueno Brandão.

O Comitê de Paris fica knia de Proveme, 59
O Banco tem na Capital de Minas a sua sedo ofricial, sendo flscal-inte-

rino por parte do Gov. de Minas o dr. Francisco de Assis Barcellos Corrêaauxiliar jurídico da Secr. das Finanças.

Eis ainda uma lista do titulares mineiros (vide neste vol. IV do Annuarioápag, mj: '
Barão de Ponte Alta (commendador Antônio EJloy Casimiro do \rviWfali, na com, de Uberaba, na faz. do CorregosinUo, a 25 sat, \%)X
Rwnesa <!<* Ponte \\t% (4. FrwUca, ^ gilfa o Oliveira), rwidMta nomun, de Ipíinwnto, (Triwplo Mlnolro),  ' '
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Marquez de Valença(dr. Estevam Ribeiro de Rezende). N. em S José deiRey, a 20 julho 177.7 e fali. no Rio de Jan. a 8 set. 1856.
Visconde de Uberaba (dr. José Cesario de Miranda Ribeiro), n. em 1792, nacid, de Ouro Preto. Fali. a7 maio 1853, no Rio de Janeiro, como senador doImpério e Consro. de Estado.
Barão do Ayüruócâ (cel. Custodio Teixeira Leite) íí. em 3 dez 178» nacom. do Rio das Mortes e fali. a 17 nov. 1850, na ant. prov. do Rio de'Já-neiro.
Barão de Minas Novas (coronel Santos Neivaj, fali. no 2." reinado.Baroneza de São Francisco (fazendeira na comarca de S. Lusia do Cãrãh-

gola, onde ainda vive).
*

Em homenagem ao saudoso Presidente de Minas, dr. João Pinheiro daSilva (ti. no Serro, em 1860 e fali. em Bello Horizonte, em 1908), foi erigido, emCaete, sobre oseo túmulo um mausoléo, que é uma singélla mas imponenteobra de arte. As bases do bello mármore acham-se sempre cobertas de ricascoroas e lindas ílores naturaes, como poronne recordação de seos amigos.Em três das faces da columna central do monumento, íôm-se estas inseri-
pçòes latinas:

«IIic jacct Joannes Pinheirus de Silva Natus ad diem XVIII Ante Kalend.Jaiiuarius A. 1). MDCCCLX, A. ü. VIII Ante Kalendas Novemb. Obiit. Repu-bl.cam Minas Geraes. A die III Ante nonas Septemb. usqüe àd VIII Ant. Kal.Nov Gossitboneflciimemór ejusdem reipublica) gubernator hoc mausoleumerexit.
—Virtute vixit, memória nostra supererit, gloria vivet.—Non illo melior Quisquam nec aniantior fequi.»

A 29 do julho de 1911, realisou-se, em Bello Horizonte, o lançamento da
pedra fundamental do edifício destinado á Faculdade de Medicina do MinasGeraes.

O acto foi paranymphado pelo sr. dr. Miguel Couto, professor cathedr. dafac. de Medicina do Rio de Janeiro, com assistência do Presidente do Estadoaltas autoridades, congregação da nova Faculdade, muitos médicos, cava-lheiros e senhoras.
O prédio ficará na praça ou esplanada entre a Santa Casa (Hospital de Ca-ndade) c a Directoria de Hygiene do Estado, íicando-lhe visinhos o Laborato-rio de Analyses, a Polyclinica, o Observatório do Parque, etc.
O Director da Escola Medica-Cirurgica de Minas é o sr. dr. Cicero RibeiroFerreira Rodrigues, e o corpo docente é numeroso e composto de médicos re-sidentes na Capital, devendo o novo Inst. de ensino superior começar a fün-ccionar até março de 1912, em edifício próprio. (Vide a respeito a nol. dadaa pag. 100 deste vol.)

Engenho Nogueira, Bento Pires, Cardosos, Munizes, Bom Successo, Pi-te.ras, Pampulha, Marzagáo, Taquary, Freitas, Lagoa Secca, Bias Fortes, Af-tonso Penna, Carlos Pratos, Calafate, Prado, Adalberto Ferra., Pastinho, sãonovos núcleos de população, que vão so adensando no território do .distr.de
Bello Horizonte, na zona d-Oitios o colônias,

0 nvín.qo Conceição setenta eiSQiáa p*bile« mm o m«tí\ m voriOfiloçalldiíls,! 4 pffitip pmmm ^ m bo'p(iorioi



414 ANNUARIO

Três Barras, Lapinha, ltacolomy, Tijucal, Viamão, Pratinha, Diamantes,
Barra dos Menezes, Cabeça de Boi, Vieira, Fazenda do Felisardo, além das
2 escolas municipaes existentes nos arraialotes de; S. Sebastiào"do Bom
Successo e S. José do Jacaré, este á marg. do rio Guanhães, no distr. de
Senhora do Porto, e aquelle no distr. da cid. de Conceição, banhado pelo
rib, do Bom Successo.

Com 13 escolas por ella custeadas, em 1907, a Câmara despendia 5:200g.
—O Estado por sua vez sustentava, em 1898, 27 escolas installadas, neste

mun., sendo : 5 urbanas, na cid. de Conceição, 2 em cada um dos distrs. de
Morro do Pilar do Gaspar Soares, Apparecida de Córregos, Oliveira de Itambc,
Porto de Guanhães, S. Antônio do Rio Abaixo, S. Domingos do Rio do Peixe,
S. Francisco de Assis do Paraúna, S. José da Brejauba do Córrego Alto e S.
Sebastião d© Rio Preto, e 1 no distr. de Congonhas de Matto Dentro.

*

No mun. de Diamantina, o gov. do Est. mantém um grupo escolar, com 6
cadeiras, na cid., e mais as seguintes escolas, sendo: 1 urbana nocturna e uma
suburbana, no Largo de Dom João, na cid.; 1 em Campinas de S. Sebastião;
1 em Guinda; 2 em Conceição do Rio Manso; 1 em Conceição do Curimatahy; 2
em Curralinho; 2 em Dattas; 2 em Gouvêa; 2 em Inhahy; 2 em Mendanha; 2 em
Mercês do Arassuahy; 2 em Senhora da Gloria; 1 em Tabúa; 2 em Pouso Alto;
1 em Riacho das Varas,; 2 em S. Gonçalo do Rio Preto; 2 em S. João da Cha-
pada; 1 na Fabrica de Santa Barbara; 1 na Fabr. do Beribery; 1 na Fabrica de
São Roberto; e 1 no Rodeador ; 1 no Váo; ei na Lapa—localidades todas estas
sitas naquelle mun.

*

Em 1907, escreveo o sr. desembargador Carlos Ottoni, num periódico da
Capital, umas interessantes notas sobre a mineração de diamantes em Mi-
nas e dellas destacamos estos trechos :

<( Não é mais animadora do que a mineração de ouro a actual mineração
de diamantes, em confronto com a mineração do tempo de nosso passado
colonial.

Pelos ciados que vimos colligidos no precioso Annuario, do professor
Nelson de Senna, vemos (pie em 32 annos, nos quaes durou o contracto do
diamantes — de 1710 a 1771 —foram extrahidos 1.666.569 qui latos de •cliaman-
tes, vendidos por 15.515:397$662 e em 56 annos em que funecionou a Real
Extracção — 1772 a 1828 — 1.319.192 quilates.

Taes dados são rigorosamente exactos e constantes das próprias esta-
tisticas da Real Extracção.

A prodigiosa riqueza é ainda confirmada pelo facto de se haver tirado
— no século 18.°—das cabeceiras do Caeté-mirim, cm poucos mezes, 19 mil
oitavas de diamantes, e na grupiara de Lavapés, cinco mil oitavas em 50
metros quadrados !

«# O Annuario ainda menciona o apparccimento de diversos diamantes
notáveis — o diamante Estreita do Sul, na Bagagem, o Coroa de Portugal, no
Abaeté, o diamante de Bresda, na Bagagem e outros no Curralinho. nas
lavras do Pavão, no córrego Pururuca, no Jequitahy, no Jequitinhonha,
etc.

Depois disso não temos estatisticas ; mas muitas fortunas se tem levantado
na Diamantina com a exploração de diamantes.

Em tempos mais modernos podemos mencionar diversos mineiros mais
importantes : Modesto de Almeida, José de Almeida e seos filhos, o barão
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de Parauna,João Ribeiro de Carvalho Amarante, Paula Campos, Vicente daTrindade, Leite Vidigal, Felisberto Brant, coronel Antônio Eulalio, Viscondede Tourinho, Cadete Justiniano de Azevedo, além de muitos outros.
Actualmente, exploram a mineração diamantina — a Companhia BoaVista, The Brasilian Diamond and Exploration Company Limited e TheBrasilian Diamond Gold e muitos particulares.Não é nosso intuito desmerecer o passado.Os nossos antigos mineiros deixaram signaes inapagaveis de sua opero-sidade - na construcção de importantes cidades, como a Diamantina, bellasegrejas com alfaias ricas, palácios de residência com baixellas de luxo, fes-tas feéricas por acontecimentos de familia, o fausto de sedas e de jóias, umatradição de goso.»
Minas, 1911,

BrasilúphUo.

Pseudonymos de escriptores e jornalistas mineiros
(Vide as listas publicadas no vol. I, pags. 390-392 e vol. II, pags.011—614, deste Annuario).
Alcindo Palmireno - dr. Manoel Ignacio da Silva Alvarenga (sec. 18.»).Termindo Sipilf — José Basilio da Gama (sec. 18.°).
Josino— José Eloy Ottoni (secs. 18.'° e 19.°).
Angelus — José Pedro Xavier da Veiga.
Lemiel — O mesmo.
Padre Silverio, vigário do Paraopeba- dr. Antônio Felicio dos Santos.Macedonio — Visconde de Aráxá (dr. Domiciano Leite Ribeiro).
Cláudio irme—ár. Antônio Aguiar.
Job Vial — Õlegario Pinto.
Beduino — dr. Arduino Bolívar.
Fnnius delíesse — dv. Nelson de Sennã.
A. Sylviq — Padre Antônio Torres.
Paulo Corvo - Edgarcl da Matta Machado.
Marcos Condorino — Porphyrio Camelo.
Dr. Ancil—dv. Caídos Tinôco.
Alues d'Albanero — Teixeira de Sal 1 es.
Tancredo de Florac - dr. Fernando Soares Brandão.
Demophilo — Deocleciano Vieira.
Ridelina Ferrera e Illa - d. Camilla Jeud.y.
VeraCleser — d. Verônica Schmidt.
Carmen dei Pilar - d. Elysena Costa.
Emmanuel Guimarães — Âdolpho Azevedo.
Sylvio Câmara — dr. Phelippe Ache.
G. Eldar— dr. José Eloy de Araújo.
Lúcio d'Alva — Albino Este vos.
Vinícius- dr. Francisco Cândido da Gama Júnior.
Gil Cassio — dr. AíTonso Arinos de Mello Franco.
Ozanan — Bispo dom Prudencio Gomes da Silva.Leovigildo Marcondes- dr. Astolpho Dutra Nicacio.
Pio Juveirão - Olympio Júlio de Oliveira Mourão,
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Martim Pescador m Leopoldo da Silva Pereira.
Erasmo — o mesmo.
Olivio de Barros - dr. Affonso Arinos.
Bento Gil — dr. João Antônio de Avellar.
Gervasio Silva —dr, Vicente Ferreira Paulino.
Ciro Amo - dr. Cicêro Arpino Caldeira Brant.
Celso Linarte — Dilermando Cruz.
Fábio Loti^ Francisco Lins*
Flavio Lourlval — o mesmo,
Sylvio CeWo — dr. Paulo Teixeira.
Qy — dr* Cincinnato Noronha Guatany.
Lotus Bleu — Pharmaceutico CarlindoLellis.
Tibureio da Aununciação — Aristides Rabello.
Brasil do Valle — professor Manoel Ambrosio.
Neophyio -* major Estevam de Oliveira.
B. Lisarb — Baptista Brasil.
Dünan Coyle — dr. Carlos Fernandes Góes.
Dom Mártinho e Nelhos—dr. Nelson Coelho de Senna.
Sebastião Rios — Lindolpho Azevedo.
Mario Heleno — dr. Agenor de Senna.
J. PatativQ — Padre José Carolino de Menezes.
Galpi — dr. Galdino Pinheiro.
Zangão — Franklin Magalhães.
/. Mol— J. Mendes de Oliveira.
Fra Nigra — Bispo dom Francisco de Paula e Silva.
Penn'Alva— Conego Severiano do Campos Rocha.
Léo Franck, Lins âe frança, Franck Lins e F. L.— Fríincisco Lins.Fábio Rubens — Arthur França.
Flavio Sabino — Horacio Guimarães.
Sadi — dr. Ernesto Cerqueira.
João Carrilho—dr. Affonso da Costa Guimarães.
Raul Ollinac — Camillo Paolielo.
Edmond Rêi — Agenor Paes.
R. Manso — dr. Augusto Mario Caldeira Brant.
Pelayo — Carlindo Lellis.
Altivo Serrano —João Lúcio Brandão.
L. Noir— major Gustavo T. Lages.
Autômatos— májjor Antônio Antunes.
João do Bloco — João Wilton Morgado.
Baguerre — Caip.» Francisco de Paula Sousa.
O. Grimaldi— Arthur Orsini.
Nelluno — Padre Manoel Nunes Coelho.
Solano Galhardo — José M. dos Santos Vallim.
Job — Josias Baptista Leite.
Fausto Brasil - Ferreira de Vasconcellos.
/. Anloine — Eurico Cunha,
Martin DuRois — Abílio Barreto.
Paulo Abranehes - Carlindo kelljs,
J, Thíago - Padre Joaquim ThJago dos Santos,
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Abapinho — Aííonso Baptista Pinheiro.
Banlon — Augusto César Ferreira e Sousa>,
FlaübèH — yvoi. Baptista de Araújo.
Leros ~- Leopoldo Rodrigues de Sousa.
João Sério — Mendes de Oliveira.
Mario Lotus — Mario A. de Magalhães.
Br. Xisto Tapajós — Valentim Villela.
Suaviter e ForÜtér — Nápòleão Reys.
Barão da Via-Crucis — Benjamim César.
Sirius Xote —Oswaldo de Araújo.

Desconhecemos os nomes dos escriptores e jornalistas mineiros, que
usam os seguintes pseudonymos, em artigos freqüentemente assim assigna
dos, em jornaes do Estado :

Mario Syhno ?(n'0 Estado).
Elmano Cruz ?(n'0 Cataguazes).
Amphion de Thebas ? (n'0 Guarany).
Amandio Brasil ? (na Cidade do Prat a).
João Biario ? (n'0 Pharol).
Jopinco ? (no Cataguazes).
Mario Sylvio? (n'Ó Estado.
Priamo ? (na Folha do ma,].
Zé Veaco ? (na Democracia,),
Humberto Gil ?
Sicambro ?
Marialva ?
Ivo dei Rio ?
Zé do Couto ?
Caio Villar ?
Plumenlum ?
Agomag ?
Franklin Mineiro ?
Vicidius Figulusl (no H7/a í>Y«j)
Sirius ?
/luoc ?
J5om ^iòas ?
itfar/o Bohemio ? (n'0 Mucury).
Hortenskis Moreland ?
A. Fileno ?
João Garoto ?
Niiius de Acellar ?
Aller Ego ? >
Pescador ?
Carmen ?
A. Tone?
Anlol y Rioja ?
Bacaphum ?
Grisalho Mendes
Bernardo lie ?
Albano Fábio ?

,,,.,¦ • 
• ¦

,\ «.-
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Dom Fuás?
Cora Lina ?
Marion ? (no Monitor Sul Mineiro).
Crysus ? (no Fanal).
Fr. Ivo ? (no Lavoura e Commercio),
Abel Prazer?
Riodestára ?
Celsemira ?
Sylvio Pilar ?
Ruy de Ar a g ao ?
Nichol ?
José do Canto ?
Fábio Marinus ?
JAno da Silva?
Ignotas ?
Gilberl ? (n'0 Repórter).
Tupidaqui ? n'0 Pharol).
Agrophilo ? (na Cidade do Prata).
Aluizio Oriva ? (na Estreita Polar).
Fabião Pacheco ? (no Pharol).
Crysus ? (no Fanal).
Timandro ? (no Cataguazes).
Gil Bcnoit ? (n'0 Lidador).
Ary ? (na Cidade de Barbacena),
J. Egas ? (na Cidade do Prata).
Rabbino ? (no Monitor Mineiro).
Hugo Capela ? (no Correio da Tarde).
Marialva? (no Estado de Minas).
Sicambro ? (na Eslrèa).
Flor do Valle ? (no Juvenil).
Amandio Brasil ? (na Cidade do Praia).
Jocila ? (n'^L Semana)*
Flor de Liz ? (id.)
Amiro ? (ri'4 Democracia).
Jacinlho Escobar ?
Publio ?
Thomaz Matheos ?
Neophoro ?
Tarqubvius, o Soberbo? (n'0 Pharol).
Ulpiano ? (id.)
Flaminio Corso ? (no Jornal do Commercio).
Fabião Pacheco ? (n'0 Municipio).
Jacques Rolla ?
Sylvio ?
Mucio Orlando ?
Aymoré ? (n'0 Clamor)
Pindaro ? (n'0 Passageiro).
Valerio Vilalba (n'0 Povo).
Pecomo ? (n'0Átomo),
Jnnominalâis ? (no Correio de Minas).
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RuyBlds Phemo ? no (Carcuigola).
Caibbar ? (na Gazeta dz Minas) .
Diogenes, o novo ?
Jayme de Faublas ?
Areio Livio ?
Lyrio do Rio ?
Zairo ?
Maral? (no Jornal do Povo).
Sarah Vlllar ? (no Diário de Minas).
Sylplio àe Lamarline? (na Tribuna Popular).
Odilomar ?
Dr. Fungas ?
Frei Venancio ? (no Jornal do Commercio
Cyro de Albanero ?
Civis? (na Estreita Polar).
Ney d'Alva ? (no Jornal, de Juiz de Fora).
Mar Um Felioo ?
íris?
Ilacy ?
Ulpiano ?
Edarso ?
Taciano ?
Vai de Lyrios ?
IToely Kora? (nõ Manluiassú).
Aricio Rainij(tiA Pátria).
Amini ? (idem).
Sylvio Lauro ?
Ivo dei Rio ?
Rubens d'Alva?
Samuel das Selvas ?
Anisio Roméro ?

MUSA SERTANEJA

(ALGUMAS TROVAS POPULARES NO SERTÃO MINEIRO

«Zé Maria quando canta
O chão balança, estremece ;
È' mesmo que dois coriscos
— Quando um assobc, outro desce.

*

0 cant;i de Zé ]\faria
K uma guerra incivi ;
13' mesmo que o trem expresso
Quando apita p'r.à parti.

*

Cantado como Jaqoeira
i?õe qüarqiié home in apuro...
Canta sonante o direito...
Ah ! nego de quengo duro !

ju -ir n ... nimiiwM
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Num vim armado de faca,
Nem vim disposto a briga:
0 que me trouxe aqui hoje,
Foi simplesmente canta.

Assim eu peço aos presente,
Façam o favo de aponta
Quem é Chico Carnaúba,
Meo patrício e meo rivá.

—Peço licença, senhores,
Pra do meo canto sálii.
Sou eu, Chico Carnaúba,
Um criado p'ro servi.

Agradeço as intenção,
Mas porém a cerconstança
Só primitte que nós dois
Se pese n'uma balança

Apois então, Zé Maria,
Vamo vô isso em em que dá,
Escôia lá a rezão
E o modo de se canta.

Canto do toda a maneira,
Meo eantá o mundo aterra,
Vamo nós dois descrevo
Todas as coisas da terra.

-Purceira de burro—é peia,Lenço de besta — é cangaia,
Muié de padre— é visage,
Cabra safado — é canaia.

.a
Limpo de casa— é terreiro,
Moça veia - é serigaita,
Antõnho Sirvino da Paz
E' cabra bom, bicho baita.

r-Q que é mufumbafumba,
O que é mufumbabá?
0 que é pingarrepinga
E nunca acaba de pinga ?
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Miifnínhafiimlía é um menino
Quando quó se acalenta ;Mafumbabá é uma veia
Quando ei Ia qué se casa.

Pingarrepinga eu lhe digo,
Eu lhe digo c digo já:
li' unia fonte premenente,
Que tem nas costa do má.

—Carnaúba, num* se agaste,
Me arresponda por quem 6,
Que bicho é que veste saia
E anda de qüato pé ?

Carnaúba, eu lhe arrepito,
Não se zangue pru fãvô,
Voeo indé muito novo
E pode sê bom canto.

A proposta tem soo fim,
O bicho num ó asneira :
E' macaca dancadeira
De circo de cavallini.

—Quando ou deixei minha terra
Modo. <pie ia p'ro inferno,
Mcos cios se enchêro dágua
Como uni rio pelo inverno.

Quando a chuva se derrama,
Ronca na aba da serra,
Agora <pie está chovendo
Mc aleml)i-o da minha terra.

'Seriam mió que o céo
A IMAahyha e Ceará,
Se lá chovesse! como chove
Na cidade do Pai*;!».

mineira dó v I 
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A Cruz das Almas
( PROF. JÚLIO BUENO )

Ao pé da Matriz da Campanha morava um rapaz pertencente a uma fa-

milia considerada da cidade, o Severino, que se habituara a carregar a cruz

das almas nos enterros.

Quem levava aquella cruz vestia uma opa de seda verde e ganhava nada

menos de cinco velas. Ora, como cada vela se vendia em qualquer negocio

por meia pataca, obtinha o moço duas patacas e meia de cada enterro, lira

uma féria regular, naquella época, meiacío do século passado.
. Havia na cidade um grande trocista, o Tônico Salles, celebre em pilhérias

e fértil em armar situações cômicas.
Um dia, estando o Tônico desempenhando interinamente o cargo dosa-

christão e conhecendo o habito do Severino, chamou-o e lhe disse :

_ Olha, a irmandade já desceo para o enterro da mulher do Ignacio

Alfaiate. Estavam te esperando. Acho que deixaram ahi a cruz das almas...

Não vaes ?
O Severino correo á egreja, tomou a opa que estava na sachristia c

desceo apressado, sobraçando a cruz.
Todos que o viram só, com aquella opa, julgaram (pie elle estava li-

cando louco. O rapaz, sem reparar no ar de espanto que a sua figura estava

causando, lá se foi, rua a baixo, para a casa do enterro.
Ao chegar, ficou muito admirado de não ver ninguém, estando a porta

da rua fechada, o que é inadmissível no dia de enterro, na hora dcllc. Em

todo caso, bateo. Quem veio abrir aporta foi o próprio Ignacio, um mulato
•velho, de óculos, com uma grande barba á propheta. Ao dar com o rapaz

do opa, lhe batendo á porta, ficou muito espantado. Mas antes que dissesse

alguma cousa, inquirio o Severino :
O' seo Ignacio, já sahio o enterro de sua mulher? O Ignacio, fui o de

raiva, respondeo, voz em grita:
Espera, cachorro, que eu te mostro já o enterro !

E desceo os degráos corno uma fera, armado do uma tranca enorme.

O Severino não esperou por mais nada o subio a rua Direita muito mais

apressado do que tinha descido. O Ignacio o acompanhou um bom trecho,

gritando :
Espera, cachorrinho, que eu te quero ensinar como sovem agourar a

mulher da gente. Espera coruja de opa ! espera ahi!
O moço não esperou. Corroo á egreja c foi procurar o Tônico. Queria

esmurrar o nariz daquelle tratante.

O Tônico não quiz se encontrar com o Severino e o evitava, como o

diabo foge da cruz.

(Do livro—Novos e Velhos, em preparo.;

Nota: o prof. Júlio Bueno é filho da Campanha e reside em Musanibi-
tiho, onde é lento do Üynlnasit) o Escola Normal dessa cid. sul-mmeira. E
niuito versado em assumptos mineiros.
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PALADINOS
(Carlos Góes)

Eil-a a turba que a cruz nas ílammulas desfralda
— Cruz que de um novo credo o evangelho proclama;
Leva-a urdida também na matizada ospalda,
É no alvo peitoral da abroquelada 1 liam a.

O ar suííoca. Do sol o atuo mormaço escalda.
E aos estos, ao calor que a nova, crença inílamma,
Eil-a grita, arvorando os pendòes de esmeralda:
« Tudo pelo meo Deos e pela minha Dama! »

A hoste avança, passiva á crença que a fascina.
Alentada do mesmo ideal sincero e pulchro
Porfia por vencer a mourama desleal.

Impeile-a a redempção cie toda a Palestina,
O desejo incontido á guarda do Sepulchro
E a suprema conquista ao vaso de Sao Graal !

Nota: — O dr. Carlos Fernandes Gúos ó bach. em Dir., lente cath. doGyinn. Mineiro, autor do vários trabalhos em prosa o verso e membro per-poluo da Acad. Min. Cie Letras. Resido na Cap. de Minas.

TARDES DE MINHA TERRA
Plínio Mütta)

A Nelson de Sc una
Plammèa o sol a so esconder na serra,
Nos pincaros azues, de ouro esbatidos.
Por toda a parto uni mysticismo erra,
Erram poemas vagamente ouvidos...

São cantigas ao longo... são rangidos
Dolentes de porteira... um boi que borra..,
E sao gallos cantando... o sao balidos...
Oh ! tardos, som ri vãos da minha terra!

De ouro fulvo tauxia-se o horizonte,
Em colleios de prata um rio corro,
Lá muito em baixo, no sopó do monte... ,

E arvores espoefraes, do fôrma exlranha,
Nossa hora, trágica em quo o dia morro,
Destacam-se no cimo da montanha.

Noia.-O sr. Plínio Motta, nat. do Minas, ó prof. no Gyiiln. da villa dôSylvostro l^crraz, onde reside, e faz parto da Acad. Mineira, v; i)0eta e es-cnptor, tendo ja publicado difler. trabalhos em prosa e verso ' "

>\ •

¦''.V: ¦¦'¦'"<*
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A morte de Christo
( PiiiIo de Moura)

(Tkâd. dk Minzoni)

«No dia em que Jesus, coin o ultimo gemido
A. terra fez tremer desde a campina ao monte,
Da sepultura Adão surgindo, espavorido,
De pé se c oi locou, erguendo a altiva fronte.

Cheio de maravilha, estático, aturdido,
Lançando o turvo olhar na curva do horizonte,
—Quem era, perguntou, aqucllc que pendido
Da cruz e ensangüentado, estava alli defronte ?

Logo (|ue tudo soube, o pai lido semblante,
As desgrenhadas cans, vexado num transporte,
Com fúria maltratou naquelle mesmo instante,

E cm lagrymas volveo á tímida consorte.
Num brado que se ouvio na serra mais distante ;
« Eva ! por ti causei a nieo Senhor a morte. »

Nota : — O dr. Francisco Augusto Pinto de Moura, forni. em dir., advo
gado em Juiz de Fora, é membro da Ácad. Mineira de Letras. Já foi dep
est. e é prof. da Academia de Commercio.

MINAS!
(i>a<Éí?e finais $©FPe3)

Terra saudosa das verclejanlos campinas onde pascem pingues armou ;
tos!

Campos viridentes, onde o passaredo nos soes hilares chilreados cantam
a vida, a paz, o amor, sob a grande e vivificante luz do sol que surge por
entre os pincaros das altérosas montanhas, illuniinando os prados e as de-
vezas, desenhando na linha rubra do horizonte, nessas manhãs quentes de
estio, esses arrebóes soberbos como as Idas dos mais atalhados artistas,
cambiantes « vários eomo a alma poética dos felizes habitantes dessas di-
tosas paragens !

Terra formosa, em que o verde das campinas alterna com o ceruleo das
montanhas altaneiras, que circumdarn as tuas cidades como monstros que
estivessem de sentinella, a guardar precioso thesouro !

Paragens felizes, em (pie o viandante tem sempre deante cios olhos os
lindos painéis dos campos verdes, que se cxtendeni indefinidamente, áureo-
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lados pelas silhuetas azues dos montes longínquos, e dos outeiros, onde a
vida é feliz e plácida como os lagos tranquillos !

Terra opulenta, em (pie os rios serpenteara, era graciosos meneios, per
entres areias de oiro, entre ribas graciosas em que a vegetação é pujante e
a vida é ai acre.

Terra opulenta, em que as caudaes que colleiara pelos teos campos fa-
zem rolar em seo seio liquido e transparente myriadas de diamantes !

Terra formosa, que tens um çéo azul sobre as tuas florestas o monta-
nhas 0 outro liquido e diaphano que irriga e fertilisa os campos: um tem
estrellas que fulgem á noite ; outro tem diamantes e rubis, que rebrilharn
quando mais ardente vae a canicula, no pino do dia!

Pátria querida da Liberdade, que foste a primeira a regar cora o sangue
de Tiradentes os alicerces em que se firma a democracia nacional!

Pátria querida, que, muito antes do dia glorioso do Ipiranga, ergueste o
collo altivo e quizeste, como um Promethéo valoroso, conquistar o fogo sa-
grado da Independência !

Acceita, Minas querida, a saudade pungente do teo filho que, tão longe,
respirando os ares de outras terras que não têm o teo encanto, traz sempre
gravada na mente a tua imagem serena, como o filho que, distante, traz senr
pre impresso nos adytosdo coração a imagem sorridente de sua Mãe!

INeiidonymos de alguns jornalistas do Triângulo Mineiro

(por hildebrando pontes)

l)o dr. José Maria dos Reis :
B. Cabas, ]). Justos-, Mauro, Jaca Reis, Dr. Roáx, Jaca Poleiro, Coi -

lumella, TijelUno, Oyama, V. Cruz, K. Lixlo, Volfaire, Lannes, Paulo
Fritz. Os dois primeiros são usados até hoje em chronicas locaes. Os de-
mais são antigos e também locaes.

De Elisiario de Vasconcellos :
Nelson, Rcbarbalivo e Terencio (Em Uberaba).
De Desiderio Ferreira e Mello :
K. Isirio (Em Uberaba).
De Athanasio Saltão :
Pan (antigo), João-Pue-ri, João que chora, Alhos. (Uberaba);
De João da Costa e Guimarães :
Fabião Pacheco. Uberaba).
De Marcolino Roclíigiiés dos Santos:
Rabbi (Uberaba).
De Quintiliano Jardim Júnior :
1). Dias o AUivò Serrano (Uberaba).
De Aurélio de Araújo Vaz de Mello :
D. Jiias segundo; Uberaba).
Do di'. Eduardo Arthur Sócrates :
Èdqrso (Uberaba).
Do Padre Francisco Vaz da Costa :
Fravas (Uberaba).
Do dr. Alaôr Praia Soares :
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Sap (Uberaba).
De Domingos Fernandes Machado :
OdcOn (Uberábca).
l)o Dr. Manoel Penafortc :
Maril (Uberaba).
Do Dr. Phelippe A. Ache :
Py i Margal (Uberaba).
De José Avelino ;
Zè e Samuel Roxo (Uberaba).
Do Major José Giz. Vallim Plrãliy :
Solam Galhardo (Ubcrabinha).
De Waldemiro Speridião í
Br. Cherèl (Uberaba);
Do pharm. Iíildebrando de Araújo Pontes :
Bn Phe, Hap (Uberaba).
De Antônio Pereira de Artiagá:
Venegas Folgado (Uberaba, antigo).
Do Dr. Mario Pio Guimarães Tourinho :
Marpiguilo (Uberaba);
De Mons. Ignacio Xavier da Silva :
Simplicio e P. A. (Uberaba).
De Manoel Fclippe de Sousa :
Aí. F. (Uberaba).
De Augusto César Ferreira e Sousa :
Colberl Brasilico e Banton (em Araguary).
Do pharm. João Severiano Roiz da Cunha :
Oliveira Castro o Flores d'Alva{em Uberaba).

Do Dv. José Felicio Buarque de Macedo :
Ignolus (Uberaba).
Do DiS Delcides de Carvalho :
llorlenciüs.
Do Dr. Ugoli.no Ugulini :
i olybius (Uberaba1.
Do prol'. Deòcleciàno Vieira :
J)c)uoj)hilo, D. T7, Conselheiro Ac a cio factuaes) o Gil Pelil (antigo, Ube

raba).
De Francisco Jardim :
Nhô-Chico, Biogo á Terencio, (antigos), i<\, Fábio (acluaos), todos em

Uberaba.
De Joviimo de Sousa Novaes :
Jove (Uberaba).
Do Dr. Octavio Augusto Paiva Teixeira:
Oivatico (Uberaba, antigo).

4% De Frei Jacintho Lacomme :
Indiophilo (Ub e r ab a).
Do Dr. Militino Pinto de Carvalho :
Inhomirim (Uberaba).
De Aristogiton França:
Cai^Fas (Sacramento).
Do §jf\ Pedro LleihIo de Miranda Barbosa t
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Vinícius (em Sacramento) e Bo üeau (Araguary),
Do Padre Pedro Ribeiro da Silva :
Pèrisil (liberal)a).
De Manoel Alves da Costa :
Manalcos (Conquista).
Do Aííonso Baptista Pinheiro :
Abàpihhó (Uberaba).
Do Dr. João Baptista Porto Norotzsohn :
D: João Silvestre (Uberaba).
Do Dr. Estevam Leão Bourroul :
Ftdas, Isluinder (Uberaba).
De Ar]indo Costa :
Gelio d'Alva, Ararapaciiola (Uberaba).
De Moysés Sant'Anna :
Pac/iolarai-a (Uberaba).
Do Coronel Antônio Cesariò da Silva e Oliveir :
Ambrosio (Uberaba).
Do Dr. João Caetano do Oliveira e Sousa:
Básilio (antigo).
De Laniartine Moreira :
Enilramal (Uberabinha).
Do Dr. Eduardo Augusto Moniandou :
M. (EslrolladoSul).
Do Commendaclor Gomes da Silva :
Rita Gabava (Uberaba, antigo).
De Raul Terra :
Colebry (Uberaba).
Do Dr. Gabriel Laurindo de Paiva :
Bié.
De Artliur Lobo :
A. (Uberaba).
Do Dr. Ribeiro da, Silva :
Renato (Uberaba).
De Azevedo Júnior :
Ego Uberaba;.
Além desses pseudonynlos indicados ha outros ainda, em que não pudedescobrir os nomes dos que os adopía.m, como sejam : Justo Delamar o

Neirion. em Araguary; Lucas, no Prata; Argus, Esen Raf, ainda em Araguary;
e Eãipo. Hamilton, Serpa,E, Birbanie e Repórter, em Uberaba.».

NoTA : vide neste vol. uma lisWi de PsèXidmymòs Mi^riro\\ hjúitòs do*
quão? hmo esclarecidos pela püoá^ílld relacãoi
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O ;Sino do Piranga
(Franciseo Uns)

m^tictf^oT/y' ™aC,aS ',,aÍS anti"as de fe outrorauma das
to 1PS *plcnd,da cgreja. Nossa egreja, existem duas béllas
tempos ucooníT 

' dflsdo.tn,»l™ «"< *fi topam ha muito, desde os
clora Ltaitt 

' S"10 'S**1"*1-00 S° fazia CHlvil'> si»" cle wz ^ãnta-
r^lEZ S reru0meiga- P°r éUa*.^£aid* orgulho os filhos
1 sm not ii 

'íamW' ÍnfenSG- C™™°™^, extrcmerlam, ouvindoas suas notas, que lhes talavam ao coração

á JZ ^lloP 
d0lr'°Sa al,ai0" t0da a P0YOa«a°- A0 <^ 08 fieisa nnssa, eslava o smo inteiramente ronco. Os sons que cteUe se dcspren-

S*' 7nensa 
"ar«a»,a ""etallica. Muitas pessoas correram logo

Lrt ,q nÇa- E Viram: nclle- de alto a baixo, uma risca se ex-end a, quasi imperceptível... o sino fendera-se, nãe se sabe como ,consternação de todos era indescriptivel
Qual o autor de t*> grande mal, nunca se chegou a descobrir.Mais tarde, appareceo um italiano, morador em logàr distante offere-cendo-se para refundil-o e garantindo que lhe restituiria a W^lÓr-
A proposta foi immediatamente acceita, e o bronze amado nartio em

Sxl d"ÍS6 
t0d°S anl,1C,aVal- $» *tôk voS ePaaltc dl

coilocaLanagtorre1 
"Fn rfiCebel"°' P°1' Cn'T° musií;as ° flore*> *> ™™ ocollocaiamna torre, e nervosamente o repioaram. Mas. desgraça' o nobre. sino continuava completamente, medonhamente rouco 

<US8UH'a- ° P°b,e

culTàeZmtn^. IynChat ° italian°' '- **"»"«*>. *>lo »

Origem dos Paes Leme
' 

«elo^hK^^68??8 
SéHe d6 al'tÍg0S eSCri'ltos no «tóó&r (de Recreio)pelo illustrado sacerdote mineiro sr. Padre Theopbilo Bento Salgado, extrai'fnnuano esta pagina sobre a origem da família Paes Lemn. MüiéMlhada na terra de Minas Geraes, desde o sec }$ <>

hÜS ^ 
d\f ™'° XV fcra^Pte«ta^se"cla"Belgica para Portugal ornadelicada flor. Mart.m Lems, que veio ao mundo ,-.,, píuges, filho ,-te „„,,das pnnmpaes amilias de Flandres, casado em seo paiz, teve alli dousfilhos: Martiin Lems e Carlos Lems.

D'estes passou o primeiro para Portugal, reinando Affonso V, de quemobteve, em recompensa de prestautes serviços no reino, o titulo de fldafrb
portuguez. l b

Nas mais mimosas flores vem muita vez asqueroso insecto assentar suas
patas immundas ; e até no melhor panno pôde cahir uma feiae triste nodoa'Martim Lems teve em Lisboa, sem a benção do enlace matrimonial seisfilhos de D. Leonor Rodrigues, os quaes, legitimados depois por um' ai
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Lemed° -' ^ : ^ Mai'Um' Rodl'i§'0' Antonio> Catharina e Maria

menta'1r«n0bSerVíf -^ ^ n°bl'° familia' mudando de P^> mudou egual-
Zt\t2T 

DeT d° SOT í?reCto' °U ar^la (Lems), park ser o i,„por-tanto apparelho que dá direeção ás embarcações (£Me)
dencaOSCMl<1,,"ftrÍOnadOS ""'^ fllleCcl'»'as dod* P^ueiros sem deseen-' a. en, landros, para onde se tinham retirado ; Rodrigo e Maria llná-• -:-r,ll,iortugal, a,nda solteiros; Catharina Leme casou-se com .João
Í:* 

a°S; eo"tador-mór do reino ; e Antônio Leme, também casado.'
do o , I — °S Se.n'iÇ0' na guerra con,,'a "s móiiío-». en, África, arman-ao a oxpensas próprias diversas embarcações,

o a& 
Art0n,ÍO Lo,""u"1 u"i0° lil11"- oiiímâfo do .seo nome Martin, Leme,

niorgado1 
^ * "ha'd* Martoira" 0I" W83< " al,i instUuio ""'

r,fi!n,f;enllf ,'1° 
,"or«ado da sua casa foi Antônio Leme, que se casou comCaha11nade]iarros,lilhade Pedro Gonçalves Câmara, da qual teve cincoJUnos, sendo o mais velho homonymo cie seo pae.Antônio Leme, senhor dosmorgados do sua casa, veio para S. Vicenle,

2ltat 
'S- Pau,0> "° tempo do Martim Adenso de Sousa, o, a darmos

mo^ma villa,Z W 
^ ^ '^'^ ãm^e de Doos'foi Jui* érdipf ip da

Tamben, veio para S. Vicente soo terceiro irmão, Pedro Leme. Este jus-
™T T^' 

a°S2 dS 0ntuhro d° mi< Perante o Desembargador Bra,
n 

',1 
In"* 

da CarnC "l0rtal na ridade dc S- Pa<"0- em IliOO, deixnn-do uma iinica íilbapor nome Leono^

nrmtlw- 
iMr Bf' KS'eVeS> natm'al da ilhada Madeira, Leonof dco íquaüo nihos o uma filha, que na Pia Baptismal se chamou Lucrecia.

ouo hWn^ZP? 
6 FeMla0 °ÍaS PaeS formam ° tronco da familia Paes Leme,

auln HÜ 
m 

;eS"a 
na UÍS,0rÍa da Pal'ahyl,a d0 Sul <e de M^as, Rio o S.i amo, cuzenios nos).

D-esto casal nasceram cinco filhos, sendo o mais moço Pedro Dias Paes
STpSSÍ °Paltaí "r sua vida a de Maria Lei*e da Silva" «

wí? 
'rv 

t 
PaSCh0al Furtad0' a?oriano da ilha de Santa Maria.

Dias Paes 1 oi T 
L?mtteve nove fllhos- «endo o primogênito Fernando

!!'"!« dfs«obr'dor das Minas de ouro e esmeraldas, fundador domosteiro de S. Bento, na cidade de S. Paulo.

rio ,F~r'?iaS ^ 
L°m0 c Ma''ia Garcia Rodrigues Velho, são os pães

a R ,i n8'"°'S( 
PTS ''emC' ^'arda-mór gorai das Minas, Alcaide-mórdi Bah a. e ma,s tardo. Marquez de S. João Marcos, por causa de quemmim, com,:o leitora épocas remolissimas, remexendo ossadas tão antigas eyener andas.

A este paulista de tão nobre linhagem muito devem Minas Geraes e Rioue Janeiro.

^ Foi elle quem rasgou a extensa estrada de rodagem, «pie une Ouro Pretoa Capital do Brasil e fundou a cidade da Paranyba do Sul.
Em 1683, eivou uma grande fazenda entre os rios Paranyba e Parahvbu-na, e construio a casado sua residência na crista de uni montado cujo.

pes sao banhados pelo Parahyba, e se acha no mesmo meridiano do Rio'doJaneiro, distancio daqucila Capital um grão apenas de latitude sul.

i luz

1110,
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Fronteira á sua residência, cm uma poética ilha, edificou a primeira ca-

pella que existio neste logar, onde hoje assenta a cidade da Parahyba do
SuL »

Exordio do poema «Uruguay»
(De Jo.sú Basilio da Gama)

« Fumam ainda nas desertas praias
Lagos de sangue tepidos e impuros,
Km que ondeiam cadáveres despidos.
Pasto de corvos ; dura inda nos vallos
O rouco som da irada artilheria.
Musa ! Honremos o lieróe que o povo rude
Subjugou do Uruguay, e no seo sangue
Dos decretos roaes lavou a apronta.
Ai tanto custas, ambição do império !
E vós, por quem o Maranhão pendura
Rotas cadeias e grilhões pesados,
Heróc e irmão de heróes, saudosa e triste,
Se ao longe a vossa America vos lembra,
Protegei os méos versos. Possa em tanto
Acostumar ao vôo as novas asas,
Em que um dia vos leve. Desta sorte
Medrosa deixa o ninho a vez primeira
Águia, que depois foge á humilde terra,
E vàe ver de mais perto no ar vasio
O espaço azul oride não chega o raio.«

Nota,—José Basilio da Gama nasceo.em.S. José çl'El-Réy (1740-1705), es-
tudou no Rio de Janeiro cóm os Jesuítas, o viveo depois em Lisboa o em
Romã, luetando com sorte adversa, até que logrou as boas graças do Mar-
quez de Pombal, que o nomeou oíTicial da Secretaria do Reino.

Quando em desvalia cahio o poderoso ministro, José Basilio volveo ao
Rio, por algum tempo; indo finalmente morrei' em Lisboa. Entre suas com-
posições poéticas tem primazia o poema Uruguay, onde incóntestavelmente
rebriYham bellezas de primeira ordem.

Basilio da Gama, Frei Santa Rita Durão e Cláudio Manoel são os três
grandes poetas mineiros do soe. .18.°, que buscaram assumpto pátrio para
to
suas composições poéticas.

A côr dos luetos
E' notável a disparidade de cores adoptadas em diversos paizes para

honrara memória dos mortos.
Veja-se :
Na Syria, o lueto é côr de azul celeste.
No Egypto, côr de folha secca.
Na Ethiopia, branco ou cinzento.
Em varias regiões da índio, o Porsia> encarnado vívoa
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No Japão, na Europa o na America do'Sul, preto.
Na China, azul muito escuro.
Cada nação, bem entendido, julga ter razões que justifiquem a cor aclo-

ptacla.
Os Brasileiros amam a côr solemne : voslom-se habitualmente de

preto, estejam ou não de lúcio.
O azul celeste, por exemplo, denota o logar cm (pie so deseja que os

mortos descançem: o cóo.
No Brasil, as creaneas mortas vão sempre vestidas de azul.
O verde folha-secca representa o fim da vida, porque é a côr das plantas

quando morrem.
O cinzento, a côr do pó em que se convertem os cadáveres.
O encarnado, o fogo em que se consumio o corpo do defunto.
O preto, a privação da luz tia vidas
O azul escuro, a côr do quinto céo'; para onde crein que vão os osco-

Ihidos.

Poetas Mineiros

AS ANDORINHAS
(edgard matta)

Logo que chega o inverno, as andorinhas
Vão se reunindo á beirk dos telhados,
Olhando as amplas vastidões marinhas.

Tem que deixai os ninhos seos amados,
Que o inverno triste, o inverno nebuloso
Já desnudou as arvores dos prados.

E atravessando o mar tempestuoso,
As emigrantes, tímidas aladas,
Vão noutras loiras procurar um pouso.

Assim também as almas desoladas,
Si o inverno chega o mata as illusões
Nos.peitos seos ha muito acalentadas,

Vão procurar ignotas regiões,
Fugindo á noite gélida da sorle
—Aves que emigram para as solidôes
Desse pai« desconhecido — A morte 1
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II

SÃO JOSÉ
(CONDE DE AEFONSO CELSO)

Eras da tribu de Judá. Provinhas
Da regia estirpe de David. No cm tanto,
Singelamente ias vivendo, a um canto,
Xas de operário condições mesquinhas.

Mas tão egrégio o espirito mantinhas
Que mereceste o encargo sacrosanto
De resguardar o virginal encanto
Da inefíavel Rainha das rainhas.

Salvaste o Salvador quando, proscripto,Foste uni refugio lhe buscar no Egypto
Contra os de Heródes infcrnaes ardis.

Tens uma gloria singular, divina,
Modesto carpinteiro : —na offieina,
Servio-te o próprio Deos. como aprendiz !

MI

MADRIGAL

(BELMIRO BRAGA)

Em verde folha de cheirosa malva,
numa calligraphia

— só privilegio dessa mão tão alva—
tu me escreveste um dia:

" Amor, quero-te muito. Crê. Descança.
Ser-te-ei sempre fiel... »

—Consolaste-nie, flor. Quanta esperança
no verde do papel!...

Perdemo-nos de vista ; e, com que magua,
um livro folheando,
Os olhos rasos de água
e o coração sangrando,

aquella malva achei — triste, sem vida,
a tua letra —- má,

a tinta do bilhete — esmaecida
e o verde —morto já!...

»^^^W%^^wnn^»»my

I*
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As 8 horas da manhã do dia 5 de junho de 1850, em um sobrado da Rua
Direita, na Fidelissima Cidade de Sabará, foi assassinada a golpes de macha-
do e mão de pilão, Dona Maria do Carmo Pinto Teixeira, esposa do Briga-
clciro Jacintho Pinto Teixeira, pelas suas escravas Rosa, Peregrina, Balbina,
Jesuina, Luisa e Tecla.

Os peritos dr. Anastácio Symphronio de Abreo e o Cirurgião-mór José
Dias da Silva constataram logo a morte, por ordem do Sub-delegado Antônio
José dos Santos Lessa, que presidio o inquérito, auxiliado polo escrivão Luiz
Caetano de Sousa Silvino. As aceusadas foram presas quando entravam na
casa do Padre Dr. José Marciano Gomes Baptista, advogado, de cujo pátroci-
nio iam se valer; elle não acceitou, e o Juiz nomeou curador das rés escravas
o solicitador José Marciano de Aquino.

Funccionaram no processo as seguintes autoridades da comarca de Sa-
bará: o Juiz de Direito dr. Quintiliano José da Silva (depois desembargador
o antes Pres. da prov. de Minas), o Juiz Municipal do termo, dr. Francisco
Leite Costa Belém (que foi também desembargador e pres. de Minas), o Juiz
.Municipal Substituto Eduardo José de Moura (cav. da Òrd. de Christo), o Pio-

;i'.j

à

DUAS ENFORCADAS EM MINAS
\\

(Nelson de Seu na) "'

A nllimã execução tia pena de morte, em Sabarsi, cm 14 de |
abril de 1853* Penalidades barbaras contra escravos |

Tive sob a vista, em meo escriptorio de advogado, uns autos de 151 tis.,
escriptas até íls, 117 v., com o processo instaurado, na sede da comarca de
Sabará, em 1857, contra as escravas assassinas de D. Maria do Carmo Pinto
Teixeira e que foram justiçadas pelo seo atroz crime.

Começam os autos pela autuação de 5 de junho de 1856 e terminam pela
publicação da sentença, de 18 de novembro do 1858.

Obtive-os, em 10(33, para ler, por obséquio do sr. Raymundo Nonato cia
Silva e vou dar um trarisumpto das notas por mim tiradas dos autos ori-
ginaes.

A' nossa geração repugna crer que ha meio século ainda se levava
gente a morrer no patibulo, em castigos de delictos commettidos. O que
é de pasmar é que não foi o Brasil o ultimo dos paizes americanos a sup-
primir a pena de morte, riscada da nossa legislação criminal em 1800, pelo
Código da Republica (Titulo V., art. 43); porquanto, ainda hoje os Estados
Unidos, o Chile, a Argentina, o Uruguay, a conservam, neste continente.
E embora o Cod. Criminal do Império (arts. 38 a 42) a mandasse applicar, o
facto é (pie, depois de 1870, rarissimas vezes no Brasil se executou a pena de
morte, sempre commutada em galés perpétuas pelo Poder Moderador.

Ha, entretanto, ainda em nosso paiz, a lei marcial, de applicação em tem-
po de guerra, segundo arestricção estabelecida no § 21 do art. 72 da Con st,
Federal Brasileira, de 21 de fevereiro de 1801 (na Declararão de direitos, soe-
çáp II), sendo que a abolição da pena capital, como a da pena de galés e a
de banimento judicial se firmavam nesses mesmos paragraphos 20 e 21 da
Carta Fundamental da Republica, em 1801.

j
:l

s
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motor lubhco dr. Elias Pinto de Carvalho (que foi mais tarde Prós. danos-sa ex-prov.ncia): e servio no Jury o Escrivão Manoel Teixeira Lomba, tendoauxiliado a accusação, por parte do marido da assassinada, o Dr. Manoel JoséGomes Rcbello Horta, advogado na cid. de Santa Barbara (depois Conselhei-ro de Est. c Presid. cie Minas Geraes).
Constituíram o conselho de julgamento os 12 seguintes jurados : CarlosJosé da Silva Martins (como Presidente), Licinio Rodrigues Fróes (como Se-cretario), Antônio Zephirino de Freitas, Manoel Marques Ferreira, João Al-ves Ferreira da .Silva, Manoel Alves üiniz, João Cancio Martins Pereira, LuizDaniel Cornelio deCerqucira (é o mestre Luiz, ainda vivo (*) em Vencia Novaa duas legoas de Bello Horizonte), Joaquim da Costa Moreira, Cândido Mo-reira da Silva Pinto, Ignabltí da Silva Lopes c Claudiano Alves de Sousa.

A sessão do Jury foi a 12 de agosto de 185Ü, no Paço da cidade de Sabará.Lavrou a sentença o Dr. Quintiliano, Juiz de Direito o Presidente do Tribu-nal, condemnando as escravas Rosa c Peregrina d morte, como autoras doassassinato; e Balbina, Tecla, Jesuina, Quiteria e Luisa a 000 açoites, cadauma, e a trazerem uni ferro no pescoço por 2 annos !
O senhor das escravas fo Brigadeiro Jacintho) foi condemnado nas eus-tas fotaes do proccsso-305$(i58, das quaes só pagou 7/8 partes, como entãoera de Lei, pagando a Gamara Municipal l/H parte.

Rosa, africana, do nação cassange, foi que lembrou a morte da senhorano conluio comas suas parceiras de senzala.
Luisa, africana, de nação cambiada, rovesava-se com as companheiraslecla, Balb.nae Josuma, em dar pancadas com achas de lenha o com a mãodepilao, nadesventuradal). Maria', a vicl.inia.
Peregrina, creoula brasileira, foi a, primeira que aggredio a ama comemmacliaclo; cila e Rosa forani as verdadeiras autoras do crime.
Quiteria, uma pobre negra africana-, estava presa no tronco, no momentor o crime; e loi iniquamente envolvida na co-autoria do delicto, e condemna-da, tao sedenta era a Justiça, quando se tratava da punição de escravosoutr ora! •,
Do mesmo modo que a negra Quitem, duas outras oscravas-Desideria

e Basiha(osíaaus<mlena poy. de Cuyal.á, ai legoa de Sal.ará) não toma-rara parte na execução do assassinato de sua ama, premccjítado e ajustado
pelas suas parceiras com mais de um n\ez do antecedência.

Por despacho;do Juiz Municipal dr. Cosia Belém, em 11 do setembro de50, foram mandados applicar 50 açoites por dia, até inteirar os-6QQ em que fo-ram condemnadas, ás rés Balbina, Tecla, Jesuina, Quiteria e Luisa, sendo issoexecutado, conforme a certidão de 10 do janeiro de 57, do official de Justiça
Francisco das Chagas Monteiro dos Santos o o recibo de Manoel Bento Fer-reira. que recebeo .76',$ para applicar a surra leqal de X000 açoules, em 12dias, a salário de 3% por dia, nas 5 escravas referidas!

™n<9 W^Ê6 \Alh Seraüerira íalleeoo ha poucos annos, depois de haver-

Nota do A,
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Estas, foram vendidas pelo Brigadeiro Jacintho a Felisberto Vaz Tostes,
logo depois de receberem os açoites, e cumprida que foi a pena de levarem
O ferro no pescoço, ficando assim oxtineta a execução contra cilas.

O forro foi posto na cadeia, no pescoço do cada limadas 5 escravas, no
dia24 de janeiro de 57, conformo certificou o olíicial Francisco das Chagas.

Quo horríveis o barbaras penalidades ossas, ainda em uso no Brasil mo-
narchico, ha meio século !

*•

Em oílicio do 1.2 cio fevereiro de 58, o Presidente da Província Carlos Car
neiro do Campos participou ao Dr. Juiz de Direito de Sabará que as rés Pc-
regrina e Rosa não foram djgnas da Clemência Imperial, e, por isso, orde-
nára ao Chefe do Policia que expedisse ordens para ser executada a pena
capital nas duas infelizes condemnadas. Já então ora Juiz do Direito de Sa-
bará o dr. Elias Pinto de Carvalho, que antes fora alli Promotor Publico e
substituirão dr. Quintiliano José da Silva, na vara do Direito.

O dr. Elias poz as Rés á disposição do Juiz executor, por despacho do
10 de abril de 1858, o o dr. Costa Belém, juiz executor da sentença, cm dos-
pacho de 11 de abril, marcou para o dia 11 áo abril do 58 a execuç.ão das des-
graçadas negras.

O Cirurgiào-inór José Dias da Silva examinou na Cadeia Publica, na vos"
pera da execução (dia 13), as duas Rés o attestou que não estavam prenhes; o
a propósito diremos que, segundo as regras da legislação criminal brasileira
de então, o justiçamento dos condemnados á morto se suspendia—para as
mulheres, em caso do gravidez provada, até (pie, após o parto, pudessem ser
enforcadas. (Vide Pimenta Bueno, pag. 231, Excc).

Em seguida ao exame medico, entraram as rés em oratório, o no dia se-
guinte, 14, depois das 10 horas da manhã, o juiz Costa Belém ordenou a sa-
hida do prestito para, o patibulo Na frente, ia o Porteiro dos auditórios,
Claudiano José dos Santos, apregoando em alta voz a sentença; logo atraz a
Irmandade de Misericórdia, de pendão alçado; o precedendo a esta as duas
pacientes Rosa c Peregrina e o algoz (os autos não citam o nome deste, epie
de certo foi o celebre carrasco negro Fortunato, que mozes antes tinha justi-
çado 5 rcos escravos, na cidade do Bomfiin, em 1857).

Na cauda do cortejo iam a força policial do destacamento do Sabará, o
juiz dr. Belém, o escrivão das execuções Felicio Augusto César o o Cirurgião
José Dias, que a tudo assistiram, em razão do suas funcçõés.

A ré Peregrina foi aconipáiiliàdapelo seo cohfessor Padre Antônio Fir-
mino Ferreira Roussin, o Rosa polo soo confessor, o Padre-mostro Theodoro
Testa de Santa Maria do Presépio (frade italiano do Hospício do Jerusalém,
c que foi assassinado annos depois, em Sabará).

A paciente Rosa, quando já descida da forca (levantada na baixada, (pie
fica entre as catacumbas da Egreja do Carmo, o rio Sabará o a actual casa
do sr. dr. Damaso Brochado), como o Cirurgião-mór José Dias da Silva at-
testasse ao Juiz Dr. F. Belém que o corpo ainda tinha signaes do vida, foi de
novo (/iorresco referehs!) içada ao caclafalso para padecer morto definiu-
va... Feito o quo, como já estivesse executada a ré Peregrina, foram os dous
cadáveres entregues aos irniãos da Misericórdia para fazel-os enterrar na
valia comniiim, em Iogar sagracio.

Por sentença do 15 de novembro cie 1858, o Juiz Municipal, encarregado
das execuções, dr. Leite da Costa Belém, á vista das certidões lavradas no$
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(lencioeYicenle, e Francisco, do dr. fóáquini Tolcsphoro Ferreira LopesVianna.. Prúdertcio succumbio por occasião de ser preso cm Pesqueira, na
provincia de;Pernambuco, por causa da tenaz resistência que oppoz á forçapubhca (*.); Francisco, que andava em sua companhia, entregou-se á prisão, eVicente foi preso na cidade das Alagoas.

Francisco e Vicente foram condcninados á pena de morte pelo jury des-ta cidade. \ sentença,;clepois de ter passado pelos tramites lcgaes, foi con-íirmada pelo Poder Moderador, com relação ao primeiro; quanto ao segun-do, ainda não houve revisão. Foi designado o dia de hoje (2/ annivcrsario dahorrenda carnificina), para ter legara execução, no mesmo legarem que sederam ps horrores daquclle dia 28 de abril de 1874, coincidência esta só eunicamente pela força das circumstancias de occasiào. O sentenciado chegouda capital, onde se achava, a 21, acompanhado por seo carrasco e por 32
praças de linha, commandadas por um tenente do mesmo corpo.

O réo condemnado á pena de morte portava-se na cadeia com alguma in-Irepiclez; dizia que não morreria enforcado; comia a fartar e, ás vezes, inclican-cio a qualidade do alimento que se lhe devia dar ! Entrou elle para o orato-no a 20, onde se confessou. Depois desie acto declarou então estar convenci-do (pie morria, mostrou-se arrependiclo e não quiz usar, neste dia, de alimen-facão alguma. A 27 saçramentou-sc, e, já de todo resignado, pedia que se lhefizessem orações. Na prisão confessou o seo crime a diversas pessoas.Hoje, por voltado meio dia, acompanhado do juiz das execuções, clr.Francisco José da Silva Porto, do respectivo escrivão, do oíficial de^jostiça eda força militar, percorro elle as principaes ruas, pelas quaes, cie quando emvez, o oílicial lia em altas vozes a sentença.
òPor occasiào do trajecto, segundo havia elle pedido, foi á egreja do Re-zano fazer a sua oração. Dahi dirigio-se com o séquito pára o sitio cio Bon-

ga, onde se achava armada a forca, e á uma hora da tarde, depois das for-
malidades do ostylo e de se ter do alto do palibulo despedido do povo, (pie
concorreo ao acto, foi executada a pena pelo carrasco. Não houve novidade.
A população, porém, parece ter fícaclo horrorisacla;»

i 111 soiielo cèlebete

(líRASMO)

«José Kloy Ottoni, natural do Serro Frio e que foi professor de latim emMinas Novas, onde se casou com d. Maria Rosa Bsteves Ottoni, era um poetade merecimento, porém um bobemio incorrigivel, digno companheiro de Bo-cage, seo amigo. Tendo constiluido família em Minas Novas, um bello diaabalou para Lisboa, cPoncle só voltou coma corte de 1). João VI, em 1808. NoPio de Janeiro passou o resto da vida, e apesar de attingir a uma grandelongevidade, pois falleceo em 1851, nunca mais tornou a ver a família,
Nos tempos da regência do Príncipe Dom João. andavam os espíritos

muito agitados com as icleaslibera.es importadas da França revolucionaria.
l!m dia, notbeatro. estando presente D. João VI e toda sua corto. José

*) O grypho é nosso,
Á.-28
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" Eloy, do meio da platéa bateo palmas num dos cntre-actos c largou com voz
firme e enthusiasmo bocagiano o seguinte soneto, que teve celebridade na-
quelle tempo :

«Porluguezes, a nuvem tenebrosa
Que oífuscava a razão dcsapparecc;
Desfez-se o cahos que a discórdia teco ,
Jase encara sem medo a luz formosa.

Dos erros a progenie maculosa,
Baqueando em soluços extremece ;
A iustiea dos céos ao throno desce,
Marcando os factos á nação briosa.

Lysia., berço de heroes, oh ! Lysia, alerta!
Cumpre que os ferros o Brasil arroje,
Seguindo o impulso que a razão desperta.

A expressão de terror desmaia e foge,
Graças á invicta mão que nos liberta:
Escravos honlem, sois romanos hoje».

O rei sentio-se melindrado com o conceito final do soneto, e depois do
chuveiro de palmas que cobri© as ultimas palavras do poeta, emendou do seo
camarote :

—«Escravos, nào ! vassallos.»
A platéa em peso retrucou :
—Tanto peior, tanto peior.
Vem isto narrado na biographiado poeta escripta por Theophilo Ottoni,

no prefacio da traducção do livro de Job».

Nota : Erasmo ê pseudonymo do professor Leopoldo da Silva Pereira
(residente em Bello Horizonte) c que também usa o pseud. de Mar Um Pes-
éádov.

E' poeta e escriptor bem reputado e natural de Milho Verde (num. do
Serro).

Sobre J. Eloy Ottoni o Dir. disto Annuario publicou cm 1011, no Rio de
de Janeiro (Gazela de Noticias) um longo trabalho bio-bibliògraphico, estu-
dando o perfil moral o literário do velho poeta serrano, seo patrono na ca-
deira, que oecupa na Academia Mineira.

O navio de guerra «Minas Geraes»»

Assim se chama o maior dos couraçados brasileiros, e cuja construcção
Se terminou, na Inglaterra, em outubro de 1.909.

E' elle a mais poderosa machina de guerra do mundo, entre as que actual-
mente existem, ou estão em construcção, ou apenas, projectadas.

No seo armamento, tonei agem o couraçauiento não tom rival e só o
Breadnoughl, o maior de todos os navios irtglezes, possuo velocidade egual
á que elle terá. Quanto ao seo preço, o Minas Geraes custou um milhão e
oitocontas e vinte o uma mil o quatrocentas libras sterlinas, t 1.N21.400!., o (pie
regula noventa e cinco libras por tonelada, quando o JJrcadnowjhi pagou
cento o uma librai por tonelada.
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longa curva até S.Paulo, para dahi então seguirem em rumo ás minas Go-
yanas. Para obviar esse inconveniente houve quem imaginasse a abertura
de uma nova estrada que daquellas partes levasse ao novo Éden:, encurtan-
do algumas dezenas cie legoas. Communicado isto ao governo, este logo cem-
tractou com o guia Urbano do Couto a nova empresa, cujo inicio teve
logar em 1733.

Não foi sem grandes difficuldades que os-encarregados desse serviço
conseguiram chegar ao seo termo. Sobrevieram-lhes extranhos aconteci-
mentos imprevistos. Sobre sentirem diftículdades em transpor os impecilhos
naturaes: rios, mattas, etc, ainda eram atacados aqui por maltas de baneli-
dos oceultos nas dobras do limbo silencioso do inhospito sertão, onde, li-
vres, se abrigavam da acçáo da Justiça; alli, por feras selvagens; acolá, pelocruel indigena, primitivo soberano habitante das mattas; além, por poderosos
quilombos de negros fugidos aos máos tratos do senhorio—contribuindo tudo
para o completo ou quasi completo anniquilamento da poderosa comitiva dos
empresários.

Chegaram em fim á meta desejada; estava coneluicla a nova estrada, cuja
direcção marginavaa parte leste do Triangulo-Mineiro. pelo Pio Paranahyba,
entrando logo pelo âmago de Goyaz.

Em breve ás minas goyanas convergem gentes de Iodas as espheras
sociaes.

O caracter avesso as boas Índoles é o mesmo geralmente predominante eh_
tre cilas, resultando dahi constantes attrietos que se degeneravam no assassi-
nato com o único viso de roubar.

Dentre essa gente, grande parte se entregava á ociosidade, achando o meio
mais fácil para a subsistência no roubo, praticando assassinatos á tocaia ou
por meios astuciosos, que facilmente traziam ao seo envenenado seio as incau-
tas presas.

Assim nasciam as grandes quadrilhas de ladrões.
Desde tempos remotos que esta sorte de malfeitores tem mantido as suas

aggremiações, extendenclo os seos mortíferos ramos para diversos pontos, cen"
tralisando depois, em ciado logar, os productos que, com mil sortes de einbus"
tes, conseguem recolher.

Em Minas é muito conhecida a fama de que gosava a celebre quadrilha do
ladrões da serra da Mantiqueira, que tantas mortes e roubos praticou.

Essa quadrilha lambem linha como aquellas as suas filiacs.
O Triangulo-Mineiro por muitos annos foi covil de unia de suas filiacs,

cuja existência sé foi levada ao conhecimento do governo, no anno de 1777.
Por essa oceasião chefiava a quadrilha o famigerado Padre Joaquim Arruda,
que, trocando o sceptro de pastor das almas pelo punhal homicida, sé mais
de meio século depois (1831) ponde ser preso pela policia de Minas e recolhido
á cadeia de Ouro Preto.

O covil das feras humanas era situado no conhecido Chapadào da Serra da
Canastra, cujo dorso era, como ainda hoje o é, atravessado por uma estrada
quedePitanguy, Bambuhy e Sul de Minas comniunicava com as partes com.
prehendidas entre os rios Grande c das Velhas (do Oeste).

Já então com as prerógàtivas cie Julgado, florescia o vetusto Desemboque
do Araxá, como astro solitário em meio do grande deserto.
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Era o centro de convergência deste enorme Triângulo e adjacências: a
partir dalb, só estradas que muito longo, fora delle, iam ter a outros centros
povoados.

A' margem dessas estradas, a grandes distancias uns dos outros, mora-vam indivíduos em miseráveis choupanas, vivendo da venda dos productosda sua reduzida lavoura, aos viajantes daqueliès dias.
e

* a

A sudeste do Desemboque ficava o covil dos ladrões assassinbs-^aâ,cujo nome ficou perpetuado no Chapadáo da Serra da Canastra, onde innu-meraveis roubos e assassinatos foram praticados.
O nome zagaia dado áquelle logar., proveio do habito de um antigo mo"rador do rancho de tropeiros que alli existia, de ápparecer á todas as pessoas,trazendo na mão aquellaarma africana.
A tradição aüricular, que até hoje corre sobre o physieo deste indivíduoo dá como um homem baixo, de barbas em pitoresco desalinho, maltrapilho,'de physionomia horrorosamente feia.
Pertencia elle á celebre malta de ladrões do Chàpadão da Canastra. Oseo nome perdeo-se para sempre na escura noite dos tempos.
No ranliodo Zagaia habitava também uma família com alguns escravos.
Nas adjacências, o resto dos malfeitores. Dentre estes licou até hojeconservado o nome do celebre Ambrosio, que desempenhava entre os seoscompanheiros o cargo de recadeiro.
Lesto, ia elle sempre levar ao posto de bandidos, que alli próximo ficava,a noticia de que ao rancho chegavam viajantes.

*
* *

Em 1902, tivemos occasião de visitar esse local de tão tristes recordações,
onde outrora tantas viçtimas foram innocentementc sacrificadas.

O rancho ficava a três legoas a sudeste do Desemboque, entre as fraldasdo sul do Chapadáo e a Serra das Guaritas, portanto á esquerda de quemdeS. João Baptista demanda aquella localidade.
Neste logar, o Chapadáo termina bruscamente, dando logar a uma serie

de degraos e aparados, constituídos já por enormes massas de rochas ara-niticas.
Em baixo, ergue-se suavemente uma coluna coberta de gramminaceos,

formada por duas pequenas vertentes ao córrego da Faca, alliuente da mar-
gem esquerda do Ribeirão do Engano.

O horizonte abi é curto, excéptopara oeste, onde alcança mais ou menos
três kilometros.

Próximo, formadas pela terminação brusca do chapadáo, existem me-
donhas furnas, constituídas por estreitíssimos e profundos vállès, cujo ac-
cesso é diflicilimo senão impossível.

Era o sarcophago eternamente aberto e destinado a tragar os corpos do«infelizes viajantes do Zagaia.
*

Vejamos o interior da ephemera residência dos viajantes-o rancho. Com-
punha-se elle de uma grande casa de construcção tosca, com diversos com-
paramentos sulUcientes para conter regularmente a família que alli moravae os viajantes que por lá pernoitavam,
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Sobre cada uma das camas, no tecto, existiam grossas pranchas de ma-
deira, tendo por contrapeso uma pesada lage de pedra, engenhosamente sus-
tentadas por fortes cordas, que se abaixavam e se levantavam de novo, por
meio de carretilhas e roldanas.

Tudo islo tão bem desfarçado que o mais curioso indivíduo não lhe dos-
cobriria o ardil.

A' noite velha, os caridoso* moradores daque.lla casa punham em aceno a
mortífera machina, fazendo baixar bruscamente tudo acjuilló e produzir a
morte instantânea, por esmagainenlo, dos innocontes viajantes que tinham a
infelicidado de alli pornoi 1 ar.

Certos da consumação cio seo bárbaro acto, os ladrões chegavam tudo
outra vez nos scos logarcs, á espera do novas victimas, corriam a saquear
os seos despojos, e os corpos sem vida eram atirados ás furnas que pro-
ximo ficavam.

Assim ficava occulta ás vistas das autoridades Ioda aquella sorte de
barbaridades.

Durante muitos annos esta vandalica scena de sangue foi repetida e, tal-
vez que diariamente, até que um facto providencial veio pôr ler-mo a tão gra-
ves perigos; pois, a existência daquella machina da morte nunca ponde ser
revelada a quem quer que fosse, por não ter sido possível a ninguém delia
escapar e assim denunciar o crime ás autoridades.

/Certo dia, um velho preto, escravo dos assassinos, grato a um jovem de
bellas apparencias, chegado havia poucos momentos antes e de quem já
havia recebido um pedaço de fumo, revelou-lhe o segredo da morte que lhe
estava reservada, mostrando-lhe. no interior da casa, o modo pelo qual ia
ella ser feita. O jovem tudo comprehendeo e não se fez esperar. Cornado-
vida cautella reunio a sua tropa o camaradas o logo foi á localidade mais pro-
xiiha denunciar os malfeitores, que foram desse momento (1777) em deante,
perseguidos pelas autoridades.

Desle modo foi oxtincia a celebre quadrilha do ladrões do chapadào do
Zagaia, na Serra da Canastra, deixando ate hoje apavorada a imaginação de
peregrino que, jornadeandò por alli, ouve taò tristes narrativas "diariaméú-

10 repelidas entro os moradores das cercanias.
Uberaba, 19 de julho de I90G.

Hildebrando de Araújo Pontos.

Nota:—O Engenheiro Hildebrando Pontes, nosso cpllaljoraçlòr, ('natural
de Uberaba, em cujo In st • Zootechnicp fez o seo curso. No vol. II, de p.ioí,
pag. 530, desle Annuario, lia um trabalho seo sobre a «Constituição Geòjò-
gica do Triângulo Mineiro».

Ovos da liorn

«Na cidade de Diamantina (norte de Minas) ha entre o vulgo umaVronça
antiga de que os ovos poslos pelas gallinhas. na manhã do dia consagrado ;i
Ascençáo do Senhor, tem uma virtude mil agròsa pára curar Ioda a Sorte de
doenças.

Nestas condições estão os ovos postos, na quinta feira, de 28 de maio
doste anno de 1909, chamados vulgarmente oro? da hora.

Hora de que ? Da Asccnção ?
Si algum collega puder nos explicar tal enigma, muito gratos lhe fica-

tfenios»,
fExUVda Jdéa NÒvti)i

<
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I Século li e a Democracia
(Francisco Valladares)

« O século XX será o século da humanidade ; Victor Hugo annunciou
que elle veria a queda final do despotismo, o advento de uma democracia
mundial, regimen radioso de liberdade e fraternidade !

Não podemos nós, não pode o Brasil ficar fora do movimento ; a cada
um de nós, cidadãos de uma republica livre, compete apressal-o.

Exercitemos os nossos direitos com desassombro, francamente, corajosa-
mente, segundo as nossas próprias inspirações, sem outras suggestoes que
não sejam as do nosso patriotismo.

Deos nos livre da democracia taciturna, da democracia calada, da de-
mocracia hesitante e medrosa, da democracia muda!

Livre-nos Deos da democracia por procuração 1 »

UM SONETO DE ALVARENGA PEIXOTO

«Não cedas, coração ; pois, nesta empresa,
O brio só domina ; o cego mando
Do ingrato amor siquer não deves, quando
Já não podes amar sem vil baixesa. •

Rompa-se o forte laço, que é fraquesa
Ceder a amor, o brio deslustrando :
Vença-ie o brio pelo amor cortando,
Que é honra, que é valor, que é íortalesa.

Foge de ver Alléa ; mas si a vires,
Porque, não venhas outra vez a amai a,
Apaga o fogo assim que a presentires.
E se ainda assim o teo valor se abala
Não riio mostres o rosto ; oh ! não suspires !
('alado, geme, solíre, morre, estala!...»

nota : o dr. Ignacio José de Alvarenga Peixoto, notável poeta mineiro
do sec. 18.°, escreveo esto soneto em S. João dEI-Rcy, antes de se casar
com d. Barbara lleliodora, depois sua mulher o também notável poetisa
mineira. Vide pag. 363 deste vol.

Triste consolo.. >
«Em Barbacena. ia ser enforcado um negro boçal, que assassinada o se

nhor.
Na véspera da execução, o carrasco, vendo o preso muito triste e aba-

tido, procurou eonsolal-o.
— Anime-se, homem. Isto não vale nada ! E' só um momento: é como

quem bebo óleo de ricino. E depois, na hora do trabalho, você pode exigir
o que quizor, vinho, doce,,.
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De veras?. 13 u posso pedir doce... doce de leito ? atalhou o nogro,uni pouco animado.
De leito, de cidra, do laranja, o que qoizer.Tabão. Antes isso !

No oulro dia, ao subir as escadas da forca, com o carrasco e o padre,©migro parecia agitado, a olhar para o povo e para os soldados. Afinalnão se conteve, voltando se para o carrasco, exclamou, como uma possua(pie reclama o que lhe promèlleram :Uê, Nhonliô.., E o doce?!
Ainda houve tempo do so trazer um pedaço de marmellada, cm que o

paciento cravou os dentes com visível satisfação.
Logo depois... uni empurrão o o cadáver osciliava no espaço !»

OALERIA DK MINEIROS ILLUSTR^S
XXVII

O Visconde de I^HurjEiia

A 11 de janeiro de 1911. falleceo, na cidade do Rio do Janeiro, ás 3 e 5 mi-
nutos da tardo, o dr. João Baptista dos Santos. Visconde de Ibituruna, illustre
filho de Minas Geraes, nasc. na cid. de S. João cl^IOl-Rey. a 14 do junho do
1828.

«Com a morte do venerando ancião (escreveo O Paiz) desappareceo uma
das figuras de mais relevo na vida social e política brasileira nos últimos qua-rentaannosdo Império, e cujo prestigioso prolongou, por uma tradição de
¦erviços e de inteireza moral e pola própria sympathia que irradiava daquelle
magnífico typo de homem, até estes derradeiros tempos.

O dr. João Baptista dos Santos foi, em dada época, no Rio de Janeiro, isso
de que já se vae perdendo actual monte a noção precisa e que se chamava
uma «influencia popular». Já pelo largo circulo de dedicações e de reco-
nhecimentos que a sua clinica de medico hábil o desinteressado fizera, já
pelo que formara de admirações o confiança o exemplo da sua vida e a linha
recta do homem publico, o dr. Baptista dos Santos dominou o sentimento da
cidade, que o fez duas vezes seguidas presidente da sua municipalidade, tanto
vale dizer o vereador votado em 1.° logar, segundo a lei eleitoral dessa época,
em uma Gamara onde so assentavam Ferreira Vianna, Andrade Figuei-
ra, Haddoclv Lobo o outro ;< de .pio o nosso tempo guarda apenas a*" Ira-
diçào.

Liberal adeantadó, ardoroso propugnador de franquias e beneficios parao povo e para a cidade, o dr. João Baptista dos Santos, partidário convenci-
do e inflexível, não foi um empolgado pola política ; ao contrario, eleito pro-sidente da Gamara Municipal pela segunda vez, renunciava pouco depois o
cargo, afastando-se do acceso dos prelios cleitoraes, oonservando-sc alheio ás
posições de mando, até (pie o eminente mineiro sr. Visconde de Ouro Prelo,
ao organisar o gabinete liberal de 10 de junho de 1889, foi buscal-o ao seo retiro
para confiar-lhe a presidência da província de Minas, na occasião em queo momento político exigia para esse cargo uma dedicação, uma capacidade
e um nome.

A Republica surprehendeo nesse derradeiro posto de honra o illustre ser-vidor; e coube ao já Visconde de Ibituruna entregar ao dr, Antônio Ol.yntho

t
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dos Santos Pires, primeiro governador provisório do Estado de Minas, o
poder que o Império lhe havia confiado e que nenhuma resistência, na
quclla situação, poderia útil mente defender.

As attençôes, entretanto, de que cercaram os republicanos mineiros o
adversário vencido, foram bastante significativas do respeito e da admira-
çào que lhes havia merecido sempre a figura desse venerando Mineiro, quefora sempre, fora e dentro do tracto da terra natal, um título, para esta,
de desvanecimento. Foi a sua ultima posição política.»

O dr. João Baplisla dos Santos íiasceo, como dissemos, em S. João d'Ei~
Rei, no districto de Ibituruna, em lide junho de 1828.

Filho de modesto commerciante portuguez, fez os seos primeiros estu-
cios naquella cidade e aos 14 annos conseguio a permissão paterna para con-
tinuar as disciplinas preparatórias no Rio de Janeiro.

Para aqui veio recommendado ao major Virgílio Fogaça da Silva, amigo
de seo-pae, com quem fizera relações quando fora a Minas, sob as ordens
de Caxias, na columna (pie ia süffocar a revolução de 1842.

No Rio, Baptista dos Santos teve a vida laboriosa e de quasi todos os ra-
pazes de seo tempo, que não tinham abundância de recursos e tinham vonta~
de de abrir dignamente o seo caminho na vida.

Para poder estudar, fez-se revisor, a principio ü^Jornal do Commer-
cio e depois no Correio Mercantil, de F. Octaviano, até que, lendo termina-
do os preparatórios e sendo já aiumno da Faculdade de Medicina, obteve o
logar de interno no hospital da Misericórdia, indo servir na enfermaria acargo do notável cirurgião dr. Manoel Feliciano, que se affeiçooiuao joveme talentoso estudante, de quem se tornou amigo e protecter.

Quando Baptista dos Santos terminou o seo curso acadêmico, em 1849,trazia cqrasigo um cabedal pouco conimum de competência e o professor Ma-nocl Feliciano, que o tinha entro os seos discípulos dilectòs, recommendou o
moço medico a pessoas influentes da família Nogueira da Gama. em S. José
do Rio Preto (mun.de Juiz de Fora), onde se estabeleceo elle como medico
de partido dos fazendeiros daquelle município.

Fezahi rápida carreira e dentro de algum tempo a clinica do jovem e
hábil medico extendia-se por toda a vasta zona limifrophc de Minas e do
Rio de Janeiro.

O dr. Baptista dos Santos casou-se abi, na família do fallecidó barão de
Sairia Justa, e, alguns annos depois, voltava para.. Rio de Janeiro, onde selhecleparava áosiudiosa actividádé e ás legitimas ambições iinrcampo maisamplo de trabalho e cie triumplios.

No Rio, não Ibe foi (liilícil a expansão da clinica e do nome. O dr. João
Baptista dos Santos foi dentro cm pouco um dos médicos de maior clientela
e de mais respeitada autoridade; e as sympathias «pie soube adquirir como
medico e como cidadão davam-lhe, finalmente, o grande prestigio .pie o fazia
eleger, como já dissemos, em dois biennios a seguir, presidente da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, cargo accessiVei, por esses tempos, somente
as figuras de relevo da vida social e política da cidade. Os serviços que
prestou na primeira investidura, a tradição de inteireza e de devotamento
que deixou levaram-no á segunda, que elle renunciava pouco depois, por di-vergencia de ordem administrativa.
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Dahi, conforme escrevemos, dedicou-se, ainda que fiel aos seos princi-
pios políticos, quasi que exclusivamente á sua actividade social de medico e
de cidadão, ate que o seo eminente amigo Visconde de Ouro Preto lhe foi pe •
dir um derradeiro serviço, no domínio político.

Entretanto, é como medico, em suas varias modalidades, que a figura do
dr. João Baptista dos 'Santos tem o seo maior valor. Clinico consUmmado,
cuja opinião era ouvida como maior respeito, o dr. Baptista dos Santos
fundou e dirigi o por muito tempo a casa dè Saúde do Bom Jesus, tradicio-
nalaesse tempo, tendo sido lambem medico dos hOspitaes do Carmo e de
S. Francisco de Paula.

Os trabalhos da sua vasta clinica não o impediram, porém, de dedicar-
se a outras questões e a outros encargos de natureza profissional : dedicam-
do-se vivamente aos estudos de hygiene, o dr. Baptista dos Santos fez parte,
por muitos annos, da antiga junta de hygiene e da inspectoria geral de hy-
giene, que lhe succedeo, prestando á cidade e aos paiz destacados serviços ;mais ainda, pouquíssimas foram as questões dominantes nesse ramo, como
em outros da medicina publica, em que oabalisado profissional nãomanifes-
tasse o seo parecer e a sua actividade *

A propaganda da vaccinação ; os assumptos relativos á saúde publica: a
fiscalisação da alimentação e das bebidas; o.problema da educação e preser-vaçãodas crianças pertencentes ás classes desfavorecidas; a questão doses-
gotos edo abastecimento de água. mereceram-lhe sempre um interesse com-
pe tente.

0 governo aproveitou a sua viagem á Europa, cm 1872, para mandal-oestudar nas capitães adeantadas o serviço de esgotos, tendo o dr. Baptista
dos Santos apresentado, nesse sentido, nm estudo comparativo, ainda hojecitado com elogio.

Intorossqu-se também o illustro medico pola questão do abastecimento
dágua ao Rio de Janeiro, tendo sido um dos grandes propulsores do molho-ramento desse serviço, pelo qual se bateo empenhadamonte na imprensa e
pelo livro.

Publicou, neste assumpto, um trabalho de valor — Águas potáveis ; abas-tecimento do Rio de Janeiro,
Outra campanha sua foi contra a fraudo dos gêneros alimentícios ; e

quando inspector geral de hygiene, destacou-se pelo combate enérgico e te-naz que deo aos falsificadores.
Fora disso, foi um dedicado á causa da instrucção. Em S. João d'El-Rei,

para honrar a memória de seo pae, quando este faileceo, em 1880, transfor-111011 a ca8a em q'ie residia o velho progenitor em excellente collegio, a (piedeo o nome de escola.loão dos Santos», dando-lhe o mobiliário e os profes-sores e custcando-lhe todas as despesas. EUe próprio inaugurou essa escola,entregando-a, finalmente, ha seis annos, ao Estado de Minas. Foi elle o crea-dor, de accordo com a Associação Protectora da Instrucção, da Kscola SantaIsabel, para meninas, e de uma outra para adultos, ambas em VillaIsabel.
a

O ex-Imperador, que o fizera seo medico, fel-o Barão e Visconde de Ibi-turuna, em aüenção a esses e outros serviços.
A sua tempera não sabia restringir actividades. 0 bairro carioca do En-genho Velho, onde sempre residio o operoso compatricio, deve-lho ainda umoutro serviço : o do acabamento da Egreja Matriz, cujas obras, muito tempo
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paradas, foram concluídas com recursos pessoaes seos e de amigos, que ellecongregou em redor dessa obra de fé.
. Nos últimos tempos, o Visconde de lbituruna, velho, fatigado e enfermo,.pmaoera senão uma tradição de um brilhante passado. Esta, porém ébastante para tornar dolorosamente sensível a perda de tão destacado Brasi-leiro».

O finado Visconde de lbituruna residia no Rio de Janeiro, á rua TIad-üock Lobo n. 31)2, e seos restos repousam no cemitério de S. Francisco dePaula, na Capital Federal.

A LENDA DAS AMORAS
(BRANT HORTA)

A Nelson de Senna
«Na velha Babylonia,
Perto do túmulo de Nino,
Sob os frondaes de uma àmorcira branca,

Onde, sem parcimônia,
Num sonoroso veio crystallino,
A sede, o lasso pegureiro estanca ;

Combinam dous amantes,
(Segundo résa a assyria lenda)
Pyramo e Thisbe se encontrar um dia,

Para, doces instantes
De amor, gosarem munia união que prendaDa vida o inferno ao céo da fantasia.

Thisbe primeiro chega
Ao combinado ponto e, vendo
Sinistra leoa de sangrenta gorja,

Foge, tremula e oíTega,
Deixando o veo nas garras do tremendo
Bruto que o trinca o despedaça e escorja.

Depois, Pyramo vindo
E vendo o veo de Thisbe, em sangue
E esphacelado, julga-a morta e cheio

De atro pesar iníindo,
Na dôr atroz, desfallecide e langue,
Enterra a espada no âmago do seio ;

E, quando Thisbe volta
Ao mesmo ponto da entrevista,
Pyramo encontra morto e trepassado
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wwwd-gum,

E sente tal revolta,
Que a mesma espada contra o peito enristaR vae morrer do seo amante ao lado.

Eis porque tem de amoresO nome, da amoreira o pomoE nascem as amoras em parelhas.
Eram de brancas cores..Viram, porém, sangue de amor e eis como,Dentro, as amol.as tornam.so vermelh 

'

II
1
to^&Uto^e^^J?*™* M'neira de Letras o sr Brant¦vros deassumpto literá?k %$ ^^Mc>rf, ™*° tem publicado váriosii * Aeiso). E lambem musicista eximio.

O trocadilho (I)
«Trocadilho é um synonimo de calèmburgo.

equivoco do palavras. »era,nlonlfi 
»ciom do e*ylo, quo consiste em

Como etymologia da palavra cálembur dão WcW,»-eterno 6«rtere-gracejar com anennn ni,, 8 
a exPressa° italiana

ntendem que eSsa palavra v^m7eGale2!?»t me° Vêr COm melhor '«*».
allemães. ^atembe) g, personagem gaiata dos contos

ea SIS:' 
"" SCT ° Vt'rb° ^ Po» ei.» consiste na ,ro-

n^SZT PI'ef6renCÍa a CateW"'"-» —»"o '—o, por ser csic
O trocadilho, prova de esnir-Hn *> ilectnal, se pode dar pelot otZÚIÍ2 

"""'^ de C6I'ta »8-cia tatol-
uma palavra em duas eu m is o trÍ ne„"'?^",' PG,a deotímP^Ç*o de
«ma outra, peia semelhança de om ou d*m\ma° 

de P^vras que formem
des.vllabas etlnal mente pela uudan™ P 

^f ^'^ Pela »*a
Não se sabe ouando %Ú 

l aança do Pon^aÇ.ao de uma frase.
tanto, os m^i&mVm &*> ? p» trocadilho. Entre-
usou diversas vezes, ciceréntó av, , f , 

''0nd0ram C""°- Hoi»<*° dolle
tophanes e Planto nko o cunharam °* ^ '^^ 

^f?$ ffc
*
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Deilile, André Chenier e Boissonade deploraram o seo uso na língua fran-ceza, em termos cruéis e versos motejantes.
São não ha duvida, juisos de homens eminentes, os quaes acabo de citar;mas também tem havido homens eminentes que detestaram a poesia o tiveramnorror a musica, e nem por isso a poesia e a musica deixaram jamais de seras artes sublimes e cheias de encanto, que todos vós conheceis.Não é muito fácil fazer trocadilhos. Sem certa argúcia, facilidade decomprehensào e poder de attenção, ninguém consegue fazol-os, mesmo co-nhecendo bem a língua.
E se pode aííirmar que ossos adversários rancorosos do trocadilho o sãopor nunca terem encontrado facilidade de manejal-o.
Felizmente, é muito maior o numero dos grandes espíritos, que têm culti-lado o trocadilho, do que o dos que lhe tem votado infundado rancor.Nem podia ser de modo contrario, desde que o trocadilho denota bom nu-mor,signal desande, que ó uma das primeiras condições de felicidade torre-na e desde que é uma prova de espirito o de intelligencia, para a qual, comoa charada; com que tem estreito parentesco, constituo um útil exercício e umasalutar gymnastica.
0 certo é que se acham em muito boa companhia os que cultivam o troca-uilho.

rcv»E tempo, porém, de dizer alguma coisa do trocadilho em nossa língua.Não sei se o francez lhe levará vantagem nosso jogo de espirito, nein^se o"severo Boissonade, se soubesse portuguez, lamentaria tanto a riqueza de ho-monymos do francez.
- Riquíssima de homonymos, prestando-se como nenhuma outra ás chara-das, parece a nossa língua mais própria ainda que o francez para o troca-dilho,

¦ Tomos mesmo locuções em que o trocadilho, quando não o cacophatone inteiramente inevitável, taes são, por exemplo, uma mão e por cada.Temos uma infinidade de palavras «pie se decompõem em outras, comoamortecido, amargoso, amorlalhado. amal-a, Paracalá, amarella, coração,condescendente, enriquecer, mulatinha, atarraxada, jaquetiuha, etc.Por isso são abundantes os trocadilhos em portuguez.
*

Em uma republica de estudantes certa vez ouvi esta ordem dada aocriado :
—«O1 Botelho, toma tSta botetha o vae á venda do Garcia, indagar se ha

paraty. Se houver, traz para nós.»
—De outra feita disse um dos republicanos :—«Estou solírendoda pelle, por isso vou ao theatro.—Que tem uma coisa com outra?
—Tem tudo, porque indo ao theatro, tomarei ar scenico».—Um outro perguntou um dia :
«Que semelhança tem o mar com a rua do Ouvidor ?
Um respondeo : - No mar se encontram muitas vagas e na rua do Ouvidormuitos vagos.
-E'boa a resposta, mas não é a verdadeira, retorquip outro. A verdadei-ra é que, tanto no mar, como na rua do Ouvidor ha muito armarinho.»—E como estes era um continuo turbilhão de trocadilhos.
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Na politica também é considerável o consumo do trocadilho, c muitos
desses jogos de espirito se ligam á nossa historia.

-Pedro l.o, quando quiz dar o titulo de marqueza de Santos á sua amante
Donntila, tendo-lhe o velho José Bonifácio exprobado o acto, perguntando:«Marqueza, porque ? senhor !» respondeo-lhc Dom Pedro : «Porque é uma
peça de mobília de que tenho necessidade !»

-Pedro 2.°, quando Salvador de Mendonça, o ardente republicano, foinomeado nosso cônsul na America do Norte, e foi ao Paço agradecer a no-meaçao e despedir-se, disse-lhe: «Hei de estimar que o senhor sirva tão bemao Império na Republica como servio á Republica no Império.»
-Nossos Presidentes de Republica todos tem feito trocadilho ou soílridoas suas settas aceradas.
Para Prudente de Moraes, a quem se chamou prudente demais, fizeram,logo que entrou para o governo, uns espirituosos versos, que assim termi-navam :
«#/•. Prudente, demofaes '?>>

-Ao dr. Campos Sall.es o povo denominou Campos Se lios.
.Dprsos estadistas do Império e da Republica têm sido victimas do tro-cadilho.
-Aq grande Limpo de Abrco (Marqucz de Abacté) chamaram injusta-mente seos adversários «Sujo de breo» ou «Limpo de brio».
-O senador Porciuncula foi victinia de uni horroroso...
-A José do Patrocínio, o heaòe da .campanha abolicionista, chamavamos escravocratas o Prelo cynico.
A Republica também não escapa, porque os monárcliistas a denominam alie publica.

4 *

Nós temos palavras, que, decompostas, dão a sua significação verdadeira.
ÍSr? 'P°1S rmmm 6 l"" Serim' f|,1°m é s°m Ao estudo se, Mklclambem dizer: '

«Es tudo, estudo.»

™Zl?Zln!aC'0S; 
C'dad''SC CSla';t""'s 4?.átfft<ÍM de ferro muito próprios

doltallS "" '"'^ QUGlaZ' M' d° FÓ'a' m* d'L!vai Ce-

seo^ltoref 
° ^ ™ "''^ 

^ ° ü'ocadilho> <luc ^e, tem e terá os

oueD™n,°nS 
h0m°nS,. d° 1C"'aS G1'a A,'U,ur Azevedo ° seo milb* cultor, eque o espalhou em profusão pelas .suas comédias e revistas.Lopes Cardoso foi também um grande trocadilhisla.

se sabe ntó tá&- 
''* "'¦" 

, 
° ""llt° ^kittíl Tcndo Pal.och.io, que-, comoPaSlf^Sf Pf d° '"" Vüt° a° Laet' CSlc lhe dl**e : '«*i 

^ ^o, 
tfCi>owr í/a Republica eu só. voto em branco.»

do mo^conlTt^o 
ViS('0m!" •'", *;ii"'V;'' "a Dhwtwia à Kscola de Medicinaao Kio, conta-se o seguinte interessante trocadilho :



AttttÜARÍO m
Tendo um candidato (2) ido se inscrever em certo concurso e o Saboya lhe

aconselhando anão se inscrever, dizendo que elle naufragaria, disse-lhe:
«Sim, a competência é pesada, vae ao fundo.
A incompetência, mais leve, essa boia /»

-Um exemplo de trocadilho consistindo na mudança de accentuação é o

seguinte, bastante conhecido, c que se deo em um exame :
«Com que se purifica o assucar, bruto ?
F/ com o carvão, animal !»
—Um bellíssimo trocadilho, também muito conhecido é este :

Querendo fazer espirito, um cavalheiro pouco delicado perguntou acerta
dama qual a grande dilferença que havia entre um espelho e uma clama. Não

acertando ella, explicou elle :
—F: que o espelho re/lecle sem falar, e a dama feda sem refleelir.»
De prompto lhe disse a senhora : Diga-me agora a differcnça que ha entre

o espelho e o homem ? Não respondendo elle, cila explicou :

-E' que o espelho sempre è polido, c o homem nem sempre o é.

-Para não deixar de beliscar a classe a que pertenço (3) eu vos pergun-
tarei 9

Que semelhança ha entre (piem tem uma commenda e os médicos .

Não sabem? Pois eu explico :
«Quem tem uma conimcnda é commendador, e os médicos comem da ddr.

Occorre-me agora que os meos companheiros de «republica» diziam que
umofíicial do exercito nunca pode ser um homem simples: porque esta sem-

pre composto..»

MÃÊ!

(Altivo Serrano)

Tu, porque, em vendo-me partir, diluiste
o coração nas urzes do caminho,
(pie eu deveria palmilhar sósinho,
certo, o meo cântico emotivo ouviste !

E, so um dia ou volver, como pediste,
ao lar que abandonei, saudoso ninho,
—Mãe! quo. eu possa encontrar o teo carinho,

que, mesmo ausente, á minha dòr assiste.

(2) Al I ribae-sfi também a Paula N'ey, o saudoso boêmio, ess,- JM&?
nm o ViVdeSahova, numa banca de exame na Faculdade do Medicina.
M o sr! dr J.' Ávellar 6 medico, além de jornalista, co.no ja referimos

(3)
em nota anterior,
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Estás cm mim vibrando, alma sonora,
em toda a parte a que me leva o fado,
—eterna vibração, hora por hora.

E, se um dia eu cumprir o teo desejo,
—ali ! possa ungir-me o teo olhar sagrado,
ali ! possas dar-me a extrema uncção cio Beijo !

Nota: Altivo Serrano é o pseudonymo literário do jornalista mineiro
sr. Quintihano Jardim Júnior, nat. de Uberaba. Houve engano nosso, em
attnbuir esse mesmo pseudonymo, á pag. 41G deste vol., ao poeta e escriptor
mineiro sr. João Lúcio Brandão, nat. de Ouro Fino.

O CABO SOUSA
Falleceo em dias de abril de 1911, em Ouro Preto, em edade avançada, o

cabo de esquadra Elisiariode Sousa, da Brigada Policial Mineira c cuja mor-
te foi muito sentida por quantos o conheceram.

Era um pardo, de estatura mediana, e, posto que envergasse a fardapor
mais de meio século, pois contava5G annos de serviço activo, nunca se quizreformar.

Conta-se que o sr. dr. Bias Fortes, quando Presidente do Estado, quiz pro-movel-o a sargento e a ofíicial, e depois rcformal-o. Consultando-o arespei-
to, recusou o Cabo acçecler a esse desejo do venerando Chefe Mineiro.

«Não, senhor, disse, eu estou acostumado, ha muitos annos, a viver
como soldado e a dormir na minha tarimba, c não me habituaria aumâpòsi.
ção superior á que tenho oecupado.»

Era um simples e um bom. Religioso convicto, não deixava de ouvir a sua
missa, diariamente, e muitas vezes servia de sachristão.

Foi, durante annos, empregado no serviço do Palácio, e nessa época ha-
via o costume de se tirar diariamente da prisão um sentenceado para o serviço
de faxina das cocheiras, etc. Este serviço estava aííecto ao cabo Sousa, mas
elle o desempenhava desarmado, e assim acompanhava o preso para todas as
partes. Certa oceasião alguém lhe perguntou:—Sr. Sousa, não receia a ova-
são deste preso, andando o sr. desarmado ?

—«Não, senhor, respondeo, eu o tenho seguro com as minhas orações...»
Ecom elíeito jamais preso algum fugio, quando por elle acompanhado.
Viveo sempre em Ouro Preto, tendo sabido, creio,uma só vez,commandan-

do um destacamento de algumas praças para município visinho, onde esteve
alguns mezes.

Ao regressar, perguntaram-lhe:-«Sr. Sousa, durante o tempo que esteve
fora, os soldados não lhe faltaram com o devido respeito ? »

Não, senhor, respondeo, sempre me respeitaram, e todas as noites re-
savamos juntos o terço, e ouvíamos missa aos domingos.»

E assim viveo o cabo Sousa.
Humilde, bondoso, de uma honorabilidade inatacável, empregou a sua

longa existência em fazer o bem que podia.
Quem quer que solicitasse os seos serviços, quer para passar uma noite

em claro, velando a um enfermo, quer para vestir um defunto, o encontrava
sempre solicito.

Nisto consistia uma das suas maiores satisfações.
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Attencioso, tratava a todos com urbanidade, não constando que tenha dei-
xaclp um único desaíTccto.

Indivíduos dessa espécie merecem que se lhes dediquem algumas linhas,
e é o (pie venho fazer.

m. a.
Pés celebres

Têm havido homens de espirito, de talento e de gênio, com pés descem-
mun aos.

Lord Byron tinha uns pés desgraçadamente grandes.
Napoleão, que era doido pelos pés pequeninos das mulheres, a ponto de

tirar os escarpins á imperatriz Maria Luiz a, para llros ver, tinha os pés do
tamanho de um buulevard.

Qsavantajados pés de Bocage arrancaram ao satyrico poeta Nicoláo To-
lentino este epigramma :

« Se o Padre Santo tivera
Um pé tão longo e tão má o;
Da mesma Roma podia
Dar beija-pé em Macáo.»

Mas, como Tolcntino também tinltá uns pés maiores da marca, Bocage
respondeo logo, apontando para as bases do collega :

« Eram Ires juntas de bois,
E daquolles mais seleçtòs,

A púxárpelos sapatos...
E os sapatos qui;ètos>»

Uiii sábio americano oiasrido em 31 inas

Pela edição da tarde do Jornal do Gommercio, do Rio, de 5 de maio de
1010, o director deste Annuario fez publicar.o seguinte estudo a respeito do
astrônomo Draper, natural de Ouro Preto :

ONDE NÁSGEO JÒIIN DlUPKR ?

«Escreve-nos de Bello Horizonte o Professor Nelson de Senna :
«No cap. V da sua magnífica introdiicção ao Promelhco Acorrentado

(pag. 10Q do tomo 58, parle 11, da Revista do lnst. Hist. Brasileiro), por elle
tão bellamente traduzido do grego em puro vernáculo, o venerando Sr. Barão
de Paranapiacaba, rebatendo um falso conceito da «mediocridade intellectual
dos Estados Unidos»), cita entre os Norte-Americanos de valor este : «John
Draper, inventor daplioiographia, natural da cidade dr Ouro Preto, em Mi-nas {Brasil}, astrônomo de nomeada e professor, li' autor do conhecido livro :«Conflicto da religião e da Sciencia», obra clássica, traduzida em muitas lin-
guas. E1 pae dos quatro Drapers, todos distinetos na sciencia e nas |C-trás. »

A.— 20
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— Ora, por mais que rebuscássemos o indagassenròsv. de ííonhuma parte
colhemos elementos capazes de abonarem a naturalidade íiYiiíoira dó John
Draper, a monos que não venham do douto hellonista pátrio, Já Crlíádo, as
razoes do seo asserto.

Das fontes de informação por nó.> consultadas, e que adeante vão tran-
scriptás; na parte interessante aO' caso, nenhuma su (Tragou aquella natürà-
lidado.

Taunay, tão s«abedor de nomes do extrangeiros ligados ao Bixasil, nenhu-
ma noticia dá de Draper, cm seo excellente estudo a respeito (no tomo 58, de
1895, pags. 217, da Uev. do Instituto Hist. Brasileiro), quando falia de Ame-
ricanos do Norte que viveram em nosso paiz.

Dos archivos mineiros nem sequer consta a presença de nenhum ameri-
cano Draper, na Capitania, pela época provável do nascimento de John Dra-
per (1810 ou 1811, como se vê adeante).

Na excellente encyclopedia-27^ 
'Americana, 

recentemente editada nos
Estados Unidos (vol. VI, verbo Draper) vem estes apontamentos sobre John
William Draper: «Physiologistae cliimico aniericano, nasc. em Saint-Helens,
no Lancashire, Inglaterra, a 5 de Maio' de 1811, e fali. cm Hastings-on-tlíe
Hudson, Nova York, a 1 de Janeiro de 1882; tendo vindo para os Estados
Unidos, em 1833; onde estudou e receboo o gráo do doutor em medicina, em
183G, na Universidade da Pennsylvania.

Tornou-se professor do chimica, na Universidade de Nova York, cm
1811, e, cm 1850, professor de physiologia. Entre suas obras apontam-se :
Physiologia Humana (1856) ; Historia do desenvolvimento intelleciual na
Europa (180*2), obra esta de grande importância e muito amplamente es-
cripta ; Historia da guerra civil americana (1867-70) ; Historiado confliclo
eulrc a religião, e a se iene ia (1875), que attingio a muitas edições c foi logo
vertida para todas as línguas da Europa».

— De outros indivíduos do appcllido Draper só vemos cm The America-
na (Ide. cit.) um educador, Andrew Draper, nascido em Wcstford, 1848;
um meteorologista, Daniel Draper, nascido em Nova York, 1811; um seientista,
Henry Draper, nascido num condado da Virgínia, 1837 ; um J. Christopher
Draper, physico e cliimico, nascido também no listado da Virgínia, 1835 ;um antiquario, Copeland Draper, natural do Estado de Nova York, 1815; c
um Franklin Draper, industrial, nascido em Lowcll, 1812; e, como se vè,
todos oriundos da America do Norte.

No Larousse (vol. lettra D, pag. 1.195) vem esta noticia sobre John-AYii-
liam Draper, medico c cliimico americano, nascido cm 1810 (sem citar o lo-
gar do nascimento) ; c ahi se le que «elle fez seos estudos de medicina na
Pennsylvania, onde receboo o diploma de doutor, em 1837, depois do que foi,
suecessivamente, nomeado professor no collcgio de IlampdOn-Sydney, na
Virgínia, donde se passou para a Universidade de Nova York, e mais tarde,
1851, presidente da faculdade CÍe Medicina dessa ultima cidade. Além de
numerosos artigos sobre medicina, physica e chimica, inseridos em diversas
revistas seientifleas, escreveo o dr. J. \Y. Draper estes livros ; Manual de
Physica; Elementos de Chimica; A chimica das Plantas; Physiologia, Slali-
cae Dynamica Humanas, com o suh-ÜU\\o-Condição e marcha da vida do
homem, em um vol. m-8«\ com 300 estampas, públ. em Nova-York Í1856). W
sobretudo por seos trabalhos sobre a acçáo da liiz latente, que Draper fez a
&ua reputação no mundo «cientifico»»
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Ora, o que ahi está é muito pouco parabém conhecermos o vulto dro
grande Brasileiro, a ser verdadeira a referencia do illustre sr. Barão de Para-
napiacaba. Bem poderiam o sr. Conselheiro José Carlos Rodrigues, tão ver-
sado na historia americana, ou o nosso digno vice-cônsul em Nova York, sr*
dr. Garcia Leão (módico c natural de Porto Real de S. Francisco, no Oeste de
Minas) nos dar qualquer luz a respeito de Draper e da sua naturalidade, se de
facto nasceo mesmo na velha Capital de Minas Geraes. »

*

O eminente director do Jornal do Commercio, na mesma edição, assim
commentou o nosso estudo :

« O celebre dr. John William Draper nasceo perto de Liverpool, em 1811, e
não foi- astrônomo de nomeada; isso foi o filho, também fallecido, Henry
Draper, cujo observatório, em Hastings sobre o Hudson, foi visitado por Dom
Pedro II, em 1876.

Sabemos que o velho Draper foi casado (talvez em segundas nupeias) com
uma senhora, d. Antonia Gaetana de Paiva Pereira; assim o vemos notado
numa biographia de Daniel Draper, o celebre mateorologo, director, ha 40
annos, do Neio York Meteorolagical Observalory, no Central Park, daquella
cidade. E como nessa biographia o nome daquella senhora vem seguido cia
explicação — (Gardner) — é de süpporctúe ella se cagara depois com algum
Gardner. Em todo caso, o nome da mãe do dr. Daniel Draper, íilho do velho
Draper, e que ainda vive, é perfeitamente portuguez, sendo de suppôr que seja
cila Brasileira, e que dahi veio o equivoco do Barão de Paranapiacaba. »

Dias depois (edição cie 10 de maio) trouxe o Jornal mais esta interessante
contribuição ao assumido, firmada pelo nosso ex-ministro em Washington, o
venerando sr. dr. Salvador de Mendonça:

II
« Onde nasceo John Draper ?
Nosso director dr. José Carlos Rodrigues, que commentou a carta do dr.

Nelson de Senna a respeito de John Draper, recebeo do dr. Salvador de Men-
clonçaa seguinte missiva:

« Meo caro José Carlos Rodrigues —Lendo hoje a contestação que apre-
senta o sr. professor Nelson de Senna á asserção de meo amigo o sr. Barão de
Paranapiacaba acerca do logar em que nascera o professor John Draper,
apresso-me a eommunicar-lho o seguinte, eo.iio^fundaniento do direito que
nos assiste do reclamar para o Brasil o berço dei se saldo.

Em 1877, quando aqui eslive.de visita, vindo do meo consulado em Nova
York, ao despedir-mo de Imperador antes da volta ao meo posto, o Sr. D.
Pedro 11, ao recoimnendar-nie quo levasse pessoalmente lembranças;suas a
algui.s amigos, que deixara nos Estados Unidos, mencionou entro outros os
nomes dos Drápers o nessaoceasião disse-me que os reclamava como oriundos
do Brasil; porparte cios pães. Despertada a minha curiosidade, que o Impe-
rador percebeo, deo-mo para logo a seguiu!o o interessante informação :

Achando-se no Rio de Janeiro o sr. D. João-VI, governava Minas Geraes
o Mar.pi •.. de S. João da Palma. quepOclio ao Príncipe que lhe mandasse um
on a n'ieiro de minas, muito necessário ás ferras do soo governo. Em virtude
dest-ipedido foi contractado na Inglaterra uni engenheiro civil, com o appel-
lido 1 raper, cujo nome de baptismo o Imperador não conhecia.. 0 (pie sairia,

por 'ín. ei a (pie esse 1 raper, U ndo seguido jau a Ouro Preto, ahi se casara com
uma Biasik-ira. que, para não attiibuir ao meo augusto informaiite cousa que

. jA
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elle não dissera, não quero aíFirniar que fosse filha cio Marquez do Palma, ou
alguma afilhada sua... O nome de faniilia Mascarenhas, que era a do Marquez»

pac dos srs. 1). Manoel, D. José o D. Francisco Mascarenhas, que todos os da
minha geração ainda conheceram, devera na primeira hypothcse figurar na
ascendência brasileira dos Drapers. 10' possível que se desse a segunda hypo-
these. O que, porém, o Imperador referio foi que'; tendo sido o engenheiro
inglcz Draper assassinado pelos trabalhadores das minas, foi sua viuva, a pe-
elido da faniilia do marido, mandada para a Inglaterra com o recém-nascido
John Draper, graças aos desveles e proteeção que recebeo do Marquez e do
Principc-Regente.

Esse menino, educado na Inglaterra, passou-se depois para os Estados
Unidos o abi se tornou o homem eminente, cuja fama é universal. Foi elle o
fundador da dynaslia Draper, de onde sahio o astrônomo Heiiry Draper, in-
ventor da machina que registrou pliotographicàmente o transito do Venus.
Por esse apparelho e pela applicaoão da photographia aos trabalhos astrono-
micos, recebeo elle uma medalha de ouro do Congresso Norte Americano.

O pac, o Brasileiro, diga-se de passagem, tora o inventor da photographia,
como bem o aüirnia o sr. Barão de Paranapiacaba. Além de llenry, foram
também filhos do Ouropretano os illustres John Draper e Daniel Draper, este
o único sobrevivente dos irmãos.

Quando o sr. Barão de Tclíé foi observar o segundo transito de Venus
(segundo de-meo! tempo), na ilha de S. Thomaz, pela reconnnendação do Im-
perador, pedi em Nova York ao professor llenry Draper que emprestasse á
Commissão Brasileira o seo apparelho registrador. Quando lhe fui fazer o
pedido á casa, na Avenida Madison, onde tinha uni excollònté Observatório, e
o achei preparando a mesa em redor da qual deviam se sentar os membros
mais proeminentes da Academia de Sciências, c estavam sendo cóllocados
para allumiar a mesa os primeiros bulhõs da luz electrica de Edison, acolheo-
me com a maior benevolência, c durante-a conversação confirmou o que antes
me referira o Imperador acerca da natalidade de seo pac. Se o apparelho
não foi remettido ao sr. Barão de Teffé, foi que, indo ires dias depois saber
delle, pois o professor llenry Draper m'o havia prométtido, achei á porta de
sua casa, no botão,da campainha, uni v.éo preto que.nie fez retroceder, pura
ler nos jornaes uma hora depois que o grande scientista havia então falle-
cido.

Dou este testemunho sobre o assunipto, (pie reputo de muito interesse para
todos os que prosam quanto se refere ao.nOnie brasileiro. E' possível que o
casamento com um acatholieó, como devera ser o engenheiro inglez Draper,
não possa ser encontrado nos livros de assentamentos do Ouro Preto dessa
época.

Mas o que abi fica é o que me referio o Imperador e me foi confirmado
pelo professor llenry Draper.

Rio de Janeiro, 6 de mnio do 101Q.— Salvador de Mendonça. »
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O CORVO MARINHO
(LUCINDO FILHO

Sou—T0NG—P0)
Immovel, cie apartado rio á beira,
O corvo, triste e só pensa e medita ;
E com os olhos redondos segue o fita
Das águas a monótona carreira.

Mas, si acaso, de súbito presente
Que alguém se vem. da praia approximanclo.
Vae-se o corvo afastando lentamente.
Lentamente a cabeça balançando.

E por traz do silvedo ávido espreita
A partida do in com modo viandante;
Pois nada aspira mais, só se deleita
Em vêr do rio o circulo ondulante.

E fíuando alua sob o eéo suspensa,
Kspadana os seos raios prateados,
Sobre o rio,—os pés íVagua mergulhados,
O corvo, triste e só. meditae pensa.

Assim éo homem, si uni amor violento
Prende-o nos elos do fatal cadeia:
Segue sempre inconsciente a mesma ideja,
Ondulações do um mesmo pensamento.

"Bastião" da Tapera
(lenda sertaneja'

A Carlos Góes

Nas cafingas do Brejo das Almas não havia uma só pessoa que o não
conhecesse, ao menos de nome. Sua presença nas festas de casamentos
posto que sempre muito temida, era infaUivcl, o quem cuidasse de promover
qualquer samba, aida que ini imo, so collocavana contingência inevitável de
mandar á Tapera avisar ao "Bastião" 

que., logo «ao solsinlio», se puzesse a
caminho para comparecer ao divertimento.

E que não deixasse do levar o pinho.
Pudera! "Bastião" impunha-se á consideração de toda aquella gente

simples. Sua fama de valentão que «jogava o ferro» tão habilmente, corria
toda a cercania pela bocca alarmante do boato. E só em faltar do mulato
da Tapera, toda a gentalha se benzia, possuída de pavor.

/Bastião", pois, não faltava a nenhuma cias festas, fosso um simples «Terço»
á SantaCruz, ou fossem as ruidosas festanças do S.João.
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E era máo, o mulato: requestava, mal intencionado, as bellas campone-
zas, cujos olhares brejeiros o alvejavam apaixonadamente nas rodas mais
animadas dá «canninha verde».

Improvisava quadras epie lhe valiam francos applausos dos convivas.
Ao banquete, o' brindo de honra (quasi"sempre feito ao ATigario) erguia-o

/Bastião", com enthusiasmo, eniphaticamentc. ' ¦
Ate' o Vigário, com sua obesidade pesada, olvidava os feios crimes do

mulato e, á hora de «voltar o coco», lhe apertava a mão satisfeito, como
que para significar a grande conta em que o tinha. Eo "Bastião", tomando
cPiim copo da branca, «botava uma lôa», que todos ouviam com respeito o
interesse:

Pego agora neste copo
Sem saber o rpii tá dcnlo :
Para assim pode sôdd
O vigário seo Padre Berilo

Applausos e bravos logo se ouviam dentro da alvadia barraca, onde o
mulato, todo compenetrado, empunhava, victorioso, a viola enfeitada de fitas
verdes, vermelhas e azues...

Não raro "Bastião" abusava da bondade de seos admiradores. Desço-
nhecia convenções sociaes o desdenhava o respeito devido aos costumes
rorionao .

—«Si sá Raymunda gosta de mim (dizia enfatuado), eu vou clescangaiá
tudo o que inziste dentro da taba deste peito veio, rospeitivo o amo o sem-
pathia que eu sinto por aqucíla morena recpiebrada...»

E depois de alguns mezes a mísera Raymunda ia chorar as lagrimas de
seo arrependimento. «Aquclle malvado seduetor... Deos me vingará»,—
era o que a incauta rapariga dizia, repetindo assim o que tantas outras vi-
ctimas já haviam dito.

—-"Bastião" tá um incravo pr'as nossas bandas, compadre. Aquillo infe'
tá uma coisa muito imposive, oué ! SÓ se não tivesse mais liònie de caracte
nas catinga... Ance arrepare que do Natal inte' São João elle tem botado
a perde uns par de moça dãozella ! »

Taes commentarioS se iam suecedendo, emquanto "Bastião", longe do ser
justiçado, proseguia na vida de D. Juan sertanejo.

Ea indignação ia crescendo. A cõusa hão podia continuar assim, pois
o mulato se estava tornando demasidamente pernicioso. Alvitraram um dia
levar queixa ao sub-delegado, no arraial. Mas tal idéa dosvanoceo-se, cloante
da possibilidade de uma vingança por parte do rapaz mal criado.

1 'Passavam assim os tempos... ."

Certo dia correo pelas fazendas a noticia do que andava pelas serras
visinhaS uma onça que, a julgar-se pelo rastro descommunal,' crá de um ta-

mantiò que mettia medo.
O próprio João daLusia, antigo caçador cie>pinlaãa,s, se mostrava assus-

tado com o tamanho da fera.
Não tardou que se reunissem os roceiros visinhos, no intuito muito útil

de dar cabo do temeroso jaguar.
É, póf um domingo do sol" magnífico, no vasto terreiro do Tenente Arar:

tinho, reuniram-se mais d« vinte valentes rapazes, cada, qual mais bem arma-
dov trazendo todos o respectivo MneT de phssóca ccín rapadura,

!
uuia,

i • . -„ •
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Iam matar a pintada • era uma festa !
Tagarelando, lá seguiram os loquazos caçadores, caminho do Riacho

vaLnte'0"' ^ 8l*ulldo estava combinado, devia ser desatrélada amatilha

r»MnS 
an^gosavam as sensações do combate, outros calculavam mental-mente a extensão dapolle luzidia daféra. o, quasi todos, imaginavam o quenavia cie dizer seo Vigário, quando visse a «bruta» pendurada cios varaes.Assim os animosos camponezos chegaram ao Riacho dos Meios.Solta amatilha, cada cachorro tomou uma direção, farejando ávido osi asti os frescos da caça procurada.Pouco tardou que fosse descoberta a onça.Eoi o Z.éca do Rio Verde quem primeiro^àttendeo ao «acuado» de Tarugo-o cao estimado e possante que, ainda pela Semana Santa, matara sósinhouma

gorda sussuarana.
Ah ! Foi uma revolução ! Os rapazes embrenharam-se pelas serras comtal gritaria qne, quem os visse da estrada, teria a impressão do presencearlunosos dmdos, saltando desordenadamente pela mattaria verde.De repente ;t,udo cessou. A onça tão perseguida, internou-se em unia fur-na vertical, cuja profundidade siquer se podia calcular. E, sem saber oque fariam, os caçadores lastimavam sentidos a privação da descarga, quandoa guem leve a rdea de atear á entrada uma grande fogueira. Queriam que, as-phyxiada pelo turno, succunibisse, na cova, a onça, que tamanho damno vinhaacarretando aos criadores.

Mas o plano gorou. João da Luisa, impugnando-o, disseque similhanie
processo, sobro ser deprimente ao orgulho do lantos caçadores, acarretava
perder-se a p.elle do bello especimen.

Procuravam a solução do intrincado caso, 'quando inopinadameníe appa-roce Bastião', attrahido pelo extranho ajuntamento.
Olhos vermelhos, physionomia avinhada, vinha de regressar de um bródio,onde, toda a noite, se divertira numa pândega sórdida.-Vendo-g, alguém leve a leni.liranç.a do lhe propor um negocio muitoserio :

-O' "Bastião" ! Ocê é cabra curado e não (em medo de unhado onça'¦ -«Bobage, home. com unha do onça ê que meo paè me acordava deminha».

ro r"",00^ T'é 
' 
f 

f"nd° dat°n'a' "Bastia°"? S« matar a marvada onça, ganha00 lacho, alem do couro que vale outro tanto. " 
'

£J*K 
f0Í cn8'°ndl,ad0 malicio|afflènfe A poor onça era o mulato daTapeia. Queriam vingar-so de "Bastião": magua velha, um plano vil... Sio rapaz descesse ao abysmo, certo lá ficaria eternamente, nas garras cor!an-tes do pavoroso monstro. Era o que todos desejavam unanimemente.E o mulato não trepidou.

-Tá fechado o negoço, Tenente: eu vou busca a bichaFeilo o ajuste, descia "Bastião" vagarosamente ao encontro da fera, queao íundo do subterrâneo, urrava ater r adoram ente. '
E o mulato, calmo, lá a pendente de uma corda, armado do um facão "Ja-

care o de uma pistola.

\ n1oLfía^''VndÍ1ZÍV0' 
° P,'ai,'er d°S caíad0l'es- lie contavam como certaa, morte do destemido rapaz.
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De quando em voz, lá do centro da caverna vinha uma voz terna, canta-
rolando um trova do dia. Era elle que, inditíerente, ia a enfrentar a morte.

Já agora a corda parou de descer. "Bastião" 
pára, c os caçadores, pai-

pitantes, mal respiram: é hora !
Enganam-se : "Bastião" 

grita :—Sobe mais que a bicha ficou atraz.
Com effeito a fera so escondera, furiosa, em uma das galerias da cava

e esperava com o bote fatal para esphacelar o ousado inimigo.—Ahi! To vendo os óio cl/ella lumiá qui nem candeia.
Acto continuo, ouviam-se dichotcs dos rapazes, referentes ao mulato :
—Conheceo, cabra! Descaminha agora famia aôia, diabo !
Decorreram momentos. Fora nada transpirava cia lucta, a não ser uma

lenta oscillação da corda.
Era fatal, o negro prosa não comia mais feijão, diziam.
Foi quando, lá das profundezas da caverna, retumbou forte c vibrante a

voz de «Bastião»:
Puxa, gente, qui nós lá vae !

Attonitos, viram surgir da furna escura o valente mulato, incólume, tra-
zendo nos lábios um sorriso de superioridade e nas orbitas uns olhos ardentes
quaés dois carvões accesos.

E o João da Luisa, conforme o pérfido ajuste, tirou silenciosamente
uma cédula e cleo-a ao vencedor, com estas palavras em que transparecia
despeito:

Toma, home dos diabos !
O luar se extenclia pelas vastas chapadas, branco como um immenso lençol

do linho.
E, caminho do arraial, lá ia seguindo lentamente «Bastião» da Tapera, le-

vando ao mercado uma pelle.de onça, tão preciosa e grande como até então
nunca se vira nas catingas do Brejo das Almas.

Das verdes moitas as corujas gemiam soturnamente, merencoreamonte...
E o mulato, tomando um gole de agua-ardente, fazia echoar pelas colunas
alvadias sua voz terna, maviosa, quo tantas vezes commovera as ingênuas
camponezas :

De cabeça pr'a baixo,
Gavião de pennacho.
Todo o mundo tem seo bem,
So pobre de mim não tem ?
Ai! Gavião de pennacho...

Bello Horizonte — Maio — 910.
Milton Pralcs.i'

Iv£EO «P^lIZ
(julio coutinho)

Meo paiz é grande, lindo,
Magosloso, som rival !
Fel-o Deos com todo o esmero,
Num sorriso paternal !
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Desdobrando verde tela
Por seos montes c campinas,
Disse alegre, satisfeito :
¦— Recamae-vos de boninas !

Disse ás flores, disse ás brisas :
—Aromae os puros ares !
Disse árolinhainnocente :
—-Geme, o c culta nos pai mar es!

Disso á lua, aos astros disse
Esmalfae o céo de anil !

Disse á lyra do poeta :
Enaltece o teo Brasil !

Amo a pátria de meo berço.
Terra amada de Tupá,
Onde modula, átardinha,
Seo cantar o sabiá !

Nella é tudo grande, bello,
Magestoso, som cgual...
Fôl-a Dcos com todo o esmero,
Grande, nobre — sem rival!

Invocação a Minas

(Excerplo de Francisco Ociaviano)
«Estrella brilhante do sul, formosa província de Minas— porque desmaias

no céo de nossa Pátria, quando ella precisa que scintilles com toda tua pureza
antiga?

Berço das icléas liberaes, formosa província de Minas, que deste os pri-
meiros niarfyrcs á causa da Independência Nacional; tu, que tivcsle por lar-
go tempo a primazia no paro dos Césares e nos comícios do povo—por que te
anníquillasnaindifferénçae no desanimo ?

Teo eclipse é fatal ao systema representativo.
Sem imprensa política, sem lidadores na tribuna da câmara democrática,

acceitas indolentemehte o destino da fértil o industriosa Lombardia, quandoestava sujeita ao regimen tuclesco:—enches os cofres do Estado, sem o direi-
Io de fiscalisal-o.

Onde estão os teos filhos ? A terra em (pie elles nascem, já não tem força
para produzir esses gigantes de talento o de animo, (pie escalaram o Olympo
da monarçhía absoluta?

A Nicho da fábula foi punida do orgulho (pie lhe inspirava a sua feciindi-
dade: vío morrer todos os seos filhos; o a dor a converteo em rochedo.

Niobe das províncias brasileiras, também viste morrer os teos filhos il-
lustres, eslos que te causavam desvanecimento o orgulho; a lousa do túmulo
cahio sobre o cadáver de alguns, a mão do ferro do ostracismo comprimio
a garganta de outros.
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Quando desta Corte olhávamos para a serrania $0 Órgãos, víamos ruti-
lantea estrella que nos guiava. Do alto d'aguellas montanhas descia para o
valle do Rio de Janeiro, não o perfumo que embrjaga os sentidos e àmoliece
o corpo, mas uma brisa de rJiibc,rçlacleIcj.u.o.nos ayj.g.or.ava o espirito edesper-
tava o bom senso o as virtudes cívicas !

Hoje, sobre aquellas montanhas, paira constantemente um nevoeiro es-
pesso, através do qual raras vezes scinlilla a estrella favorita do valle.

Formosa provincia de Minas, surge do abatimento, volta a occupar atua
primasia.

Está ainda vigo o teo logar nos conselhos e na tribuna: nenhuma de tuas
irmãs poucle usurpal-o. Os tenentes de Alexandre reconheceram que nenhum
d'elles por si podia governar o Império fundado por seo chefe: dividiram-no.

Formosa provincia de Minas, surge, surge ; não te é licito tão longo re-
pouso.

Já dizem os cortezãos, com insultantc sarcasmo, que a soberba mãe dos
Gracchos, depois de resistir corajosa á violência brutal, extendeo os pulsos ás
cordas do seda cia hypocrisia...»

Nota—O presente artigo sobre a nossa terra foi escripio, cm 1879, no Rio,
pela penna adamantina do senador F. Octaviano cie Almeida Rosa, cluranleo ministério Sinimbú. Octaviano foi o jornalista attico do 2.° reinado, noBrasil.

Era fluminense e foi, além dê jornalista e escriptor vigoroso, um poetae orador de inspiração.
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EXPEDIENTE

Do «Aimuario cie Minas»

C0LLAB0RAÇÃO

Até meados de junho do anno vindouro se recebem nesta redacção ori-
ginaes para o 5.° vol. do Annuario de 1912. Como já fizemos publico,
desde o apparecimento desta obra, serão preferidos com prazer os artigos
de notório interesse para Minas Geraes, como, por exemplo: informações esta-
tisticas das localidades, industrias e população do Estado; notas biographicas
de compatricios illustres; descripções chorographicas de districtos e niunici-
pios; anedoctas, lendas e tradições de costumes mineiros. O Annuario,
querendo se tornar ainda mais interessante, pede aos seos leitores vistas,
retratos, paisagens da Terra Mineira, dos seos homens e cousas notáveis.
Quaesqucr conselhos, ou idéia útil, no sentido de se melhorar o Annuario,
serão acolhidos gostosamente. Desejamos alargar o mais possivel a parte
chorographica com a revista geral dos municipios de Minas, de que demos
por exemplo, no vol,. III de 1900, uma resenha tão completa quanto possivel,
segundo os nossos exforços e conhecimentos, como base de um futuro Diccio-
nario Geographico de Minas.

Na parte referente a. cada municipio mineiro, fora nosso desejo que se
corrigissem todas as faltas notadas, enviando-nos cada interessado a relação
dos erros encontrados, e mais, si possivel, as seguintes informações :

a) sobre a população, descriminada, de cada districto de paz do mu-
nicipio, mencionando também os habitantes extrangeiros;

0) quaes as fabricas, usinas, engenhos, colônias e fazendas mais im-
portantes de todo o municipio ;

c) quaes os edifícios notáveis, curiosidades naturaes, cursos d'agua,
lagos, serras, cachoeiras, grutas, riquezas mineraes, etc. ;

d) quaes os filhos illustres do logar, já fallccidos, os estabelecimentos
de instrucçao publica o particular, os mus Cos, bibliothecas, templos, jornaes
(enviando-nos retratos c exemplares impressos);

e) o calculo real ou appro.ximado, cm contos de réis, do movimento
coininercial, agrícola e industrial de cada municipio, e o orçamento niunici-
pai do ultimo exercido ;

f) quaes as estações ferro-viarias, telegraphicas c telephonicas existen-
tes c quaesquer outras informações estatisticas de valor e opportunas.

PARTE RECREATIVA

A III Parte sáeeste anno um pouco mais desenvolvida, do que nos an~
nos anteriores; c si não contem maior matéria é isso devido á curtézá do
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espaço de que para ella dispomos; e, como terão observado os leitores,
temos nos limitado neste assumpto, a sonetos, narrativas, escorços biogra-
phicos, episódios de educação cívica, anedoctas, pensamentos, máximas?
curiosidades. Receberemos com prazer enigmas históricos sobre assumptos
brasileiros. Nada de charadas, divertimento inútil, ao nosso sentir, em que
pese aos amadores do gênero. O feitio desta publicação é inteiramente novo
no nosso meio e não queremos converter o Annuario de Minas em uni sim-
pies almanack, que só se oecupe das cousas futeis e pesadas; queremol-oum Manual Estatístico e Descriptivo de Minas Geraes, e que dê idéa substan-
ciai da cultura presente deste grande Estado dá Federação Brasileira.

Bibliograpnia
No correr do anno findo (1910, e parte do corrente de 1911), tivemos o

prazer de receber as seguintes publicações do Brasil e do extrangeiro. E
aqui consignamos a seos illustres autores e aos gentis oífertantes, os nossos
agradecimentos muito cordeaes.

— Vocabulário etymologico, orthographico e prosódico das palavras por-
tugüezas derivadas da lingua grega-1 gr. vol. ene. de 607 pags., ed. de
1909, da Livr. Francisco Alves (do Rio de Janeiro), dessa admirável e eru-
dita collectanea de vocábulos greco-luso-brasileiros, organisada pelo illustre
educador e hellenista sr. dr. Barão de Ramiz Galvão, a quem devemos a fi"
neza da oíferta.

—Au Brêsil (De rUruguay au Rio São Francisco), magnífica obra do
viajante e escriptor francez M. Paul Walle, em 1 vol. ene. de 444 pags.,com 95 illustr. e 1 carta, ed. Guilmoto, Paris, 1910. Otí. do sr. commandante
dr. Tancredo Burlamaqui de Moura.

—As Pupillas do sr. Reitor (Chronica da Aldeia), por Júlio Diniz, 1 rico
vol. in-lG.°, ene. em couro e bellamente impresso, ed. de 1910, illustrada
com desenhos de Roque Gameiro (Lisboa), 433 pags. Off. do sr. dr. M.Pa-
checo Leão, sócio da acereditada livr. carioca dos srs. Francisco Al-
ves & C.

—Poesias Poslhumas, de Aureliano Lessa, o grande poeta mineiro, nasc.
em Diamantina (1828) e fali. em Conceição do Serro (1801). Um vol. de 158
pags., typ. Beltrão & Comp., Bello Horizonte, 1909, tendo sido as poesiascollecionadas pelos irmãos de Aureliano, o finado sr. Francisco Lessa e o
distineto professor Joaquim Lessa, sendo este quem dirigia a 2.\ edição da
collectanea e de quem recebemos o obséquio da otí. de 1 vol. ene.

—Relatório geral dos trabalhos do 1.° Congr. Jurídico Brasileiro (do Rio
do Janeiro, em (1908). Um gr. vol. broch. de 792 pags., Rio, 1909 e otí. do
Inst. dos Advogados.

—A barra da Tuloya, memória, historieo-geographica pelo illustre cli-
nico eprof. maranhense dr. Justo Jansen Ferreira, na questão de limites
entre Maranhão c Piauhy, l vol., Ifiüpags., S. Luiz, 1908.

—A propósito da Carta Geographica do Maranhão—curiosos e interessam-
tesapontamentos pelo mesmo dr. Jansen. 1 folíi. de 30 pags., acompanhado
de nítida e edrrecta cariado Maranhão. Ed. de 1904, S. Luiz.
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—Discurso preterido' pelo eminente poeta'o professor da Fac. cíe Bello
Horizonte, dr. Augusto de Lima, á 5 de dez. 900, nacolláção de 'grato' á tur-
ma de baclrarclandos em direito'. 1 fóilV. de 14 pags.—Os urulnis, formoso poeiriéto de Franklih Magalhães, joVeni poeta mi-
neiro e membro da Academia Mineira de Lètírals. í fòili. de 8 fiâ0.] Juiz d!e
Fórá;

—Memória apresent. ao 4,° Congr. Medico Latino-Americ. do £Rio de
Janeiro, sobre a «Climatologia, Epidemias e Endemias do Ceará)» ]Veío nosso
illustrado confrade sr. dr. Barão de Studárt. 1 folh. de 74 pags., Fortaleza,
1909.

-—Pontos de Historia do Brasil, organisáclos de accordo com o prògram-
ma das escolas primarias de Minas, pelo Dr. Aneil (psoudonymo do distin-
cto magistrado sr. dr. Carlos Tinôco). 1 folh. de 62 pags., Pitanguy, 1909.

—Provimento Geral de Corrèição,iia comarca dé Carangola,' polo' inte-
gro juiz de Direito Dr. Francisco Cioto Toscano Barreto, em 1909.1 folh,
de 76 pag.

—Almanach Illustrado das Famílias" Catholicas Brasileiras, para 1910,
editado, com primorosas gravuras, nas Escolas Salesianas de Nictheroy. 1
vol. de 9G pags.,Typ. do Collcgio de S. Rosa.

—Recisla do Centro de Sciencias, Letras e Artes, de Campanha (S. Pau.
Io). Vários ns. de 1909 a 1910.

—O Enterro do General. 1 folh. de 81 pag., Rio, 1909, com uns versos
do sr. Cândido Botelho.

—Rascunhos e Perfis (nota de um repórter). I bello vol. de 710 pags.ed. de 1909, pelo nosso illustre confrade Coronel Ernesto Senna, redactor do
«Jornal do Oomnicrcio» o conhecido veterano da imprensa carioca, onde mi-
lita com brilho e actividade inexcediveis.

—Geotjraplüa Elementar, pelo reputado prof. c Engenheiro de minas, dr.
Arthur Thiré. lvol. de 164 pags., já cm 9.a ed., com muitas estampas e ni-
tida impressão, edit. pclaLivr. Alves, Rio, 1909.

(.)< Sertões, a estupenda obra do inunortal escriptor brasileiro dr. Lu-
clydcs da Cunha, escripta em 1901 sobre a campanha de Canudos (Bahia) e
ora em 4,aedição. 1 vol. ene., 630 pags., daLiv. F. AÍves&C." (Rio, 1911).
Ojí. do dr. Valdomiro de Barros Magalhães, adv. e dèp. est.

—Annaes do 1." Congr. de Geogr. no Brasil, IX vols. impr. de 010 a
1911 (Typ. Leuzinger, Rio). Off. da Soe. Brasileira de Geographia.

—Sentenças eircis proferidas pelo Juiz de Direito dr. João Olavo Floy cíe
Andrade-1 vol. de 859 pags., Typ. S. José, cid. de Calaguazos, 1910. Olí. do
illustre magistrado mineiro, que.é hoje o Juiz de Dir. da Com. de Bello Ho-
rizonte.

—Nolc sur Ia siliialion soeiale des Indicas du Èrésil — pequena memória
apres. ao Congr. Universal das Raças, reunido em Londres, em 1911 pleíonosso patrício sr. E. Roquctte Pinto.

TJe Brasil Meridional (elude économique)—l vol. cie 529 pags., K.
Deslossés, Paris, 1910—pelo dr. C. M. Delgado de Carvalho e off. pelo sr.
Joséph Verclussen, digno Cônsul da Bélgica, neste Estado.

—Lo Slalo di Minas Geraes, obra de propaganda escripta em italiano
pelo sr. Felippo Òrossi e edil. num vol. de 181 pags., em 1911, pelos srs*
S. Nesi e F. Urossi, de S. Paulo. Oíf. pela Secretaria de Agricuílura.
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—Serão impossíveis as manifestações vulcânicas no Brasil? Excellente
monographia publicada, em 1910 (Rio, Typ. da Impr. Militar, 1 vol. de 332
pags.) pelo illustrado major do exercito, engenheiro Alipio Gama.

—Direito Publico Internacional, (synthese dos seos princípios e a co.ii-r
tribuição do Brasil), por Clovis Beviláqua—em 2 vols. broch. de 510 e 470
pags., ed. da Livr. F. Alves, Rio, 1011—Õíf. dessa conceituada casa editora
brasileira.

—Annaes da Imprensa Cearense (catalogo organisado pelo sr. dr. Barão
de Studart)—1 opusc. de 101 pags., Rio, 1908, Impr. Nac. .

—Código Minemo-Telcgraphico com applicação á Meteorologia, organi-
sado polo Engenheiro Nuno Duarte (nat. de Minas) e funecionario cio Ob-
servatorio Nacional, do Rio de Janeiro—] folh. de 37 pags. Rio, Typ. Leu-
zihger, 1911.

—O Imperador no Exílio.—\ vol. de 2i 5 pags. em nova ed:. augméntada
dessa apreciada obra do sr. ('onde do Alfonso Celso (nat. de Minas). OÍT. da
Livraria editora de F. Alves.

—Revista do Instituto Hisl. e (ieogr. Paraliybano — Tomo 2.° do anno II,
1910-1 vol. de 500 pags. Impr. OIT. da Parãnyba.

—Divisão Judiciaria e Administrativa do Estado de S. Paulo, 1 folh.
de 85 pags., ed. na Typ. do Diário Ofíicial do S. Paulo, 1911, c organisado
pelo sr. dr. Manoel Vi o tti (na!, de Minas).

v — A distribuição dosrwgetdes como factor biológico.—Those apres. ao 1."
Congi\ de Geographia no Rio-de Janeiro pelo distineto medico sr. dr. Esc-
quiel C. de Sousa Brito—] opusc. de 118 pags. Rio, 1911, Typ. Luzeiro,

—La poUttquemonèUUredu Brasil—\ gr. vol. de 520 pags. do illustrado
sr. dr. João Panclia Calogeras (deput. federal por Minas)—Rio, Imprensa
Nacional, 1911.

—Os jesuítas e o ensino, outro interessante trabalho do mesmo autor--
1 opusc. de 05 pags., Rio, Impr. Nac, 1911.

—PuJdirarncs do Archivo Publ. Nacional—vol. X, de 1910, sob adir.
do dr. Alcibiades Furtado—1 (orno de 20S pae's., Rio, 1910.1

—Propaganda Política (candidaturas Hermes da Fonseca e Wenccslao
Braz)—collcctanea de artigos cleLábienus (dr. Rufiro Tavares Júnior)—1 vol
do 91 pags., São Paulo, 1910.

—Poesias (Ondas e Nuvens—Cair das Trevas—1907—1911), com prefacio
do Conde de Aff. Celso, por Franklin Magalhães, membro da Academia Mi-
neira de Letras—1 vol. de 121 pags., Kio, Typ. Americana, 1911.

—A defesa contra o ophiclisnío, estudo pelo dr. Vital Brasil, (nat. de
Minas) e Dir. do Instituto Serumtherap.ico do Est. de S. Paulo—1 vol. broch.
de 152 pags. S. Paulo, Typ. Wciss, 1911.

—Álbum da Exp. Agro-Pecuaria de Uberaba, em 3 de maio de 1911—1
folh. de 50 pags., com muitas illustraçôes c texto ao lado.

Homem Forte (livro para educação ph.vsica sobre gymnastica, natação,
esgrima e tiro ao alvo) pelo major do artilheria Domingos Nascimento—1
vol. cart. de 271 pags., com 134 gravuras, Curvtiba, Impr. Paranaense»
1905. Off. do Autor.

—Relatório da Dir. da Gomp. Mogyana de Estradas de Perro e Navega-
ção, cm 20 de junho de 1910—1 vol. broch. de 380 pags., Campinas, Typ.
do Livro Azul, 1910»
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—Oomwienlarios do Regulamento dos Correios do Brasil (com um pré-facio do dr. Faria Rocha), pelo dr. Francisco Brant, administrador dosCorreios de Minas Geraes-1 vol. de 146 pags., Bello Horizonte, TmprO tf., 1911. ' i •

—Annaes do I." Congresso Brasileiro de Geographia, realisado em 1908,no Rio de Janeiro-IX vols. publicados de 1910 a 1911, na Typ. Leuzinger,
Rio, c contendo todos os trabalhos escriptos (theses e memórias) apresen-fados áquelle memorável Congresso Scientitico.

- Bi-Cenlenario de Ouro Pr^o(l711-1911), memória histórica collabo-rada por diversos escriptorcs mineiros sobre a commemoracão bi-secular daveneravcl cidade mineira-1 vol. de 313 pags., Impr. Ofli. de Minas, BelloHorizonte, 1911, contendo diíferentes illustrações * alguns fac-sinulcs me-ciosos.
-Serões e Lazeres (2.a ed. dessa apreciada obra do saudoso poeta c es-criptor mineiro Arthur Lobo). OIT. de sua exma. viuva.-O Programma de José Bonifácio (pela redempção da raça indígena

por Manoel Miranda—1 opusc. do 51 pags., Rio, 1911.—Discurso do acadêmico major Carmo Gama sobre «A língua pòrtüguezasua orthographia», lido na Academia Mineira de Letras, em 1." de julho de1911-1 folh. cie 33 pags. Typ. do Rio Novo.
—Revistado Instituto llist. c Geogr. Brasileiro—tomos 72." e 73.° (1909---1910) da notável publicação começada em 1838 c que hoje forma o mais àpre-ciavel repositório das cousas e tradições nacionaes.
—Revista Agrícola, Industrial e Commercial da Soe. Mineira de Agricul-

tura, de Bello Horizonte—diversos fasciculos de 1911.
-O Governador das Esmeraldas (Fernão Dias Paes Leme), peca nacional

histórica cm três actos, polo prof. dr. Carlos Góes, da Academia' Mineira o
Inst. llist. Mineiro-1 vol. de 101 pags, editores Beltrão éc Irmão, Rio,
.1 dl I. •

—AEsphinge (romance de costumes brasileiros;) pelo dr. Afranio Peixo-
to, da Academia Brasileira—1 vol. de 4X2 pags., ed. F. Alves, Rio, 1911: eSamuráise Mandarins, collecção de chronicas e estudos sobre o Extremo-
Oriente (Japão e China) pelo dr. Luiz Guimarães, diplomata brasileiro—

vol. de 315 pags., ed. de Paris, da casa Aillaud, Alves & Conip., 1911. Am-
bos esses vols. nos foram olf. pelo dr. Salvador Felicio. adv. no llio e nat.
de Minas.

—llolcliiii do Ministério da Viação Federal—2." anno—Tomo V, de 1910,
I vol. de 331 pags., da Impr. Nac.

—Figuras Gradas (Impressões de arte da minha terra) por José Queiroz,
levando illustrações de Roque Gamciro e Santos silva —l vol. de 186 pags.,Lisboa, 1.909. Olli. do dr. Alfredo de Toledo (S. Paulo).

—Álbum de Bello Horizonte—edição illustrada de Raymundo Pinto, com
um texto do dr. Tiro Li vi o Pontes -1 vol. grav. em S. Paulo, 1911, Weiszflog
Irmãos.

—GiiSlali ünili dei Br asile alPEspósizione Internazionale di Torino
(Itália), em 1911—bella revista illustrada, to pags, Typ. Cario Sariori. Turim.

—As Aries na Bahia (escorço de uma contribuição histórica' ppr Manoel
R. Querino, contendo um pequeno estudo sobre o grande pintor mineiro José
Joaquim da Rocha—1 folh. de 96 pags, Bahia, 1909.

A -30
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—Illustio, livro de versos do dr. Emüiáiio Pernotta, poeta paranaense, o
contendo—Poesias diversas—Plumas—Solidão—-Satyros e dryades—Poemas,
etc—-1 vol. cie 303 pags., Typ. da ínlpr. Ecònomicáj Corytiba, 1911.

—Prólecção aos índios c amparo aos seos artefactos e ossadas, pelo dr,
Simoens da' Silva— I folh. de 45pags., Typ. Lcuzinger, Rio, 1911.

—Discurso na Academia de Gonimcrcío de Santos (S. Paulo) pelo prof.
pharmaecutico Stòckl-er de Lima (nat. de Minas),

—A borboleta de ouro (comedia infantil) por Albino Esteves, da Acade-
mia Mineira. 1 folh., Juiz cie Fora, 1910.

—Conferência feita no Gire. Catholico do Rio sobre «a arrcginieritação
cias forças catholicas», pelo rev. P.o Antônio Torres (nat. de Minas).

—Ensaios Poéticos, do prof. Franklin Pereira dos Reis—1 vol. de 117
pags., Typ. Minerva, Curvcllc, 1909.

—Perfil biographlco do dr. Basilio Furtado, por Olympio de Araújo (da
Academia Mineira)—! vol. cie Gl pags., Typ. do Rio Novo, 1911.

—•Lições de Historia, pelo prof. Dario Velloso, lente cathedr; do Gym-
nasió Paranaense e apreciado escriptor, que, além daqucllc, nos off. cm
Corytiba seos outros trabalhos: Moral dos Jesuítas, 1908, Ramo de Ouro,
1911, VoUalrc,W)ú, Pelo Aborígene! (1911) é Templo inaçonlco, 1908, muitos
dos quacs livros de polemica e combate religioso— philosophico.

—Um livro importante, folheto do 1.° Ten. J. Vieira da Rosa sobre uma
obra elaborada pelo dr. Lucas Boitcux o intitulada Historia Gaiharlnense.

Minas Geraes no Século ArV.°— lgr. vol. do GG5 pags., com muitas
illustraçoes c impr. no Rio de Janeiro (Gomes, Irmão & Comp.) — Off. do
soo illustrc autor o prof. dr. Ródòlplio Jacob, de Bello Horizonte.

These sobro o «Soro diagnostico da gravidez», apresent. á Fac. do
Med. cio Rio, em 1910, pelo distineto medico mineiro dr. Cordovil Pinto
Coelho— 1 opusc. de 58 pags»

Estúdios Científicos dei Brasil (sobre Antropologia, Etnologia y Gco-
logia), compilados o traduzidos para o hospanhol pelo iIlustre escriptor chi-
leiio sr. Clemente Baralióna Voga — 1 vol. de 80 pags., Santiago de Chile,
1911.

—Vários fasciculos da Revlsla cio Brasil (Bali.ia), Revista Agrícola
fBèlIór Horizonte); Èovisià do Archivo Publico Mineiro, Revistas dos Institu-
tos Históricos Brasileiro, de S. Paulo, Bahia? Ceará, Parahyba do Norte,
etc.

E Vários iiis-i do alguns periódicos mineiros, a cujas rcdacçôcs confessa-,
ttios dãcjui o nosso vivo agradecimento»

^VwVvV „Vwv -*v/\
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Ordem das gravuras e retratos contidos neste volume

Marechal Hermes da Fonseca.
Dr. Wenceslau Braz Pereira Gomes,
Presidente Bueno Brandão.
Senador Antônio Martins.
Dr. Francisco A. de Salles.

G Dr. Delfim Moreira.'7 Dr. Arthur Bern ardes.
Dr. José Gonçalves cie Sousa.
Dr. Américo F. Lopes.

10 Dr. Olyntho Meirelles.
11 Dr. Francisco Sá.
12 Dr. Nelson de Senna.
13 Vista de Pirapora, onde está a Escola de Aprendizes Mai-inlieiros.
14 Paysagem norte-mineira (uni burytisal).
15 Pescador de Surubim (costumes sertanejos).
1G Numa itaipavado rio S. Francisco.
17 O vapor fluvial «Pirapora».
18 Costumes do sertão (um Carro de Ovelhas).
19 Vista geral da cidade de Ouro Preto.
20 Outra vista parcial de Ouro Preto.
21 A «Casa dos Contos» de Villa Rica.
22 Fonte ou chafariz monumental de Villa Rica.
23 A Egreja do Rosário (Ouro Preto).
24 A Praça Tiradontes (Ouro Preto) .
25 Edifícios históricos de Ouro Preto.
2G A Santa Casa de Misericórdia (Ouro Preto).
27 Vista do arraial de S. Francisco do Pirapora.
28 Vida rural mineira (uma pequena Fazenda de lavoura e gado).
29 Primitiva sede da Sociedade Mineira de Agricultura.
30 Uma cpiinta-modelo (Sul de Minas).

Foi acabado de imprimir este livro, na Imprensa Ollicial do Estado, aos 30
de Dezembro de 1911,
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the Brasilian Engineering and Mining Revieio). 1 folh. m-S°, de 45 pags.
Rio de Janeiro, Comp. Graphica do Brasil, 1907. \
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26. Tradições Mineiras (Conferência feita no Centro Mineiro da Capital Fe-
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— I Folh. de 22 pags,, m-16.ü—Bello Horizonte — Typ. do Diário de Mi-

27. Discurso sobre a Geographia e seos progressos no Brasil (pronunciado
na sessão inaugural do 1.° Congr. Brasileiro de Geographia, no Rio de
Janeiro, á 7 de set. de 1909) — 1 folh. m-16.°, de 15 pags. Bello Horizonte,
Impr Offic. do Estado, 1909.

*>8, Balanço de Forças (estudo político sobre a futura Presidência da Re-
publica)— ed. de 1909 — Bello Horizonte 1 folh. de 20 pags.

29. Discurso na \ cademia Mineira de Letras (como orador official da inaugur.
da.Academia, cm Juiz de Fora)—ed. de 1910. Bello Horizonte. 1 folh.
in-S.0, 23 pags.

,30. Ouro Preto (Dous séculos de regimen municipal, 1711—1911) — Memória
para o bi-centènario oüropretano. ed. de 1911 — Bello Horizonte- 1 folh.
de 21 pags.

31. Embargos Forenses (Memoriali — Ed. de 1911— Bello Horizonte — 1
folh. dê 22 pags.

32. Elogio Histórico e Literário de Josà Eloy Ottoni (1764—1851)—Estudo
critico-biographico para o patrono da cadeira do autor, na Academia
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pags.

33. Synopse das Quedas d'Água existentes em Minas (estudo sobre a Hulha
branca) -Justificação de'um voto parlamentar— no Congresso Legisl.
Mineiro, ed. de 1911.
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